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تقدمي
يعترب املركز العربي لدرا�سات املناطق اجلافة والأرا�ضي القاحلة "�أك�ساد" بيت خرب ٍة عربي متميز يف كافة جماالت عمله،
وي�سعى دائم ًا اىل تطوير م�ستواه العلمي و�أداءه الفني عرب جميع الظروف ،حيث ا�ستمر ب�إعداد خطط العمل وتنفيذها مبا
ينا�سب توجهات الدول العربية ،وما ينعك�س �إيجابي ًا على التنمية امل�ستدامة يف املنطقة.
�شهد عام  2016دعم وتطوير البنية التحتية وحتديثها ملواكبة التطور العلمي والتقني وطموحاتنا املتعاظمة ،ومت احداث
ثالث حمطات بحثية جديدة يف دولة املقر ،بالإ�ضافة �إىل �إن�شاء خمرب لزراعة الأن�سجة النباتية ،والذي �سيكون له دور
كبري يف خدمة البحث العلمي لكافة الدول العربية.
وا�ستطاع اك�ساد ان ينفذ براجمه وم�شاريعه وان�شطته ،وذلك بن�سب اجناز فنية ومالية عالية ،من خالل  20برناجم ًا
ينطوي حتتها  47م�شروع ًا بحثي ًا ،من ا�ستنباط �أ�صناف القمح وال�شعري وتربية وتهجني احلبوب وتوزيعها على الدول
املح�سنة للو�صول لأف�ضل كميات و�أنواع الإنتاج� ،إىل العمل على امل�شاريع اخلا�صة بتطوير �إنتاج
العربية ،واعتماد الأ�صناف ّ
الأ�شجار املثمرة ،وتطوير وت�أهيل املراعي .ويف جمال التح�سني الوراثي تابع اك�ساد عمله وعلى �سنوات طويلة على حت�سني
املح�سنة ،بالإ�ضافة لتطوير برامج تربية الإبل واملجرتات ،وم�سح
�إنتاجية عروق الأغنام واملاعز ،ون�شر الرتاكيب الوراثية ّ
املوارد العلفية ،ودرا�سة امل�صادر غري التقليدية للأعالف ،وح�صر وتو�صيف املوارد الوراثية النباتية واحليوانية للعمل
على املحافظة على التنوع احليوي يف املنطقة العربية.
كما تابع اك�ساد اعماله يف جمال مراقبة ومكافحة الت�صحر وو�ضع املنهجيات ال�سليمة الالزمة لتحقيق ذلك ،ويقوم
ب�إعداد درا�سات الرتبة والأرا�ضي واخلرائط التي ت�ساعد يف التخطيط والتنفيذ للو�صول �إىل �إدارة ُم�ستدامة للأرا�ضي
وا�ستعماالت املياه ،بالإ�ضافة لعمله املتميز يف الإدارة املتكاملة للموارد املائية من خالل قواعد املعلومات والنمذجة
الريا�ضية ،وتنمية هذه امل��وارد وحمايتها ،كما ُيخ�ضع �أك�ساد �أبحاثه يف كافة املجاالت لتقييم نتائجها االقت�صادية
واالجتماعية على �أر�ض الواقع ،ويقوم بتدريب وت�أهيل الكوادر العربية للو�صول �إىل �أعلى كفاءة يف العمل ،مبا يردم
الفجوة بني البحوث واملزارعني ،وي�ساهم ب�شكل كبري يف حتقيق التطور الزراعي ،وال�سعي للو�صول �إىل �سد الفجوة
الغذائية العربية ،وحتقيق الأمن الغذائي واملائي ،وا�ستدامة املوارد الطبيعية.
ان العطاء املتميز خلرباء وعاملي املركز العربي اك�ساد مكننا من اجناز اخلطط التي تخ�ضع للتقييم واملراجعة والتعديل
ح�سب امل�ستجدات واحلاجات ،ومن خالل اال�ستخدام الر�شيد للموارد ،واال�ستفادة ال ُق�صوى من الإمكانيات ،لتحقيق
الأهداف املن�شودة واال�ستمرار يف خدمة العمل العربي امل�شرتك.
واهلل ويل التوفيق
الدكتور رفيق علي �صالح
املدير العام
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املحطات البحثية اجلديدة
مقدمة:

عمل املركز العربي لدرا�سات املناطق اجلافة والأرا� �ض��ي القاحلة
"�أك�ساد" على تنفيذ خطط عمله ال�سنوية وفق ا�سرتاتيجية وا�ضحة،
متحدي ًا الظروف التي متر بها املنطقة العربية ،وم�ستند ًا �إىل املرونة
الكافية يف تنفيذ الأن�شطة وامل�شاريع ،وقد حقق قفزة نوعية يف جماالت
عمله متثلت يف دعم وتطوير البنية التحتية وحتديثها ملواكبة التطور
العلمي والتقني وطموحاتنا املتجددة ،وحتقيق �أف�ضل �أداء ملهام و�أن�شطة
�أك�ساد الدرا�سية والبحثية ،ومبا يتناغم ويتوافق مع العلوم والتقنيات
احلديثة لك�سب رهانات العلم وزيادة الر�صيد املعريف لتحقيق النتائج
املرجوة ،وتنفيذ ًا لقرارات املجل�س االقت�صادي واالجتماعي وقرارات
اجلمعية العمومية ،عملت االدارة العامة خالل عام  2016على �إن�شاء
وفتح مكتب �إقليمي لأك�ساد يف اجلمهورية التون�سية ،كما مت العمل على حتديث حمطات البحوث القائمة و�إ�ضافة عدد ًا جديد ًا
منها وتزويدها مبا حتتاجه من �آليات وجتهيزات حقلية وخمربية ومبا مي َّكن من اال�ستفادة منها يف تدريب الكوادر العربية ،حيث
مت �إن�شاء " "3حمطات بحوث جديدة ،وخمرب ًا متطور ًا يف دولة املقر.

حمطة بحوث �أك�ساد يف ال�سن (الالذقية):

مت �إن�شاء املحطة بغية �إن�شاء وا�ستثمار بيوت بال�ستيكية لأبحاث �إكثار
�أ�صول و�أنواع النباتات الطبية والعطرية والرعوية املهددة باالنقرا�ض،
تبلغ م�ساحتها  54دومن ،وتقع على ارتفاع  15مرت من �سطح البحر،
وي�سود فيها مناخ حو�ض البحر الأبي�ض املتو�سط البارد واملمطر �شتا ًء
واحلار واجلاف �صيف ًا ،ويبلغ متو�سط الهطول املطري  800ملم �سنوي ًا،
تربتها حمراء طينية ثقيلة فقرية باملادة الع�ضوية.
هدف املحطة:
 - 1درا�سة العالقات املائية حتت ظروف املنطقة لزيادة �إنتاجية الوحدة
املائية.
 - 2درا�سة وتقييم املحا�صيل الزراعية املختلفة الختيار الرتكيب
املح�صوىل املالئم.
 - 3اختبار مدخالت برنامج احلبوب من حما�صيل القمح القا�سي والقمح الطري وال�شعري لأمرا�ض الأ�صداء "�صد�أ ال�ساق
(الأ�سود) و�صد�أ الأوراق (الأ�صفر) و�أمرا�ض التبقع الورقي".
 - 4رف��ع �إنتاجية املحا�صيل احلقلية والنباتات الطبية والعطرية
والأ�شجار املثمرة والزراعات املحمية وتطوير معارف القوى الب�شرية
العربية العاملة يف جماالت البيئة والتنمية.
 - 5تقدمي احلزم الإر�شادية التطبيقية واخلدمات العلمية للمهتمني
بالأن�شطة الزراعية املختلفة باملنطقة.
 - 6تنظيم الدورات التدريبية فى جماالت التنمية الزراعية وبخا�صة
ل�شباب اخلريجني.
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البنية التحتية للمحطة:
• حقول �إنتاجية.
• خمتربات للتحليل وعزل وتو�صيف امل�سببات للأمرا�ض النباتية.
• مكاتب �إدارية وخمازن.

زراعات حممية

زراعات برنامج احلبوب (تقييم املدخالت) وتنفيذ جتارب الكفاءة
االنتاجية العربية ملحا�صيل احلبوب
(القمح القا�سي والقمح الطري وال�شعري) واملحا�صيل البقولية

حمطة بحوث �أك�ساد يف خربة التني – نور (حم�ص):

مت احداثها يف حمافظة حم�ص ،وتبلغ م�ساحتها  238دومن ،وي�سود فيها مناخ حو�ض البحر الأبي�ض املتو�سط البارد واملمطر
�شتا ًء واحلار واجلاف �صيف ًا ،ويبلغ متو�سط الهطول املطري  600ملم �سنوي ًا ،تتميز تربتها �أنها حمراء طينية ثقيلة فقرية باملادة
الع�ضوية.
هدف املحطة:
 - 1درا�سة وتقييم وانتخاب الرتاكيب الوراثية املتميزة من
حما�صيل القمح القا�سي والقمح الطري وال�شعري والذرة
البي�ضاء ون�شر ال�سالالت املب�شرة واملتحملة لالجهادات
البيئية املختلفة الختيار الرتكيب املح�صوىل املالئم.
� - 2إكثار وتنمية نباتات املراعى الغري تقليدية وال�شجريات
الرعوية ال�ستخدامها فى برامج تنمية املراعى الطبيعية �سواء
بالزراعة �أو �إعادة البذر لعالج م�شاكل الت�صحر.
 3تنمية وحت�سني الرثوة احليوانية باملناطق ال�صحراوية وحديثةاال�ست�صالح.
 - 4تقدمي احلزم الإر�شادية التطبيقية واخلدمات العلمية للمهتمني بالأن�شطة الزراعية املختلفة باملنطقة.
 - 5تنظيم الدورات التدريبية فى جماالت التنمية الزراعية.
البنية التحتية للمحطة:
• مباين وحظائر االنتاج احليواين.
• حقول �إنتاجية.
• مكاتب �إدارية وخمازن.
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توزيع بذار وزراعة  196دومن ب�سالالت و�أ�صناف �أك�ساد املب�شرة من حما�صيل القمح القا�سي و القمح الطري و ال�شعري

حمطة بحوث �أك�ساد يف ال�صبورة (ريف دم�شق):

�أحدثت املحطة يف حمافظة ريف دم�شق ،تبلغ م�ساحتها
 25دومن ،وي�سود فيها مناخ حو�ض البحر الأبي�ض املتو�سط
البارد واملمطر �شتا ًء واحلار واجلاف �صيف ًا ،ويبلغ متو�سط
الهطول املطري  350ملم �سنوي ًا ،تربتها طينية ثقيلة فقرية
باملادة الع�ضوية.
هدف املحطة:
 - 1درا�سة وتقييم وانتخاب الرتاكيب الوراثية املتميزة من
حما�صيل القمح القا�سي والقمح الطري وال�شعري والذرة
البي�ضاء ون�شر ال�سالالت املب�شرة واملتحملة لالجهادات
البيئية املختلفة الختيار الرتكيب املح�صوىل املالئم.
 - 2تقدمي احلزم الإر�شادية التطبيقية واخلدمات العلمية
للمهتمني بالأن�شطة الزراعية املختلفة باملنطقة.
 - 3تنظيم ال� ��دورات ال�ت��دري�ب�ي��ة ف��ى جم ��االت التنمية
الزراعية.
البنية التحتية للمحطة:
• حقول �إنتاجية.
• مكاتب �إدارية.

�إن�شاء خمرب لزراعة الأن�سجة النباتية يف مقر املركز العربي �-أك�ساد:

• مت �إن�شاء املخرب تنفيذ ًا لقرار اجلمعية العمومية يف دورتها 33رقم  ،2016/22والقا�ضي ب�إن�شاء خمابر امليكروبيولوجيا
الزراعية و�أمرا�ض املحا�صيل وزراعة الأن�سجة النباتية ،لتمكني الباحثني يف املركز العربي "�أك�ساد" والدول العربية من القيام
ب�أبحاث علمية حديثة ذات فوائد تطبيقية و�إ�ضافة قيمة علمية ذات فوائد تطبيقية .وا�ستخدام تقنيات حديثة يف �أبحاثهم املتنوعة
مبا يخدم زيادة املادة النباتية وتنويعها يف البلدان العربية با�ستنباط �أ�صناف جديدة كاملتحملة للجفاف وامللوحة وغريها ،و�إكثار
ما هو متوفر وتوزيعها ب�شكل مكثف وبطرق علمية و�صحية مالئمة ،وزيادة املعرفة العلمية يف هذا املجال.
 حيث مت ّكن هذه التقنية من اكثار ال�سالالت والأ�صناف املهددة باالنقرا�ض واملحافظة عليها لأنواع طبية �أو عطرية� -أ�شجارفاكهة (لوز بري -اجا�ص �سوري وغريها) ،ونباتات زينة ،واخت�صار الوقت الالزم للإكثار التقليدي ب�إجراء اكثار مكثف با�ستخدام
زراعة الأن�سجة يف وقت ق�صري وعلى مدار العام للأنواع املراد اكثارها ،ا�ضافة اىل احل�صول على نباتات �أو غرا�س خالية من
الأمرا�ض الفريو�سية با�ستخدام زراعة املري�ستيم �أو التطعيم املخربي الدقيق ،وامل�ساهمة يف ا�ستنباط �أ�صناف �أو �سالالت متحملة
للإجهادات احليوية والبيئية مثل امللوحة واجلفاف واملبيدات من حما�صيل (القمح وال�شعري) من خالل ا�ستخدام الهجن اجل�سمية
والت�ضاعف الأحادي ،واحل�صول على نباتات �أحادية ال�صيغة ال�صبغية با�ستخدام زراعة املتوك وم�ضاعفتها لإنتاج �سالالت نقية
وخالية من الأمرا�ض الفريو�سية.
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كما �سيعمل على تنمية القدرات الب�شرية واملعرفية بتنفيذ دورات تدريبية للكوادر الوطنية والعربية يف جمال ا�ستخدامات تقنيات
زراعة الأن�سجة.

�إكثار النخيل

�إكثار امل�شم�ش والزيتون

�إكثار اللوز الربي
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املــــوارد النباتيــــة
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تعمل �إدارة املوارد النباتية على تنفيذ �أن�شطتها من خالل الربامج الرئي�سية التالية:
.1برنامج تنمية وتطوير الزراعة املطرية يف الدول العربية:

يهدف الربنامج �إىل حت�سني �إنتاجية حما�صيل احلبوب ،وخا�صة القمح بنوعيه (الطري والقا�سي) وال�شعري بوا�سطة تطبيق طرق
تربية النبات للح�صول على تراكيب وراثية ذات قدرة حتمل عالية لالجهادات االحيائية و الالحيائية  ،وزيادة طاقتها الإنتاجية
با�ستخدام املمار�سات الزراعية احلديثة حتت ظروف املناطق اجلافة و�شبه اجلافة باملنطقة العربية ،بالإ�ضافة �إىل حت�سني
االنتاجية من خالل ا�ستخدام املمار�سات الزراعية املح�سنة ملح�صويل الذرة الرفيعة البي�ضاء والدخن حتت ظروف �إجهادي
اجلفاف و امللوحة ،حيث تعترب امل�صدر الرئي�س للمحا�صيل العلفية باملناطق اجلافة و�شبه اجلافة وذلك لأهميتهما الغذائية
والعلفية.

.2برنامج الزراعة احلافظة:

يقوم الربنامج بت�شجيع املزارعني يف الدول العربية على تبني نظام الزراعة احلافظة ،كما يهدف �إىل حت�سني �إنتاجية املحا�صيل،
ودخل املزارعني ،و�إدارة مياه الري ،والتخفيف من حدة اجلفاف كنتيجة للتغريات املناخية .
كما يهدف �إىل بناء قدرات امل�ؤ�س�سات الزراعية العربية يف جمال الإنتاج الزراعي امل�ستدام ،وزيادة الوعي لدى الباحثني والفنيني
حول الت�أثريات الإيجابية لهذا النظام من وجهة النظر البيئية واالقت�صادية واالجتماعية.

.3برنامج تنمية وتطوير الأ�شجار املثمرة املالئمة للمناطق اجلافة:

يهدف الربنامج �إىل حت�سني �إنتاجية الأ�شجار املثمرة املالئمة للمناطق اجلافة و�شبه اجلافة العربية (زيتون ،لوز ،ف�ستق حلبي،
تني ،عنب) وتوفري املادة الوراثية املوثوقة ،وتزويد الدول العربية بها.

.4برنامج تنمية وتطوير النخيل يف الدول العربية:

يهدف الربنامج �إىل تنمية وتطوير ورعاية نخلة التمر يف الدول العربية من خالل عمليات اخلدمة وحت�سني عمليات اجلني
والتداول واملكافحة املتكاملة لأمرا�ض وح�شرات النخيل وتعزيز الن�شاط الإر�شادي.

.5برنامج ت�أهيل وتطوير املراعي واملوارد احلراجية:

يهدف الربنامج �إىل ح�صر وم�سح وتقومي الغطاء النباتي الرعوي ،وحتديد نظم ودورات وموا�سم الرعي� ،إ�ضافة �إىل �إعادة ت�أهيل
املناطق الرعوية املتدهورة ،وجمع وتقييم وت�صنيف الأنواع الرعوية ،وانتخاب الطرز الوراثية املتحملة للإجهادات البيئية بهدف
�إكثارها ،وتوزيعها على الدول العربية.
كما يهدف الربنامج �إىل �إن�شاء جممعات وراثية وحقول �أمهات للأنواع الرعوية ذات القيمة العلفية اجليدة ،والقدرة التكيفية
العالية ،ودرا�سة تغريات الغطاء النباتي الرعوي ،و �إعداد اخلرائط النباتية والرعوية.

.6برنامج املحافظة على التنوع احليوي:

يهدف �إىل توثيق التنوع احليوي يف الوطن العربي عرب ح�صر وجمع وتوثيق الأنواع التي تنمو يف البيئات اجلافة و�شبه اجلافة،
�إ�ضافة �إىل بناء قواعد بيانات وا�صدار الأطال�س النوعية لتلبي حاجة املخت�صني يف الربامج البحثية والتنموية ذات العالقة.
كما يهدف �إىل دعم الربامج الأخرى بالأ�صول الوراثية للنباتات ذات الأهمية االقت�صادية� ،إىل جانب قيامه بالتن�سيق بني الدول
العربية لتنفيذ اتفاقيتي التنوع احليوي  CBDوبروتوكول قرطاجة لل�سالمة الأحيائية.
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�أوال :برنامج تنمية وتطوير الزراعة املطرية
يف الدول العربية
يعترب برنامج تنمية وتطوير الزراعة املطرية يف الدول العربية �أحد �أهم الربامج الرئي�سة امل�ستمرة التي ينفذها املركز العربي
"�أك�ساد" ،لعالقته املبا�شرة بعملية التنمية الزراعية باملناطق اجلافة و�شبه اجلافة يف الوطن العربي وتقليل الفجوة بني الإنتاج
والإ�ستهالك عن طريق �إ�سرتاتيجية التو�سع الر�أ�سي والأفقي .وتعد التنمية الزراعية حتت الظروف املطرية هدف رئي�سي،
ي�ستلزم معه العمل على �إ�ستنباط وحت�سني الأ�صناف املنزرعة من املحا�صيل الإ�سرتاتيجية (القمح القا�سي ،والقمح الطري،
وال�شعري ،و الذرة الرفيعة) ،والتي تت�صف بالقدرة التكيفية الوا�سعة مع الإحتفاظ بالإنتاجية العالية حتت ظروف الإجهادات
الإحيائية والال�إحيائية ،و�إىل م�ساعدة املراكز البحثية يف �إ�ستنباط �سالالت جديدة ذات قدرة على التكيف ال�ضيق من خالل
�إ�ستخدام الأجيال الإنعزالية والتقييم والإنتخاب حتت الظروف البيئية املحلية ،و�إىل رفع كفاءة اخلربات الفنية العربية من
خالل الدورات وامل�ؤمترات وور�ش العمل.
يت�ضمن برنامج احلبوب  6م�شاريع ( 4بحثية م�ستمرة ،و  2تنموية) ،تنفذ بالتعاون مع اجلهات والهيئات املعنية يف الدول
العربية ،وفيمايلي ن�شاطات و�إجنازات امل�شاريع املنفذة خالل مو�سم .2016 - 2015
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م�شروع ا�ستنباط �أ�صناف من القمح وال�شعري
عالية التحمل للإجهادات الال�إحيائية والإحيائية وذات كفاءة �إنتاجية عالية
الهدف من امل�شروع:

تطوير وحت�سني �إنتاجية حما�صيل احلبوب ال�صغرية (القمح القا�سي ،والقمح الطري ،وال�شعري) ،وثبات �إنتاجيتها مبا ي�ضمن
حتقيق الأمن الغذائي ،والتنمية الزراعية امل�ستدامة ملكونات النظام الزراعي العربي.

مكان تنفيذ امل�شروع:

اململكة الأردنية الها�شمية  -اجلمهورية التون�سية  -اجلمهورية اجلزائرية الدميوقراطية ال�شعبية  -اململكة العربية ال�سعودية -
جمهورية ال�سودان  -اجلمهورية العربية ال�سورية � -سلطنة عمان  -جمهورية العراق  -دولة فل�سطني  -دولة الكويت  -اجلمهورية
اللبنانية  -دولة ليبيا  -جمهورية م�صر العربية  -اململكة املغربية  -اجلمهورية الإ�سالمية املوريتانية  -جمهورية اليمن.
�سري العمل :ت�ضمنت الأن�شطة املنفذة ملكونات برامج تربية وحت�سني القمح القا�سي ،والقمح الطري ،وال�شعري خالل املو�سم
الزراعي  2016-2015ما يلي:
 - 1تقييم امل�صادر الوراثية لتحمل الإجهادات الال�أحيائية والأحيائية:
يتم تقييم �أداء امل�صادر الوراثية املدخلة �أو امل�ستنبطة من املركز العربي "اك�ساد" لتحمل الإجهادات الال�أحيائية والأحيائية يف
حمطات املركز العربي البحثية (�إزرع  -طرطو�س) يف دولة املقر ،وحمطة كفردان (لبنان).
خالل مو�سم  ،2016-2015مت تقييم العديد من امل�صادر الوراثية من القمح القا�سي والقمح الطري وال�شعري� ،ض ّمت 3088
مدخ ًال الواردة من بع�ض الدول العربية ومنظمات اقليمية ودولية متخ�ص�صة� ،إ�ضاف ًة �إىل �سالالت �أك�ساد الداخلة يف جتارب
الكفاءة الإنتاجية الأولية والعربية و�أ�سطر املراقبة ،ونتيجة لتلك التقييمات التي ّ
متت يف البيئات املجهدة املختلفة مت انتخاب 703
م�صدر ًا وراثي ًا من الأنواع الثالثة ملوا�صلة العمل عليها يف مراحل الرتبية املختلفة ،بهدف الو�صول لل�سالالت الواعدة.
اجلهات امل�شاركة يف امل�شروع :حمطات املركز العربي � -أك�ساد
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 - 2التهجينات العامة:
مت �إجراء  544تهجين ًا ناجح ًا بني الآباء املنتخبة لكل من حما�صيل القمح القا�سي والقمح الطري وال�شعري(�سدا�سي وثنائي
ال�صفوف) مبعدل  136هجين ًا من كل حم�صول ،بهدف ا�ستنباط �سالالت جديدة مب�شرة خالل الأجيال االنعزالية واملتقدمة
املتالحقة ،علم ًا ب�أن الآباء امل�ستخدمة يف التهجني جرى تقييمها لأكرث من مو�سم زراعي ،ويف عدة مواقع لدرا�سة مدى حتملها
للإجهادات الال�أحيائية والأحيائية ،ومت �إ�ستخدام طريقتي العدوى الطبيعية والعدوى الإ�صطناعية لدرا�سة حتملها للأمرا�ض
الرئي�سية ال�شائعة (الأ�صداء ،والتفحمات ،وتبقعات الأوراق�.....إلخ).

 - 3تقييم الهجن والأجيال االنعزالية واملتقدمة:
تغطي هذه الأجيال خمتلف مراحل برامج تربية القمح القا�سي ،و القمح الطري ،وال�شعري  ،بدء ًا من اجليل الأول " "F1وحتى
اجليل اخلام�س " ،"F5حيث مت تقييم  586هجين ًا �ضمت  4329عائلة و�ساللة ،وانتخب منها  407هجين ًا ت�ضمنت  4227عائلة
و�ساللة ،و�ستتابع عليها عمليات التقييم والإنتخاب خالل الأجيال الإنعزالية املختلفة بهدف �إدخال املب�شر منها باجليل اخلام�س
ك�ساللة واعدة يف جتربة الكفاءة الإنتاجية الأولية ،التي تُعد املرحلة الأوىل من تقييم ال�سالالت.

� - 4أ�سطر املراقبة:
�ضمت هذه الأ�سطر  2393مدخ ًال من القمح القا�سي ،والقمح الطري ،وال�شعري ،جرى تقييمها ملو�سمني زراعيني متتاليني ،للت�أكد
من ثباتية �صفاتها ،ومالئمتها لبيئة االختبار ،وانتخب منها  228مدخ ًال متميز ًا ،يتم ا�ستخدامها ك�آباء هجن للتح�سني الوراثي
يف مو�سم .2017 - 2016
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 - 5جتارب الكفاءة الإنتاجية الأولية:
بلغ عدد ال�سالالت املختربة من القمح القا�سي ،والقمح الطري ،وال�شعرييف جتارب الكفاءة الإنتاجية الأولية لل�سنة �أوىل 120
�ساللة خالل مو�سم  ،2016 - 2015قورنت مع �أف�ضل ال�شواهد املحلية املزروعة يف حمطتي �إزرع (�سورية) وحمطة كفردان
(لبنان) ،ومت الرتكيز يف التقييم على اخلوا�ص الإنتاجية وال�صفات املورفولوجية والف�سيولوجية وحتمل الأمرا�ض .حيث انتخب
منها � 60ساللة مب�شرة �ستخترب ل�سنة ثانية يف مو�سم  ،2017 - 2016متهيد ًا لدخولها فى جتارب الكفاءة الإنتاجية العربية.
 - 6جتارب الكفاءة الإنتاجية العربية:
تهدف هذه التجارب �إىل تقييم �أداء �سالالت �أك�ساد املتفوقة فى جتارب الكفاءة الإنتاجية الأولية حتت ظروف الزراعة املطرية
واملروية يف �أكرب عدد من املواقع البيئية املتباينة املوزعة يف  16دولة عربية (اململكة الأردنية الها�شمية  -اجلمهورية التون�سية
 اجلمهورية اجلزائرية الدميوقراطية ال�شعبية  -اململكة العربية ال�سعودية  -جمهورية ال�سودان  -اجلمهورية العربية ال�سورية �سلطنة عمان  -جمهورية العراق  -دولة فل�سطني  -دولة الكويت  -اجلمهورية اللبنانية  -دولة ليبيا  -جمهورية م�صر العربية اململكة املغربية  -اجلمهورية الإ�سالمية املوريتانية  -جمهورية اليمن) .وحتديد ال�سالالت املتفوقة على ال�شواهد املحليةحم�سنة.
واملح�سنة حتت الظروف البيئية امل�ستهدفة ،ومتابعة تقييمها واعتماد املتميز منها ك�أ�صناف جديدة ّ
كل من القمح الطري ،والقمح القا�سي ،و � 18ساللة من ال�شعري (الثنائى و ال�سدا�سي)،
�ضمت كل جتربة � 19ساللة متقدمة من ٍ
�إ�ضاف ًة لل�شاهد املحلي واملح�سن .وا�شارت نتائج مو�سم  2016-2015الواردة من عدة مواقع يف الدول العربية �إىل تفوق �سالالت
�أك�ساد على ال�شواهد املحلية يف �أكرث من دولة عربية ،وهي:
القمح القا�سي� :أك�ساد (.)1517 - 1505 - 1499 - 1483 - 1469 - 1456 - 1453 - 1433
القمح الطري� :أك�ساد (.)1342 - 1334 - 1330 - 1328 - 1314 - 1304 - 1302 - 1300 - 1288
ال�شعري� :أك�ساد (.)1772 - 1766 - 1765 - 1760 - 1753 - 1752 - 1746 - 1745 - 1725 - 1724

� - 7أ�صناف �أك�ساد من القمح الطري ،والقمح القا�سي ،وال�شعري املعتمدة يف الدول العربية:
مت اعتماد � 24صنف ًا يف  8دول عربية حتى تاريخه ،كما هومو�ضح باجلداول التالية.
الدولة
الأردن
�سورية
لبنان
املغرب
اجلزائر
اليمن
ليبيا
العراق
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قمح قا�سي

قمح طري

�شعري

3

3

2

2

1

-

1

1

2

1

6

5

2

2

-

3

2

1

1

-

-

1

-
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�أ�صناف �أك�ساد من القمح القا�سي  Durum Wheatاملعتمدة يف الدول العربية
�سنة االعتماد
اال�سم املعطى
الدولة
�إ�سم ال�صنف �أو ال�ساللة
1985
�أك�ساد 65
الأردن
1985
�أك�ساد 65
�سورية
1985
�أك�ساد 65
املغرب
�أك�ساد 65
2000
ليبيا
2010
تل عمارة 1
لبنان
�أك�ساد 65
العراق
�أك�ساد 357
بحوث 107
ليبيا
2000
أكساد 363
ليبيا
2002
دوما 1
�سورية
�أك�ساد 1105
2013
تل عمارة 3
لبنان
2012
�أك�ساد 1107
�ساوره
اجلزائر
2008
�أك�ساد 1119
نعيم 1
اليمن
2008
�أك�ساد 1169
بحوث 5
اليمن
2010
�أك�ساد 1229
دوما 3
�سورية

�أ�صناف �أك�ساد من القمح الطري  Bread wheatاملعتمدة يف الدول العربية
�سنة االعتماد
اال�سم املعطى
الدولة
�إ�سم ال�صنف �أو ال�ساللة
1985
ح�ضنة
اجلزائر
�أك�ساد 59
1985
�أك�ساد59
املغرب
2004
�سورية
دوما 2
�أك�ساد 885
2011
رمادا
اجلزائر
2012
جنات
اجلزائر
�أك�ساد 899
2007
�سورية
دوما 4
2010
ليبيا
�أك�ساد 901
2010
تل عمارة 2
لبنان
2013
مونة
اجلزائر
2010
أكساد 935
ليبيا
2012
جميلة
اجلزائر
�أك�ساد 969
2008
�شيبام 1
اليمن
�أك�ساد 1097
2008
�شيبام 2
اليمن
�أك�ساد 1119
2014
دوما 6
�سورية
�أك�ساد 1133
2014
تيطري
اجلزائر
�أك�ساد 1139
21
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�أ�صناف �أك�ساد من ال�شعري  Barleyاملعتمدة يف الدول العربية
�إ�سم ال�صنف �أو ال�ساللة
�أك�ساد 60

اك�ساد 68
اك�ساد 68

اك�ساد 176

�أك�ساد 1230
�أك�ساد 1688
�أك�ساد 1704
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الدولة
الأردن
�سورية
املغرب
اجلزائر
املغرب
اجلزائر
�سورية
الأردن
املغرب
اجلزائر
ليبيا
اجلزائر
اجلزائر

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

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

2014
2014
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م�شروع الأنظمة الزراعية املح�صولية
يف املناطق املطرية
الهدف من امل�شروع:

درا�سة بع�ض التقانات الزراعية امل�ؤثرة يف �إنتاجية حما�صيل احلبوب يف املناطق اجلافة و�شبه اجلافة وحتديد �أف�ضلها ،و�إدخال
بع�ض النظم الزراعية اجلديدة التي حتقق التكامل والتوازن بني الإنتاجني النباتي واحليواين.

مكان تنفيذ امل�شروع:

يجري العمل يف التجارب الأولية للم�شروع �ضمن املحطات البحثية التابعة للمركز العربي – �أك�ساد ريثما يتم التو�صل �إىل النتائج
النهائية ومن ثم نقلها �إىل الدول العربية الراغبة.

�سري العمل:

ا�شتملت �أن�شطة امل�شروع خالل عام  2016على ما يلي:
 - 1تطوير حزمة التقانات الزراعية املنا�سبة لتح�سني �إنتاجية �أ�صناف �أك�ساد املعتمدة من القمح حتت ظروف الزراعة املطرية
واملروية:
ُنفذت جتربة حقلية يف حمطة بحوث �أك�ساد يف ازرع ،واظهرت النتائج �أن الزراعة املبكرة ( ،)11/15ومعدل الت�سميد الآزوتي
 200كغ / Nهكتار 1 -وعند �إ�ضافة كمية بذار مبعدل  150كغ/هكتار جلميع الأ�صناف املدرو�سة �سجلت اعلى انتاجية حتت
ظروف الزراعات املروية واملطرية.
� - 2إجراء درا�سة على ت�أثري م�ستويات خمتلفة من امللوحة على �إنتاجية القمح الطري ،والقمح القا�سي ،وال�شعري:
مت تنفيذه يف حمطة بحوث �أك�ساد يف ازرع خالل املو�سم الزراعي  2016 - 2015با�ستخدام الزراعة يف الليزميرتات والري
مبحاليل ذات تراكيز ملحية ( 150 ،100 ،50 ،0ميليمول/لرت) .متت زراعة �ستة �أ�صناف من القمح الطري وهي�( :أك�ساد
� - 885أك�ساد� - 899أك�ساد� - 901أك�ساد� - 969أك�ساد� - 1133أك�ساد )981ومتت متابعة منو النباتات حقليا و ت�سجيل م�ؤ�شرات
ال�صفات املطلوبة :وزن احلبوب بالنبات ،عدد احلبوب بالنبات ارتفاع النبات ،عدد الإ�شطاءات الكلية بالنبات ،عدد الإ�شطاءات
املثمرة بالنبات.

من خالل حتليل البيانات �إح�صائي ًا تبني �أن ال�صنف �أك�ساد  885هو الأعلى يف الغلة.
� - 3إج��راء درا��س��ة على ا�ستخدام الأ��ص��ول الوراثية الربية وال�سالالت املحلية يف تطوير وحت�سني حتمل القمح القا�سي
لالجهادات الالحيائية وثباتية االنتاجية:
مت زراعة � 4سالالت حملية من القمح القا�سي و � 4أ�صناف معتمدة يف �أك�ساد من القمح القا�سي يف حمطة بحوث �أك�ساد يف ازرع،
وتهجني االباء واحل�صول على بذور  16هجني � F0ستزرع يف املو�سم القادم للح�صول على نبات  F1يف حمطة بحوث ازرع ملتابعة
عمليات التقييم واالنتخاب.
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 - 4تقييم طرز وراثية من الذرة الرفيعة (العلفية اخل�ضراء) للح�ش:
هدفت الدرا�سة �إىل تقييم �أداء � 10أ�صناف من الذرة الرفيعة التي ميكن �إ�ستخدامها كمح�صول علفى باحل�ش وهي( :م�صر،6
جيزة  ،113جازان �أحمر ،جازان �أبي�ض ،مايو ،فيرتيه .)Fello، Biufuel، Jioui، Bodelly ،وعدد  3طرز وراثية من الدخن.
نفذت التجربة مبحطة بحوث �أك�ساد يف ازرع  ،اعتبار ًا من املو�سم  ،2016/2015و�أظهرت النتائج الأولية تفوق الأ�صناف
(فيرتيه ،جازان �أحمر ،جازان �أبي�ض) ب�إنتاج املادة اجلافة و�ستتابع الدرا�سة فى املوا�سم القادمة لت�أكيد النتائج الأولية.
� - 5إدخال وتقييم حم�صول الدخن  Pearl milletيف البيئات �شبه اجلافة:
مت زراعة  25تركيب وراثي من الدخن م�ستوردة من  ICRISATخالل مو�سم  2016/2015فى حمطة بحوث �أك�ساد يف ازرع ،يف
موعدين وثالث م�سافات زراعة ،بهدف تقييم مدى ت�أقلم هذا املح�صول مع البيئات �شبه اجلافة ،و�ستتابع الدرا�سة فى املو�سم
القادم لت�أكيد النتائج الأولية.

م�شروع �إكثار بذار الأ�صناف وال�سالالت الواعدة (املب�شرة)
من القمح وال�شعري
الهدف من امل�شروع:

ب�شكل �أ�سا�سي يف حمطات
�إكثار بذار املربي لأ�صناف و�سالالت �أك�ساد من القمح القا�سي والقمح  الطري وال�شعري  ،التي تتم ٍ
بحوث "�أك�ساد"املتعددة حتت ظروف الزراعة ملطرية ،ويقوم املركز العربي من خالل هذا امل�شروع بتوفري كميات البذار املطلوبة
مع املحافظة على نقاوتها من خالل عمليات التنقية امليكانيكية والوراثية �أثناء مو�سم النمو ،و�إجراء عمليات الغربلة والتعقيم
والتخزين اجليد الحق ًا.

مكان تنفيذ امل�شروع:

املحطات البحثية التابعة للمركز العربي � -أك�ساد

�سري العمل:

كميات بذار القمح وال�شعري
بلغ عدد �أ�صناف و�سالالت �أك�ساد املب�شرة التي مت �إكثارها
املر�سلة �إىل الدول العربية لزراعتها يف مو�سم 2016/2015
خ�لال مو�سم  2016 - 2015ومب��راح��ل الإك�ث��ار املختلفة
كمية البذار (كغ)
الدولة
(النوية  ،G0والنواة � G1) 123صنف ًا و�سالل ًة من القمح
القا�سي والقمح الطري وال�شعري .و�أر�سل من �إنتاجها كمية
26
الأردن
بلغت نحو  344كغ ب��ذار �إىل  14دول��ة عربية على �شكل
90
تون�س
جتارب وهجن و�سالالت مب�شرة ،لزراعتها خالل املو�سم
28
اجلزائر
الزراعي  2017 - 2016كما هو مبني يف اجلدول التايل.
13
ال�سعودية
28
�سورية
28
ال�سودان
13
العراق
13
�سلطنة عمان
13
فل�سطني
13
الكويت
27
لبنان
12
ليبيا
26
م�صر
13
املغرب
13
موريتانيا
344
املجموع
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م�شروع تنمية وتطوير وحت�سني
الذرة الرفيعة (البي�ضاء) Sorghum bicolor
الهدف من امل�شروع:

يهدف امل�شروع �إىل زيادة دخل املزارع العربي من خالل تنمية وتطوير وحت�سني �إنتاجية الذرة الرفيعة (البي�ضاء) يف الدول
العربية ،ودعم الربامج الوطنية باملادة الوراثية املح�سنة ،ورفع كفاءة الكوادر الفنية العربية.

مكان تنفيذ امل�شروع:

يجري العمل على �إكثار البذار املربى �ضمن املحطات البحثية
التابعة للمركز العربي – �أك�ساد ومن ثم يتم �شحنها �إىل الدول
العربية الراغبة.

�سري العمل:

نفذت اخلطة التنفيذية للم�شروع خالل عام  2016وفق مايلي:
•زراعة  25عائلة من الأجيال الإنعزالية املختلفة ،و�إنتخب منها
 10عائالت بنا ًء على ال�صفات املورفولوجية ،والإنتاجية،
وحتمل الآفات.
•اانتخاب � 19ساللة مب�شرة متفوقة بالإنتاجية �ستدخل يف
املو�سم القادم يف جتارب الكفاءة الإنتاجية الأولية.
•�أظهرت نتائج جتربة الكفاءة الإنتاجية ملو�سم  2016تفوق � 10سالالت يف الغلة من احلبوب وهي ACSAD4 ،ACSAD1
 ACSAD10، ACSAD9، ACSAD6، ACSAD5، ACSAD18، ACSAD17، ACSAD16 ، ACSAD14وكانت غلتها
احلبية  ،2227 ،2108 ،3167 ،2277 ،2794 ،2250 ،2457 ،2455 ،3230 ،2781كغ/هـ على التوايل مقارنة مع �إنتاجية
ال�شاهد �إزرع  1920( 7كغ/هـ ) وقد تراوحت ن�سبة الزيادة يف الغلة بني  % 9.7و  % 68ن�سبة �إىل ال�شاهد.
•تقييم  69طرز ًا وراثي ًا وانتخاب  31طرز ًا متفوق ًا ومتميز ًا بالغلة ومكوناتها و�إدخالها يف برامج الرتبية املختلفة وهي :ازرع 3 -
 ،ازرع  ،5 -ازرع  ،7 -ازرع  ،63 -ازرع  ،66 -ازرع  ،67 -خرابو  ،115 -تل �أبي�ض  ،1 -بلدي � ،4 -شلخ � ،3 -شلخ �( 6 -سورية)،
دورادو  ،9 -جيزة  ،15 -جيزة  ،113 -م�صر  ،5 -م�صر ،9 -م�صر ( 11 -م�صر) ،فيرتيته ،مايو (ال�سودان) ،عماين حملي
(عمان)( Biofuel، Jioue، Djodj Lwans ،موريتانيا).
•�إدخال وتقييم  13طرز ًا وراثي ًا جديد ًا من الذرة البي�ضاء و  3طرز من الدخن من الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية يف
�سورية ومركز البحوث الزراعية يف م�صر ،وذلك �ضمن جتارب خطوط امل�شاهدة ،وقد ّمت انتخاب  7طرز وراثية من الذرة
البي�ضاء ،وطرز ًا وراثي ًا واحد ًا من الدخن ( ،)ICSV-700وذلك بنا ًء على ال�صفات املورفولوجية والت�أقلم البيئي.
•تزويد كال من املعهد التقني للزراعات الوا�ســـعة يف اجلزائر واملركز الوطني لبحوث الزراعة والرثوة احليوانية يف ال�ســــعودية
بـ  20طرز ًا وراثي ًا �ضمن جتربة الكفاءة الإنتاجية العربية.

م�شروع �أبحاث ودرا�سات
للتقانات احليوية
الهدف من امل�شروع:

يهدف امل�شروع �إىل حتديد الب�صمة الوراثية ودرجة القرابة الوراثية لأ�صناف و�سالالت �أك�ساد من القمح القا�سي والطري،
وال�شعري ،وحماية حقوق ملكية املركز العربي فيما ُينتج من �أ�صناف و�سالالت ومواد وراثية.

مكان تنفيذ امل�شروع:

يقوم خرباء �أك�ساد بالعمل على تنفيذ الدرا�سات الوراثية واجلزئية وفق خطة امل�شروع �ضمن خمرب التقانات احليوية املتطور يف
املركز العربي � -أك�ساد.
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�سري العمل:

قام خرباء املركز العربي ب�إجراء الدرا�سات والتحاليل املخربية لأكرث من  600عينة خمتلفة (تربة � -أعالف  -حليب) تعود لأبحاث
وجتارب علمية يقوم بها �أك�ساد حول :ا�ستجابة حم�صول القمح للت�سميد بالعنا�صر الكربى ،وم�شروع الزراعة احلافظة ،والتجارب
اخلا�صة با�ستخدام نواجت تقليم الزيتون يف عالئق الأغنام ،و�أبحاث تقييم �صالحية بع�ض �أنواع الرتب لال�ستعمال الزراعي مبا
يخدم م�شاريع املركز وفق اخلطط البحثية.

امل�شاريع التنموية اخلا�صة
يف الدول العربية

م�شروع حت�سني �إنتاج القمح يف دولة فل�سطني:

ب�شكل
تنفيذ ًا لقرارات اجلمعية العمومية واملجل�س التنفيذي لأك�ساد ،مت تنفيذ الربنامج الفني بقيمة � 150ألف دوالر �أمريكي ٍ
كامل ،ويف هذا املجال مت:
• ار�سال  13كغ من �سالالت وا�صناف اك�ساد املب�شرة لزراعتها يف مو�سم .2017/2016
• تنفيذ دورة تدريبية ل�صالح متدربني من دولة فل�سطني حتت عنوان "التح�سني الوراثي ملحا�صيل احلبوب حتت ظروف
االجهادات االحيائية والالاحيائية واملحافظة على النقاوة ال�صنفية" يف م�صلحة الأبحاث العلمية الزراعية اللبنانية  -تل
عمارة  -لبنان خالل الفرتة من .2016/5/20 - 15

م�شروع �إكثار  30000طن من بذار القمح فى الوالية ال�شمالية بزراعة  200000هكتار – ال�سودان:

مت �إعداد وثيقة امل�شروع الفنية ،و�إعتمدت من قبل وزارة الزراعة والري يف ال�سودان ،ورفعت �إىل البنك الإ�سالمى للتنمية لتوفري
التمويل الالزم.

التعاون مع الهيئات
ومراكز البحوث العربية والأجنبية

وزارة الزراعة والإ�صالح الزراعي يف اجلمهورية العربية ال�سورية  -امل�ؤ�س�سة العامة لإكثار البذار :مت تزويد امل�ؤ�س�سة العامة
لإكثار البذار ب  25كغ كنواه (�سالالت نقية) من عدد � 6أ�صناف و�سالالت �أك�ساد املعتمدة يف �سورية وبيانها كالتايل:
عدد � 2صنف من حم�صول القمح القا�سي (�أك�ساد  )65و دوما �( 3أك�ساد  )1229وعدد � 4صنف من القمح الطري دوما4
(�أك�ساد  ،)901دوما �( 2أك�ساد  ،)885و دوما �( 6أك�ساد  )1133و �أك�ساد .899
كلية الزراعة – جامعة دم�شق – اجلمهورية العربية ال�سورية� :ضمن �إطارالتعاون مع جامعة دم�شق – كلية الزراعة
مت تقييم �سالالت ال�شعري الطافرة والناجتة عن معاملة �صنفني هما فرات �( 1سدا�سي ال�صف) و عربي �أ�سود (ثنائى ال�صف)
بثالث جرعـات من �أ�شـــعة جاما ( 15 ،10 ،5كيلو راد).
نفذت التجربة خالل املو�سم  2016/2015مبوقعني حمطة بحوث اك�ساد يف �إزرع ،وحمطة بحوث كفردان – لبنان ،و�أظهرت
النتائج الأولية تفوق العديد من ال�سالالت الناجتة فى الإنتاجية ومكونات الغلة على ال�شواهد ولوحظ ت�أثر املنتخبات بالعامل
البيئي ،و�سيتم حتديد املورثات امل�سئولة عن ال�صفات الكمية والنوعية لل�سالالت فى خمابر �أك�ساد للتقانات احليوية ،وتتابع
الدرا�سة يف املو�سم القادم.
مت �إدخال � 5سالالت يف جتارب الكفاءة الأولية �سنة ثانية لإختبار �أدائها مقارنة مبكونات برنامج ال�شعري وانتخاب � 3سالالت
ال�ستخدامها ك�آباء هجن خالل املو�سم .2017/2016

•

التعاون مع املنظمات الدولية

تفعيل التعاون مع املركز الدويل للبحوث الزراعية يف املناطق اجلافة  ICARDAلتبادل املواد الوراثية حيث مت ا�ستالم 362

�ساللة من ال�شعري والقمح الطري والقمح القا�سي لزراعتها خالل املو�سم  2017 / 2016مبحطتي بحوث اك�ساد يف اجلما�سة
(طرطو�س) و�إزرع (درعا).
• تفعيل التعاون مع املركز الدويل لتح�سني القمح والذرة  CYMMETلتبادل املواد الوراثية حيث مت ا�ستالم عدد � 812ساللة من القمح
القا�سي والقمح الطري لزراعتها خالل املو�سم  2017 / 2016مبحطتي بحوث اك�ساد يف اجلما�سة (طرطو�س) و�إزرع (درعا).
• تفعيل التعاون مع  ICRISATلتبادل املواد الوراثية من حم�صويل الذرة البي�ضاء حيث مت ا�ستالم  21تركيب وراثي من الذرة
البي�ضاء و 25تركيب وراثي من الدخن ،لزراعتها خالل املو�سم .2017 / 2016
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ثانيا :برنامج الزراعة احلافظة
يعتمد نظام الزراعة احلافظة على �أربعة دعائم �أ�سا�سية هي:
عدم فالحة الرتبة �أو فالحتها باحلد الأدنى ،والتغطية امل�ستمرة
ل�سطح الرتبة بالبقايا النباتية �أو حما�صيل التغطية اخل�ضراء،
وتطبيق الدورة الزراعية املنا�سبة ،واملكافحة الف ّعالة للأع�شاب
ال�ضارة خا�ص ًة يف ال�سنوات الأوىل من تطبيق هذا النظام.
�إدراك � ًا من املركز العربي "�أك�ساد" لأهمية ا�ستثمار مناطق
حت�سن من
الزراعة املطرية ،وتطبيق املمار�سات الزراعية التي ّ
كفاءة ا�ستعمال املياه ،حيث ُيعد توافر املياه يف مثل تلك البيئات
من العوامل البيئية الرئي�سة املحددة للإنتاج الزراعي ،كان ال
ب ّد من اعتماد نظام الزراعة احلافظة الأقل ا�ستنفاد ًا للموارد
الطبيعية (الرتبة ،واملياه) ،الذي يحمي الرتب الزراعية من
االجنرافني الريحي واملائي ،وي�سهم يف �إعادة ت�أهيل الأرا�ضي
الزراعية املتدهورة ،من خ�لال حت�سني حمتواها من املادة
الع�ضوية ،وي�ساعد يف حت�سني الإنتاجية وزي��ادة ا�ستقرارها،
وي� ��ؤدي بالنتيجة �إىل زي��ادة دخ��ل امل ��زارع وحت�سني م�ستوى
معي�شته.
هدف الربنامج:
 �إعادة ت�أهيل النظم البيئية الزراعية املتدهورة. تقليل تكاليف الإنتاج الزراعي ،وحت�سني �إنتاجية الأر�ض،واملياه ،واملح�صول.
 زي��ادة هام�ش الربح االقت�صادي للمزارع وحت�سني م�ستوىمعي�شته.
 زيادة مقدرة النظم البيئية الزراعية التكيفية ،والتخفيف من وط�أة التغريات املناخية. نقل ق�ص�ص النجاح �إىل حقول املزارعني يف الدول العربية املهتمة. تطوير عوامل �إدارة الأر�ض واملح�صول وزيادة طاقتهما الإنتاجية. تدريب الكوادر الفنية العربية على �أ�س�س �إدارة الأر�ض واملح�صول.مكان تنفيذ الربنامج:
يتم تنفيذ الربنامج بالتعاون بني املركز العربي �أك�ساد مع وزارات الزراعة وامل�ؤ�س�سات البحثية التابعة لها واملزارعني يف الدول
العربية املعنية.
�سري العمل:
ت�ضمنت اخلطة التنفيذية للربنامج خالل عام � 2016أن�شطة الربنامج للمو�سم الزراعي  2015-2016وهي:

 - 1امل�شروع البحثي (تقييم �أهمية تطبيق نظام الزراعة احلافظة يف حت�سني �إنتاجية
املحا�صيل احلبية و�صفات الرتبة على املدى الطويل) يف حمطة بحوث "�أك�ساد" يف ازرع:
نتائج تنفيذ امل�شروع:
• زادت الغلة احلبية ملح�صول القمح باملتو�سط حتت ظروف الزراعة احلافظة ( 2782كغ /هكتار) باملقارنة مع الزراعة
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التقليدية ( 2355كغ/هكتار) ،مبعدل زيادة يف الغلة احلبية مقداره .% 15.35
• ازداد متو�سط الغلة احلبية عند تطبيق الدورة الزراعية مع حم�صول البيقية ( 2651كغ/هكتار) باملقارنة مع غياب الدورة
الزراعية ( 2487كغ/هكتار) ،مبعدل زيادة مقداره .% 6.19
• لوحظ �أنّ متو�سط الغلة احلبية كان الأعلى لدى نباتات �صنف القمح القا�سي �أك�ساد 2761( 357كغ/هكتار) باملقارنة مع
�صنف القمح الطري �أك�ساد 2378( 901كغ/هكتار) بزيادة مقدارها .% 38.30
• تفوق نظام الزراعة احلافظة باملتو�سط يف كفاءة ا�ستعمال مياه الأمطار ( 12.20كغ /مم �أمطار /املو�سم) على نظام الزراعة
التقليدية ( 10.51كغ/مم �أمطار /املو�سم ) مبعدل زيادة قدره .% 13.85
• بلغت ن�سبة الزيادة يف الإيراد والربح للهكتار الواحد ( 15.35و  % 25.90على التوايل) حتت ظروف الزراعة احلافظة
باملقارنة مع الزراعة التقليدية ،وكانت ن�سبة االنخفا�ض يف التكاليف قرابة .% 18.06
• �أدى تطبيق نظام الزراعة احلافظة �إىل حت�سني حمتوى الرتبة من املادة الع�ضوية ومن العنا�صر املعدنية الكربى  ،NPKمقارن ًة
مع نظام الزراعة التقليدية.
• �ساعد تطبيق نظام الزراعة احلافظة كحزمة زراعية متكاملة (عدم الفالحة ،والتغطية امل�ستمرة ل�سطح الرتبة ،وتطبيق
الدورة الزراعية) يف حت�سني �إنتاجية حم�صول القمح وكفاءة ا�ستعمال املياه و�أدى �إىل زيادة ن�سبة خمرجات الإنتاج الزراعي
�إىل مدخالته ،وحت�سني �صفات الرتبة الكيميائية.

النمو اخل�ضري وت�شكل الإ�شطاءات

مرحلة الت�سنبل والإزهار

مرحلة الن�ضج
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 - 2امل�شروع البحثي (تطبيق نظام الزراعة احلافظة لتح�سني �إنتاجية حما�صيل احلبوب
ال�صغرية  -القمح وال�شعري وخ�صائ�ص الرتبة يف الدول العربية):
هدف امل�شروع:
تطوير ا�ستدامة نظم الإنتاج الزراعي يف املنطقة العربية ،من خالل زيادة �إنتاجية حما�صيل احلبوب ،و�ضمان ا�ستقرار الإنتاج
الزراعي ،واملحافظة على املوارد الزراعية.
اجلهات امل�شاركة يف امل�شروع:
وزارات الزراعة وامل�ؤ�س�سـات الوطنية املعنية يف الدول العربية (تون�س ،اجلزائر ،ال�سودان� ،سورية ،لبنان ،م�صر).
�سري العمل:
• ّمت مرا�سلة املن�سقيني الوطنيني للمركز العربي �أك�ساد يف الدول العربية لتنفيذ امل�شروع البحثي ،و ّمت احل�صول على ردود
كل من تون�س واجلزائر وال�سودان و�سورية
�إيجابية حول توفر �آالت الزراعة احلافظة و�إمكانية تنفيذ هذا امل�شروع البحثي يف ٍ
وم�صر ولبنان.
• ّمت خماطبة وزراء الزراعة يف الدول العربية املذكورة لالطالع على اخلطة التنفيذية للم�شروع البحثي وت�سمية من�سق وطني
خا�ص بتنفيذ امل�شروع اعتبار ًا من املو�سم الزراعي القادم .2017-2016
مكونات و�أن�شطة امل�شروع:
• �إجراء تو�صيف للبيئات امل�ستهدفة من �أجل ت�صحيح عوامل اخللل يف الرتبة قبل البدء بتطبيق نظام الزراعة احلافظة.
• تـنفـيذ جتارب حول ت�أثري تطبيق نظام الزراعة احلافظة كحزمة زراعية متكاملة (الزراعة بدون الفالحة ،وترك بقايا
املح�صول فوق �سطح الرتبة ،و�إتباع الدورة الزراعية املنا�سبة ،والإدارة املتكاملة للأع�شاب ال�ضارة وبقايا املح�صول) يف
�إنتاجية حما�صيل احلبوب ال�صغرية (القمح وال�شعري).
• متابعة تطور ال�صفات واخل�صائ�ص املختلفة للرتبة حتت نظام الزراعة احلافظة مقارن ًة مع تطبيق نظام الزراعة التقليدية.
• درا�سة اجلدوى االقت�صادية يف خمتلف املواقع بالدول العربية امل�شاركة من تطبيق نظام الزراعة احلافظة �سوا ًء يف املحطات
البحثية� ،أو يف حقول املزارعني.
• متابعة التجارب يف املحطات البحثية وحقول املزارعني من قبل فريق برنامج الزراعة احلافظة يف املركز العربي �أك�ساد،
ووزارات الزراعة بالدول امل�شاركة.
• �إقامة دورات تدريبية تطبيقية للفنيني وعنا�صر الإر�شاد على �أ�س�س تطبيق نظام الزراعة احلافظة واطالعهم على كل ق�ص�ص
النجاح العاملية والعربية.
• �إقامة ور�شة عمل حقلية (الأيام احلقلية) يف املناطق امل�ستهدفة يف امل�شروعُ ،يدعى �إليها جميع املهتمني من الفنيني واملزارعني،
و�أ�صحاب القرار.
• �إنتاج م��واد �إعالمية تت�ضمن معلومات نظرية وتطبيقية كافية ،ومكتوبة بلغ ٍة ب�سيطة ،تكون بيد امل��زارع�ين واملر�شدين
الزراعيني.

 - 3املطبوعات واملن�شورات وور�شات العمل:
• تنفيذ ًا خلطة عمل املركز مت ا�صدار (كتاب نظام الزراعة احلافظة لتحقيق التنمية الزراعية امل�ستدامة) ،وتوزيعه على الدول
العربية .يحتوي الكتاب على  13ف�ص ًال� ،صدر الكتاب باللغة العربية ،مع ثبت بامل�صطلحات ال��واردة فيه باللغتني العربية
والإنكليزية ،مع جمموعة من ال�صور ،والر�سوم ،والأ�شكال ،واجلداول التو�ضيحية.
• ن�شر ورقة بحثية بعنوان :ت�أثري نظام الزراعة احلافظة يف م�ؤ�شرات النمو والإنتاجية باملقارنة مع نظام الزراعة التقليدية
ملح�صويل القمح القا�سي واحلم�ص ،يف املجلة العربية للبيئات اجلافة "�أك�ساد".
• ن�شر ورقة بحثية بعنوان حت�سني �إنتاجية حم�صويل القمح القا�سي والبيقية با�ستخدام نظام الزراعة احلافظة حتت ظروف
الزراعة املطرية يف املجلة العربية للبيئات اجلافة "�أك�ساد"( ،حم ّكمة).
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• ن�شر مقالة بعنوان "نظام الزراعة احلافظة للتخفيف من التغريات املناخية" يف جملة الزراعة واملياه "�أك�ساد".
• امل�شاركة يف ور�شة العمل بعنوان (�إجراءات التكيف مع التغريات املناخية يف القطاع الزراعي با�ستخدام �أدوات الإدارة املتكاملة
للموارد املائية) التي ُعقدت يف مبنى الإ�سكوا التابع للأمم املتحدة يف بريوت -لبنان ،مت عر�ض جتربة املركز العربي "�أك�ساد"
يف جمال �إجراءات التكيف مع التغريات املناخية يف القطاع الزراعي حتت ظروف الزراعة املطرية ،ونظام الزراعة احلافظة
للتكيف مع التغريات املناخية وحتقيق الأمن الغذائي ،و�إج��راءات التكيف مع التغريات املناخية يف القطاع الزراعي �-إدارة
املراعي والغابات.
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ثالثا :برنامج تنمية وتطوير الأ�شجار املثمرة املالئمة
للمناطق اجلافة
 - 1م�شروع تنمية وتطوير الأ�شجار املثمرة املالئمة للمناطق اجلافة يف الدول العربية:
هدف امل�شروع:
تطوير زراعة الأ�شجار املثمرة املتحملة للجفاف يف الدول العربية وحتديد الأنواع والأ�صنافوال�سالالت املنا�سبة للتو�سع بزراعتها
و�إن�شاء م�شاتل وحقول �أمهات يف الدول امل�ستهدفة للأنواع املتحملة للجفاف وت�أهيل وتدريب الكوادر الفنية واملزارعني يف الدول
العربية حول تقنيات زراعة الأ�شجار املثمرة املتحملة للجفاف والعناية بها ،واال�ستعمال الأمثل للأرا�ضي الفقرية والهام�شية
والتي ي�صعب فيها منو �أنواع �أخرى من الأ�شجار املثمرة ،وزيادة
دخل املزارع وحت�سني م�ستوى معي�شته وا�ستقراره يف �أر�ضه من
خالل حت�سني الإنتاجية.
مكان تنفيذ امل�شروع:
اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية.
�سري العمل:
� .1إن�شاء م�شتل للف�ستق احللبي واللوز والزيتون مب�ساحة 15
هكتار.
� .2إن�شاء حقل �أمهات للأنواع املذكورة.
� .3إقامة دورات تدريبية لت�أهيل وتدريب الكوادر الفنية يف وزارة
الفالحة والتنمية الريفية وال�صيد البحري باجلزائر.
�إدارة امل�شروع وبع�ض الكوادر الوطنية اجلزائرية العاملة يف
نتائج تنفيذ امل�شروع:
م�شروع وتطوير الأ�شجار املثمرة املالئمة للمناطق اجلافة
• متديد عمل امل�شروع حتى عام .2019
• ا�ستكمال الأن�شطة وفق خطة عمل امل�شروع ،حيث مت تقدمي
عمليات اخلدمة الزراعية للحقول التي �أ�شرف على �إن�شائها املركز العربي "اك�ساد" يف اجلزائر ،و�سوف يتم تنفيذ دورات
تدريبية حول تطعيم الف�ستق احللبي للكوادر الفنية يف امل�شروع ،وتدريب الفالحني على عملية التقليم ميداني ًا يف احلقول.
• مت االتفاق مع اجلانب اجلزائري على �إر�سال �أ�صناف حملية جزائرية من الزيتون واللوز والتني والكرمة مقاومة للجفاف
�إىل املركز العربي"اك�ساد" ،والعمل على ترجمة الدليل اخلا�ص ب�أ�صناف الزيتون اجلزائرية �إىل اللغة العربية ،و�إن�شاء جممع
وراثي للأ�شجار املثمرة املتحملة للجفاف على �أن يو�ضع املجمع حتت ت�صرف اك�ساد لال�ستفادة منه جلميع الدول العربية.

 - 2م�شروع حفظ الأ�صول الربية للأ�شجار املثمرة املتحملة للجفاف:
تتجلى �أهمية الأنواع الربية للأ�شجار املثمرة يف غناها بال�صفات الوراثية املرتبطة مبقاومة الأمرا�ض الفطرية ،والفريو�سية
والبكتريية� ،أو املرتبطة ببع�ض ال�صفات ال�شكلية والفيزيولوجية والبيوكيميائية املرتبطة بتحمل الإجهادات الال�أحيائية ،والتي
تعد من �أهم معوقات التنمية امل�ستدامة للزراعة العربية ،وتنمو يف ظروف �شديدة الق�سوة فهي تتواجد يف �أنواع خمتلفة من الرتب
املحجرة ،وال�صخرية ،والكل�سية ،واجلافة ،وبع�ضها ينت�شر حتى ارتفاعات ت�صل �إىل  2000م فوق �سطح البحر ،وتغطى بالثلوج
�أ�شهر ًا عديدة دون �أن تت�ضرر مثل الأجـا�ص "الكمرثى" الربي ال�سوري " ، " .Pyrus syriaca Boissوبع�ضها يعي�ش يف بيئات
جافة كاللـوز العربــي"  "Amygdalus Arabicaالذي يتواجد يف البادية ال�سورية على تربة رملية ح�صوية ويف منطقة الأزرق
�شرقي اململكة الأردنية الها�شمية على ارتفاع  604م عن �سطح البحر وكمية �أمطار ت�صل �إىل حوايل 160مم.
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هدف امل�شروع:
• اال�ستفادة من املخزون الوراثي للم�صادر الربية للأ�شجار املثمرة يف برامج الرتبية والتح�سني الوراثي وا�ستنباط الأ�صناف
املقاومة للآفات واملتحملة للإجهادات البيئية املختلفة.
•تطوير اخلربات الفنية الوطنية والإقليمية يف جمال امل�صادر الوراثية للأ�شجار املثمرة وكذلك تهيئة الكوادر املحلية املتخ�ص�صة
يف جمال الت�شجري املثمر واحلراجي مبختلف �أمناطه.
مكان تنفيذ امل�شروع:
املجمع الوراثي يف جلني – �سورية (�إحدى حمطات بحوث �أك�ساد املتخ�ص�صة بالأ�شجار املثمرة).
�أهم الأ�شجار الربية التي يتم درا�ستها:
الزيتون الربي  ،Oleae europeaeاللوز ال�شرقي  ، Amygdalus orientalisالبطم الأطل�سي  ، Pistacio atlanticaانواع
الزعرور الربي  ، Crateagus sppالأجا�ص الربي ال�سوري  ، Pyrus Syriacaالعناب  Zizyphus sppوجميعها من البيئة
الطبيعية ال�سورية.
�إ�ضافة �إىل وجود املجمع الوراثي يف حمطة بحوث �أك�ساد يف جلني عمل املركز العربي "�أك�ساد" على تنفيذ قرار اجلمعية العمومية
يف دورتها  33رقم  ،2016/21والقا�ضي ب�إن�شاء حمطة �أك�ساد لأبحاث حفظ الأ�صول والأنواع النباتية الطبية والرعوية املهددة
باالنقرا�ض ،يف حمطة بحوث �أك�ساد يف منطقة ال�سن ،ويتم العمل الآن على ت�شكيل جممع وراثي للزيتون يف املحطة اجلديدة،
ليكون م ّكم ًال ملا هو موجود من �أ�صناف يف حمطة بحوث �أك�ساد يف بوقا ،ويعترب مبثابة ن�سخة ثانية عن جممع جلني وذلك لأ�صناف
الزيتون املوجودة فيه.
بع�ض الأ�صول الربية للأ�شجار املثمرة

الزيتون الربي

الف�ستق الربي(البطم الأطل�سي)

اللوز الربي ال�شرقي

العناب

الزعرور

الأجا�ص الربي ال�سوري

 - 3م�شروع التو�سع يف �إنتاج غرا�س الأ�شجار املثمرة لتلبية طلبات الدول العربية:

هدف امل�شروع:
يهدف امل�شروع �إىل �إنتاج املادة النباتية من �أنواع و�أ�صناف الأ�شجار املثمرة املوثوقة �صحي ًا (غرا�س بذرية ومطعمة  -عقل جمذرة
 طعوم � -أ�صول  -بذور) وذات خمزون وراثي قادر على حتمل الظروف البيئية القا�سية ،وتزويد امل�ؤ�س�سات املعنية يف الدولالعربية باملادة الوراثية املوثوقة لإقامة حقول الأمهات ،والأحزمة اخل�ضراء ،وت�أهيل الكادر الفني العربي وحت�سني طرق الإكثار
و�إنتاج الغرا�س.
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 - 1حمطات �أك�ساد املتخ�ص�صة النتاج الغرا�س املثمرة:
• ت�ستمر كل من حمطة بحوث �أك�ساد يف بوقا النتاج غرا�س الزيتون واملكاثرة بالعقلة الغ�ضة بتنفيذ خطة �إنتاجها للمو�سم 2016
وذلك ب�إنتاج حوايل  100000غر�سة من �أ�صناف خمتلفة ،مبعدل  30000غر�سة خ�ضريي ،و� 25000صوراين ،و 20000
قي�سي ،و 10000جلط ،و  5000دان ،و 4000حمزم �أبو �سطل وهي �أ�صناف �سورية (مائدة وثناية الغر�ض) ،و 5000غر�سة
بي�شولني (فرن�سا) ،و  1000غر�سة كورونيكي (اليونان).
• ت�ستمر حمطة بحوث �أك�ساد يف ازرع ب�إنتاج الغرا�س املطعمة من الف�ستق احللبي ،حيث يتم �سنوي ًا زراعة من 5000 - 4000
بذرة ،النتاج غرا�س بذرية ،ويتم تطعيم  2500غر�سة بذرية جاهزة للتطعيم من �أ�صناف مذكرة وم�ؤنثة ،و�سوف يتم توزيع هذه
الغرا�س من قبل املركز على الدول العربية كل وح�سب احتياجها ومتطلباتها منها.

حمطة بوقا لإكثار الزيتون بالعقلة الغ�ضة

حمطة �إزرع النتاج الغرا�س املطعمة من الف�ستق احللبي

حيث يتم توزيع الغرا�س املنتجة يف حمطات اك�ساد ملختلف الدول العربية وكل ح�سب احتياجها ،وقام املركز خالل عام 2016

ب�إر�سال املواد التالية �إىل بع�ض الدول ،كما هو مو�ضح يف اجلدول التايل:
املادة
غرا�س زيتون
غرا�س لوز
ف�ستق حلبي
جوز
تني
بذار ف�ستق حلبي
غرا�س ف�ستق حلبي

العدد والكمية
 30.000غر�سة
 3.000غر�سة
 1.000غر�سة
 2.500غر�سة
 700غر�سة
 30كغ
 120غر�سة

الدولة املر�سل �إليها
اجلمهورية اللبنانية
اجلمهورية اجلزائرية

 - 2توزيع الغرا�س على الدول العربية:
حر�ص املركز العربي منذ ت�أ�سي�سه على �إنتاج وتوزيع الوحدات التكاثرية
(غرا�س ،عقل ،بذور) وذلك من م�صادر موثوقة وخالية من الأمرا�ض،
حيث يتم التوزيع ملختلف الأنواع النباتية لكل الدول العربية وكل ح�سب
احتياجاتها ،وقد بلغ املجموع النهائي لإر�ساليات برنامج الأ�شجار
املثمرة �إىل الدول العربية خالل الفرتة من  2016 - 1977مايلي:
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�شكل املادة

العدد

غرا�س زيتون

374.529

عقل زيتون
بذور زيتون

2.014.148

غرا�س ف�ستق حلبي

77.746

الكمية
(كغ)

700

بذور ف�ستق حلبي

3.412

�أقالم ف�ستق حلبي

92.195

غرا�س لوز

25.630

عقل لوز
بذور لوز
غرا�س تني
عقل تني
عقل كرمة

500

غرا�س كرمة
�أقالم كرمة
غرا�س تفاحيات
ولوزيات
بذور م�شم�ش
غرا�س بطم �أطل�سي
بذور حملب

2.800
4.495
4.675
2.450

الدولة
اجلزائر  -ليبيا  -ال�سعودية  -العراق  -البحرين  -اليمن  -الأردن
 م�صر  -لبنان � -سورية  -الكويتال�سعودية  -اجلزائر -م�صر  -العراق  -اليمن  -ليبيا  -لبنان.
اجلزائر -ليبيا  -اليمن  -الأردن
اجلزائر -ليبيا  -الأردن  -تون�س  -ال�سعودية  -العراق  -املغرب -
اليمن  -م�صر  -لبنان  -فل�سطني
اجلزائر -ليبيا  -ال�سعودية  -تون�س  -العراق  -م�صر  -لبنان -
الأردن
ليبيا  -الأردن � -سورية
ال�سعودية -العراق -اجلزائر� -سورية  -ليبيا  -اليمن  -م�صر -
لبنان  -االردن  -ال�سعودية  -العراق  -اجلزائر � -سورية  -ليبيا
 اليمن  -م�صر  -لبنان  -الأردنالعراق
ليبيا  -لبنان  -اجلزائر -الأردن
لبنان  -ليبيا  -اليمن  -م�صر � -سورية
العراق  -الأردن � -سورية  -لبنان  -اليمن  -م�صر  -ليبيا
�سورية  -العراق  -ال�سعودية
لبنان  -ليبيا

9.575
17.475

ليبيا

246.135

ليبيا  -لبنان
6.400

8.600
5

ليبيا
تون�س  -املغرب  -اليمن
ليبيا

 - 3م�شروع �إن�شاء م�شتل لأ�شجار الفاكهة والغرا�س احلراجية يف منطقة كامد اللوز  -البقاع الغربي  -لبنان:
خالل عام  2016مت متابعة العمل يف امل�شتل مبا يخ�ص النواحي الفنية والتقنية ،وتقدمي اخلربة وامل�شورة الالزمة ،ونتيجة
للمتابعة بد�أ امل�شتل ب�إنتاج غرا�س الزيتون ،مبا ال يقل عن  20000 - 15000غر�سة زيتون �سنوي ًا ،وتوزيع الغرا�س التي ينتجها.
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 - 4الأبحاث والدرا�سات العلمية يف حمطات بحوث املركز العربي � -أك�ساد:

مكان تنفيذ امل�شروع:
املجمع الوراثي يف جلني � -سورية (�إحدى حمطات بحوث �أك�ساد املتخ�ص�صة بالأ�شجار املثمرة).
يف جمال الزيتون:
 - 1م�شروع تو�صيف �أ�صناف الزيتون املزروعة يف املجمع الوراثي يف جلني:
ا�ستكما ًال خلطة العمل يف املركز والتي ت�ضمن تو�صيف �أ�صناف الزيتون املزروعة يف املجمع الوراثي يف جلني ،والبالغ عددها �أكرث
من � 100صنف و�ساللة حملية وعربية ودولية  ،مت هذا العام تنفيذ تو�صيف � 5أ�صناف حملية �سورية وهي:
• �أ�صناف مائدة (اجللط و القي�سي).
• �أ�صناف ثنائية الغر�ض (ال�صوراين واخل�ضريي واخلوخي).
ً
ً
وذلك بهدف تقومي تلك الأ�صناف حتت ظروف الزراعة البعلية وكذلك املطبق عليها ريا تكميليا يف حمطة بحوث جلني يف
حمافظة درعا� /سورية ،وذلك بنا ًء على الدليل القيا�سي لتو�صيف الزيتون.
كما مت التو�صيف املورفولوجي للأ�صناف بنا ًء على اختيار املعايري ال�شكلية املعتمدة يف عملية التو�صيف عن طبيعة منو الأ�شجار
والأوراق والإزهار والثمار ومت حتليل عينات الزيت يف خمابر املركز العربي لدرا�سات املناطق اجلافة والأرا�ضي القاحلة ملعرفة
اخلوا�ص الفيزيائية والكيميائية لزيت هذه الأ�صناف.

ال�صنف خوخي

ال�صنف ال�صوراين

ال�صنف القي�سي

ال�صنف اجللط

ال�صنف اخل�ضريي

وقد �أظهرت النتائج تفوق معاملة الزراعة املروية ري ًا تكميلي ًا معنوي ًا على معاملة الزراعة البعلية لأغلب الأ�صناف املدرو�سة يف
معظم ال�صفات املدرو�سة مثل متو�سط النمو اخل�ضري ال�سنوي ،كذلك �صفات الأوراق (الطول ،والعر�ض ،وامل�سطح) ،و�صفات
الثمار (الطول ،العر�ض ،الوزن ،احلجم) ،ومتو�سط عدد الأزهار يف العنقود ،ون�سبة العقد ،ومعامل الإثمار الذي و�صل يف الزراعة
البعلية �إىل  % 2.01وارتفع �إىل  % 2.88يف الزراعة املروية ري ًا تكميلي ًا  ،بالإ�ضافة �إىل ن�سبة الزيت على �أ�سا�س الوزن اجلاف،
حيث بلغت يف الزراعة البعلية كمتو�سط جلميع الأ�صناف  ،% 24.91وارتفعت يف الزراعة املروية �إىل  ،% 41.78با�ستثناء ن�سبة
الزيت على �أ�سا�س الوزن الرطب التي �سلكت �سلوك ًا معاك�س ًا ،حيث بلغت يف معاملة الزراعة البعلية ملختلف الأ�صناف ،% 20.75
وانخف�ضت �إىل  % 17.24يف الزراعة املروية ،وهذا �أمر طبيعي نظر ًا لكرب حجم ووزن الثمرة الناجت عن زيادة ن�سبة املاء والزيت
واملدخرات الأخرى يف الفجوات.
35

املـــركز العربي � -أك�ســـاد

�أ�شكال الثمار والبذور والأوراق يف الأ�صناف املدرو�سة

ال�صنف اخلوخي

ال�صنف ال�صوراين

ال�صنف اخل�ضريي

ال�صنف

جدول :معدل النمو اخل�ضري ال�سنوي وم�سطح الورقة عند الأ�صناف املدرو�سة
م�سطح الورقة (مم)2
معدل النمو ال�سنوي(�سم)
م.ع ِ()A
م.ع ِ( )Aزراعة بعلية ري تكميلي
زراعة بعلية ري تكميلي

جلط
قي�سي
خوخي
ثنائي
خ�ضريي
الغر�ض
�صوراين
م.ع ()B
مائدة

A

LSD0.05

11.12

12.75

11.94b

19.83

48.20

34.02ab

15.75

27.25

21.50

34.71

37.43

36.07

5.00

17.25

11.12

28.40

32.73

19.00

22.12

20.56

18.10

26.60

22.35

16.00

21.75

36.57

32.58

13.38b

a

a

b
a
a

18.88

20.23

b

28.60
25.928

a

b
c

30.56

ab

36.306

6.235

3.965

B

3.943

2.508

A×B

8.818

5.607

(اختباردنكان) �أي معاملتني ت�شرتكان بحرف اليوجد بينها فروق معنوية.

a

م.ع متو�سط عام

جدول :وزن و حجم الثمرة للأ�صناف املدرو�سة
حجم الثمرة (�سم)3
وزن الثمرة (غ)
ال�صنف
التقومي زراعة بعلية ري تكميلي م.ع ِ()A
زراعة بعلية ري تكميلي م.ع ِ()A
6.04a
8.00
4.08
4.870
 6.525a 8.180ثقيل جد ًا
جلط
مائدة
a
a
5.30
5.60
5.00
6.790
6.140
 6.465ثقيل جد ًا
قيا�سي
b
b
4.15
5.23
3.07
5.320
6.070
4.570
ثقيل
خوخي
ثنائي
c
c
1.73
2.17
1.30
3.410
1.320
 2.365متو�سط
خ�ضريي
الغر�ض
c
c
1.78
3.37
1.20
2.620
1.590
 2.105متو�سط
�صوراين
a
b
a
b
4.67
2.93
5.414
3.698
م.ع ()B
LSD0.05

A

0.3796

0.769

B

0.2401

0.487

A×B

0.5368

1.088

�أي معاملتني ت�شرتكان بنف�س احلرف اليوجد بينها فروق معنوية
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ال�صنف
جلط
قيا�سي
خوخي
ثنائي
خ�ضريي
الغر�ض
�صوراين
م.ع ()B
مائدة

جدول :ن�سبة الزيت على �أ�سا�س الوزن الرطب واجلاف للأ�صناف املدرو�سة
ن�سبة الزيت على �أ�سا�س الوزن اجلاف()%
ن�سبة الزيت على �أ�سا�س الوزن الرطب()%
م.ع ِ()A
زراعة بعلية ري تكميلي م.ع ِ( )Aزراعة بعلية ري تكميلي
16.55

10.41

13.48d

13.42

27.86

20.64c

18.57

14.44

16.01

26.48

35.94

31.21

22.80

18.06

20.43

28.58

46.32

21.13

20.59

20.86

28.35

46.60

24.7

22.7

20.75a

b

c

b
b
a

23.70

17.24

A

b

27.71

a

24.908

1.008

B

0.637

1.594

A×B

1.425

3.564

�أي معاملتني ت�شرتكان بنف�س احلرف اليوجد بينها فروق معنوية

ال�صنف
جلط
قي�سي
خوخي ثنائي
خ�ضريي
�صوراين الغر�ض
مائدة

a
a
a

37.95
37.48
39.95

41.784
2.520

LSD0.05

LSD0.01

52.20

b

م.ع متو�سط عام

جدول :بع�ض معايري اجلفاف للأ�صناف املدرو�سة
عجز ن�سبة املادة
برولني
كلوروفيل  Aكلوروفيل  Bحمتوى حمتوى الإ�شباع اجلافة الغلوكوز
(ميكروغرام100/مغ
  1املاء الن�سبي الأوراقاملائي للأوراق (مغ/غ )1 -
(مغ/غ ( )1 -مغ/غ )
املائي ()%
()%
�أوراق خ�ضراء)
()%
()%
0.914a

0.651a

62.6ab

37.4ab 53.75a

34.95abc 46.25

26.4b

0.558

0.363

72.9

27.1

32.42

39.8

b

1.052a

0.855a
1.085a

0.2546

a
a

0.683

0.638a
0.695a

0.3526

a
b

51.7

53.5b
56.0b

11.42

a
a

57.66
55.37

49.27a

52.92a
9.151

a
b

48.3

46.5b
44.0b

11.42

a
a

42.34
44.63

50.73a

47.08a
9.151

bc

ab

41.71

28.48c

ab
ab

64.2

47.8ab

44.80a

69.6a

10.44

38.23

�أي معاملتني ت�شرتكان بنف�س احلرف يف نف�س العمود اليوجد بينها فروق معنوية
وعند درا�سة �شجرة القرابة بنا ًء على معايري اجلفاف املدرو�سة (كلوروفيل  ،Aوكلوروفيل  ،Bوحمتوى املاء الن�سبي ،وحمتوى
الأوراق املائي ،وعجز الإ�شباع املائي ،ون�سبة املادة اجلافة ل�ل�أوراق ،والغلوكوز والربولني) ،انق�سمت الأ�صناف املدرو�سة �إىل
جمموعتني ،الأوىل وهي �أكرث حتم ًال للجفاف وت�ضم ال�صنفني القي�سي واجللط (�أ�صناف مائدة)� .أما املجموعة الثانية وهي �أقل
حتم ًال للجفاف وت�ضم الأ�صناف ال�صوراين واخل�ضريي واخلوخي (�أ�صناف ثنائية الغر�ض) ،لذلك ين�صح بن�شر وزراعة تلك
الأ�صناف التي تبدي حتم ً
ال للجفاف يف البلدان العربية ذات الظروف اجلافة.
 - 2م�شروع "انتخاب �سالالت من الزيتون الربي مقاومة ملر�ض الذبول الفرتي�سليومي وتطعيم بع�ض الأ�صناف االقت�صادية
عليها":
هدف امل�شروع:
• احل�صول على �أقالم زيتون بري واختبار قابليتها للتجذير من عدة مناطق يف دولة املقر ،وحتديد مواقع جمعها با�ستخدام
 GPSبالإ�ضافة �إىل حتديد العوامل املناخية التي تعي�ش فيها.
• جمع عينات من �أ�شجار زيتون م�صابة وعزل الفطر منها ودرا�سة خ�صائ�صه املزرعية وقدرته الإمرا�ضية.
• اختبار رد فعل الطرز الوراثية الربية التي جنحت عملية جتذيرها �إزاء الفطر املمر�ض واالحتفاظ باملقاومة منها كمجمع
للأ�صول الوراثية الربية املقاومة ملر�ض الذبول يف �سورية.
• اختبار ا�ستمرار �صفة التحمل على ال�صنف املطعم على الطرز الربية التي �أظهرت حتملها للمر�ض.
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م�ستعمرات م�سبب مر�ض الذبول الفريتي�سليومي و�أعرا�ض الإ�صابة على ال�شجرة
مت �إجناز الهدف الأول والثاين ،وذلك بعد �أن مت جمع عقل من �سالالت الزيتون الربي ،ومت نقلها ملحطة بحوث �أك�ساد يف بوقا
بهدف جتذيرها ،كما مت عزل بع�ض العزالت خمربي ًا من الفطر املمر�ض لدرا�سة خ�صائ�صها وقدرتها الإمرا�ضية.
 - 3م�شروع "درا�سة رد فعل بع�ض �أ�صناف وط��رز الزيتون املختلفة املن�ش�أ �إزاء مر�ض �سل الزيتون املت�سبب عن البكرتيا
:"Pseudomonas savastanoi pv. Savastanoi
هدف امل�شروع:
• عزل امل�سبب املر�ضي ل�سل الزيتون املنت�شر يف مناطق انت�شار زراعة الزيتون وتو�صيفه من خالل درا�سة خ�صائ�صه البيوكيميائية
وقدرته الإمرا�ضية.
• درا�سة ح�سا�سية العديد من �أ�صناف الزيتون املختلفة املن�ش�أ �إزاء الإ�صابة مبر�ض �سل الزيتون.
• درا�سة جزيئية لأ�صناف الزيتون املختربة با�ستخدام تقانة  SSRبهدف درا�سة االرتباط مابني اال�صناف املختربة ورد فعلها
�إزاء مر�ض �سل الزيتون.

�أعرا�ض الإ�صابة مبر�ض �سل الزيتون
يف جمال الف�ستق احللبي:
 - 1درا�سة القرابة الوراثية بني بع�ض �أ�صناف الف�ستق احللبي ال�سورية و�أ�صناف بالد املغرب العربي:
مت �أخذ البيانات من خالل التو�صيف املورفولوجي احلقلي ل�ستة �أ�صناف من الف�ستق احللبي وهي ماطر ومكنا�س وقيثار(�أ�صناف
بالد املغرب العربي) ،وعا�شوري وباتوري واك�ساد (�أ�صناف �سورية) من خالل دليل تو�صيف خا�ص بالف�ستق احللبي ،وكذلك مت
�أخذ عينات من �أووراق فتية وحفظت يف النرتوجني ال�سائل ونقلت ملخرب التقانات احليوية يف املركز العربي -اك�ساد  ،حيث مت
�إجراء الب�صمة الوراثية لها.
وقد انق�سمت الأ�صناف ال�ستة �إىل جمموعتني ،الأوىل �ضمت حتت جمموعتني وهما حتت املجموعة الأوىل �ضمت كل من ماطر
والعا�شوري والباتوري وكانت القرابة بني املاطر والعا�شوري �أكربمن الباتوري ،بينما �ضمت حتت املجموعة الثانية مكنا�سي وقيثار
(�أ�صناف بالد املغرب العربي) ،وقد انفرد باتوري ازرع "�أك�ساد" لوحده وهذا مايدل على بعده الوراثي عن باقي الأ�صناف.
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�شكل يو�ضح �شكل ال�شجرة والثمرة ل�صنفي الباتوري �إزرع "�أك�ساد" وماطر

رابعا :برنامج تنمية وتطوير النخيل
 - 1م�شروع تطوير عمليات خدمة ب�ساتني النخيل الر�أ�سية والأر�ضية لزيادة الإنتاج وحت�سني
النوعية يف املنطقة العربية:

هدف الربنامج:
حت�سني املردود االقت�صادي لنخلة التمر ،من خالل زيادة الإنتاج وحت�سني نوعية الثمار ورفع قدرتها الت�سويقية والتخزينية،
واحلفاظ على ال�سالالت البذرية املتميزة ،وتعزيز قدرات امل�ؤ�س�سات الوطنية البحثية والتنموية الإر�شادية.
الدول امل�شاركة يف الربنامج:
اململكة الأردنية الها�شمية ،اجلمهورية التون�سية ،اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية ،اململكة العربية ال�سعودية ،جمهورية
ال�سودان ،اجلمهورية العربية ال�سورية ،جمهورية ال�صومال الفيدرالية ،جمهورية العراق ،دولة فل�سطني ،جمهورية م�صر العربية،
اجلمهورية الإ�سالمية املوريتانية.
�سري العمل:
 - 1قامت الدول العربية امل�شاركة بامل�شروع بت�سمية من�سقني وطنيني للبدء بالتنفيذ الفعلي.
 - 2مت عقد اجتماع املن�سقني الوطنيني الأول للم�شروع عام  2015يف مكتب املركز العربي "�أك�ساد" بالقاهرة ،و�شارك فيه
املن�سقني الوطنيني للدول امل�شاركة ،مت �إعداد وثيقة امل�شروع واالقالع به.
 - 3قامت الدول العربية امل�شاركة بامل�شروع بتحديد املوقعني املقرتحني كحقلني منوذجيني لتنفيذ �أن�شطة امل�شروع مت حتديدها بـ
 ،GPSكما مت موافاة املركز العربي �أك�ساد برقم ح�ساب بنكي ليتم حتويل املخ�ص�صات املالية لأن�شطة امل�شروع عليه لكل دولة
م�شاركة.
 - 4مت تنفيذ زيارة اطالعية من قبل خرباء �أك�ساد ايل املوقعني املقرتحني كحقلني منوذجيني لتنفيذ �أن�شطة امل�شروع يف كل من
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الدول التالية :تون�س  -اجلزائر  -ال�صومال  -م�صر  -موريتانيا ،واالطالع على مطابقتها للمتطلبات الفنية ومنا�سبتها لتنفيذ
�أن�شطة امل�شروع ،وجاري املتابعة لزيارات ميدانية اىل بقية الدول امل�شاركة.
 - 5مت عقد اجتماع املن�سقني الوطنني الثاين للم�شروع خالل الفرتة  2016/8/26 - 25يف جمهورية م�صر العربية ،مب�شاركة
املن�سقني الوطنيني للم�شروع ،حيث مت عر�ض ما اجنز خالل العام االول للم�شروع وو�ضع احللول للم�شكالت واملعوقات التي
قابلت الدول يف تنفيذ ان�شطة امل�شروع.
 - 6مت تنفيذ الدورة التدريبية القومية "خدمة ر�أ�س النخلة" خالل الفرتة  2016/8/30 - 27يف جمهورية م�صر العربية لعدد
من املتدربني من الدول العربية :الأردن  -تون�س  -اجلزائر  -ال�سودان � -سورية  -ال�صومال  -فل�سطني  -م�صر  -موريتانيا) ،مت
من خاللها االتفاق على توحيد �آليات تنفيذ الأن�شطة والقيا�س للنتائج املتوقعة.

�إجتماع املن�سقني الوطنني الثاين للم�شروع خالل الفرتة الدورة التدريبية القومية(خدمة ر�أ�س النخلة) خالل الفرتة
 2016/8/26 - 25يف جمهورية م�صر العربية
 2016/8/30 - 27يف جمهورية م�صر العربية

حقل منوذجي يف تون�س 2016

حقل منوذجي يف م�صر 2016

 - 2م�شروع التو�صيف اجلزيئي وتوثيق الأ�صول الوراثية ل�سالالت نخيل التمر املنتخبة يف
جمهورية م�صر العربية:

هدف امل�شروع:
 - 1جمع اال�صول الوراثية ودرا�سة التنوع البيولوجي الطبيعي لنخيل التمر ،وحفظ و�صون املوارد الوراثية ل�سالالت نخيل التمر
املنتخبة من قبل اك�ساد يف جمهورية م�صر العربية ،وحتديد ال�صفات الوراثية الهامة لل�سالالت نخيل التمر املنتخبة.
 - 2ا�ستخدام املعلوماتية االحيائية  Bioinformaticsلإعداد قاعدة بيانات من الب�صمة الوراثية لتلك ال�سالالت وحفظها مبركز
التقانات احليوية يف �أك�ساد.
 - 3امل�ساهمة يف دعم اجلهود العربية يف برامج حت�سني انتاجية �سالالت نخيل التمر من خالل حتديد الب�صمة الوراثية لكل
�ساللة.
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�سري العمل:
 - 1مت ا�ستخال�ص املادة الوراثية  DNAمن عينات النخيل (هدف امل�شروع) ،حيث مت حفظها المتام التجارب الالحقة.
� - 2صممت البادئات املتخ�ص�صة للتقنيات التي �سوف تطبق على العينات املدرو�سة.
 - 3طبقت تقنيتي  RAPDو  ISSRيف التو�صيف اجلزيئي للأ�صول الوراثية ل�سالالت نخيل التمر املنتخبة يف جمهورية م�صر
العربية.
 - 4مت ا�ستخال�ص النتائج اخلا�صة بالعينات املدرو�سة وحفظت حلني جتميع بيانات الب�صمة الوراثية ومقارنتها بنتائج التقنيات
الأخرى.

 - 3خطة برنامج تنمية وتطوير النخيل البحثية:

 م�شروع بحثي ":تقييم درجات اال�صابة وت�أثري عمر و�إرتفاع �ساق النخلة والتواجد حل�شرة �سو�سة النخيل احلمراء على بع�ض�أ�صناف نخيل البلح حتت ظروف املناطق اجلافة و�شبة اجلافة"

مت اجراء البحث يف جمهورية م�صر العربية ومت تنفيذ التجارب احلقلية ملو�سمي الدرا�سة  2014و  ،2015وجاري تبويب البيانات
وو�ضع النتائج يف �صورتها النهائية.
 م�شروع بحثي ":التحديد ال��وراث��ي ومقارنة كفاءة عزالتحملية يف امليكروبات املمر�ضة لآفات النخيل و�إمكانية انتاجها
يف املخمرات"
هدف الربنامج:
• ح�صر للإ�صابات احل�شرية واملر�ضية على �أ�شجار النخيل.
• التق�صي عن وج��ود العوامل احليوية يف بيئة النخيل يف
املناطق اجلافة و�شبه اجلافة
• حتديد اجلرعات والرتاكيز القاتلة لهذه العوامل احليوية
يرقات �سو�سة النخيل احلمراء
• التطبيق احلقلي للمكافحة احليوية لآفات النخيل.
�سري العمل:
 - 1مت الرتكيز على اال�صابة بح�شرة �سو�سة النخيل احلمراء
 Rhynchophorus ferrugineusوذلك النت�شارها الوا�سع
على ا�شجار النخيل املروحي والثمري يف حمافظة الالذقية
يف اجلمهورية العربية ال�سورية.
 - 2متت زيارة  7مواقع للإ�صابة بال�سو�سة ،مت من خاللها جمع
العينات احل�شرية لكافة �أطوار ح�شرة ال�سو�سة ،والقيام برتبية
خمربية لل�سو�سة على قطع من �سيقان نبات ق�صب ال�سكر
ولكن احل�شرة مل تتابع دورة حياتها ،كما لوحظ خالل جمع
امل�صيدة الفرمونية ل�سو�سة النخيل احلمراء
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العينات ظهور اال�صابات املر�ضية على احل�شرات الكاملة املنبثقة من العذارى التي مت جمعها ،بالإ�ضافة اىل اال�صابة املر�ضية
للريقات التي جمعت من اال�شجار امل�صابة.
 - 3كما مت عزل امل�سبب املر�ضي على �أو�ساط مغذية متخ�ص�صة ( .)NA, YPGAبالإ�ضافة اىل الت�شخي�ص املر�ضي :حيث مت
عزل عزلتني من الفطر  .Beauvaria spوتعريفه جمهري ًا والت�أكد من قدرته االمرا�ضية بتطبيق فر�ضية كوخ على فرا�شة
الطحني التي مت تربيتها يف مركز درا�سات و�أبحاث املكافحة احليوية ،ويرقات �سليمة من �سو�سة النخيل احلمراء.

يرقات م�صابة بالفطر املمر�ض Beauvaria bassiana

Rhynchophorus ferrugineus

ح�شرات �سو�سة النخيل امل�صابة طبيعياً بالفطر املمر�ض

فطر  Beauvaria bassianaحتت املجهر

بعد العدوى اال�صطناعية
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خام�سا :برنامج ت�أهيل وتطوير املراعي واملوارد
احلراجية
 - 1م�شروع �إعادة ت�أهيل و�إدارة املراعي الطبيعة العربية ،وجمع و�إكثاربذور الأنواع النباتية
الواعدة:

هدف امل�شروع:
توفري بذور الأنواع النباتية املالئمة وتنمية و�صيانة املناطق اجلافة و�شبه اجلافة يف الوطن العربي باملوا�صفات املرغوبة ،مع جمع
وحفظ و�إكثار الوحدات التكاثرية للم�صادر الوراثية.
مكان تنفيذ امل�شروع:
اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية ،جمهورية العراق.
 م�شروع �إعادة ت�أهيل الأرا�ضي الرعوية يف ال�سهوب اجلزائرية:هدف امل�شروع:
تنمية املناطق الرعوية وزيادة دخل املربني وامل�ساهمة يف التنمية االقت�صادية والوطنية ،واحلد من عمليات تدهور الأرا�ضي ورفع
�إنتاجية الغطاء النباتي الرعوي والت�أهيل لتنمية احلياة الربية ،عالوة على تدريب الكوادر الفنية الوطنية وتفعيل دور املجتمعات
املحلية يف مكافحة تدهور الأرا�ضي و�إدارة املراعي.
�سري العمل:
 .1عمل �أك�ساد على تنفيذ كافة الأعمال العلمية والفنية وفق اتفاقية امل�شروع.
 .2بينت نتائج احلماية يف موقع الدوم ظهور نباتات جديدة عالية اال�ست�ساغة وجتدد الأنواع املعمرة وظهور بادرات النواع هامة
مثل ..Helianthemum sp. Plantago albicans
 .3يتم العمل على متابعة نتائج �إقامة حممية يف موقع بن حامد مب�ساحة  4500هكتار من مراعي احللفا وال�شيح.
� .4إعداد التقرير الفني للم�شروع ،وت�سليمه للجانب اجلزائري.
 م�شروع تنمية املراعي ال�صحراوية والرفع من قدراتها الإنتاجية يف اجلمهورية اجلزائرية:تائج تنفيذ امل�شروع:
 .1عمل خرباء اك�ساد عام  2016على جمع بذور الف�صة ال�شجريية والبالن الرعوي ،وزراعة  200كي�س من الف�صة ال�شجريية
( )Medicago arboreaو 200كي�س من البالن ( )Poterium sanguisorbaالرعوي وذلك يف م�شتل حمطة بحوث �أك�ساد
يف ازرع ،كم�صدر للبذور بهدف ن�شرها يف الدول العربية.
 .2يعد نبات الرمت من الأنواع الرعوية الهامة يف املنطقة العربية واملتحملة للجفاف ،يجري التح�ضري لزراعته يف حمطات �أك�ساد،
بهدف ن�شرها يف الدول العربية لإعادة ت�أهيل املراعي.
 .3زود �أك�ساد اجلانب اجلزائري بذور الرغل ال�سوري والقطف امللحي والرغل الأمريكي والروثا ل�صالح م�شروع تنمية املراعي
ال�صحراوية يف اجلزائر.
 .4مت �إن�شاء م�شتل يف ورقلة – اجلزائر ،بطاقة انتاجية تبلغ � 6000ستة �آالف غر�سة �سنويا ،كما مت زراعة  1000كي�س من الأنواع
الرعوية (رغل  +روثا) يف امل�شتل املذكور.
 .5و�إن�شاء حقل �أمهات يف حرم جامعة ورقلة.
 .6تنفيذ دورتني تدريبيتني لعدد من املتدربني من الفنيني اجلزائريني العاملني يف امل�شروع ،يف املجاالت التالية:
 "�إدارة وت�أ�سي�س امل�شاتل الرعوية" يف �شهر فرباير .2016 " -امل�سوحات والقيا�سات الرعوية" يف �شهر نوفمرب .2016
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 م�شروع تنمية احلماد العراقي:هدف امل�شروع:
حت�سني وت�أهيل املراعي يف احلماد العراقي من خالل حتديد مناطق اال�ستقرار الرعوي لإقامة م�شروع رائد ،ويتم من خالل
اال�ستفادة من ال�صور اجلوية وحتديد املناطق الواعدة طبقا للمعطيات املتوفرة وحتديد ا�ستعماالت الأرا�ضي وتقييم املوارد
املتاحة من مياه ونبات على �ضوء الظروف املناخية ال�سائدة وطبيعة الرتبة املوجودة.
�سري العمل:
� .1إكثار نبات الغ�ضى يف م�شاتل احلماد.
 .2متابعة ا�ستزراع  10000ع�شرة �آالف غر�سة من نبات الغ�ضى والذي �أدخله "�أك�ساد" �إىل منطقة امل�شروع.
� .3إعداد خطة فنية ا�ستثمارية لثالثة ( )3م�شاريع رعوية بناء على نتائج الدرا�سة يف احلماد العراقي.
� .4إعداد التقرير الفني للمراعي و�إر�سال ن�سخة الكرتونية للجانب العراقي.
 .5متابعة تطور الغطاء النباتي امل�ستزرع من �أنواع الغ�ضى والرغل والروثا.

 - 2م�شروع ح�صر الأنواع ال�شجرية وال�شجريية متعددة الأغرا�ض ودورها يف دعم م�صادر دخل
املجتمعات املحلية:

هدف امل�شروع:
ح�صر الأن��واع ال�شجرية وال�شجريية الواعدة ومتعددة الأغرا�ض يف مناطق الغابات واملراعي ،وو�ضع اخلطط املالئمة جلمع
و�إكثار البذور والوحدات التكاثرية ،ودرا�سة دورها ك�أنواع تخدم يف ت�أ�سي�س م�شاريع �صغرية ودعم دخل املجتمعات املحلية.
مكان تنفيذ امل�شروع:
حمطات �أك�ساد البحثية ،والدول العربية الراغبة.
�سري العمل:
خالل عام  2016مت جمع بذور عدد ًا من الأنواع ال�شجريية الواعدة ومتعددة الأغرا�ض ،وهي:
 .1جمع بذور الرمت  Retama raetamكنوع متحمل للجفاف وللحد من زحف الرمال.
 .2جمع بذور نبات  Acacia lebbekكنوع علفي ومتحمل للجفاف.
 .3جمع بذور الرغل والروثا.
 .4جمع بذور عدد ًا من الأنواع ال�شجريية الواعدة ومتعددة الأغرا�ض الأراك ( –)Salvadora persicaالغاف (Prosopis
 – )cinerariaاجلاتروفا ( )Jatropha glaucaالأكا�سيا ( – )Acacia salicinaكالوتيا (.)Colutea cilicica
� .5إنتاج غرا�س عديد من الأنواع ال�شجريية وال�شجرية مثل الأكا�سيا و كالوتيا و احلالب و الرغل.
 .6زراعة البالن الرعوي والف�صة ال�شجريية يف م�شتل حمطة ازرع كم�صادر للبذور.

ت�أ�سي�س م�شتل يف اجلزائر
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�ساد�سا :برنامج التنوع احليوي
 - 1م�شروع املحافظة على التنوع احليوي ومتابعة تنفيذ االتفاقية الدولية للتنوع احليوي:

هدف امل�شروع:
ا�ستثمار املوارد اجلينية للتنوع احليوي الزراعي يف برامج �إنتاج الغذاء والدواء ،وتوثيق وتبادل املعلومات املتوفرة حول مكونات
التنوع احليوي يف املناطق اجلافة و�شبه اجلافة العربية ،والإ�سهام يف �إعادة ت�أهيل النظم البيئية مبا يحافظ على التنوع احليوي
يف البيئات امل�ضطربة ،والتعاون والتن�سيق بني الدول العربية يف جمال تنفيذ االتفاقية الدولية للتنوع احليوي وبروتوكول قرطاجنة
لل�سالمة الإحيائية ،وبناء القدرات الوطنية يف جمال املحافظة على التنوع احليوي و�إدارة مكوناته.
�سري العمل:
 - 1التن�سيق بني الدول العربية لتنفيذ كل من اتفاقيتي التنوع احليوي " "CBDوبروتوكول قرطاجنة لل�سالمة االحيائية.
 - 2اعداد تقرير عن تقدم العمل يف برنامج التنوع احليوي "�أك�ساد" خالل عام  2015وتقدميه اىل ادارة البيئة واال�سكان يف مقر
جامعة الدول العربية من خالل الفريق العربي املعني باالتفاقيات البيئية.
 - 3امل�شاركة يف اعداد التقرير القطري عن حالة التنوع احليوي للغذاء والزراعة يف اجلمهورية العربية ال�سورية ومراجعته علمي ًا
وتدقيقه لغوي ًا.

 - 2م�شروع درا�سة النباتات الطبية والعطرية يف الوطن العربي:
هدف امل�شروع:
االهتمام بدرا�سة النباتات الطبية املنت�شرة يف الوطن العربي وحماولة ا�ستثمارها ب�شكل علمي يف حماولة جادة منها للحفاظ
على تلك الأنواع النباتية الثمينة نظر ًا خل�صائ�صها العالجية وقيمتها االقت�صادية.
مكان تنفيذ امل�شروع:
اجلمهورية العربية ال�سورية.
�سري العمل:
• مت اختيار نبات طبي عطري مهدد باالنقرا�ض متــواجد(نبات �سو�سن كريت  )I risunguiculariscretensisيف املنطقة
املتو�سطية ال�ساحلية  ،وهو من الأنواع التي تتعر�ض يف �سورية ل�ضغط ب�شري كبري يف ال�سنوات الأخرية.
• ح�صر �أماكن انت�شار �سو�سن كريت يف �سورية ومعرفة الظروف املثلى البيئية لنموه وتقييم الواقع احلايل ملوائله.
(ع َّد ال�سو�سن
• مت حتديد مواقع انت�شار ال�سو�سن يف ال�ساحل ال�سوري من خالل جوالت ميدانية ،وحدد املواقع الأ�سا�سية لوجوده ُ
موجود ًا عند وجود  5م�ستعمرات على الأقل يف املوقع الواحد).
• بعد ت�صميم اال�ستمارات الالزمة واختبارها على املواقع ،متت درا�ستها وا�ستكمال البيانات وحتليلها ومت التو�صل اىل النتائج
ومناق�شتها يف ورقة علمية بحثية (قيد الن�شر).
• �سيتم حتليل القيمة العلفية لنبات �سو�سن كريت ربيع .2017
 ويف �سياق مواز ،و�ضمن اهتمامات املركز العربي مب�شاريع التنمية امل�ستدامة ،ومكافحة الت�صحر و�صون التنوع احليوي ورفعم�ستوى املعي�شة لل�سكان املحليني يف البيئات غري امل�ستقرة ،تتم درا�سة بع�ض الأنواع اخل�شبية الطبيعية متعددة اال�ستخدامات يف
�سورية (الكولوتيا ،الزمزريق ،والقطلب) ،وذلك للح�صول على معلومات علمية ودقيقة حول هذه الأنواع يف بيئتها ،وطرق �إكثارها
واخلدمات التي ميكن �أن تقدمها ،و�صو ًال �إىل �إدارتها وا�ستثمارها بال�شكل الأمثل ،وقد نفذت الدرا�سة امليدانية و امل�شتلية وحللت
البيانات لإعداد النتائج يف ورقة بحثية علمية.
كذلك يتم العمل على تنفيذ م�شروع ا�ستخدام مركبات الت�ضاد ( ،)Allelopathyحيث مت اختبار ت�أثري تراكيز خمتلفة من
امل�ستخل�صات املائية والكحولية وامل�سحوق اجل��اف لعدد من الأن��واع احلراجية ،مثل (ال�سرو دائ��م االخ�ضرار واخلرنوب
والأوكاليتبو�س والآ�س والدفلة ول�سان الطري وال�سنديان البلوطي) ،يف �إنبات ومنو �أنواع ع�شبية �شائعة االنت�شار يف �سورية ويف
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بع�ض الأطوار احل�شرية لأنواع من احل�شرات ،وكذلك بع�ض �أعفان التخزين ويف بع�ض �أنواع القواقع ،ومت ن�شر عدد من الأوراق
البحثية يف املجلة العربية للبيئات اجلافة املحكمة� ،إ�ضافة لبحث خا�ص بنتائج ال�سنديان البلوطي (قيد الإجناز).
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تعمل �إدارة الأرا�ضي وا�ستعماالت املياه على تنفيذ �أن�شطتها من خالل الربامج الرئي�سية التالية:
 - 1برنامج مراقبة الت�صحر ومكافحته يف الدول العربية:
يهدف الربنامج �إىل احلد من الت�صحر باعتماد منهجية �سليمة وعلمية يف املراقبة واملكافحة با�ستخدام تقنيات متقدمة للك�شف
املبكر على تدهور الأرا�ضي وتنفيذ امل�شاريع الرائدة لإعادة ت�أهيل املناطق املت�صحرة يف الدول العربية من خالل تعميم اخلربة
املكت�سبة لدى �أك�ساد.
 - 2برنامج درا�سات الرتبة والأرا�ضي و�إعداد اخلرائط:
يهدف هذا الربنامج �إىل اعداد درا�سات الرتبة والأرا�ضي و�إعداد خرائطها حيث تعترب درا�سات م�سح املوارد االر�ضية وخ�صو�صا
درا�سات االرا�ضي و�إعداد اخلرائط الغر�ضية الرقمية من اهم عنا�صر التي ت�ساعد على فهم مكونات املوارد االر�ضية يف الوطن
العربي من �أجل و�ضع قاعدة بيانات للموارد الطبيعية يف املنطقة ت�ساعد �صناع القرار يف عملية التخطيط املر�شد واجناز عملية
اال�ستخدام امل�ستدام للموارد املحدودة واملتاحة وتكثيف الإنتاج الزراعي وبالتايل زيادة املردود والدخل الزراعي عرب ا�ستعمال
�أكرث فاعلية ومالئمة للأرا�ضي واملوارد.
 - 3برنامج الإدارة امل�ستدامة للأرا�ضي وا�ستعماالت املياه:
يهدف الربنامج �إىل تطوير �إدارة مثلى ال�ستعماالت الأرا�ضي واملياه و�إيجاد تقانات علمية و�أ�ساليب حم�سنة حتقق �إنتاجاً
اقت�صادي ًا ،حيث يتابع �أك�ساد براجمه البحثية والتطبيقية التي ت�ؤدي �إىل اال�ستعمال الف ّعال والآمن للمياه غري التقليدية كاملياه
املاحلة والع�سرة واملعاجلة دون الت�سبب يف تدهور الرتبة واحلفاظ على ا�ستدامتها.
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امل�شاريع املنفذة
يف �إدارة الأرا�ضي وا�ستعماالت املياه
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�أوال :برنامج مراقبة الت�صحر ومكافحته يف الدول العربية
م�شروع درا�سة العوا�صف الغبارية
وحركة الكثبان الرملية ومكافحة زحف الرمال
الهدف من امل�شروع:

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

مكان تنفيذ امل�شروع:

جمهورية العراق  -جمهورية م�صر العربية.

�سري العمل:

حقق املركز العربي «�أك�ساد» خالل ال�سنوات االخرية نتائج علمية متقدمة وفق الآتي:

 .1م�شروع تنمية حو�ض احلماد العراقي (مكون الأرا�ضي وا�ستعماالت املياه):

ينفذ امل�شروع بالتعاون بني �أك�ساد ووزارة الزراعة العراقية بهدف التنمية الزراعية ال�شاملة ملنطقة حو�ض احلماد العراقي ومنها
درا�سة تدهور الأرا�ضي للعمل على مكافحة الت�صحر وتثبيت الرمال الزاحفة  ،ومن �أهم الأن�شطة املنفذة يف هذا الإطار درا�سة
تدهور الأرا�ضي  ،حيث نفذت الأعمال التالية :
• حتليل ا�ستمارات تدهور الأرا�ضي و�إعداد جداول �أ�شكال و�أ�سباب و�شدة عمليات التدهور .
•�إعداد اخلارطة النقطية لتدهور الأرا�ضي .
•�إعداد الإر�شادات التنفيذية ملكافحة زحف الرمال .
• �إعداد وثيقة م�شروع منوذجي مقرتح لتثبيت الرمال .
•�إعداد التقرير النهائي وت�سليمه للجانب العراقي.

نتائج تنفيذ امل�شروع:

� .1إعداد  25خارطة �أ�سا�س فيزيوغرافية وخرائط اجلفاف وتدهور الأرا�ضي وتوزع جمموعات الرتب ال�سائدة يف منطقة الدرا�سة.
� . 2إعداد � 33شك ًال تو�ضيحي ًا وبياني ًا ملنهجية الدرا�سة ونتائجها.
 .3تو�صيف وت�صنيف  56مقطع تربة ،توزعت على رتبتني من الرتب الت�صنيفية وثمانية حتت رتبة  ،وثمانية ع�شر جمموعة من
املجموعات الكربى ،بنا ًء على املوا�صفات الوراثية والت�شخي�صية لت�صنيف الرتبة.
 .4حتليل  249عينة تربة حتلي ًال ميكانيكي ًا وكيميائي ًا وخ�صوبي ًا.
 .5تنفيذ �ست دورات تدريبية على ا�ستخدام تقانات اال�ست�شعار عن بعد يف مراقبة الت�صحر وتطبيق �إجراءات مكافحة زحف
الرمال و�إعادة ت�أهيل الأرا�ضي املتدهورة.
� .6إعداد ثالثة مقرتحات هي:
• تنفيذ م�شروع منوذجي لتثبيت الكثبان الرملية يف منطقة الولج بالعراق.
• ت�صميم وتنفيذ وحدة �إنتاج الغاز احليوي.
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 .2م�شروع تثبيت الكثبان الرملية با�ستخدام مياه ال�صرف الزراعي بواحة �سيوة يف جمهورية م�صر العربية :
اجلهات امل�شاركة يف امل�شروع:

ينفذ امل�شروع بالتعاون بني �أك�ساد ومركز بحوث ال�صحراء يف جمهورية م�صر العربية ،ويهدف �إىل حت�سني الظروف البيئية
وحماية مناطق التنمية من �أخطار زحف الرمال يف مناطق اال�ست�صالح احلديثة يف واحة �سيوة ،وبغية تنفيذ م�شروع منوذجي
ملكافحة الت�صحر وتثبيت الرمال الزاحفة ،و�إقامة جمتمع تنموي يف مناطق التنمية يحتذي به امل�ستثمرون ،و�ضمن �إطار العمل
بامل�شروع يف عام  2016مت اجناز مايلي:
احلماية امل�ؤقتة :نظر ًا للظروف البيئية واملناخية ال�سائدة يف منطقة امل�شروع ،تتعر�ض النباتات للرياح الن�شطة و�سفي الرمال،
وكذلك ارتفاع درجات احلرارة خالل ف�صل ال�صيف ،وانخفا�ضها ب�شدة خالل ف�صل ال�شتاء ،الأمر الذي يتطلب حماية ال�شتالت
املزروعة خا�صة خالل فرتات منوها الأوىل ،من خالل �إن�شاء النظم امليكانيكية �أو البيولوجية التي من �ش�أنها حماية النباتات من
الظروف املعاك�سة ،ويف هذا الإطار مت مايلي :
• �إن�شاء خندق بطول  1كم وعر�ض  1م وعمق  1م ،وذلك بغر�ض تقليل كمية الرمال الزاحفة نحو موقع �إن�شاء احلزام الأخ�ضر
يف منطقة امل�شروع.
• �إن�شاء الأ�سوار :مت �إن�شاء �سور من جريد النخيل بطول  1كم و�إرتفاع  1.5م مبعدل  8جريدة/م طويل �أي بنفاذية حوالـــي
 .% 30وكان ذلك على بعد م�سافة 10م ومواز ًيا للخندق وعمود ًيا على اجتاه الرياح .وذلك بغر�ض حماية احلزام الأخ�ضر
(النباتات املزروعة) وم�صرف ال�شحامي من �أخطار زحف الرمال.
زراعة احلزام الأخ�ضر :تعترب الأحزمة اخل�ضراء وم�صدات الرياح الو�سيلة الأكرث فاعلية حلماية املن�ش�آت من �أخطار زحف
الرمال .وتعتمد كفاءة هذه الأحزمة وامل�صدات يف احلد من �سرعات الرياح والقدرة على مقاومة زحف الرمال على الت�صميم
املنا�سب ،من حيث الأنواع ال�شجرية امل�ستخدمة وتركيبها النوعي داخل احلزام وعدد ال�صفوف وامل�سافات بني الأ�شجار لتحقيق
النفاذية املطلوبة .وبنا ًء عليه ويف �ضوء برنامج العمل يف امل�شروع ،والذي ي�ستهدف تنفيذ منوذج ار�شادي ميكن اال�ستفادة من
نتائجه يف التو�سع يف �إن�شاء املنظومة املتكاملة للأحزمة اخل�ضراء يف املناطق املعر�ضة لظاهرة زحف الرمال يف واحة �سيوة ،فقد
مت ت�صميم احلزام بحيث يت�سم بالتنوع يف الرتكيبة النباتية مما ي�سمح بتقييمها من ناحية كفاءتها يف احلد من �سرعات الرياحة
والرمال ،ومتت زراعة احلزام الأخ�ضر من �أجل التثبيت احليوي للرمال بحيث مت اختيار جمموعة من النباتات التي تالئم
الظروف البيئية للمنطقة وزراعتها يف ت�صميمات وتركيبات نباتية خمتلفة طب ًق ًا لطبيعة منوها ،حتى ميكن حتقيق �أعلى معدل
ا�ستفادة يف مقاومة زحف الرمال.
تنفيذ �شبكة ري بالتنقيط :مت تنفيذ �شبكة ري بالتنقيط يف
منطقة امل�شروع من خالل الت�صميم املنا�سب لل�شبكة ،بحيث
متد النباتات امل��زروع��ة باحتياجاتها املائية خ�لال فرتات
منوها املختلفة.
الدورات التدريبية :مت تنفيذ دورات تدريبية ت�ضم منظمات
املجتمع املدين واملهند�سني الزراعيني واملهتمني بهذا املجال
من م�ستثمرين ومزارعني ،بغر�ض التدريب على كيفية التعامل
مع الكثبان الرملية وو�سائل مقاومتها مت�ضمنة مايلي:
• الأ�س�س الفنية لتخطيط م�شروعات مقاومة زحف الرمال
وت�شجري قنوات الري وال�صرف.
• �إدارة نظم الري املتطور.
• الزراعة واملعامالت الزراعية املثلى للنباتات املزروعة
ودرا� �س��ة ال�ع��ائ��د االق�ت���ص��ادي والبيئي م��ن تنفيذ هذا
امل�شروع.
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.3م�شروع حماية البنية التحتية من �أخطار زحف الرمال يف �سيناء:
اجلهات امل�شاركة يف امل�شروع:

ينفذ امل�شروع بالتعاون بني �أك�ساد ومركز بحوث ال�صحراء يف جمهورية م�صر العربية بنا ًء على اتفاقية تعاون م�شرتك ،وملدة 3

�سنوات بهدف حماية امل�شاريع القومية والبنى التحتية وحت�سني الظروف البيئية ،ومت اختيار موقع املغارة يف �سيناء لتنفيذ فعاليات
امل�شروع .وبد�أ العمل بامل�شروع ال�شهر اخلام�س  2016ومت تنفيذ خطة عمل مو�سم  2017 – 2016وفق مايلي :
•اختيار وحتديد منطقة الدرا�سة
•جمع الدرا�سات ال�سابقة
•حتليل العنا�صر املناخية
•درا�سة توزيع التكوينات الرملية
•حتديد املناطق املت�أثرة بزحف الرمال
•حتليل ال�صور الف�ضائية متعددة التواريخ
•ح�ساب الكميات الن�سبية للرمال املتحركة
•تنفيذ زيارات ميدانية لتدقيق املعلومات
•ح�صر الغطاء النباتي الطبيعي يف �أماكن انت�شار الرمال
•جتهيز م�شتل لإنتاج �شتول النباتات الالزمة

� .4إعداد مو�سوعة الكثبان الرملية يف الوطن العربي:

مببادرة من املركز العربي لدرا�سات املناطق اجلافة والأرا�ضي
القاحلة "�أك�ساد" وانطالق ًا من حر�صه على تعزيز التعاون مع
امل�ؤ�س�سات الوطنية يف الدول العربية ،وبالتعاون مع مركز بحوث
ال�صحراء يف جمهورية م�صر العربية ،ومعهد املناطق القاحلة
مبدنني يف اجلمهورية التون�سية ،مت اطالق امل�شروع امل�شرتك
حول �إعداد مو�سوعة الكثبان الرملية يف الوطن العربي ،وخالل
عام  ،2016حيث مت تنفيذ الفعاليات التالية:
• ُعقدت ور�شة عمل م�شرتكة بالقاهرة خ�لال الفرتة –16
		
 2016 /5/18للإقالع بامل�شروع.
• عقدت جلان التن�سيق اجتماعها الأول بالقاهرة خالل الفرتة
 ،2016 /7/18 –16حيث مت و�ضع اخلطة التنفيذية التي ت�ضمنت:
�أ -املربرات والأهداف والأهمية.
ب -مكونات املو�سوعة بحيث تتكون من �سبعة ف�صول هي
(خ�صائ�ص الكثبان الرملية يف الوطن العربي – العوامل
امل�ؤثرة على توزع وانت�شار الكثبان الرملية يف الوطن العربي
– التنوع احليوي النباتي للبيئات الرملية – حركة الكثبان
الرملية – اجلوانب ال�سلبية وااليجابية للكثبان الرملية
وانعكا�ساتها االقت�صادية واالجتماعية – تثبيت الكثبان
الرملية ومكافحة الت�صحر –الت�شريعات املنظمة لتثبيت
وا�ستغالل مناطق الكثبان الرملية.
• ُعقـد االجتمـاع التن�ســيقي الثاين ملمثلي اجلهات الثــالث
امل�شــاركة فــي مدينـة مـدنيــن بتونـ�س خــالل الفتــرة
 ،2016/10/26–24بح�ضور الفرق الفنية املعنية ،بهدف
املراجعة املرحلية ملا مت �إعداده من حمتويات وف�صول املو�سوعة ،وجرت فيه الفعاليات التالية:
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�أ -تنظيم اجتماع عام لكافة امل�شاركني بغية مراجعة ما مت االتفاق عليه يف االجتماع التن�سيقي الأول ومراجعة ما مت جمعه
وحت�ضريه من معلومات.
ب -عقدت اجتماعات نوعية ملجموعات العمل الفرعية ،مت خاللها مناق�شة مواد ف�صول املو�سوعة ح�سب االخت�صا�ص ،وو�ضع
اخلطوط العري�ضة ال�ستكمال العمل الفرعي يف �إعداد حمتويات املو�سوعة مبا يتنا�سب مع مهام كل جمموعة.
ج -االتفاق على ا�ستكمال مراحل العمل مبا يتنا�سب مع اخلطة التنفيذية للم�شروع.

الهدف من امل�شروع:

م�شروع �إعادة ت�أهيل الأرا�ضي املتدهورة
يف الدول العربية

مراقبة وتقييم عمليات تدهور الأرا�ضي  ،والعمل على �إعادة ت�أهيل الأرا�ضي املتدهورة وتنمية املوارد الطبيعية يف املناطق املت�أثرة
بغية حتييد تدهور الأرا�ضي وحت�سني الظروف املعي�شية لل�سكان املحليني.

مكان تنفيذ امل�شروع:

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية ،اجلمهورية العربية ال�سورية ،جمهورية م�صر العربية.

�سري العمل:

حقق املركز العربي "�أك�ساد" خالل ال�سنوات االخرية نتائج علمية جيدة يف تنفيذ امل�شروع وفق الآتي:

 .1م�شروع �إعادة ت�أهيل الأرا�ضي الرعوية يف منطقة ال�سهوب اجلزائرية:
اجلهات امل�شاركة يف امل�شروع:

ينفذ امل�شروع بالتعاون بني �أك�ساد ووزارة الفالحة والتنمية الريفية يف اجلزائر ممثلة باملحافظة ال�سامية لتطوير ال�سهوب ،مدة
تنفيذ امل�شروع (خم�س �سنوات) تنتهي نهاية عام .2016
وت�ضمنت �أن�شطة امل�شروع ما يلي:
• متابعة زراعة الغرا�س ونرث البذور يف املواقع املعاد ت�أهيلها.
•اال�ستمرار يف تطبيق �إجراءات احلماية.
• تنفيذ �إجراءات ح�صاد املياه.
• اال�ستمرار يف تطبيق �أعمال التثبيت امليكانيكي واحليوي
للرمال املتحركة.
•القيام ب�أعمال الرتميم وال�صيانة للمواقع التي �أعيد ت�أهيلها
للمحافظة على النتائج االيجابية التي تو�صل �إليها العمل
بامل�شروع من حيث �صيانة الرتبة وتنمية الغطاء النباتي
الرعوي.
• �إر�سال التقرير الفني الذي �أعده �أك�ساد عن �أعمال امل�شروع
�إىل اجلانب اجلزائري لالطالع والإغناء.

نتائج تنفيذ امل�شروع:

• امل�ساهمة يف �إعادة ت�أهيل الأرا�ضي الرعوية املتدهورة.
• احلد من زحف الرمال وهبوب العوا�صف الرملية.
• اال�ستعمال الأمثل ملياه اجلريان ال�سطحي.
• زيادة ن�سبة التغطية النباتية ورفع احلمولة الرعوية.
• ت�أ�سي�س فريق من الكوادر الفنية اجلزائرية القادرة على نقل
التقانات املطبقة �إىل مواقع �أخرى يف اجلزائر.
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 .2م�شروع و�ضع م�ؤ�شرات الت�صحر وتدهور الأرا�ضي يف اجلمهورية العربية ال�سورية:
اجلهات امل�شاركة يف امل�شروع:

ينفذ امل�شروع بالتعاون بني �أك�ساد ووزارة الإدارة املحلية والبيئة يف اجلمهورية العربية ال�سورية ،بناء على اتفاقية التعاون املوقعة،
والتي ت�شمل يف م�ضمونها التعاون يف مواجهة م�شاكل الت�صحر واجلفاف والتغري املناخي ،وتنبع �أهمية هذا املو�ضوع من �أهمية
امل�ؤ�شرات كونها املقايي�س الأ�سهل للتعبري عن التغري احلا�صل ،وهي بالن�سبة للت�صحر معايري لتو�صيف العمليات امل�س�ؤولة عن
حدوث الت�صحر وتدهور الأرا�ضي وحتديد درجات هذا التدهور.
ا�ستمر العمل بهذا امل�شروع خالل عام  2016ملراجعة م�ؤ�شرات املناخ واال�ست�شعار عن بعد ،وامل�ؤ�شرات االجتماعية واالقت�صادية
واالتفاق عليها من خالل عقد اجتماعات نوعية لعر�ض ومناق�شة هذه امل�ؤ�شرات ،وذلك متهيد ًا لو�ضع امل�ؤ�شرات النهائية املتكاملة،
حيث تعمل وزارة الإدارة املحلية والبيئة يف �سورية على �إ�صدار امل�ؤ�شرات وتعميها على اجلهات الوطنية املعنية يف اجلمهورية
العربية ال�سورية.

نتائج تنفيذ امل�شروع:

و�ضع معايري حمددة مل�ؤ�شرات الت�صحر وتدهور الأرا�ضي يف جمال م��وارد الأرا�ضي وامل��وارد املائية والغطاء النباتي واملناخ
واال�ست�شعار عن بعد والأحوال االقت�صادية واالجتماعية ل�سكان املناطق املت�أخرة بالت�صحر وتدهور الأرا�ضي.

 .3م�شروع تقدير �شدة وكمية االجنراف املائي با�ستخدام القيا�سات احلقلية والنمذجة الريا�ضية:

ينفذ امل�شروع يف �سورية �ضمن منطقة امل�شتل الزراعي املجاور ملحطة بحوث �أك�ساد يف ال�سن يف حمافظة الالذقية ،ويهدف �إىل
تقدير كمية االجنراف املائي للرتبة ،وحتديد العنا�صر املعدنية اخل�صوبية والع�ضوية املفقودة ب�سبب اجلريان ال�سطحي ،مدة
امل�شروع �سنتان ،وبد�أ العمل يف �شهر ني�سان 2016

نتائج تنفيذ امل�شروع:

• تركيب الأحوا�ض املخ�ص�صة لتجميع اجلريان ال�سطحي.
• جتميع اجلريان ال�سطحي خالل املو�سم املطري ،مع �أخذ
عينات من املحلول املجموع وحتليلها خمربي ًا.
• جتميع البيانات املناخية اخلا�صة باملنطقة ال�ساحلية
ال�ستخدامها يف النمذجة الريا�ضية املقررة.
• جتميع البيانات اخلا�صة بالرتبة وامليول والغطاء النباتي
للمنطقة.
• تطبيق ال�ن�م��وذج الريا�ضي  RUSLEو�إج���راء املعايرة
الالزمة له.
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 .4م�شروع �إعادة ت�أهيل املوارد الطبيعية املتدهورة مبحافظة مطروح يف جمهورية م�صر العربية:
اجلهات امل�شاركة يف امل�شروع:
ينفذ امل�شروع بالتعاون بني �أك�ساد ومركز بحوث ال�صحراء يف جمهورية م�صر العربية.

نتائج تنفيذ امل�شروع:

• �إجراء حتاليل كيميائية وميكروبيولوجية للمياه والرتبة مبناطق امل�شروع.
• درا�سة املوارد الأر�ضية واجليولوجية واملائية والغطاء النباتي و�أهم مالمح الن�شاط الزراعي.
• �أعمال ح�صاد مياه الأمطار واحلد من االجنراف املائي و�إعادة ت�أهيل �أرا�ضي منطقتي وادي �أم ا�شطان وال�سنب.
•تزويد املزارعني ب�شبكة الري الالزمة للزراعة و�شتالت الزيتون والفواكه املختلفة و نباتات املراعي وبذور اخل�ضر.
• امداد بع�ض املزارعني باخلربات الفنية واملبيدات الالزمة ملكافحة الآفات املر�ضية واحل�شرية.
• تنفيذ �أن�شطة التوعية والإر�شاد من خالل تقدمي منوذج �إر�شادي رائد لإعادة ت�أهيل الأرا�ضي املتدهورة مب�شاركة املجتمع املحلي
لتحقيق التنمية امل�ستدامة ب�إقليم ال�ساحل ال�شمايل الغربي  -حمافظة مطروح.
• تطبيق التقنيات احلديثة املالئمة لظروف املنطقة يف ح�صاد املياه وتوفري مورد من املياه اجلوفية.
•حماية املوارد الطبيعية مبنطقة امل�شروع من خالل �إجراء بع�ض العمليات الزراعية للت�أقلم مع التغريات املناخية.
• تدريب الكوادر الفنية واملزارعني مبنطقة الدرا�سة على �إدارة املوارد الطبيعية و�إعادة ت�أهيلها.

 .5م�شروع متابعة فعاليات االتفاقية الدولية ملكافحة الت�صحر ( )UNCCDوالآليات العربية ذات العالقة:
هدف امل�شروع:

ينفذ امل�شروع من قبل �أك�ساد باعتباره اجلهة املكلفة ر�سمي ًا من قبل الأمانة العامة جلامعة الدول العربية ،مبتابعة تنفيذ االتفاقية
يف الدول العربية ،ويهدف امل�شروع �إىل دعم تنفيذ االتفاقية يف الدول العربية والتن�سيق
فيما بينها ،وتوحيد مواقفها جتاه االتفاقية ،وكذلك التن�سيق مع الأليات العربية املعنية
يف هذا املجال.
مكان تنفيذ امل�شروع� :أك�ساد والدول العربية.

�سري العمل:

نفذ �أك�ساد خالل عام  2016الأن�شطة التالية:
• االحتفاء باليوم العاملي ملكافحة الت�صحر :كعادته يف كل عام ي�شارك �أك�ساد املجتمع
ال��دويل هذا الن�شاط الواقع يف ال�سابع ع�شر من �شهر حزيران/يونيو ،بغية رفع
التوعية العامة جتاه م�شاكل الت�صحر البيئية واالقت�صادية واالجتماعية ،وبهذه
املنا�سبة �أ�صدر �أك�ساد مطوية وبو�سرت حول ال�شعار الذي طرحته �سكرتارية االتفاقية
لعام  2016وهو (مع ًا لن�شرك النا�س يف حماية الأر���ض وا�ست�صالحها) و�أر�سلت
املطوية والبو�سرت �إىل الأمانة الفنية ملجل�س ال��وزراء العرب امل�س�ؤولني عن �ش�ؤون
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البيئة لتوزيعها على الدول العربية.
• �إعداد مذكر فنية حول مو�ضوع حتييد تدهور الأرا�ضي تنفيذ ًا لقرارات
جمل�س ال��وزراء العرب امل�س�ؤولني عن �ش�ؤون البيئة يف دورت��ه الـ ()27
وت�سليمها �إىل الأمانة العامة للمجل�س وعر�ضها على االجتماع الـ ()16
للفريق العربي املعني مبتابعة االتفاقيات البيئية الدولية.
• تنفيذ ًا لقرارات جمل�س ال��وزراء العرب امل�س�ؤولني عن �ش�ؤون البيئة ،مت
تنظيم دورة تدريبية حول �إعداد خرائط الت�صحر واجلفاف ملهند�سني
من �سلطة جودة البيئة الفل�سطينية.
•امل�شاركة يف االجتماع ( )16للفريق العربي املعني بتتبع تنفيذ االتفاقيات
البيئية الدولية ،وعر�ض تقرير مف�صل عن �أن�شطة �أك�ساد يف جمال
مكافحة الت�صحر والتنوع احليوي.
• امل�شاركة يف اجتماعات الدورة ( )18للجنة البيئة والتنمية يف الوطن العربي ،واجتماع الدورة ( )28ملجل�س الوزراء العرب
امل�س�ؤولني عن �ش�ؤون البيئة ،وتقدمي عرو�ض �ضوئية عن تقدم العمل مب�شروع الأحزمة اخل�ضراء يف الوطن العربي ،و�إعداد
خرائط الت�صحر واجلفاف لدولة فل�سطني.

نتائج تنفيذ امل�شروع:

• رفع التوعية جتاه ق�ضايا الت�صحر وتدهور الأرا�ضي يف املنطقة العربية.
•ت�سليط ال�ضوء على �أهمية حتديد تدهور الأرا�ضي (.)LDN
• بناء القدرات الفنية الفل�سطينية يف تطبيق منهجية �أك�ساد ملراقبة الت�صحر واجلفاف.
• تو�صيات و�أن�شطة الفريق العربي املعني بتتبع االتفاقيات البيئية الدولية (الت�صحر والتنوع احليوي).

ثانيا :برنامج درا�سات الرتبة والأرا�ضي و�إعداد اخلرائط
هدف امل�شروع:

 - 1م�شروع مراقبة تدهور الأرا�ضي وتقديره يف املنطقة العربية:

ميثل هذا امل�شروع �أحد الأن�شطة التي �شرع املركز العربي "�أك�ساد" يف �إعدادها بهدف املراقبة طويلة املدى لتدهور الأرا�ضي يف
املنطقة العربية .وي�أتي يف �إطار تو�صيات جلنة العلوم والتكنولوجيا اخلا�صة باالتفاقية الدولية ملكافحة الت�صحر منذ منتدى
مراقبة تدهور الأرا�ضي الذي عقد يف عام  2006مبدينة بون ب�أملانيا وم�ؤمتر الأطراف التا�سع لالتفاقية ( )Cop9الذي عقد يف
مدينة "بوين�س �أير�س" بالأرجنتني وك ّلف "�أك�ساد" يف التن�سيق واملتابعة بني الدول العربية فيما يخ�ص تفعيل االتفاقية.
مكان تنفيذ امل�شروع :كافة الدول العربية.
�سري العمل :ميكن تلخي�ص �أهم الإجنازات التي حتققت يف هذا املجال فيما يلي:

• م�شروع مراقبة تدهور الغطاء النباتي يف الوطن العربي:
هدف امل�شروع:

مراقبة �أو�ضاع تدهور الأرا�ضي على امل�ستويات الإقليمية والوطنية ،والربط امل�ستمر بني �سيا�سات التعامل مع الأرا�ضي املتدهورة
واحلد من املخاطر على الإنتاجية الزراعية ،وتقدير التدهور وطبيعة ونوعية ودرجات عمليات تدهور الأرا�ضي وحتديد املناطق
الأكرث عر�ضة ملخاطرها.
تتعر�ض الأرا�ضي اجلافة يف الوطن العربي لأ�شكال خمتلفة من التدهور ناجتة ب�صفة �أ�سا�سية عن �سوء �إدارة وا�ستخدام املوارد
الطبيعية (املياه ،والرتبة ،والغطاء النباتي) ويلعب اجلفاف عام ًال م�ساعد ًا وم�ؤكد ًا ،ومتثل مراقبة تدهور الأرا�ضي جزء ًا من
فعاليات و�أن�شطة احلد من ظاهرة الت�صحر ،وهي عملية تبد�أ بر�صد املناطق املعر�ضة للتغريات يف غطائها النباتي ،وتقدير حالة
تدهور الأرا�ضي يف هذه املناطق ،وحتديد املناطق ال�ساخنة وكذلك املناطق امل�شرقة.
وال�شك �أن مراقبة تدهور الأرا�ضي تتطلب منهجية �صحيحة ودرا�سات دقيقة ،حيث ت�ستخدم تقانات اال�ست�شعار عن بعد يف
مراقبة الغطاء النباتي وتقدير حالته العامة ودرجة تدهوره ،وذلك من خالل حت�ضري وبناء �أر�شيف �صور الغطاء النباتي NDVI
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من نوع  MODISن�صف �شهرية وبقدرة متييز  1كم ولفرتة زمنية من عام � 2000إىل عام  ،2014ومن ثم ح�ساب منحنى التغري
يف الغطاء النباتي وذلك با�ستخدام النموذج الريا�ضي املعاير �ضمن برجمية  ،TimeStats Software Packageالذي مت
اعدادها بالتعاون بني �أك�ساد وجامعة تريور ب�أملانيا.

وت�شري �أحدث درا�سات املركز العربي "�أك�ساد" حول نظام الإنذار
املبكر للت�صحر يف الوطن العربي �إىل �أن  28.1مليون هكتار
تتعر�ض للتدهور منها  12.7مليون هكتار بدرجة �شديدة ،و 9.6
مليون هكتار بدرجة متو�سطة و  5.7مليون هكتار بدرجة ب�سيطة،
و�أن التح�سن قد �شمل  4مليون هكتار تقريب َا.
حيث �أظهر حتليل �أر�شيف MODIS and SPOT Vegetation
 1 kmنتائج م�شروع الإنذار املبكر لتدهور الأرا�ضي ما بني عامي
 2000و� 2011أن هناك تراجع وا�ضح يف الغطاء النباتي ب�شكل
عام كمح�صلة ن�سبة التدهور مع التح�سن يف املنطقة العربية حلوايل  ،% 45ح�سب اجلدول التايل.
جدول يبني تغريات الغطاء النباتي خالل الفرتة ()2011-2000

الدول العربية
املغرب
اجلزائر
تون�س
موريتانيا
ليبيا
�سوريا
لبنان
العراق
الأردن
فل�سطني
م�صر
ال�سودان
ال�صومال
جيبوتي
ال�سعودية
قطر
عمان
الكويت
الإمارات
اليمن
الإجمايل

60

%

املناطق املتدهورة(هكتار)

%
4

املناطق امل�شرقة(هكتار)
1690327

2603744

15

6338726

40

34716584

3

27

2612679

13

1257957

37

28084304

9

6831317

46

25117021

13

7098288

63

5335482

9

762212

10

15440

60

92639

64

26437028

10

4130786

29

417853

2

28817

38

26748

15

10559

47

47176588

2

2007514

47

52024989

5

5534573

50

7712366

15

2313710

82

3203559

2

78136

69

161354286

1

2338468

46

813784

2

35382

38

15149064

3

1195979

83

2610822

3

94367

35

2895564

17

1406417

46

32981079

2

1433960

50

455023968

5

40945151
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بلغت امل�ساحات املت�أثرة ب�شدة بتداخل ت�أثري تدهور الأرا�ضي وخماطر اجلفاف الزراعي حلوايل  94.30( % 7.1مليون هكتار)

من امل�ساحة الإجمالية .حيث تت�أثر م�ساحة زراعية ن�سبتها  % 1.7مب�ستويات عالية من كال تدهور الأرا�ضي وخماطر اجلفاف
الزراعي ،وتت�أثر م�ساحة ن�سبتها  % 3.3مب�ستويات عالية من كال تدهور الأرا�ضي ومتو�سط خماطر اجلفاف الزراعي  ،وتت�أثر
 % 0.5مب�ستويات متو�سطة من تدهور الأرا�ضي وعالية من خماطر اجلفاف الزراعي ،ويت�أثر  % 1.6مب�ستويات متو�سطة من كال
تدهور الأرا�ضي وخماطر اجلفاف الزراعي.
�أما النتائج احلديثة مل�شروع الإنذار املبكر لتدهور الأرا�ضي لتحليل �أر�شيف ال�صور الف�ضائية من نوع MODIS and SPOT
 Vegetation 1kmللأعوام من  2014 - 2000فت�شري �إىل �أن هناك تراجع وا�ضح يف الغطاء النباتي ب�شكل عام كمح�صلة ن�سبة
التدهور مع التح�سن يف املنطقة العربية حلوايل  387794115هكتار تُ�شكل قرابة  % 28.93من امل�ساحة الكلي ٌة و �أن العامل
الإن�ساين كان له �أثره الوا�ضح يف الإ�سراع مبعدل تدهور الأرا�ضي كنتيجة للتكثيف الزراعي وا�ستنزاف املياه اجلوفي ٌة واجلفاف
الذي �أ ّثر على امل�شرق العربي ب�شكل خا�ص� .أما املناطق التي حت�سنت فكانت مب�ساحة حوايل  208422809.8هكتارا بن�سبة
.% 15.55

هذا وقد مت حتليل التغريات يف الغطاء النباتي والذي يعترب �أحد م�ؤ�شرات تدهور الأرا�ضي جلميع الدول العربية مف�ص ًال لكل دولة
على حده �ضمن تقرير طبع خالل عام  2016بعنوان :مراقبة تغريات الغطاء النباتي وتدهور الأرا�ضي وتقديره يف الدول العربية
با�ستخدام تقانات اال�ست�شعار عن بعد ،ويبني اجلدول �أدناه تغريات الغطاء النباتي خالل الفرتة ( .)2014 - 2000
جدول يبني م�ساحات تدهور الأرا�ضي يف الدول العربية ( )2014 - 2000
الدول العربية
الأردن
الإمارات
البحرين
تون�س
اجلزائر
جيبوتي
ال�سعودية
ال�سودان
�سوريا
ال�صومال
العراق
عمان
فل�سطني
قطر
الكويت
لبنان
ليبيا
م�صر
املغرب
موريتانيا
اليمن
الإجمايل

امل�ساحة هكتار

املناطق امل�شرقة

%

املناطق املتدهورة

%

8934200

1621429

18.14

2879094

32.22

8360000

643596.5

7.69

3795276

45.39

66500

14548

21.87

38939.85

58.55

16361000

6798319

41.55

5124669

31.32

238174100

4191552361

17.59

7677882264

32.23

2300000

51746.27

2.24

2157749

93.81

214968999.9

12162681.86

5.65

139362972.3

64.82

186581300

38537492

20.65

65703967

35.21

18518000

1420912.78

7.68

10327523.42

55.77

63765700

17037595

26.71

34051394

53.40

43831700

12974337.06

29.60

20476034.73

46.71

30950000

4499816

14.53

12120855.96

39.16

622000

200525.94

32.24

63990.76

10.30

1143700

114592.6

10.01

592243.8

51.78

1781800

127068.4

7.131

1285746

72.15

1040000

750926.8

72.20

195928

18.83

175954000

6329608

3.59

66655265.27

37.88

99545000

8461298.515

8.49

34372380.39

34.52

71255000

42564151.13

59.73

7996973

9.12

103070000

27330808

20.96

37580816

28.82

52800000

5964764.56

11.29

27725648

52.51

1340023000

208422809.8

15.55367406

387794115.3

28.93
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هدف امل�شروع:

 - 2م�شروع الأحزمة اخل�ضراء يف �أقاليم الوطن العربي "املرحلة الأوىل"

دعم الدول العربية يف تنفيذ امل�شاريع الوطنية او الإقليمية لإن�شاء
الأحزمة اخل�ضراء ،لإع��ادة ت�أهيل الأرا�ضي املتدهورة وزيادة
الرقعة اخل�ضراء يف الوطن العربي.

مكان تنفيذ امل�شروع:

اململكة الأردنية الها�شمية – اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية
– جمهورية العراق – جمهورية ال�سودان – اجلمهورية العربية
ال�سورية – جمهورية م�صر العربية.

نتائج تنفيذ امل�شروع:

ا�ستناد ًا �إىل قرار جمل�س جامعة الدول العربية على م�ستوى القمة
رقم ( ق.ق 530 :د.ع ( ،2010/03/28 – )22والقرارات ذات
العالقة ال�صادرة عن املجل�س االقت�صادي واالجتماعي ،وجمل�س
الوزراء العرب امل�س�ؤولني عن �ش�ؤون البيئة ،واجلمعية العمومية للمركز العربي لدرا�سات املناطق اجلافة والأرا�ضي القاحلة
"اك�ساد" وتنفيذ ًا ملا ورد يف هذه القرارات بخ�صو�ص م�شروع الأحزمة اخل�ضراء يف �أقاليم الوطن العربي ،قام اك�ساد بكافة
الأعمال اخلا�صة بتنفيذ املرحلة الأوىل من امل�شروع من حيث �إعداد الربنامج التنفيذي وخماطبة الدول العربية والتعاون مع
الدول التي وافقت على تنفيذ املرحلة الأوىل وتطبيق فعالياتها لغاية �إجنازها بالكامل ،ومن ثم تابع �أك�ساد �أن�شطة امل�شروع خالل
عام  2016كما يلي:
• �إ�صدار التقرير الفني للمرحلة الأوىل و�إر�ساله �إىل الأمانة العامة جلامعة الدول العربية واجلهات املعنية يف الدول امل�شاركة،
يت�ضمن التقرير اخللفية وامل�بررات مع الت�أكيد على الدور االجتماعي واالقت�صادي والبيئي للأحزمة اخل�ضراء ،وعر�ض ًا
تف�صيلي ًا ملنهجية العمل ،وتو�صيف ًا �شام ًال مل�سارات الأحزمة اخل�ضراء يف الدول امل�شاركة وهي (اململكة الأردنية الها�شمية –
اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية – جمهورية العراق – جمهورية ال�سودان – اجلمهورية العربية ال�سورية – جمهورية
م�صر العربية).
• قام �أك�ساد ب�إعداد اخلطة التنفيذية للمرحلة الثانية من امل�شروع ،تت�ضمن الأهداف واملدة الزمنية واخلطة التنفيذية العامة
وال�سنوية واملوازنة التقديرية ،ومزودة مبعلومات وجداول تف�صيلية للأن�شطة التي تت�ضمنها هذه املرحلة من حيث تنمية الغطاء
النباتي ومقاومة زحف الرمال وتعزيز قدرات امل�ؤ�س�سات الوطنية املعنية
وتنمية املجتمعات الب�شرية القاطنة يف مناطق الأحزمة اخل�ضراء.
• مت عر�ض نتائج العمل على اجتماعات املجل�س االجتماعي واالقت�صادي
يف دورته العادية ( ،)98الذي اتخذ القرار رقم ( )2105املت�ضمن تكليف
�أك�ساد مبخاطبة الدول الأع�ضاء ب�ش�أن املرحلة الثانية على �أن تتحمل الدول
الراغبة بتنفيذ هذه املرحلة التكلفة املطلوبة ،والتوا�صل مع �صناديق التمويل
العربية والإقليمية والدولية للم�ساهمة يف تنفيذ املرحلة الثانية ،وبنا ًء عليه
قام �أك�ساد باملرا�سالت الالزمة مع الدول و�صناديق التمويل املعنية.
• بنا ًء على كتاب الأمانة العامة جلامعة الدول العربية رقم ()5 / 6211
تاريخ  2016 / 11 / 20مت عر�ض نتائج العمل بامل�شروع على اجتماعات
ال��دورة ( )18للجنة امل�شرتكة للبيئة والتنمية يف الوطن العربي ،وعلى
االجتماع ( )28ملجل�س ال��وزراء العرب امل�س�ؤولني عن �ش�ؤون البيئة ،الذي
اتخذ ق��رار ًا بدعوة �أك�ساد �إىل متابعة تنفيذ امل�شروع ورفع تقرير دوري
للمجل�س ،وتقدمي عر�ض مرئي عنه يف �إحدى الدول العربية.
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هدف امل�شروع:

 - 3م�شروع �إعداد خرائط ا�ستعماالت الأرا�ضي والغطاء الأر�ضي:

اعداد خرائط ا�ستعماالت الأرا�ضي عن طريق ا�ستخدام تقانات اال�ست�شعار عن بعد ونظم املعلومات اجلغرافية واعداد قواعد
البيانات للأرا�ضي والغطاء النباتي من اجل الو�صول �إىل اعداد خرائط اال�ستخدامات املثلى للأرا�ضي واعداد خرائط املالءمة
للرتبة والزراعات من �أجل و�ضع خطط زراعية جيدة �إ�ضافة �إىل تدريب الكوادر الفنية العربية على التقنيات احلديثة كاال�ست�شعار
عن بعد ونظم املعلومات اجلغرافية و اعداد قواعد البيانات اخلا�صة بالأرا�ضي.

مكان تنفيذ امل�شروع:

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية  ،اجلمهورية العربية ال�سورية.

 .1م�شروع �أقطاب االنتاج الكبرية با�ستعمال اال�ست�شعار عن بعد يف مراقبة ا�ستغالل االرا�ضي الفالحية يف املناطق
ال�صحراوية يف اجلزائر:

هدف امل�شروع:

مراقبة تطور ا�ستغالل االرا�ضي الفالحية يف املناطق ال�صحراوية با�ستعمال تقنيات اال�ست�شعار عن بعد ونظم املعلومات اجلغرافية
وت�أهيل وتدريب االطارات يف جمال حتليل املعطيات وانتاج اخلرائط من اجل و�ضعها امام �صانعي القرار من اجل حتقيق االدارة
امل�ستدامة االرا�ضي.
ويهدف و�ضع خرائط مراقبة ا�ستغالل الأرا�ضي الفالحية يف املناطق ال�صحراوية باعتبارها املدخل الأ�سا�س لتنمية موارد
الأرا�ضي والتخطيط ال�ستثمارها بال�شكل الأف�ضل ومعرفة امل�ساحات اجلديدة والتو�سعات با�ستخدام الأرا�ضي ال�صحراوية يف
زراعة �أقطاب الإنتاج الكبرية ومعرفة املناطق املنح�سرة.

اجلهات امل�شاركة يف امل�شروع:

ينفذ هذا امل�شروع يف �إطار التعاون بني املركز العربي لدرا�سات املناطق اجلافة و الأرا�ضي القاحلة "اك�ساد" وحمافظة تنمية
الفالحة يف املناطق ال�صحراوية يف اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية.

نتائج تنفيذ امل�شروع:

جرى ت�أ�سي�س قاعدة بيانات رقمية ال�ستخدامات الأرا�ضي ت�ستعمل با�ستمرار ملراقبة ور�صد ومقارنة وعر�ض خمتلف التغريات
التي تطر�أ على ا�ستخدامات الأرا�ضي واختيار احللول املثلى لتوجيه ا�ستثمارها ،ولعل تقانات اال�ست�شعار عن بعد ونظم املعلومات
اجلغرافية املرتبطة بقواعد البيانات هي من �أهم التقانات التي تخدم هذا الغر�ض بالتكامل مع التحقق امليداين.

منطقة الدرا�سة:

تقع منطقة الدرا�سة يف املنطقة ال�شرقية من اجلزائر وتغطي م�ساحة � 308.6ألف كيلومرت مربع ( 30.86مليون هكتار تقريب ًا)
وت�شمل واليات ورقلة – ب�سكرة – الواد  -غردايا) ،بعد حتديد منطقة العمل مت البدء يف ف�صل الوحدات الفيزيوغرافية املختلفة
(وحدات ال�سطوح الأر�ضية) عن طريق التحليل الب�صري لل�صور الف�ضائية امللتقطة بوا�سطة املا�سح الغر�ضي  TMاملحمول على
منت التابع ال�صنعي  Landsatبقدرة متييز مكاين ( )30*30مرت لعام  2015والتي تغطي هذه املنطقة بعد �إجراء عملية الت�صحيح
الهند�سي والتح�سني الطيفي والرتكيب اللوين (� )2,3,4إذ تعطي هذه ال�صور فكرة عن الأ�شكال الأر�ضية وعن �أنواع العمليات
اجليومورفولوجية الن�شطة وغري الن�شطة كما متت اال�ستعانة
مبخطط االرتفاعات الرقمي ( )DEMلإع��داد خارطة تف�سري
ب�صري لوحدات ال�سطوح الأر�ضية املختلفة (حتليل فيزيوغرايف)
لغايات درا�سة غطاء الرتبة وحتديد خ�صائ�صه ومت �إنتاج خارطة
�أولية للوحدات الفيزوغرافية من �أجل الإع��داد للعمل احلقلي
و�إجراء امل�سوحات احلقلية.
مت �إع��داد �أر�شيف ال�صور الف�ضائية ال�شهرية من نوع مودي�س
بقدرة متييز  250مرت وملدة  15عام من عام  2000لعام 2014
ومت حتليل منحنى الغطاء النباتي للواليات الأربع بهدف الك�شف
عن املناطق ذات التغري الإيجابي يف الغطاء النباتي وهو دليل
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على التو�سع يف الزراعات وظهور مناطق جديدة عبارة عن �أرا�ضي م�ست�صلحة �أو عبارة عن زيادة يف املناطق الرعوية والغابات،
�أما املناطق ذات التغري ال�سلبي فهي عبارة عن مناطق متدهورة �أو خروج هذه املناطق من اال�ستغالل الزراعي �أو تدهور يف
املراعي والغابات.
كما مت و�ضع خارطة وحدات فيزوغرافية توجيهية من �أجل م�ساعدة فريق العمل احلقلي لإجراء امل�سوحات على الأماكن الزراعية
اجلديدة ومعرفة املواقع التي تدهورت ومت ا�سقاط نقاط للتحقق احلقلي على هذه اخلارطة.

 .2م�شروع ح�صاد مياه االمطار يف والية مترنا�ست  -اجلزائر:

هدف امل�شروع:

ا�ستخال�ص �شبكة الت�صريف ال�سطحي للمياه ،با�ستخدام
املعاجلة االلية لبيانات �صور الأقمار ال�صناعية ،وتركز هذه
الدرا�سة على درا�سة ح�صاد مياه الأمطار وط��رق ا�ستغاللها
با�ستخدام تقنية نظم املعلومات اجلغرافية ( )GISواال�ست�شعار
ع��ن بعد ( )Remote Sensingيف والي��ة مترنا�ست ،والأث��ر
الإيجابي وال�سلبي على احلياة االجتماعية واالقت�صادية ل�سكان
منطقة الدرا�سة .SRTM

اجلهات امل�شاركة يف امل�شروع:

يتم تنفيذ ه��ذا امل���ش��روع يف والي ��ة مت�نرا��س��ت ب��ال�ت�ع��اون بني
املركز العربي � -أك�ساد وحمافظة تنمية الفالحة يف املناطق
ال�صحراوية يف اجلمهورية اجلزائرية.

�سري العمل:

�إن ح�صاد مياه الأمطار يعترب �إحدى و�سائل اخلزن اال�سرتاتيجي للمياه ،ولقد اعتمد يف هذه الدرا�سة على بيانات الرادار SRTM

وهو �أحد �أهم م�سوحات الف�ضاء للأر�ض التي قامت بها وكالة  NASAلإنتاج البيانات الرادارية والبيانات الناجتة من هذا
الرادار هي من نوع بيانات  DEMوالتي تكون بدقة  30مرت ،وبالتايل �أ�صبحت مناذج االرتفاعات الرقمية بديال ناجحا للخرائط
الكنتورية ذات املقيا�س  1:50.000وعليه ف�إن منوذج االرتفاع الرقمي يعد احدى املكونات اال�سا�سية لأنظمة املعلومات اجلغرافية
والقاعدة التي يعتمد عليها ال�ستنتاج اخلوا�ص املتعلقة بطبوغرافية الوديان وا�ستقراء املعلومات عن ت�ضاري�سها وعملية املحاكاة
الهيدرولوجية جلريان مياه الأمطار.

نتائج تنفيذ امل�شروع:

مبا ان �أك�ساد هو بيت خربة يف هذا املجال حيث ي�ستخدم هذه التقنيات احلديثة يف حتديد امل�ساقط املائية وامل�سيالت املائية
و�أماكن التجمع الأعظمي للمياه ،فقد �أ�صدر وفق للدرا�سة عدد من (اخلرائط املنتجة) والتي هي الأ�سا�س يف اعداد وحتديد
املواقع املثلى لو�ضع �سدات لتخزين املياه ومن ثم و�ضع مناذج ريا�ضية من �أجل حتديد املناطق الواعدة يف التنمية ،وتعد درا�سة
�شبكات الت�صريف ال�سطحي ذات �أهمية يف حتليل ال�ضغوط وامل�ؤثرات على موارد املياه ،ويف فهم العمليات اجليومورفولوجية
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ب�شكل عام ،خا�صة و�أن �شبكات الت�صريف ال�سطحي تعك�س ظروف ما ي�ؤثر يف ت�شكيلها من عوامل املناخ والت�ضاري�س والرتبة
والرتكيب ال�صخري والغطاء النباتي ،ويعد قيا�س وحتليل �شبكة الت�صريف ال�سطحي للمياه من املهمات الأ�سا�سية يف الدرا�سات
جيومورفومرتية ،وهو على غاية من الأهمية يف العديد من التطبيقات اجليومورفولوجية والهددرولوجية.

بع�ض من النماذج املنتجة من حتليل ال�صور الرادارية ملنطقة الدرا�سة

� .3إعداد خرائط ت�صنيف الغطاء النباتي ملنطقة حو�ض العا�صي با�ستخدام تقنيات اال�ست�شعار عن بعد:

هدف امل�شروع:

ا�ستخدام �صور اال�ست�شعار عن بعد يف تتبع التغريات احلا�صلة على املنطقة مثل اجلفاف وتدهور الرتبة والت�صحر وعوامل التعرية
واالجن��راف والتملح ،والتكثيف الزراعي وذلك لال�ستفادة من هذه النتائج ملعرفة ال�سلوك العام لكل منطقة �إن كان هنالك
ا�ستخدام خاطئ للأرا�ضي �أو املياه ،و�إعداد خرائط ت�صنيف الغطاء النباتي للمو�سم ال�شتوي واملو�سم ال�صيفي للمنطقة.

اجلهات امل�شاركة يف امل�شروع:

ينفذ هذا امل�شروع يف منطقة حو�ض العا�صي بالتعاون بني املركز العربي � -أك�ساد والهيئة العامة للموارد املائية يف اجلمهورية
العربية ال�سورية.

نتائج تنفيذ امل�شروع:

تعترب تقنية اال�ست�شعار عن بعد من الو�سائل احلديثة الف ّعالة لدرا�سة املوارد الطبيعية (الرتبة واملياه والغطاء النباتي) نظر ًا
لكرب م�ساحة منطقة الدرا�سة ومت حتليل �صور ف�ضائية للمو�سم ال�شتوي  2007وذلك من �أجل م�سح الزراعات والتعرف على
�أنواع املحا�صيل و كذلك مت حتليل �صورة للمو�سم ال�صيفي  2011وح�ساب املناطق املروية من �أجل ادخالها يف النموذج الريا�ضي
املائي ،كذلك ا�ستخدمت �صور اال�ست�شعار عن بعد يف تتبع التغريات احلا�صلة على املنطقة مثل اجلفاف وتدهور الرتبة والت�صحر
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وعوامل التعرية واالجنراف والتملح ،والتكثيف الزراعي وذلك لال�ستفادة من هذه النتائج ملعرفة ال�سلوك العام لكل منطقة �إن
كان هنالك ا�ستخدام خاطئ للأرا�ضي �أو املياه.
بعد حتديد كثافة الغطاء النباتي مت اجراء الت�صنيف غري املراقب وذلك لإيجاد جماميع ذات قيم انعكا�سية مت�شابهة للأعداد
الرقمية  DNوالتي تدعى �أ�صناف طيفية ( ،)Spectral Classesوهذه متثل معامل �أر�ضية خمتلفة يف كل �صنف ومن خالل
عملية الت�صنيف غري املوجه يتم حتديد مراكز التجمعات ( )Clustersب�صورة �أتوماتيكية با�ستخدام احلا�سـوب الآيل با�سـتخدام
خوارزمية  ISODATAوهي طريقة �شـائعة للتعرف على الأمناط الأر�ضية ولتكوين فكرة �أولية عن الأ�صناف املوجودة يف منطقة
الدرا�سة والذي يعترب الت�صنيف الأويل للغطاء النباتي للمو�سم ال�صيفي ،حيث انتجت اخلارطة الأولية وهي م�ؤلفة من � 15صف
مت ربط هذه ال�صفوف مبواقع امل�سح الزراعي الأويل بحيث تكونت لدينا فكرة �أولية عن كل �صف مبا يحتويه من نباتات وغطاء
نباتي.
كذلك مت �إعداد خارطة الت�صنيف الأويل للغطاء النباتي للمو�سم ال�شتوي حيث انتجت اخلارطة الأولية وهي م�ؤلفة من � 16صف
مت ربط هذه ال�صفوف مبواقع امل�سح الزراعي الأويل بحيث تكونت لدينا فكرة �أولية عن كل �صف مبا يحتويه من نباتات وغطاء
نباتي .ولتح�سني الت�صنيف املنتج مت االعتماد على خطوات �إ�ضافية هي:
 - 1زيادة عدد نقاط التحقق احلقلي ،حيث متت �إ�ضافة نقاط حتقق حقلي وخ�صو�ص ًا يف املناطق التي مل تتوفر فيها نقاط �سابق ًا
فتمت �إ�ضافة ما ال يقل عن  500نقطة حتقق �إ�ضافية مت جتميعها من عدة م�صادر بحيث تغطي هذه النقاط معظم �أرا�ضي
احلو�ض.
 - 2زيادة عدد ال�صفوف املنتجة من الت�صنيف غري املراقب للح�صول على �صفوف �أكرث نقاوة من ال�صفوف املنتجة �سابقاً.
 - 3االعتماد على الت�ضاري�س و�شكل الأر�ض ،حيث �أن �أمناط ا�ستخدامات الأر�ض مرتبطة ب�شكل كبري مع الت�ضاري�س وموا�صفات
الرتبة ،بالإ�ضافة �إىل م�ستوى انحدار الأر�ض وعمق الرتبة.
بعد اجراء كل هذه العمليات وتقاطع خارطة الت�صنيف الأولية ونقاط التحقق احلقلي والطبوغرافية مت �إنتاج خارطة الغطاء
النباتي للمو�سم ال�شتوي ،2007وكذلك مت �إنتاج خارطة الغطاء النباتي للمو�سم ال�صيفي  2011و�إعداد دليل لكل خارطة
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جدول يبني �أنواع الغطاء النباتي للمو�سم ال�شتوي  2007وم�ساحة ون�سبة ما ي�شغله كل نوع من احلو�ض
الغطاء النباتي للمو�سم ال�شتوي
�أج�سام مائية
�أرا�ضي رعوية
�أرا�ضي حمجرة
�أرا�ضي معراة
�أرا�ضي مفلوحة
�أ�شجار غابات خفيفة الكثافة
�أ�شجار غابات متو�سطة الكثافة
�أ�شجار غابات عالية الكثافة
�أ�شجار مثمرة خفيفة الكثافة
)عنب  -لوز  -ف�ستق (
�أ�شجار مثمرة متو�سطة الكثافة
)عنب  -لوز  -ف�ستق (
�أ�شجار مثمرة عالية الكثافة
)عنب  -لوز  -ف�ستق (
خ�ضار خفيفة الكثافة
خ�ضار متو�سطة الكثافة
خ�ضار عالية الكثافة
زيتون � -أ�شجار مثمرة خفيفة الكثافة
(رمان ،كرز ،تني)
زيتون � -أ�شجار مثمرة متو�سطة الكثافة
(رمان ،كرز ،تني)
زيتون � -أ�شجار مثمرة عالية الكثافة
(رمان ،كرز ،تني)
زيتون خفيف الكثافة جدا
زيتون خفيفة الكثافة
زيتون متو�سطة الكثافة
زيتون عالية الكثافة
حما�صيل � /شعري  -بقوليات خفيفة الكثافة
حما�صيل � /شعري  -بقوليات متو�سطة الكثافة
حما�صيل � /شعري  -بقوليات عالية الكثافة
عمران
قمح � -شعري  -خفيف الكثافة
قمح � -شعري  -متو�سط الكثافة
قمح � -شعري  -عالية الكثافة
املجموع الكلي

الن�سبة املئوية

9319.87

0.532

امل�ساحة الكلية
بالهكتار
9319.87

الن�سبة املئوية
الكلية %

128860.44

7.353

128860.44

7.353

19534.57

1.115

19534.57

1.115

128666.11

7.342

128666.11

7.342

159488.08

9.101

159488.08

9.101

13275.29

0.758

38836.92

2.216

13699.84

0.782

101337.39

5.783

58413.07

3.333

104.07

0.006

14623.96

0.835

7195.29

0.411

1.82

0.000

83740.00

4.779

70152.33

4.003

4192.31

0.239

58749.66

3.353

417040.33

23.799

70033.80

3.997

76.00

0.004

11.32

0.001

72138.23

4.117

3728.45

0.213

238.21

0.014

25841.48

1.474

162348.33

9.265

امل�ساحة
بالهكتار

%

65812.05

159854.54

21821.07

158084.64

545899.79
75878.00
238.21

0.532

3.756

9.122

1.245

9.021

31.152
4.330
0.014

90726.37

5.177

278916.18

15.916

1752373.55

100.000

1752373.55

100.000
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جدول يبني �أنواع الغطاء النباتي للمو�سم ال�صيفي  -متوز  2011وم�ساحة ون�سبة ما ي�شغله كل نوع من احلو�ض

الغطاء النباتي للمو�سم ال�صيفي
�أج�سام مائية
�أرا�ضي رعوية
�أرا�ضي حمجرة
�أرا�ضي معراة
�أرا�ضي مفلوحة
�أ�شجار غابات خفيفة الكثافة
�أ�شجار غابات متو�سطة الكثافة
�أ�شجار غابات عالية الكثافة
�أ�شجار مثمرة خفيفة الكثافة
�أ�شجار مثمرة متو�سطة الكثافة
�أ�شجار مثمرة عالية الكثافة
خ�ضار خفيفة الكثافة
خ�ضار متو�سطة الكثافة
خ�ضار عالية الكثافة
زيتون � -أ�شجار مثمرة خفيفة الكثافة
(رمان ،كرز  ،تني)
زيتون � -أ�شجار مثمرة متو�سطة الكثافة
(رمان  -كرز  -تني
زيتون � -أ�شجار مثمرة عالية الكثافة
)رمان  ،كرز  ،تني(
زيتون خفيف الكثافة جدا
زيتون خفيفة الكثافة
زيتون متو�سطة الكثافة
زيتون عالية الكثافة
حما�صيل  /ذرة – فا�صولياء  -فول
�سوداين خفيفة الكثافة
حما�صيل  /ذرة  -فا�صولياء  -فول
�سوداين متو�سطة الكثافة
حما�صيل  /ذرة  -فا�صولياء  -فول
�سوداين عالية الكثافة
عمران
قطن � -شوندر  -بطاطا  -تبغ خفيفة
الكثافة
قطن � -شوندر  -بطاطا  -تبغ متو�سطة
الكثافة
قطن � -شوندر  -تبغ  -بطاطا عالية
الكثافة
املجموع الكلي
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امل�ساحة بالهكتار الن�سبة املئوية

%

امل�ساحة الكلية
بالهكتار

الن�سبة املئوية %
0.532

9319.87

0.532

9319.87

128860.44

7.353

128860.44

7.353

19534.57

1.115

19534.57

1.115

128666.11

7.342

128666.11

7.342

295751.26

16.877

295751.2615

16.877

13273.10

0.757

38839.11

2.216

13699.84

0.782

142217.17

8.116

17479.56

0.997

157.80

0.009

68983.96

3.937

26844.14

1.532

1953.54

0.111

124570.04

7.109

30975.83

1.768

2538.77

0.145

58749.66

3.353

461479.30

26.335

26433.55

1.508

254.02

0.014

62918.24

3.590

700.98

0.040

65812.05

159854.54

97781.64

158084.64

546916.53

3.756

9.122

5.580

9.021

31.210

41.30

0.002

63660.53

3.633

238.21

0.014

238.21

0.014

42386.71

2.419

33120.14

1.890

2386.32

0.136

77893.17

4.445

1752373.55

100.000

1752373.55

100.000
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 - 4م�شروع التخطيط لال�ستعداد للتخفيف من �آثار اجلفاف يف املنطقة العربية:
هدف امل�شروع:

و�ضع ر�ؤية وطنية وا�سرتاتيجية حول احلد من خماطر الكوارث وادارتها مع حتديد وت�صنيف االخطار الوطنية مت�ضمنة االخطار
الطبيعية البطيئة كاجلفاف وغريها من االخطار وحتديد طبيعة املخاطر والقطاعات املعر�ضة للخطر ب�شكل تف�صيلي ،تعزيز
القدرات امل�ؤ�س�ساتية للتخطيط وتنفيذ ا�سرتاتيجيات وبرامج التخفيف والتكيف مع التغريات املناخية وادارة اجلفاف.

مكان تنفيذ امل�شروع:

كافة الدول العربية.

 1.3.3م�شروع درا�سة مراقبة اجلفاف واعداد خرائط خماطر اجلفاف الزراعي يف الوطن العربي:

نتائج تنفيذ امل�شروع:

اجلفاف ظاهرة طبيعية ،حتدث يف معظم مناطق الكرة الأر�ضية مبا فيها تلك املناطق الرطبة واملطرية .ولذلك تختلف �أ�شكال
اجل �ف��اف م��ن منطقة لأخ� ��رى ،ورمب��ا
لهذا ال�سبب ي�أتي التعقيد يف تعريف
اجلفاف ،و�صعوبة و�ضع تعريف عاملي
م��وح��د للجفاف .ف��اجل�ف��اف يف عرف
الكثريين ظ��اه��رة مناخية تتكرر فوق
مناطق تت�صف مبعدالت منخف�ضة من
الهطول املطري ت�ستمر طوال �أ�شهر �أو
ل�سنوات.
وم�ف�ه��وم اجل �ف��اف ن�سبي ل��ذل��ك يجب
حتديد نوع الن�شاط املت�أثر باجلفاف،
فالرتاجع يف كميات الهطوالت املطرية
ي �ط �ل��ق ع �ل �ي��ه "اجلفاف املناخي"،
والنق�ص يف املحتوى الرطوبي للرتبة
ب�سبب اجلفاف بحيث ي�ؤثر على املو�سم
الزراعي وعلى الإنتاج الزراعي ميكن ان
نطلق عليه "اجلفاف الزراعي �أو جفاف
الرطوبة الأر�ضية" ،بينما اجلفاف الذي
ي�ؤثر على م�ستوى اجلريان ال�سطحي للمياه ور�شح وتخلل املياه خالل الرتبة ي�سبب ما يطلق عليه "اجلفاف الهيدرولوجي"،
وي�ؤثر يف م�ستوى املياه ال�سطحية واملياه اجلوفية كما وان الزيادة يف جهد التبخر  -نتح الفعلي مع تراجع الهطوالت املطرية
ي�سبب اجلفاف املناخي ويطلق على الفرتة التي ي�ستمر فيها اجلفاف لفرتة عقد �أو لفرتة �أطول من عقد من الزمن(mega
.)drought

ي�ستمر العمل يف املركز العربي  -اك�ساد على مراقبة اجلفاف الزراعي با�ستخدام تقنيات اال�ست�شعار عن بعد وذلك بتحليل
�صور ف�ضائية من نوع مودي�س بقدرة متييز مكاين  1كم وبا�ستخدام امل�ؤ�شرات العاملية بح�ساب كل من دليل حالة النبات VCI
ودليل حالة احلرارة  TCIو دليل �صحة النبات  VHIهذه املنتجات التي تعترب خرائط �أولية من اجل و�ضعها يف نظام منهجية
اك�ساد يف تقدير خماطر اجلفاف والتي اعتمدت عامليا من قبل  WMOمنظمة االر�صاد اجلوية العاملية وذلك بح�ساب �شدة
اجلفاف  Intensityو تكرارية اجلفاف  Frequencyو طول مدة اجلفاف او تعاقب اجلفاف  Consecutiveو التذبذب املطري
 Variabilityو لي�صار �إىل انتاج خارطة خماطر اجلفاف والتي تعطينا معرفة �أكرث دقة عن املناطق املعر�ضة للجفاف و�إمكانية
و�ضع ا�سرتاتيجية للتكيف والتخفيف من ُاثار اجلفاف عن طريق عدة �إجراءات مثل ا�ستنباط �أ�صناف جديدة مقاومة للجفاف
– الزراعة احلافظة – تغيري ا�ستعماالت الأرا�ضي.
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بع�ض منتجات حتليل �أر�شيف ال�صور الف�ضائية من نوع مودي�س (دليل حالة النبات) والتي بلغت  180خارطة والتي تعرب عن حالة اجلفاف
يف الوطن العربي لكل �شهر خالل الفرتة من عام .2015 – 2000
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ثالثا :برنامج االدارة امل�ستدامة للأرا�ضي وا�ستعماالت املياه
م�شروع الأبحاث التطبيقية على ا�ستعمال املياه املاحلة
ومتو�سطة امللوحة ونقل تقاناتها �إىل املزارعني يف الدول العربية:
 - 1م�شروع نقل تقانات ا�ستعماالت املياه املاحلة والع�سرة �إىل املزارع العربي:

هدف امل�شروع:

تطوير �إدارة جيدة ومالئمة ال�ستعمال املياه املاحلة يف النظام الزراعي و�إدخ��ال حما�صيل بديلة من �ش�أنها حت�سني دخل
املزارعني.
مكان تنفيذ امل�شروع :اجلمهورية التون�سية.

اجلهات امل�شاركة يف امل�شروع:

ينفذ هذا امل�شروع بالتعاون مع املعهد الوطني للبحوث يف الهند�سة الريفية واملياه والغابات يف �إطار اتفاقية التعاون لعامي 2015
و .2016

�سري العمل:

حقق املركز العربي "�أك�ساد" خالل ال�سنوات االخرية نتائج علمية حيث ميكن �إيجاز الأن�شطة والدرا�سات التي جرى تنفيذها
خالل عام  2016بالآتي:
• درا�سة ا�ست�صالح الأرا�ضي الطينية املاحلة يف �سهل ال�سي�سب – القريوان:
تهدف الدرا�سة �إىل حت�سني �إدارة الري مبياه متو�سطة امللوحة لأتربة طينية �شديدة امللوحة وذلك بتقدير امللوحة على م�ستويات
خمتلفة با�ستخدام تقانات حديثة كجهازي قيا�س الناقلية الكهرومغناطي�سي
 EM38و ،EM31حيث متت درا�سة خ�صائ�ص الرتبة ومتابعة تطور ملوحتها
على م�ستويات وفرتات زمنية و�أعماق خمتلفة� ،إ�ضافة �إىل متابعة منو �أ�شجار
الرمان وحتديد ت�أثري الأمالح يف �إنتاجيتها.
�أظهرت النتائج ب�أن مياه الري تتميز مبلوحة متو�سطة يف حدود dS/m 4.4
مايعادل  2.9غ/ل ،وتتواجد مياه جوفية �سطحية على عمق حوايل  15م مع
ملوحة مرتفعة يف حدود  dS/m 22مايعادل  36غ/ل .بالإ�ضافة �إىل قيا�س
رطوبة الرتبة وبالتوازي مع ذلك ،ف�إن ملوحة الرتبة امل�ست�صلحة ترتاوح بني
 19و  dS/m 48وتبقى �أقل بكثري من تربة ال�شاهد غري امل�ست�صلحة ،حيث
ت�صل امللوحة �إىل  dS/m 44يف الطبقة ال�سطحية و�أق�صى درجة ت�صل �إليها
هي  .dS/m 72وهذا التغري يف ملوحة الرتبة ي�ؤثر ايجاب ًا يف منو �شجر الرمان
ومردوده .و ُيف�سر التغري الزمني واملكاين مللوحة الطبقة ال�سطحية للرتبة من
�سنة �إىل �أخرى ومن ف�صل �إىل �آخر ومن مكان �إىل �آخر ،بفعل وت�أثري عوامل الت�ضاري�س و�إدارة الري وهطول الأمطار.
• متابعة ملوحة الأرا�ضي باملنطقة املروية �سيدي ثابت – �شرف�ش:
يف �إطار حتديث الري وال�صرف باملنطقة املروية �سيدي ثابت� -شرف�ش ،جرت متابعة م�ستوى املياه اجلوفية وملوحة الرتبة على
أرا�ض مروية.
كامل املنطقة ويف � ٍ
على م�ستوى كامل املنطقة املروية ب�سيدي ثابت – �شرف�ش مت جمع و�أر�شفة املعطيات اخلا�صة باملنطقة املروية ب�سيدي ثابت
(القيا�سات ال�سنوية لعمق وملوحة املائدة اجلوفية) ومعاجلة هذه املعطيات.
على م�ستوى  5قطع زراعية ،منها  4ملزارعني وواحدة يف حمطة التجارب ب�شرف�ش ،مت جتهيزها ب�أجهزة قيا�س م�ستمر مللوحة
وعمق املياه اجلوفية يف بيزومرتات والقيام مبتابعة دورية.
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مت ر�سم منحنيات تغري عمق املياه اجلوفية وتغري ملوحتها
لأرب��ع مناطق مروية ومنذ البدء يف الري لتحديد تطور
ه��ذه العوامل على امل��دى البعيد .يف مرحلة ثانية ،مت
ر�سم خرائط لتحديد الأماكن التي ت�شكو من نق�ص يف
ال�صرف،
كما �أظهرت النتائج:
 تغري ملوحة الرتبة ح�سب العمق مع غ�سيل يف الطبقةال�سطحية وتراكم الأمالح يف حدود  1.5م.
 تغري ملوحة الرتبة يف القطعة من مكان �إىل �أخرى.جهاز املتابعة امل�ستمرة خل�صائ�ص املاء الأر�ضي

تغري عمق املياه اجلوفية وملوحتها يف املناطق املروية على املدى البعيد

• ت�أثري الري مبياه ماحلة على نبات ال�سي�سبان ( )Sesbania aculeataوكفاءة تثبيت النيرتوجني:
يف �إطار البحث عن نباتات جديدة ذات قيمة اقت�صادية هامة وقادرة على التكيف مع الظروف امللحية العالية ،جرى اختيار نبات
ال�سي�سبان وهو ذو �أ�صول هند ّية يتم ا�ستخدامه يف املجال الزراعي كعلف جيد لتغذية احليوان ،واال�ستفادة منه يف ت�أهيل الرتبة
وحت�سني خ�صوبتها نظر ًا لقدرته الهامة على تثبيت النيرتوجني اجلوي ،كما �أ ّنه يتم ّيز بقدرته على حت ّمل تراكيز مرتفعة من
امللوحة حيث �أثبتت بع�ض الدرا�سات �أنه قادر على حتمل درجة ملوحة ت�صل �إىل .dS/m 12
ّمت ال�شروع خالل �صيف  2016بتنفيذ جتربة حقلية يف حمطة التجارب ب�شرف�ش ،بهدف درا�سة ت�أثري الإجهاد امللحي يف منو نبات
ال�سي�سبان ،حيث زرعت البذور يف تربة �سلتية – طينية ،وجرى ا�ستعمال ثالثة تراكيز ملحية لري النباتات هي ()8 ،4 ،1.5
 dS/mما يعادل ( )5.12 ،2.58 ،0.96غ/ل على التتايل.
�أظهرت نتائج القيا�سات احلقلية �أن ارتفاع تركيز الأمالح مبياه
الري مل ي�ؤ ّثر �سلب ًا على ارتفاع وقطر �ساق نبات ال�سي�سبان حتى
ّ
تركيز  ،dS/m 8كما مل ي�شاهد �أي ت�أثري معنوي للملوحة على منو
اجلزء العلوي للنبات ،مقارنة بال�شاهد.
�أم��ا ال��وزن الرطب للنبات فقد انخف�ض مقارنة بال�شاهد ،لكن
هذا االنخفا�ض مل يكن معنوي ًا ،بينما �أدى ارتفاع ملوحة مياه
الري لأكرث من � dS/m 4إىل تقل�ص وانخفا�ض يف منو اجلذور
مقارنة بال�شاهد ،حيث كان االنخفا�ض معنوي ًا عند الرتكيز 8
 .dS/mمما يجعلنا ن�ستنتج �أن منو اجلذور يت�أثر �سلب ًا بوجود مياه
ري ذات ملوحة  dS/m 8على عك�س اجلزء العلوي الذي مل يت�أثر
حتديد ت�أثري امللوحة على ارتفاع وقطر ال�سي�سبان
بامللوحة.
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•ت�أثري املعاجلة الكهرومغناطي�سية للمياه املاحلة على الرتبة:
جرى خالل عام  2016تنفيذ درا�سة خمربية لتقييم ت�أثري املدة الزمنية للمعاجلة الكهرومغناطي�سية على بع�ض خ�صائ�ص
الرتبة ،حيث مت ا�ستعمال مياه ملوحتها حوايل  dS/m 4.5ما يعادل  2غ/ل ،جرت معاجلتها كهرومغناطي�سي ًا لثالث فرتات زمنية
كالتايل ملدة دقيقة واحدة 15 ،دقيقة 30 ،دقيقة ،ومن ثم ا�ستعملت هذه املياه لري الرتبة �ضمن �أ�ص�ص ،حيث متت متابعة كمية
وملوحة مياه الري وال�صرف ورطوبة الرتبة قبل وبعد الري ،وذلك با�ستخدام جهاز  TDR Traceوجهاز .EM50

جهاز  Aqua 4Dالكهرومغناطي�سي

�شكل االختبار مع الأ�ص�ص و�أجهزة متابعة الرطوبة

�أظهرت النتائج الأولية وب�شكل وا�ضح اختالف رطوبة الرتبة وارتفاعها قبل الري وبعد الري والفارق بينهما كلما زادت مدة
معاجلة املياه .كما يبدو جلي ًا ومعنوي ًا الت�أثري الإيجابي للمدة الزمنية للمعاجلة الكهرومغناطي�سية على رطوبة الرتبة.
•ت�أثري الري باملياه املاحلة يف منو و�إنتاج نبات الكينوا : Chenopodium Quinoa Willd
يعترب الكينوا من املحا�صيل املتحملة للملوحة واجلفاف يف �آن مع ًا ،وله القدرة على التكيف مع خمتلف �أنواع املناخ وجميع �أنواع
الرتبة ،وهو ذو قيمة �إنتاجية وغذائية عالية كحبوب وزيت وخ�ضر وعلف غـري تقليدي ،ما يجعل هذا النبات حم�صو ًال جديد ًا
واعد ًا وهام ًا.
تهدف الدرا�سة التي بد�أت منذ عامني �إىل حتديد ت�أقلم هذا النبات مع الظروف املناخية التون�سية ودرا�سة خ�صائ�صه املورفولوجية
والفيزيولوجية حتت ت�أثري الإجهاد املائي والإجهاد امللحي من خالل الري بكميات ونوعيات مياه خمتلفة امللوحة.
�أعيد تنفيذ التجربة خالل عام  2016للت�أكد من النتائج املا�ضية ،حيث متت درا�سة العوامل التالية:
 اخل�صائ�ص املورفلوجية للنبات :الطول ،العر�ض ،امل�ساحة الورقية ،الوزن ،عدد التفرعات ،وزن  100حبة ،وزن احلبوب يفالنبتة الواحدة.
 حمتوى النبات من املعادن:++
 K/ P/Ca /Mg++/Na++/Cl�أظهرت النتائج املتعلقة بت�أثري الإجهاد املائي يف منو نبات
الكينوا ما يلي:
منو النبات ب�شكل جيد رغم ارتفاع ن�سبة الإجهاد املائي.
ك�م��ا ل��وح�ظ��ت زي���ادة يف ح�ج��م اجل���ذور م��ع زي���ادة منو
ال�شعريات املا�صة بالن�سبة للإجهاد  50%و  75%مقارنة
بال�شاهد  .100%و�أن �أعلى حم�صول مت حتت ن�سبة �إجهاد
مائي  75%يليه  50%مقارنة بال�شاهد.% 100
% 50

% 70

% 100

ت�أثري االجهاد املائي يف منو الكينوا
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كما �أظهرت النتائج املتعلقة بت�أثري الإجهاد امللحي يف منو
نبات الكينوا ما يلي:
زي��ادة طول النباتات وع��دد التفرعات مع زي��ادة ملوحة
مياه الري مقارنة بال�شاهد .كما لوحظت زيادة يف حجم
اجلذور بالن�سبة للرتكيز  6غ/ل مقارنة بال�شاهد  0غ/ل.
ح�سب ه��ذه التجربة ،و�أف�ضل م��ردود م��ن ال�ب��ذور كان
للنباتات املروية مبياه تركيز ملوحتها  6غ/ل .ويتم حاليا
حتديد ن�سبة الأمالح يف احلبوب.
 12غ/ل

 6غ/ل

 0غ/ل

ت�أثري االجهاد امللحي يف منو الكينوا

 - 2م�شروع اال�ستعمال الأمن وامل�ستدام للمياه العادمة املعاجلة وخملفاتها ال�صلبة يف الزراعة وت�أثرياتها يف البيئة:
• م�شروع ا�ستعمال املياه العادمة املعاجلة وخملفاتها ال�صلبة يف الزراعة العربية وت�أثرياتها يف البيئة:

هدف امل�شروع:

حتديد الإدارة املثلى للأنظمة الزراعية التي ت�ستعمل هذه النوعية من املياه غري التقليدية ،واال�ستفادة من م�صادر املياه املعاجلة
واحلم�أة يف ري وت�سميد املحا�صيل الزراعية املختلفة.

مكان تنفيذ امل�شروع:

اجلمهورية التون�سية ،اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية ،اجلمهورية العربية ال�سورية.

اجلهات امل�شاركة يف امل�شروع:

ينفذ هذا امل�شروع بالتعاون بني املركز العربي واملعهد الوطني للبحوث يف الهند�سة الريفية واملياه والغابات يف تون�س ،واملعهد
الوطني للأرا�ضي وال�سقي و�صرف املياه باجلزائر ،ومت يف بداية عام  2016توقيع اتفاقية تعاون م�شرتك بني املركز العربي
والهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية يف وزارة الزراعة واال�صالح الزراعي يف �سورية.
اجلمهورية التون�سية:
• اال�ستعمال الزراعي الآمن للمياه املعاجلة يف الزراعة:
ا�ستمرت �أن�شطة هذا امل�شروع خالل عام  2016يف مناطق انت�شار املياه املعاجلة وعلى حما�صيل و�أنواع نباتية متعددة ،حيث جرى
تنفيذ الأن�شطة التالية يف �إطار هذا امل�شروع:
•ت�أثري املعاجلة الكهرومغناطي�سية للمياه املعاجلة يف بع�ض خ�صائ�ص الرتبة ومياه ال�صرف الرا�شحة:
�أدرجت هذه الدرا�سة اجلديدة خالل عام  2016بهدف حت�سني كفاءة ا�ستعمال املياه املعاجلة والتخفيف من �آثارها من خالل
املعاجلة الكهرومغناط�سية لتلك املياه ،وتقييم عمل جهاز املعاجلة وت�أثريه يف كفاءة ا�ستعمال املياه ونوعية ال�صرف الرا�شح ويف
خ�صائ�ص الرتبة و�إنتاجية النباتات.
جرى ا�ستعمال مياه �صرف �صحي معاجلة كهرومغناط�سي ًا و�أخرى
غري معاجلة كهرومغناطي�سي ًا لري تربة �سلتية طينية غنية باجلري
وفقرية باملادة الع�ضوية مو�ضوعة يف �أ�ص�ص ومزروعة بال�شعري.
وكانت ملوحة املياه امل�ستعملة حوايل  ،dS/m 5.35ما يعادل 3.5
غ/ل ،ودرجة احلمو�ضة .8.34
�أظهرت النتائج الأولية الآتي:
 كمية مياه ال�صرف الرا�شحة من ا�ستعمال مياه الري املعاجلة�أقل من كمية مياه ال�صرف الرا�شحة من ا�ستعمال مياه الري
غري املعاجلة.
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 ملوحة مياه ال�صرف الرا�شحة من مياه الري املعاجلة �أقل من ملوحة مياه ال�صرف املت�أتية من مياه الري غري املعاجلة. -ارتفاع �أعداد اجلراثيم ال�ضارة داخل مياه ال�صرف الرا�شحة من مياه الري غري املعاجلة مقارنة بتلك املياه املعاجلة.

 �أعداد اجلراثيم ال�ضارة داخل الرتبة املروية مبياه غري معاجلة �أعلى من تركيز اجلراثيم ال�ضارة داخل الرتبة املروية مبياهمعاجلة كهرومغناطي�سي ًا.
 بالن�سبة لباقي خ�صائ�ص الرتبة والنباتات ،الزالت التحاليل مل تكتمل واملعطيات مل تعالج.• ا�ستعمال املياه املعاجلة لري �أ�شجار غابوية يف �أرا�ضي �شديدة امللوحة والتغدق:
أرا�ض متغدقة تتميز تربتها ب�أنها
ا�ستمر العمل يف هذه الدرا�سة خالل عام  2016يف قرية قلعة الأندل�س �شمال مدينة تون�س يف � ٍ
طينية وعالية امللوحة ،جرت زراعتها وب�شكل ع�شوائي ب�أعداد الأ�صناف احلراجية املو�ضحة يف اجلدول ،وذلك بهدف درا�سة ت�أثري
الري باملياه املعاجلة يف طول وقطر تلك الغرا�س ون�سبة بقائها حي ًة.
جدول يبني �أ�صناف و�أعداد الغرا�س احلراجية املزروعة
النبات

اال�سم العلمي

العدد

Eucalyptus

Eucalyptus gomphocephala

35

Casuarine glauca

30

Casuarina
,
Pin d Alep

Pinus halepensis

16

Atriplex

Atriplex nummularia

20

Cypres

Cupressus sempervirens

33

Acacia

Acacia cyanophylla

27

ا�ستعملت مياه ال�صرف ال�صحي املعاجلة ثنائي ًا لري الغرا�س احلراجية ال�سابقة ،حيث تت�صف هذه املياه بدرجة  pHقلوية خفيفة
 7.73وملوحة متو�سطة  ،dS/m 4.78كما تتميز مبطابقتها للموا�صفة القيا�سية التون�سية  NT106.03التي حتدد تراكيز املعادن
الثقيلة يف مياه ال�صرف ال�صحي املعاجلة لأغرا�ض الري الزراعي.
بينت النتائج �أن �أعلى ن�سبة موت ( )% 100كانت ل�صنف ال�صنوبر
احللبي  ، Pinus halepensisحيث �أن كل النباتات املغرو�سة
ق��د جفت وم��ات��ت� ،أم��ا �أدن��ى معدل م��وت ( )% 10فكان ل�صنف
 numularia Atriplexحيث جفت فقط نبتتان من �أ�صل  20غر�سة،
كما �أظهرت نتائج القيا�سات �أن Eucalyptus gomphocephala
و Acacia cyanophyllaمن الأ�صناف الأكرث منو ًا ،حيث فاق
طولهما � 180سم.
�أم ��ا يف م��ا يخ�ص حم�ت��وي��ات ال�ن�ب��ات م��ن عن�صري ال�صوديوم
والبوتا�سيوم ،يبني ال�شكل تركيز هذين العن�صرين يف �أوراق
الأ�صناف املدرو�سة ،حيث كان �أعلى تركيز لهما يف �أوراق  Atriplexتركيز عن�صري  NA, Kيف �أوراق الأ�صناف احلراجية املروية
باملياه املعاجلة
 ،numulariaال�صنف الذي �سجل �أدنى ن�سبة متوت.
•درا�سة الت�أثري البيئي ال�ستعمال املياه امل�ستعملة املعاجلة يف الرتبة والنبات ومياه ال�صرف:
ا�ستمر تنفيذ هذه الدرا�سة خالل عام  2016يف منطقة ال�سبالة – برج الطويل ،حيث ت�ستعمل املياه املعاجلة منذ زمن بعيد
وبكرثة لري املزروعات يف هذه املنطقة.
متت متابعة م�ستمرة ملياه ال�صرف يف قناة ثانوية من خالل ا�ستخدام جم�س ت�سجيل ( )CTDiverلقيا�س ارتفاع وتدفق وملوحة
املياه ،جرى �أخذ عينات من املاء لإجراء التحاليل الكيمائية املطلوبة .جرى خالل املو�سم ال�صيفي  2016درا�سة ت�أثري الري باملياه
املعاجلة يف بع�ض خ�صائ�ص الرتبة ويف �إنتاجية حم�صول الذرة العلفية من خالل �أخذ عينات مياه الري ومن الرتبة قبل الري
وبعده.
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�أظهرت النتائج:
• �أن املياه املعاجلة امل�ستعملة يف ال��ري مطابقة من حيث الرتكيب
الكيميائي وامل�ح�ت��وى م��ن العنا�صر الثقيلة للموا�صفة القيا�سية
التون�سية.
• �أدى الري باملياه املعاجلة �إىل انخفا�ض ب�سيط يف حمو�ضة الرتبة،
وارتفاع يف ملوحتها.
• بقاء مكوث تراكيز املعادن الثقيلة املدرو�سة يف الرتبة �ضمن احلدود
الطبيعية .با�ستثناء عن�صر الكادميوم ال��ذي جت��اوز ح��دود املحتوى
الطبيعي.
• اقرتاب املياه اجلوفية من �سطح الرتبة يف حدود � 118سم مما يعك�س
�سوء ال�صرف.
• جتاوز تركيز بع�ض املعادن الثقيلة يف املياه اجلوفية مثل Cr، Fe، Cd
للموا�صفة التون�سية ،وبقاء بع�ضها الآخر مثلNi ، Mn، Zn، Cu، Pb،
�Coضمن املوا�صفة القيا�سية التون�سية .حيث يبني اجل��دول التايل
تركيز بع�ض العنا�صر الثقيلة يف املياه اجلوفية

حت�ضري الأجهزة على قنوات ال�صرف

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

Pb

Ni

Mn

Fe

Cu

Cr

Co

Cd

العن�صر

0.433

0.051

0.044

0.467

1.288

0.025

0.017

0.030

0.009

الرتكيز مغ/ل

5

0.1

0.2

0.5

1

0.5

0.01

0.1

0.005

املوا�صفة التون�سية
NT 106.03

• اال�ستعمال الزراعي الآمن للمياه الرمادية:
ا�ستمر العمل يف �أن�شطة هذا الن�شاط خالل عام  2016مبزرعتي (حلومة و ر�شيدة) ب�ضاحية �سكرة وهي �إحدى �ضواحي مدينة
تون�س العا�صمة التي تبعد حوايل  6كم باجتاه ال�شمال ال�شرقي ،حيث مت تنفيذ الأعمال التالية:
 ف�صل املياه الرمادية عن املياه ال�سوداء. ت�صفية املياه الرمادية وجتميعها يف خزان خا�ص. معاجلة املياه الرمادية �ضمن حو�ض يحتوي طبقات من الرمال واحل�صويات بتدرج معني. جتميع املياه الرمادية املعاجلة �ضمن خزان خا�ص. ري جمموعة من �أ�شجار الزيتون باملياه الرمادية املعاجلة من خالل �شبكة ري بالتنقيط. ج ��اري ح��ال�ي� ًا ر��ص��د وم��راق �ب��ة ن��وع�ي��ة املياهالرمادية قبل وبعد املعاجلة لدرا�سة ت�أثري ذلك
يف النبات والرتبة .كما �سيتم درا�سة ت�أثري املياه
الرمادية املعاجلة يف �إنتاجية �أ�شجار الزيتون
ونوعية الزيت الناجت .لتحديد �إمكانية ا�ستعمال
تلك النوعية من املياه غري التقليدية ب�شكل �آمن
ري الزيتون باملياه الرمادية املعاجلة
يف الري الزراعي.
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية:
ينفذ هذا امل�شروع بالتعاون مع املعهد الوطني للأرا�ضي وال�سقي و�صرف املياه باجلزائر ،حيث ت�ضمن الربنامج الزمني لعام
 2016تنفيذ عدة �أن�شطة و�أبحاث هي:
• ا�ستعمال مياه ال�صرف ال�صحي املعاجلة يف الزراعة وت�أثرياتها البيئية:
ينفذ هذا امل�شروع بالتعاون مع املعهد الوطني للأرا�ضي وال�سقي و�صرف املياه باجلزائر ،يف والية تلم�سان حيث تتوفر املياه
املعاجلة ،حيث ينفذ يف �إطار هذا امل�شروع الأن�شطة التالية:
•ا�ستمرار العمل على متابعة خ�صـائ�ص املياه املعاجلة يف منطقة الدرا�سة:
جرى خالل العام وب�شكل دوري متابعة خ�صائ�ص املياه املعاجلة امل�ستعملة يف امل�شروع ال�صادرة من حمطة املعاجلة يف والية
تلم�سان ،حيث �أكدت النتائج �أن خ�صائ�ص و�صفات املياه املعاجلة تقع �ضمن املعايري واملقايي�س العاملية والعربية واملحلية� ،أما
حمتواها اجلرثومي فيتغري من مو�سم لآخر ولكنه يبقى �ضمن احلدود امل�سموح بها وفق معايري منظمة ال�صحة العاملية ،WHO
حيـــث بلغ متو�ســــط تركــيز  BOD5 2.91مغ/ل مقارنة مبقايي�س ومعايري � FAOأقل من  30مغ/ل ،ومتو�سط تركيز COD 30
مغ/ل مقارنة مبعايري � FAOأقل من  60مغ/ل.
الأمر الذي يدعو �إىل ا�ستعمال تلك النوعية من املياه يف الري الزراعي حتت �إدارة جيدة وكفاءة عالية وملحا�صيل حمددة.
• ت�أثري الري باملياه املعاجلة يف �إنتاجية حم�صول الف�صة:
جرت زراعة الف�صة للمو�سم الرابع يف املكان نف�سه ولدى امل��زارع اجلزائري نف�سه يف والية تلم�سان بهدف الت�أكد من نتائج
ا�ستعمال املياه املعاجلة وتراكم العنا�صر الثقيلة يف الرتبة وانتقالها للن�سيج النباتي ،ومت الري بنوعيتني من املياه معاجلة وجوفية،
وبينت النتائج تفوق الإنتاج الكلي للمح�صول املروي باملياه املعاجلة الذي بلغ نحو  .28طن/هـ مقارنة مبردود املح�صول املروي
مبياه جوفية الذي بلغ نحو  19طن/هـ �أي بزيادة نحو  % 32تقريب ًا.

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

وقد �أظهرت نتائج التحاليل املخربية مكوث تراكيز بع�ض العنا�صر الثقيلة يف الرتبة املروية باملياه املعاجلة �أو اجلوفية على حد
�سواء �ضمن حدود املحتوى الطبيعي لرتكيزها ،وبعيدة عن حدود التلوث ،وما زالت حتاليل العينات النباتية م�ستمرة لتقدير
حمتواها من �أهم العنا�صر الثقيلة املدرو�سة.

تركيز بع�ض العنا�صر الثقيلة يف �أعماق الرتبة املروية باملياه اجلوفية واملعاجلة على الرتتيب
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• ت�أثري �إ�ضافة حم�أة ال�صرف ال�صحي يف خ�صائ�ص الرتبة ويف مردود القمح:
ً
جرى تكرار زراعة حم�صول القمح للمو�سم ال�شتوي  2016 – 2015وت�سميده باحلم�أة مبعدلني ( 10و  )15ط/هـ و�أي�ضا بالتو�صية
ال�سمادية املعدنية املعتمدة ،حيث يبني اجلدول التايل خ�صائ�ص احلم�أة امل�ستعملة يف الدرا�سة.
جدول يبني خ�صائ�ص احلم�أة امل�ستعملة يف الدرا�سة

م�صدر احلم�أة
حمطة عني حوت يف تلم�سان

pH

)dS/m) ECe

)%(O.M

( Kمغ/كغ)

6.49

3.29

30.67

1600

( Pمغ/كغ)  )%( T.Nللرطوبة()%
2.5

8

1.73

جدول يبني تركيز بع�ض العنا�صر الثقيلة يف احلم�أة امل�ستعملة بالدرا�سة
م�صدر احلم�أة
حمطة عني حوت يف تلم�سان

Cd
2

Cr

احلدود امل�سموح بها

20

1000

�إ�ضافة احلم�أة مبعدل  10طن/هـ �إ�ضافة احلم�أة مبعدل  15طن/هـ

مغ  /كغ

32

Ni

Pb

200

800

39

�إ�ضافة الأ�سمدة املعدنية

181

ال�شاهد دون �إ�ضافة

يو�ضح ال�شكل ت�أثري �إ�ضافة احلم�أة يف مردود القمح من احلب،
حيث �أدت �إ�ضافة احل�م��أة مبعدل  10و  15طن/هـ �إىل زيادة
مردود القمح من احلب مبعدل  % 23و  % 42على التتايل مقارنة
بال�شاهد.
كما يو�ضح اجل��دول التايل تركيز عن�صري الكروم والر�صا�ص
يف كل من احلب والق�ش للقمح امل�سمد باحلم�أة وال�سماد املعدين ت�أثري �إ�ضافة احلم�أة وال�سماد املعدين يف انتاجية القمح ط/هـ
مقارنة بال�شاهد.
املعامالت
�شاهد
�إ�ضافة ال�سماد الكيميائي
�إ�ضافة احلم�أة ( 10طن/هـ)
�إ�ضافة احلم�أة ( 15طن/هـ)
املحتوى الطبيعي (مغ/كغ)
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اجلزء النباتي
حب
ق�ش
حب
ق�ش
حب
ق�ش
حب
ق�ش

( Crمغ/كغ)

(Pbمغ/كغ)

0.97

1.09

0.92

0.82

1.12

1.13

0.89

0.83

1.05

1.10

0.95

0.92

1.17

1.16

0.99

1.09

<5
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اجلمهورية العربية ال�سورية:
مت يف بداية عام  2016توقيع اتفاقية تعاون م�شرتك بني املركز العربي والهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية يف وزارة الزراعة
واال�صالح الزراعي ال�سورية لتنفيذ م�شروع حول ا�ستعمال املياه غري التقليدية يف �إنتاج املحا�صيل .بهدف ا�ستغالل وا�ستثمار املياه
غري التقليدية كمياه ال�صرف ال�صحي املعاجلة ومياه ال�صرف الزراعي يف �إنتاج حما�صيل علفية �آمنة �صحي ًا وبيئي ًا لدعم مربي
الرثوة احليوانية من خالل تقدمي مادة علفية على مدار العام� ،إ�ضافة �إىل تخفيف العبء عن ا�ستعمال املياه العذبة ،حيث �شمل
امل�شروع تنفيذ عدة �أن�شطة يف ثالث مناطق هي ال�سلمية والغاب والالذقية.
• درا��س��ة ت�أثري ال��ري مبياه ال�صرف ال�صحي املعاجلة يف �إنتاجية املحا�صيل العلفية وت��راك��م امل�ع��ادن الثقيلة يف الرتبة
والنبات:
ُنفذت هذه الدرا�سة احلقلية يف كل من مركز بحوث ال�سلمية مبحافظة حماه ومركز بحوث الالذقية حمطة بحوث �صنوبر ،حيث
تختلف نوعية املياه املعاجلة وطبيعة الرتبة والظروف املناخية يف كل منطقة ،وذلك لري حم�صويل الرتيتكايل وال�سي�سبان �ضمن
دورة زراعية�ُ ،صممت التجربة وفق املبد�أ الإح�صائي (القطع املن�شقة) ،وت�ضمنت طريقتني من طرائق الري (تنقيط  ،DIو�سطحي
 )SIونوعيتني من مياه الري (مياه جوفية  ،FWومياه �صرف �صحي معاجلة .)TWW
حللت الرتبة قبل الزراعة ،وحللت املياه �أي�ض ًا وبينت النتائج �أن جميع القيا�سات كانت �ضمن احلدود امل�سموح بها ح�سب املوا�صفة
القيا�سية ال�سورية رقم .2008/2752
• حم�صول الرتيتيكايل (القمحيلم):
�أظ�ه��رت النتائج وج��ود ف��روق معنوية يف �إنتاجية حم�صول
الرتيتكايل بني املعامالت املختلفة حيث بلغت الإنتاجية من
احلب عند الري بـ  TWW 2.06طن/هـ ،مقارنة بالري بـ FW
 1.39طن/هـ .وكانت الزيادة غري معنوية يف �إنتاجية الرتيتكايل
من احلب والق�ش عند الري بطريقة التنقيط )DI (1.88، 7.20
طن/هـ على التتايل مقارنة بطريقة الري ال�سطحي SI (1.57،
 )6.71طن/هـ على التتايل .ومل يلحظ �أي فروق معنوية لرتاكم
املعادن الثقيلة يف الن�سيج النباتي هذا املح�صول.
• حم�صول ال�سي�سبان:
ً
�أظهرت النتائج فرق ًا معنويا يف �إنتاجية ال�سي�سبان كعلف �أخ�ضر
عند الري بـ  TWW 39.18طن/هـ مقارنة بالري بـ FW 35.25
طن/هـ ،ومل يلحظ �أي فرق معنوي يف �إنتاجية ال�سي�سبان من
احلبوب عند الري بـ  TWW 3.21طن/هـ مقارنة بالري بـ FW
 2.82طن/هـ.
كما �أدت طريقة الري  DIلزيادة معنوية يف مردود ال�سي�سبان
من العلف الأخ�ضر  42.3طن/هـ مقارنة بطريقة ال��ري SI
 32.13طن/هـ .وكذلك كان الفرق معنوي ًا يف م��ردود احلب
عند الري  DI 1.1طن/هـ مقارنة بالري  SI 0.74طن/هـ.
 كما بينت نتائج التحليل املخربي انتقال امل�ع��ادن الثقيلة( )Pb ,Cr, Co, Cdوتراكمها يف املجموع اخل�ضري ملح�صول
حم�صول ال�سي�سبان املروي باملياه املعاجلة
ال�سي�سبان عند الري بـ  )TWW (0.14، 5.73، 16.67، 5.383مغ/كغ على التتايل مقارنة بالري بـ FW (0.11، 3.4، 12.5،
 )3.63مغ/كغ على التتايل� ،إ ّ
ال �أن جميع هذه الرتاكيز ملختلف العنا�صر بقيت �ضمن احلدود الطبيعية امل�سموح بها.
�أما نتائج حتليل الرتبة ف�أظهرت زيادة كل من الفو�سفور املتاح والبوتا�سيوم املتاح يف الرتبة عند الري بـ )TWW (46.5، 1091
مغ/كغ على التوايل مقارنة بالري بـ  )FW (24.5، 848مغ/كغ على التتايل.
حم�صول الرتيتكايل املروي باملياه املعاجلة
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ومل يلحظ وجود �أي فروق معنوية يف تراكم املعادن الثقيلة يف الرتبة عند الري بـ � TWWأو  ،FWوكذلك بني طريقتي الري
بالتنقيط وال�سطحي.
تبني مما �سبق �أن ا�ستعمال مياه ال�صرف ال�صحي املعاجلة
 TWWيف ال��ري الزراعي خالل املو�سميني الزراعيني حتت
�إدارة جيدة �أدى �إىل نتائج �إيجابية على الرتبة واملح�صول
وب�شكل �آمن بيئي ًا.
• تنفيذ يوم حقلي يف ال�سلمية:
�ضمن ن�شاطات امل���ش��روع مت تنفيذ ي��وم حقلي على زراع��ة
حم�صول ال�سي�سبان عند �أحد الفالحني يف منطقة ال�سلمية
وذل��ك يف  2016/10/10بح�ضور وم�شاركة ع��دد كبري من
الأخوة الفالحني واملهند�سني والفنيني واملر�شدين الزراعيني
باملنطقة وذل��ك للتعريف با�ستعمال املياه املعاجلة و�أهمية
يوم حقلي يف ال�سلمية
حم�صول ال�سي�سبان العلفي.
•ا�ستعمال مياه ال�صرف الزراعي يف ري حم�صول ال�شوندر
العلفي:
ج��رى خ�لال خ��ري��ف ع��ام  2016زراع ��ة حم�صول ال�شوندر
العلفي لدى �أحد املزارعني يف منطقة الع�شارنة ب�سهل الغاب –
حمافظة حماه وريه مبياه ال�صرف الزراعي املتوفرة بكميات
كبرية باملنطقة ،وذلك بهدف �إنتاج حما�صيل علفية اقت�صادية
با�ستعمال مياه غري تقليدية ل�سد جزء من احتياجات الرثوة
احليوانية� ،إ�ضافة لتخفيف العبء عن ا�ستعمال املياه التقليدية
العذبة .جرى حتليل الرتبة قبل الزراعة وكذلك حتليل مياه
ال��ري ،وم��ا زال املح�صول ب��الأر���ض باعتباره من املحا�صيل
ً
ال�شوندر العلفي مرويا مبياه ال�صرف الزراعي
ال�شتوية.
• م�شروع �إدارة الرتبة للمحافظة على خ�صوبتها وحت�سني �إنتاجيتها:

هدف امل�شروع:

زيادة القدرة الإنتاجية للرتبة واملحافظة على خ�صوبتها ومنع تدهورها باتباع الطرائق والتقانات املنا�سبة.

مكان تنفيذ امل�شروع:
�سري العمل:

حمطات �أك�ساد البحثية.

جرى خالل عام  2016تنفيذ بع�ض الأن�شطة البحثية اجلديدة
يف حمطة بحوث �أك�ساد يف ازرع بهدف حت�سني خ�صائ�ص
الرتبة وزيادة قدرتها الإنتاجية وزراعة حما�صيل جديدة ،حيث
مت تنفيذ التجارب التالية:
• ت ��أث�ي�ر ا��س�ت�ع�م��ال ��س�م��اد ال �غ��از احل �ي��وي يف اخل�صائ�ص
اخل�صوبية للرتبة ويف �إنتاجية حم�صول ال��ذرة البي�ضاء
(�صنف ازرع :)7
تهدف التجربة �إىل درا��س��ة ت��أث�ير �سماد ال�غ��از احل�ي��وي يف
اخل�صائ�ص اخل�صوبية للرتبة مقارنة بالأ�سمدة املعدنية
والع�ضوية وبال�شاهد ،ويف �إنتاجية حم�صول الذرة البي�ضاء،
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حيث �أ�ضيف �سماد الغاز احليوي الناجت عن عملية التخمر الالهوائي للمخلفات الع�ضوية وال�سماد الع�ضوي البلدي ح�سب احتياج
املح�صول من عن�صر الآزوت املعدين �أما ال�سماد املعدين فقد �أ�ضيف ح�سب التو�صية ال�سمادية وحتليل الرتبة.
ت�ضمنت التجربة �ست معامالت كما مو�ضحة باجلدول الذي يبني �أي�ض ًا ت�أثري تلك املعامالت ال�سمادية يف �إنتاجية ومردود
حم�صول الذرة البي�ضاء من احلب واملجموع اخل�ضري.
جدول يبني ت�أثري �أنواع الأ�سمدة يف �إنتاجية حم�صول الذرة ال�صفراء �صنف ازرع ( 7طن/هـ).
احلب
املجموع اخل�ضري
الوزن الكلي
املعامالت
احليوي
�إ�ضافة �سماد الغاز
8.17 a
18.48 a
29.77 a
�إ�ضافة ال�سماد البلدي
6.81 ab
16.79 ab
25.91 ab
�إ�ضافة ال�سماد املعدين
5.39 b
12.77 ab
20.33 ab
�إ�ضافة ال�سماد املعدين و�سماد الغاز احليوي
8.67 a
17.17 ab
28.83 a
�إ�ضافة ال�سماد املعدين وال�سماد البلدي
8.62 a
18.23 a
29.81 a
ال�شاهد
5.05 b
9.49 b
16.24 b
LSD 0.05

11.66

8.56

2.78

�أظهرت النتائج املتعلقة ب�إنتاجية احلب وجود فرق معنوي بني �إنتاجية املح�صول عند �إ�ضافة �سماد الغاز احليوي مقارنة بال�شاهد،
وكان �أف�ضل مردود ملعاملة الت�سميد ب�سماد الغاز احليوي مع ال�سماد املعدين مقارنة بجميع املعامالت ،حيث لوحظ تفوق معنوي
عند معاملة الرتبة ب�سماد الغاز احليوي مع ال�سماد املعدين مقارنة مبعاملة الرتبة بال�سماد املعدين وحده وبال�شاهد .كذلك تفوقت
معنوي ًا معاملة ال�سماد البلدي مع ال�سماد املعدين على معاملة ال�سماد املعدين وحده وال�شاهد.
•ت�أثري نوعية ال�سماد (�أخ�ضر ،ع�ضوي ،معدين) يف بع�ض خ�صائ�ص الرتبة ويف �إنتاجية حم�صول الكينوا
�أدخلت زراعة الكينوا �إىل �سوريا عام  ،2015حيث متت زراعته بنجاح يف املنطقة ال�ساحلية و�أعطى �إنتاجية تزيد عن  3طن/
هـ من احلبوب ،وال بد من زيادة الأبحاث والدرا�سات اخلا�صة
بهذا املح�صول لأهميته كمح�صول داعم ملح�صول القمح .لذا
تهدف هذه التجربة لدرا�سة ت�أثري �أنواع خمتلفة من الأ�سمدة
(�أخ�ضر ،ع�ضوي ،معدين) يف خ�صائ�ص الرتبة ويف منو و�إنتاجية
حم�صول الكينوا.
جمعت عينات الرتبة قبل الزراعة لتحليلها ومعرفة اخل�صائ�ص
اخل�صوبية للرتبة قبل الزراعة ،تت�ضمن التجربة �أربع معامالت
هي :الت�سميد الأخ�ضر ،وال�سماد الع�ضوي البلدي ،وال�سماد
املعدين ،وال�شاهد ،حيث ُزرع نبات ال�سي�سبان البقويل ك�سماد
�أخ�ضر ثم قلب املح�صول يف الرتبة عند فرتة الأزهار ،و�سيتم
زراع��ة حم�صول الكينوا يف �شهر �شباط/فرباير من العام
زراعة ال�سي�سبان ك�سماد �أخ�ضر
.2017

• دور نظم احلراثة وال�سماد الع�ضوي يف حت�سني بع�ض ال�صفات املائية والفيزيائية للرتبة الطينية املت�شققة ،وانتاجية
حم�صول الزيتون.
بد�أ تنفيذ هذه الدرا�سة يف خريف  2016يف حمطة بحوث �أك�ساد ب�إزرع بهدف حتديد �أف�ضل تداخل بني معامالت احلراثة
و�أعماقها من ناحية ،ون�سبة املادة الع�ضوية امل�ضافة كمح�سن طبيعي من ناحية �أخرى .وذلك للم�ساهمة يف حت�سني بع�ض ال�صفات
املائية والفيزيائية للرتبة الطينية املت�شققة وبالتايل حتقيق زيادة يف معدالت منو �شجرة والزيتون وانتاجيتها.
جرى �أخذ عينات ترابية من موقع التجربة لتحديد خ�صائ�ص الرتبة املختلفة ،وجاري حالي ًا متابعة الأعمال املطلوبة من حراثة
وت�سميد و�إ�ضافة املادة الع�ضوية واملراقبة وت�سجيل املعلومات املناخية.
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�إدارة الرثوة احليوانية
تعمل �إدارة الرثوة احليوانية على تنفيذ �أن�شطتها من خالل الربامج الرئي�سية التالية:

 .1برنامج التح�سني الوراثي ورعاية املجرتات ال�صغرية يف الدول العربية

يهدف الربنامج �إىل تطوير الأداء الإنتاجي للعروق املحلية بالدول العربية وخا�ص ًة الواعدة منها ،وذلك عن طريق تطبيق
طريقة االنتخاب الوراثي للحيوانات بنا ًء على القيم الرتبوية ل�صفة �إنتاج احلليب واللحم مع مراعاة ال�صفات املظهرية للعروق
الواعدة.

 .2برنامج تطوير وا�ستخدام تقانتي التلقيح اال�صطناعي ونقل الأجنة يف الدول العربية

يهدف الربنامج على تركيز اجلهود يف جمال اال�ستثمار االمثل لل�سالالت احليوانية املتميزة من الأغنام واملاعز التي مت انتخابها
وحت�سينها وراثي ًا يف بع�ض الدول العربية� .أن�ش�أ املركز العربي هذا الربنامج للم�ساهمة يف ت�سريع عمليات التح�سني الوراثي يف
القطعان املح�سنة والقطعان املخطط حت�سينها وذلك من خالل جمع ال�سائل املنوي والأجنة من احليوانات النخبة يف قطعان
النواة ،ون�شرها يف �أكرب قدر ممكن من املحطات املتعاونة وقطعان املربني يف الدول العربية.

 .3برنامج بحوث وتطوير الإبل

يهدف الربنامج �إىل حت�سني م�ستوى معي�شة مربي الإبل ،عن طريق دعم بحوث التنمية امل�ستدامة لإنتاج الإبل يف املناطق الرعوية،
وحت�سني وت�سهيل ت�صنيع وت�سويق منتجاتها املختلفة بالإ�ضافة �إىل مكافحة �أمرا�ض الإبل املختلفة ومكافحة �أ�سباب نفوقها وحت�سني
�صحتها وتغذيتها ورعايتها ورفع معدالت �إكثارها وتوالدها .واهتم املركز العربي "�أك�ساد" خالل ال�سنوات املا�ضية اهتمام ًا بالغ ًا،
مب�شروع تطوير �إنتاج الإبل بالتعاون مع الدول العربية التي ت�شكل الإبل فيها جزء ًا مهم ًا من ثروتها احليوانية .وقد �أن�ش�أ املركز
العربي حمطة لرتبية ورعاية الإبل (حمطة بحوث وادي العذيب) ،بهدف تدريب الكوادر والأطر الفنية العربية ،ودرا�سة الأداء
الإنتاجي والتنا�سلي للإبل ،وتعترب هذه املحطة ومن�ش�آتها مركز ًا لتقدمي اخلربات واال�ست�شارات للدول العربية.
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 .4برنامج تطوير م�صادر الأعالف وتغذية احليوان يف الدول العربية

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

 .5برنامج ح�صر وتو�صيف املوارد الوراثية احليوانية يف الدول العربية

متلك ال��دول العربية ثروة حيوانية زراعية متعددة ،ومتنوعة ت�ؤهلها لتكون يف طليعة دول العامل يف الإنتاج احليواين .وهذه
ال�سالالت املحلية حتمل خ�صائ�ص فريدة من نوعها ،كمقاومة الأمرا�ض والقدرة على حتمل ال�ضغوط املناخية ،والتي حتتاج �إليها
�أجيال امل�ستقبل ملواجهة حتديات التغري املناخي ،والأمرا�ض احليوانية اجلديدة وارتفاع الطلب على املنتجات احليوانية �إال �إن
معدل انقرا�ض ال�سالالت �أو العروق احليوانية املحلية و�صل �إىل م�ستوى خميف فيمكن �أن تنقر�ض بع�ض العروق �أو ال�سالالت حتى
قبل �أن تدر�س �صفاتها وتقيبم طاقتها الإنتاجية ،مما دفع املركز العربي"�أك�ساد" �إىل �أخذ زمام املبادرة حلماية املوارد الوراثية
احليوانية ،و�ضمان حتقيق �إدارة حم�سنة ،و�أمناط ا�ستخدام م�ستدامة خا�صة لل�سالالت �أو العروق احليوانية املحلية املهددة
باالنقرا�ض ،والتي تقع حتت نظام االنتاج التقليدي ،ويف البيئات الفقرية .و�أمام هذا الواقع قام املركز العربي"�أك�ساد" بت�أ�سي�س
برنامج ح�صر وتو�صيف املوارد الوراثية احليوانية.
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م�شروع التح�سني الوراثي ورعاية �إنتاج الأغنام
يف الدول العربية
الهدف من امل�شروع:

حت�سني �إنتاجية �أغنام العوا�س واالغنام املحلية الواعدة باالنتخاب ،والتهجني املوجه يف الدول العربية.

مكان تنفيذ امل�شروع:

املحطات البحثية العلمية التابعة للمركز العربي "�أك�ساد" ،ويف العديد من املحطات البحثية املتخ�ص�صة يف تربية الأغنام ولدى
املربني يف الدول العربية.

�سري العمل:

حقق املركز العربي "�أك�ساد" خالل ال�سنوات االخرية نتائج علمية متقدمة يف جمال التح�سني الوراثي وفق الآتي:

 .1يف حمطة مركز البحوث العلمية الزراعية يف ال�سلمية:

يتم حت�سني �أغنام العوا�س باالنتخاب �ضمن ثالثة خطوط للإنتاج ،خط احلليب ،وخط اللحم ،وخط ثنائي الغر�ض ،حيث مت
ت�شكيل قطيع النواة عام  1973وبد�أ تطوير خطي احلليب واللحم منذ عام  ،1975بينما بد�أ �إن�شاء اخلط ثنائي الغر�ض يف عام
 2007وي�ستمر التح�سني الوراثي باالنتخاب �ضمن كل خط على حده

قطيع النخبة للمجرتات ال�صغرية
ويعتمد االنتخاب يف خط �إنتاج احلليب على �إنتاج النعاج من احلليب الكلي ،بينما يتم التح�سني الوراثي يف خط اللحم على �أ�سا�س
ن�سبة التوائم و�أوزان املواليد عند امليالد والفطام ( 60يوما) والأوزان الالحقة ( 180و 360و 480يوما) ،ويتم التح�سني الوراثي
يف اخلط ثنائي الغر�ض على �أ�سا�س �إنتاج احلليب الكلي
ومعدل التوائم و�أوزان املواليد يف املراحل املختلفة .يتم
حالبة النعاج املنتجة للحليب �آليا خالل مو�سم الإدرار،
وجتفف عندما ي�صل �إنتاجها �إىل اقل من  200غرام
يومي ًا.
امل�ؤ�شرات التنا�سلية :بلغت ن�سبة التلقيح 96.7و99.2
و ، 100%ون�سبة ال��والدات  91%و 91.4%و89.8%
لقطعان احلليب واللحم وثنائي العر�ض على الرتتيب،
واملتو�سط ال�ع��ام لن�سبة ال�ت��وائ��م  43.47%يف عام
.2016

م�ؤ�شرات �إنتاج احلليب :يو�ضح ال�شكل التايل �إنتاج
احلليب لفرتة  60يوم ًا  75.73ك��غ ،و�إن�ت��اج احلليب

م�ؤ�شرات �إنتاج احلليب لنعاج �أغنام العوا�س مركز بحوث ال�سلمية
لعام 2016
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الكلي  215.84كغ ،وطول فرتة االدرار  175يوم ًا �أما متو�سط �إنتاج احلليب اليومي  1238.58غراما للقطعان الثالثة يف عام
.2016

�أوزان املواليد :تو�ضح الأ�شكال التالية متو�سط وزن امليالد ( 4.51كغ) والفطام املعدل لعمر  60يوم ُا ( 18.17كغ) والوزن املعدل
لعمر  180يوم ًا ( 42.22كغ) ومعدالت النمو ( 227.71غ/يوم ُا) و( 209.50غ/يوم) بني امليالد والفطام وبني امليالد وعمر 180
يوم ًا ،على التوايل لعام .2016

متو�سطات �أوزان املواليد عند الأعمار املختلفة لأغنام العوا�س يف
مركز بحوث ال�سلمية عام 2016

متو�سطات معدالت منو املواليد (غ/يوم) عند الأعمار املختلفة
لأغنام العوا�س يف مركز بحوث ال�سلمية عام 2016

 .2حمطة بحوث ازرع لتح�سني و�إكثار �أغنام العوا�س:

�أن�ش�أ املركز العربي "�أك�ساد" هذه املحطة لتكون م�صدر ُا للرتاكيب الوراثية املح�سنة من �أغنام العوا�س ولتدريب الكوادر الفنية
العربية ،وت�ضم منذ عام  2001قطيعني حم�سنني من �أغنام العوا�س احدهما لإنتاج احلليب والآخر لإنتاج اللحم ،وهي مكون رئي�س
مل�شروع حت�سني الأغنام يف الدول العربية وت�ساهم يف ت�سريع عملية التح�سني الوراثي لهذه ال�ساللة من خالل توزيع احليوانات
احلية وق�شات ال�سائل املنوي املجمد املنتجني فيها �إىل الدول العربية بهدف التح�سني الوراثي لل�سالالت املحلية باالنتخاب �أو
بالتهجني املوجه مع ال�ساللة املح�سنة.
امل�ؤ�شرات التنا�سلية:بلغت ن�سبة التلقيح  % 100ون�سبة الوالدات  % 92.0ون�سبة التوائم  25.0%يف قطيع االغنام يف ازرع
 ،2015وبلغت ن�سبة التلقيح  % 100ون�سبة الوالدات  92.1%ون�سبة التوائم  29.23%يف قطيع االغنام يف ازرع .2016
م�ؤ�شرات �إنتاج احلليب :ببلغ متو�سط الإنتاج اليومي من احلليب ( 1.669كغ) و�إنتاج حليب  60يوم ًا ( 103.1كغ) والإنتاج الكلي
من احلليب (235.75كغ) يف مو�سم �إدرار طوله ( )122.3يوم ًا ،وقدر الإنتاج من احلليب املعدل يف  175يوم ًا بـ (292.3كغ) لعام
. 2016

املتو�سطات العامة مل�ؤ�شرات �إنتاج احلليب لنعاج �أغنام العوا�س
يف حمطة بحوث ازرع عام .2016
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متو�سطات م�ؤ�شرات �إنتاج احلليب لنعاج �أغنام العوا�س يف حمطة بحوث �إزرع لعام 2016

العوامل امل�ؤثرة
املتو�سط العام
احلليب
اخلط
الإنتاجي
اللحم

انتاج احلليب انتاج احلليب
اليومي (كغ)  60يوماً (كغ)

انتاج احلليب
الكلي (كغ)

احلليب املعدل
 175يوماً (كغ)

طول مو�سم
الإدرار(يوم)

1.669

103.1

235.7

292.3

122.3

1.700

120.0

264.8

298.0

154.0

1.668

86.2

205.5

292.1

121.6

�أوزان املواليد:

بلغ متو�سط وزن املواليد عند امليالد والفطام والوزن عند عمر  180يوم ُا ( 4.77كغ) و (26.39كغ) و(41.80كغ) على التوايل،
ومعدل النمو اليومي من امليالد �إىل  60يوم ُا( 312.53غ/يوم) ومن � 60إىل  180يوم ُا ( 197.53غ/يوم) لعام 2016

املتو�سطات العامة لأوزان مواليد �أغ�ن��ام العوا�س عند الأعمار متو�سطات معدالت النمو ملواليد �أغ�ن��ام العوا�س عند الأعمار
املختلفة يف حمطة بحوث ازرع يف عام 2016
املختلفة يف حمطة بحوث ازرع ،يف عام 2016

خط احلليب عوا�س حم�سن

 .3حمطة بحوث �أك�ساد يف خربة غازي لتح�سني واكثار �أغنام العوا�س:

تعزيز ًا للبنية التحتية للمركز العربي "�أك�ساد"  ،ونتيجة لتو�سع الأعمال البحثية والدرا�سية وتنفيذ م�شاريع متطورة مت �إن�شاء هذه
املحطة يف خربة غازي خالل عام  ،2016وبا�شر اخلرباء مبتابعة تنفيذ الأبحاث وامل�شاريع والتي �أبرزت �أهم النتائج التالية:
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امل��ؤ��ش��رات التنا�سلية :بلغت ن�سبة التلقيح  % 100ون�سبة
الوالدات  % 88.2ون�سبة التوائم  % 39.3يف قطيع الأغنام
لعام .2016
م�ؤ�شرات انتاج احلليب :بلغ متو�سط الإنتاج اليومي من
احلليب ( 1.524كغ) و�إنتاج حليب  60يوم ًا ( 76.6كغ) والإنتاج
الكلي من احلليب (182.7كغ) يف مو�سم �إدرار طوله (118.2
يوم ًا) وقدر الإنتاج من احلليب املعدل يف  175يوم ًا (262.72
كغ) لعام . 2016
املتو�سطات العامة مل�ؤ�شرات �إنتاج احلليب لنعاج �أغنام العوا�س
يف حمطة خربة غازي عام 2016
متو�سطات م�ؤ�شرات انتاج احلليب لنعاج �أغنام العوا�س يف حمطة بحوث خربة غازي ح�سب العمر لعام 2016
العمر (�سنة)
2

ان � � � �ت� � � ��اج احل � �ل � �ي ��ب
اليومي(كغ)
1.23

انتاج حليب
 60يوماً(كغ)

انتاج احلليب الكلي
(كغ)

احلليب املعدل 175

يوماً (كغ)

طول مو�سم االدرار
(يوم)

3

1.60

86.08

188.77

280.18

118.2

1.96

98.03

283.40

344.33

138.6

1.76

92.84

211.69

308.43

115.3

1.52

76.65

182.70

262.72

118.2

4

+5
املتو�سط العام

56.63

144.34

207.59

118.4

�أوزان املواليد:

بينت النتائج �أن متو�سط وزن امليالد والفطام وعند عمر  180يوم ًا ( 4.147كغ) و( 22.90كغ) و( 33.5كغ) على التوايل وبلغت
معدالت النمو اليومي ( 224.4غ/يوم) من امليالد وحتى الفطام و( 112.5غ/يوم) من الفطام وحتى عمر  180يوم ًا لعام 2016

املتو�سطات العامة لأوزان مواليد �أغنام العوا�س
عند الأعمار املختلفة يف حمطة خربة غازي يف عام 2016
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م�شروع التح�سني الوراثي ورعاية املاعز يف الدول العربية
هدف امل�شروع:

يهدف امل�شروع �إىل التح�سني الوراثي باالنتخاب للماعز ال�شامي وبالتهجني املوجه بني املاعز ال�شامي يف �سورية و�سالالت املاعز
املحلي يف الدول العربية الراغبة مثل الربقي يف م�صر والتهامي يف اليمن واملاعز املحلي يف كل من الدول العربية تون�س واجلزائر
وليبيا.

مكان تنفيذ امل�شروع:

املحطات البحثية العلمية التابعة للمركز العربي "�أك�ساد" ،ويف العديد من املحطات البحثية املتخ�ص�صة يف تربية املاعز ولدى
املربني يف الدول العربية.

�سري العمل:

بد�أ م�شروع التح�سني الوراثي ورعاية املاعز عام  1993بانتخاب الأفراد املُتميزة لتكوين قطيع النواة بغر�ض �إكثاره ون�شر تراكيبه
الوراثية املُح�سنة يف الدول العربية .ومن �أهم نتائج �أعماله
خالل عام :2016
امل�ؤ�شرات التنا�سلية :بلغ متو�سط ن�سبة الإناث احلوامل من
التلقيح الطبيعي ( ،)% 98ون�سبة الوالدات ( ،)%96.4و ن�سبة
ال��والدات املفردة ( )% 6.8والثنائية ( )% 61.4والثالثية
و�أكرث( )% 31.8يف عام . 2016
م�ؤ�شرات انتاج احلليب :بلغ متو�سط �إنتاج احلليب اليومي
( 2475غ) ،وحليب الـ  90يوم ًا(181كغ) ،والإنتاج الكلي من
توزع الوالدات املتعددة للماعز ال�شامي
احلليب ( 497كغ) ،وطول مو�سم الإدرار  196يوم ًا ،والإنتاج
يف حمطة بحوث ازرع لعام 2016
املعدل من احلليب لـ  220يوم ًا ( 545كغ) لعام .2016
متو�سطات م�ؤ�شرات �إنتاج احلليب للماعز ال�شامي يف الأعمار املختلفة يف حمطة بحوث ازرع لعام 2016

العمر (�سنة)
2

ان � � � �ت� � � ��اج احل � �ل � �ي ��ب
اليومي(غ)
1737

انتاج حليب
 90يوماً(كغ)
117

انتاج احلليب الكلي
(كغ)
338

احلليب املعدل 220

يوماً (كغ)
382

طول مو�سم االدرار
(يوم)
193

3

2787

208

572

613

205

4

3027

258

610

666

188

2470

157

478

543

184

2475

181

497

545

196
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مقارنة متو�سطات م�ؤ�شرات �إنتاج احلليب للماعز ال�شامي مقدرا بالكيلو غرام ح�سب االعمار االنتاجية
يف حمطة بحوث ازرع يف عام 2016

مقارنة متو�سطات طول فرتة الإدرار للماعز ال�شامي
ح�سب االعمار االنتاجية يف حمطة بحوث ازرع لعام 2016

�أوزان املواليد:

مقارنة معدل الإنتاج اليومي حلليب املاعز ال�شامي
ح�سب االعمار االنتاجية يف حمطة بحوث ازرع لعام 2016

و180

بلغ متو�سط االوزان لعام  2016عند امليالد والفطام
يوم ُا� ،إذ بلغ ( 4.50كغ) و( 20.44كغ) و( 29.53كغ) على
التوايل.

متو�سطات �أوزان مواليد املاعز ال�شامي (اجلدايا) مقدرا بالكيلو
غرام عند الأعمار املختلفة يف حمطة بحوث ازرع عام 2016
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متو�سطات �أوزان مواليد املاعز ال�شامي مقدرا بالكيلوغرام عند الأعمار املختلفة يف حمطة بحوث ازرع لعام 2016

عند امليالد
4.50

الوزن (كغ)
عند الفطام
20.44

عند  180يوماً
29.53

كتلة امليالد والفطام:

بلغ املتو�سط العام لكتلة امليالد ،والفطام وعمر  180يوم ًا لعام  9.47( ،2016كغ) و(42.28كغ) و( 62.75كغ) على التوايل ،وبلغت
كتلة امليالد للوالدات املفردة ( 4.55كغ) ،والثنائية ( 9.20كغ) ،والثالثية و�أكرث ( 13.77كغ) وكتلة الفطام ( 24.25كغ) للوالدات
املفردة و( 39كغ) للوالدات الثنائية و( 66كغ) للوالدات الثالثية و�أكرث ،وبلغت الكتلة الوزنية عند العمر  180يوم ًا ( 32كغ) للوالدات
املفردة و( 57.73كغ) للوالدات الثنائية و(101.67كغ) للوالدات الثالثية و�أكرث.
متو�سطات كتلة البطن عند امليالد وعند الفطام وعند عمر  180يوم مقدرة بالكيلو غرام ح�سب نوع الوالدة ملواليد املاعز
ال�شامي يف عام  2016يف حمطة بحوث ازرع
وزن كتلة البطن عند عمر
وزن كتلة البطن عند
وزن كتلة البطن عند امليالد
نوع الوالدة
 180يوماً (كغ)
الفطام (كغ)
(كغ)
32.00
24.25
4.55
مفردة
57.73
39.09
9.20
ثنائية
101.67
66.00
13.77
ثالثية و�أكرث
62.75
42.28
9.47
متو�سط

مقارنة كتلة البطن(كتلة امليالد وكتلة الفطام و عند عمر  180يوما ً)
للماعز ال�شامي يف حمطة بحوث ازرع عام 2016
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حت�سني �إنتاجية الأغنام واملاعز يف الدول العربية
بلغ العدد الإجمايل املُ��وزع من �أغنام العوا�س املح�سنة من املركز
العربي �إىل الدول العربية خالل الفرتة من � 2003إىل )1000( 2016
ر�أ�س ًا منها ( )324كب�ش ًا و( )654نعج ًة و( )21فطيم ًة و( )500خروف ًا
للت�سمني ووزع املركز العربي � -أك�ساد خالل الفرتة من � 1994إىل
 )949( 2016ر�أ�س ًا محُ �سن من املاعز ال�شامي ( 342ذكر ًا و 606
�أنثى) .وميكن تلخي�ص �أهم الأن�شطة املُنفذة لعام  2016يف �إطار
هذا الربنامج يف الدول العربية فيما يلي:
اململكة الأردنية الها�شمية:
ي�ستمر التعاون مع اململكة الأردنية الها�شمية الأردن يف م�شروعي
حت�سني �إنتاج الأغنام ،وحت�سني �إنتاج املاعز يف الدول العربية� ،إذ يتم
حت�سني �إنتاج �أغنام العوا�س يف حمطة الفجيج اخلنا�صري ،وحت�سني
�إنتاج املاعز ال�شامي يف حمطة الواال التابعة لوزارة الزراعة واملركز
الوطني للبحث والإر�شاد الزراعي يف اململكة الأردنية الها�شمية حيث مت ار�سال ( 600ق�شة) من ال�سائل املنوي املجمد للأغنام
العوا�س يف عام .2015
وينفذ م�شروع الت�صنيع واال�ستثمار الأمثل للمخلفات الزراعية و�سيتم من خالل امل�شروع تزويد الأردن ب�آلة لت�صنيع املخلفات
الزراعية.
اجلمهورية التون�سية:
�ضمن برنامج التعاون امل�ستمر يف جمال التح�سني الوراثي للحيوانات املجرتة ال�صغرية بني املركز العربي"�أك�ساد" ووزارة الفالحة
واملوارد املائية وال�صيد البحري يف اجلمهورية التون�سية ،وخالل عام � 2016أجنز �أك�ساد خمترب التلقيح اال�صطناعي يف القريوان
ل�صالح ديوان تربية املا�شية وتوفري املرعى ،ومت تزويد اجلانب التون�سي بـ  3000ق�شة من ال�سائل املنوي املجمد ( 1500ق�شة
للماعز ال�شامي و  1500ق�شة لالغنام العوا�س ) ،ومت االقالع بالعمل واالنتاج لتح�سني الرثوة احليوانية.
جمهورية ال�سودان:
مت خالل عام  2016الإعداد ملكون الرثوة احليوانية لتنفيذ م�شروع اال�ستخدامات املثلى للأرا�ضي الزراعية يف جمهورية ال�سودان،
ومت مناق�شة وثيقة امل�شروع مع اخلرباء ال�سودانيني و البدء بجمع مايخ�ص ادارة الرثوة احليوانية من بيانات.
دولة فل�سطني:
تنفيذ ًا لقرارات املجل�س االقت�صادي واالجتماعي وقرارات اجلمعية
العمومية للمركز العربي � -أك�ساد و�ضمن �إط��ار برنامج حت�سني
�إنتاجية الأغنام واملاعز يف الدول العربية ،وم�شروع تطوير وا�ستخدام
التلقيح اال�صطناعي للمجرتات ال�صغرية يف الدول العربية .يقوم
اك�ساد بالتعاون مع وزارة الزراعة بدولة فل�سطني ،خالل عامي 2016
و ،2017على �إن�شاء حمطة لتح�سني الرثوة احليوانية يف فل�سطني
بتمويل من املركز العربي � -أك�ساد بقيمة � 150ألف دوالر ًا �أمريكي،
بغية �إدخ��ال ال�سالالت املح�سنة وعالية االنتاج ،ونقل التكنولوجيا
وحت�سني م�ستوى الدخل لدى املربي الفل�سطيني.
دولة قطر:
وجه يف دولة
بهدف تفعيل ن�شاطات التعاون يف جمال التح�سني الوراثي لأغنام العوا�س واملاعز ال�شامي باالنتخاب والتهجني املُ ّ
قطر ،ولدعم اطر التعاون بني الدول العربية واملركز العربي � -أك�ساد.
زود املركز العربي �شركة بلدنا يف دولة قطر بـ ( )90ر�أ�س ًا من االغنام العوا�س واملاعز ال�شامي املح�سنني (� 30أنثى و  20ذكر من
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االغنام العوا�س و � 25أنثى و  15ذكر ًا من املاعز ال�شامي ) يف عام  ،2016وبلغ �إجمايل عدد احليوانات احلية املح�سنة املر�سلة
�إىل دولة قطر ( )673ر�أ�س ًا من احليوانات احلية منها ( )550ر�أ�س ًا من االغنام العوا�س املح�سنة ( 111ذكر ًا و� 418أنثى و21
فطيمة) و( )123ر�أ�س ًا من املاعز ال�شامي منها ( 34ذكر و� 89أنثى) �إ�ضافة �إىل  500خروف ًا من �أغنام العوا�س للت�سمني ،و()5900
ق�شة من ال�سائل املنوي املجمد منها ( 3600ق�شة) للأغنام العوا�س و( 2300ق�شة) للماعز ال�شامي وذلك لدعم برامج التح�سني
الوراثي بامل�صادر الوراثية املح�سنة لهاتني ال�ساللتني بهدف �إنتاج حيوانات محُ �سنة وراثي ًا وتوزيعها على املُربني ،ويتم التوا�صل
مع وزارة البيئة يف دولة قطر لإر�سال البيانات للموا�سم  2014و  2015و .2016
دولة الكويت:
تنفيذ ًا لالتفاقية املوقعة بني �أك�ساد والهيئة العامة ل�ش�ؤون الزراعة والرثوة ال�سمكية بالكويت ،يف جمال حت�سني وتطوير �إنتاج
املاعز العار�ضي� ،إ�ضافة �إىل االر�ساليات ال�سابقة والبالغة ( )75ر�أ�س ًا من احليوانات احلية ،مت خالل عام � 2016إر�سال ()300
ر�أ�س ًا من االغنام العوا�س واملاعز ال�شامي (� 125أنثى و  25ذكر من �أغنام العوا�س و� 125أنثى و  25ذكر من املاعز ال�شامي ،كما مت
�إر�سال عدد من ق�شات ال�سائل املنوي املجمد ( 1800ق�شة) منها ( 1500ق�شة) للأغنام العوا�س و( 300ق�شة) للماعز ال�شامي.
اجلمهورية اللبنانية:
زود املركز العربي وزارة الزراعة اللبنانية بـ  10ر�ؤو�س من املاعز ال�شامي املح�سن ( 5عنزات �شامي و  5ذكور ماعز �شامي)
يف عام  ،2016وبلغ �إجمايل عدد احليوانات احلية املح�سنة الكلية املر�سلة �إىل وزارة الزراعة اللبنانية ( 80ر�أ�س ًا من الأغنام
العوا�س ،و 80ر�أ�س ًا من املاعز ال�شامي) وعدد ق�شات ال�سائل املنوي املجمد  600ق�شة ( 300ق�شة جممدة لأغنام العوا�س و300
ق�شة جممدة من املاعز ال�شامي).

م�شروع تطوير وا�ستخدام التلقيح اال�صطناعي عند املجرتات ال�صغرية
هدف امل�شروع:

يهدف امل�شروع �إىل امل�ساهمة يف ت�سريع عمليات التح�سني الوراثي لقطعان االغنام واملاعز وذلك من خالل جمع ال�سائل املنوي من
الذكور النخبة يف قطيع النواة ،ون�شرها يف �أكرب قدر ممكن من املحطات املتعاونة وقطعان املربني يف الدول العربية وذلك يف �إطار
تركيز اجلهود لتحقيق ا�ستثمار امثل لل�سالالت احليوانية املتميزة من الأغنام واملاعز بخا�صة تلك التي مت انتخابها وحت�سينها
وراثي ًا يف بع�ض الدول العربية.

مكان تنفيذ امل�شروع:

اململكة الأردنية الها�شمية ،اجلمهورية التون�سية ،اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية ،جمهورية ال�سودان ،اجلمهورية
العربية ال�سورية ،دولة قطر ،دولة الكويت ،دولة ليبيا ،جمهورية العراق ،دولة فل�سطني ،اجلمهورية اللبنانية ،اجلمهورية
اليمنية.

�سري العمل:

ا�ستمرت الأن�شطة يف خمترب التلقيح اال�صطناعي ونقل الأجنة يف حمطة بحوث ازرع (املركز العربي � -أك�ساد) بكفاءة عالية� ،إذ
تتابعت عمليات جمع ال�سائل املنوي وتطوير طرائق مداولته وجتميده وكذلك يف اختبارات جمع الأجنة ومداولتها وجتميدها،
وا�ستخدام برامج (بروتوكوالت) جديدة لتح�سني اخل�صوبة عند املجرتات ال�صغرية� ،إ�ضافة �إىل تدريب الكوادر الفنية العربية
على كافة مراحل ا�ستخدام تقانتي التلقيح اال�صطناعي ونقل الأجنة يف املجرتات ال�صغرية.
وقد �أجنز خالل عام  2016بحث علمي بالتعاون مع كلية الزراعة  -جامعة دم�شق ،وكلية الطب البيطري يف جامعة حماه حول
ا�ستخدام اجلزئيات الليبوبروتينية منخف�ضة الكثافة  LDLيف حماليل جتميد ال�سائل املنوي لكبا�ش العوا�س .وقد �أظهرت
التطبيقات احلقلية نتائج مهمة �أدت �إىل حت�سني معدل الوالدات من التلقيح اال�صطناعي بال�سائل املنوي املجمد بنحو (12 - 10
 )%مقارنة بالطريقة املعتمدة (ا�ستخدام ممددات جاهزة) ،مما يب�شر يف �إمكانية حت�سني فاعلية التلقيح اال�صطناعي عند
املاعز والأغنام .وكذلك �إمكانية ا�ستخدام حملول حملي ال�صنع يحوي  %8من جزئيات الليبوبروتينية منخف�ضة الكثافة LDL
واال�ستغناء عن املمددات التجارية امل�ستوردة عالية الثمن.
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والدة رباعية يف املاعز ال�شامي

ذكر ماعز �شامي حم�سن يف اك�ساد

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

ذكور �أغنام عوا�س حم�سن

 - 1توزيع ق�شات ال�سائل املنوي �إىل الدول العربية:
ا�ستمر العمل يف خمترب التلقيح اال�صطناعي ونقل الأجنة يف حمطة بحوث ازرع ،حيث مت �إنتاج وايداع  12000ق�شة من �أغنام
العوا�س واملاعز ال�شامي املح�سنة خالل عام  2016بغية �إر�سالها �إىل الدول العربية الراغبة.
كما تعاون املركز العربي "اك�ساد" يف �إطار م�شروع التلقيح اال�صطناعي مع الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية يف اجلمهورية
العربية ال�سورية لتلقيح جزء من قطعان الأغنام واملاعز املح�سنة يف بع�ض حمطات البحوث با�ستخدام ال�سائل املنوي الطازج
امل�أخوذ من الذكور النخبة يف حمطة بحوث ازرع التابعة للمركز العربي .وت�شري النتائج الأولية �إىل حتقيق ن�سب جيدة من احلمل
والوالدة نتيجة ا�ستخدام هذه الطريقة .ويتم العمل على زيادة عدد املحطات واحليوانات التي تخ�ضع لهذه التجربة مبا ي�ساهم
يف ن�شر الفائدة على اكرب عدد ممكن من القطعان.
كما تعاون املركز العربي "اك�ساد" يف �إطار م�شروع التلقيح اال�صطناعي مع الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية يف اجلمهورية
العربية ال�سورية لتلقيح جزء من قطعان الأغنام واملاعز املح�سنة يف بع�ض حمطات البحوث با�ستخدام ال�سائل املنوي الطازج
امل�أخوذ من الذكور النخبة يف حمطة بحوث ازرع التابعة للمركز العربي .وت�شري النتائج الأولية �إىل حتقيق ن�سب جيدة من احلمل
والوالدة نتيجة ا�ستخدام هذه الطريقة .ويتم العمل على زيادة عدد املحطات واحليوانات التي تخ�ضع لهذه التجربة مبا ي�ساهم
يف ن�شر الفائدة على اكرب عدد ممكن من القطعان.
 - 2اختبارات حت�سني الكفاءة التنا�سلية:
نفذت خالل عام  2015و 2016جتربة لتح�سني الكفاءة التنا�سلية يف �أغنام العوا�س با�ستخدام مزيج من هرمون اجلونادوتروبني
( )GnRHوالربو�ستاغالندين ( )PGF2وكانت النتائج م�شجعة .كما مت تنفيذ بحث بعنوان مقارنة بني املعاملة الطويلة
بالربوج�ستريون واملعاملة الق�صرية بامل�شاركة مع الربو�ستاغالندين يف توقيت ال�شبق عند املاعز ال�شامي.
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 - 3تقدمي اخلربة وامل�شورة ،وامل�شاركة يف اللقاءات العلمية ،ون�شر الأوراق العلمية:
يقدم الربنامج اخلربة وامل�شورة يف جمال التجهيزات والأدوات واملواد الالزمة لإن�شاء خمتربات التلقيح اال�صطناعي ،وقدمت
هذه اخلربة �إىل كل من تون�س واجلزائر واململكة الأردنية الها�شمية ودولة قطر.
وخالل عام  2016مت ن�شر عدة �أوراق علمية يف جمالت علمية حمكمة ،كما يلي:
 - 1درا�سة مدى انت�شار بع�ض الإ�صابات املبي�ضية عند الأفرا�س العربية الأ�صيلة ال�سورية( .املجلة العربية للبيئات اجلافة،
�أك�ساد).
 - 2تقييم فاعلية ا�ستخدام الليبوبروتينات منخف�ضة الكثافة( )LDLيف حملول متديد حملي لتجميد ال�سائل املنوي لكبا�ش العوا�س
ال�سورية (املجلة العربية للبيئات اجلافة� ،أك�ساد).
 - 3م�شاركة احلم�ض الأميني الربولني مع جزيئات  LDLيف ممددات ال�سائل املنوي عند كبا�ش العوا�س (املجلة العربية للبيئات
اجلافة� ،أك�ساد).
 - 4تقييم القدرة الإخ�صابية لل�سائل املنوي املجمد لكبا�ش العوا�س يف حماليل متديد خمتلفة (املجلة العربية للبيئات اجلافة،
�أك�ساد).
 - 5ا�ستخدام تراكيز خمتلفة من الليبوبروتينات منخف�ضة الكثافة لتطوير حملول متديد جديد لل�سائل املنوي عند كبا�ش العوا�س
(املجلة العلمية بجامعة امللك في�صل).
كما يتم حالي ًا حت�ضري ثالث �أوراق علمية حول مقارنة بني املعاملة الطويلة بالربوج�ستريون واملعاملة الق�صرية بامل�شاركة مع
الربو�ستاغالندين يف توقيت ال�شبق عند املاعز ال�شامي .وت�أثري �إ�ضافة جزيئات الـ  LDLامل�ستخل�صة من �صفار البي�ض ملمدد
ال�سائل املنوي حملي ال�صنع عند اخليول العرب ّية الأ�صيلة ال�سورية .وحت�سني الكفاءة التنا�سلية يف �أغنام العوا�س با�ستخدام مزيج
من هرمون اجلونادوتروبني ( )GnRHوالربو�ستاغالندين (.)PGF2

جتهيزات خمربية متطورة يف خمترب التلقيح اال�صطناعي يف حمطة بحوث ازرع
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م�شروع خف�ض معدل نفوق مواليد الإبل والوقاية منها يف بع�ض الدول العربية
هدف امل�شروع:

يهدف امل�شروع �إىل خف�ض معدالت نفوق مواليد الإبل عن طريق
درا�سة م�سبباته واحلد منها ،وو�ضع برنامج وقائي منا�سب يتم
تطبيقه على قطعان الإبل حلماية املواليد وخف�ض ن�سبة نفوقها،
وه��ذا ما ي ��ؤدي �إىل زي��ادة �أع��داد الإب��ل وت�شجيع املربني على بيع
الفائ�ض منها ،وبالتايل حت�سني العائد االقت�صادي لديهم.

مكان تنفيذ امل�شروع:

يتم تنفيذ امل�شروع بتمويل من املركز العربي "�أك�ساد" يف اجلمهورية
التون�سية ،واجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية ،وجمهورية
ال�سودان ،واجلمهورية اال�سالمية املوريتانية.

�سري العمل:

توا�صلت هذا العام �أن�شطة امل�شروع يف الدول امل�شاركة حيث جرى
تنفيذ العديد من الزيارات احلقلية وامليدانية جلمع العينات املر�ضية من مواليد الإبل النافقة �أو املري�ضة و�إح�ضارها �إىل املخابر
املركزية من �أجل ت�شخي�صها خمربي ًا والتعرف على م�سببات مر�ضها �أو نفوقها.

م�شروع درا�سة �أنظمة رعي الإبل وحت�سني دخل املربني وتبادل اخلربات يف اجلزائر
هدف امل�شروع:

يهدف امل�شروع �إىل حت�سني الظروف املعي�شية ملربي الإبل يف املناطق ال�صحراوية ،وتو�صيف الطبيعة الإنتاجية للإبل وتقييم
الو�ضع الراهن للإنتاج و�أ�ساليب �إدارة القطعان واحل�صول على النموذج الأف�ضل من طرائق رعاية وتربية الإبل وو�ضع اخلطط
الفنية لتنمية الإبل واملراعي ورفع �إنتاجية الغطاء النباتي والقيمة الرعوية .كذلك يهدف امل�شروع �إىل تفعيل دور املجتمعات
املحلية يف مكافحة تدهور املراعي واملحافظة عليها �إ�ضافة �إىل ت�أهيل وتدريب الكادر الفني وتبادل اخلربات .ينفذ امل�شروع خالل
ثالث �سنوات اعتبار ًا من عام .2015

مكان تنفيذ امل�شروع:

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية.

�سري العمل:

�أجريت درا�سة �إ�ستق�صائية يف �سبعة واليات �صحراوية هي �أدرار ،ب�شار ،مترنا�ست ،ورقلة ،الوادي� ،إيليزي وتندوف وذلك للتعرف
على الو�ضع الراهن للإبل واملراعي بتلك الواليات ولتحديد اخل�صائ�ص الإنتاجية للإبل مبناطق الدرا�سة ،والتعرف على �أحجام
وتركيب قطعان الإبل باملنطقة و�أنواع و�أحجام احليازات ،وكذلك للتعرف على حجم املوارد الطبيعية املتاحة لرتبية ورعاية الإبل
وتوفر البنى التحتية باملنطقة ،وبالتايل التعرف على املعوقات التي تواجه تربية ورعاية الإبل باملنطقة .كما هدفت الدرا�سة �إىل
التعرف على نوعية الأمرا�ض التي تنت�شر يف قطعان الإبل باملنطقة.
 مت تدريب الفنيني املكلفني بالإ�شراف على ملئ الإ�ستمارة وجمع البيانات وتنفيذ الدرا�سة على كيفية التعامل مع �إ�ستمارةالإ�ستبيان وجمع بياناتها وتنزيلها يف ا�ستمارة الدرا�سة �أو �ضمن قاعدة البيانات املعدة لهذا الغر�ض.
 مت حتليل بيانات الدرا�سة الإ�ستق�صائية ،وعقد اجتماع م�شرتك مع اجلانب اجلزائري ،مت خالله عر�ض نتائج وخمرجاتوتو�صيات الدرا�سة ،كما مت مناق�شة التدخالت املطلوب تنفيذها يف مناطق الدرا�سة حتى يحقق امل�شروع الأهداف املرجوة منه.
ومن �أهم التو�صيات واملخرجات التي خل�صت لها الدرا�سة لتح�سني واقع تربية الإبل يف املناطق ال�صحراوية باجلزائر:
• توعية املربني بعدم ا�ستخدام الو�شم كو�سيلة لتحديد ملكية قطعان الإبل وا�ستخدام و�سائل �أخرى بديلة مثل ا�ستخدام �أرقام
الأذن البال�ستيكية �أو املعدنية �أو ا�ستخدام الأرقام الإلكرتونية التي يتم زرعها حتت جلد احليوان.
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• ت�شجيع طريقة الرعاية �شبه املكثفة للإبل بد ًال من طريقة الرعاية التقليدية خا�صة يف الواليات التي ينت�شر فيها نظام الرعاية
التقليدي.
• انتخاب و�إكثار �أف�ضل الذكور من �ساللة الرقيبي خا�صة التي تنحدر من �أمات �أكرث �إنتاج ًا للحليب لأجل توزيعها ون�شرها على
املربني للح�صول على مواليد ذات �صفات وقدرات �إنتاجية عالية ومميزة.
• التحقق من الر�ؤية الغالبة لدى املربني بخ�صو�ص عدم وجود �أثر �إيجابي للفطام املبكر وا�ستخدام بدائل احلليب يف تغذية
املواليد على القدرة الإجنابية للنوق وتق�صري الفرتة بني الوالدات.
• حت�سني القدرات الت�سويقية للمربني لأجل احل�صول على �أف�ضل العوائد املادية من ن�شاط تربية ورعاية الإبل من �ألبان وحلوم
و�أوبار وجلود.
• �إر�شاد املربني وتعريفهم ب�أهمية التغذية التكميلية للإبل وت�أثريها الإيجابي يف احلالة ال�صحية وال�ق��درات الإنتاجية
حليواناتهم.
• العمل على توفري م�صادر مياه ال�شرب للإبل يف مناطق الرعي الطبيعي لها كحفر الآبار وتوفري �صهاريج املياه وتنفيذ م�شروعات
ح�صاد املياه يف مناطق هطول الأمطار كاخلزانات وال�سدات.
• حت�سني حال املراعي الطبيعية يف جميع الواليات التابعة ملحافظة تنمية الفالحة يف املناطق ال�صحراوية خا�صة تلك التي تتميز
مبراعيها الأكرث فقر ًا مثل ورقلة والوادي ومترنا�ست وب�شار �أو املتو�سطة مثل تندوف و�إيليزي.
• العمل على مكافحة الأمرا�ض املنت�شرة يف قطعان الإبل كالإ�سهاالت ومر�ض اجلرب واجلدري والقراع والأمرا�ض التنف�سية
وذلك بتقدمي اخلدمات الوقائية والعالجية لها.

�أن�شطة �أخرى لربنامج بحوث وتطوير الإبل
• قام خرباء اك�ساد خالل عام  2016بزيارة عمل �إىل جمهورية ال�صومال الفيدرالية للتعرف على مقومات تربية الإبل لديهم
والإمكانيات املتاحة ،بغية التعاون يف م�شروع وبرامج تطوير الإبل الذي ينفذه املركز العربي"�أك�ساد".
• مت الإتفاق مع جممع املعامل البحثية بكلية الزراعة – جامعة القاهرة على تنفيذ م�شاريع بحثية لدرا�سة التعبري اجليني
للحيوانات املنوية واملراحل املختلفة لأجنة الإبل وحيدة ال�سنام املنتجة معملي ًا (خمربي ًا) با�ستخدام تقانة املايكرو�أراي وكذلك
للح�صول على وا�سمات جينية للخ�صوبة يف ذكور و�إناث الإبل.

الإبل يف ال�صومال
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م�شروع ت�صنيع الأعالف من املخلفات الزراعية وخملفات ال�صناعات الغذائية
وحت�سني قيمتها الغذائية
هدف امل�شروع:

يهدف امل�شروع �إىل ت�أمني موارد علفية �إ�ضافية منخف�ضة الكلفة مع احل ّد من تل ّوث البيئة ،ونقل وتوطني تقانات حت�سني القيمة
الغذائية للمخلفات الزراعية وخملفات ال�صناعات الغذائية امل�ستنبطة من قبل املركز العربي "�أك�ساد" �إىل الدول العربية ،ورفع
القيمة الغذائية للمخلفات الزراعية وت�صنيعها ،وتخفيف ال�ضغط على املراعي املتدهورة ،واال�ستغالل الأمثل للمخلفات الزراعية
وعدم هدرها ،وحتفيز الدول وامل�ستثمرين على �إقامة م�شاريع �إنتاج �أعالف ،وزيادة �إنتاج الرثوة احليوانية وحت�سني دخل املربي،
وخلق فر�ص عمل جديدة ،واحل ّد من ا�سترياد املواد العلفية من اخل��ارج ،وت�صنيع جزء من الأع�لاف التقليدية مع جزء من
املخلفات الزراعية ،لتكوين االعالف املتكاملة املختلفة (جاف ورطب – مالئ ومركز) واملتوازنة ،وتعميم الإجراءات املذكورة
�أنفا" على املربني وم�ساعدتهم يف تنفيذها.

مكان تنفيذ امل�شروع:

اجلمهورية التون�سية ،جمهورية ال�سودان.

�سري العمل:

• عمل اك�ساد عام 2016على ت�صميم وت�صنيع وتزويد اجلمهورية التون�سية ب�آلة لت�صنيع املخلفات الزراعية خالل عام ،2016
حيث عمل خرباء �أك�ساد على تركيب �آلة ت�صنيع املخلفات الزراعية وتدريب الكوادر الفنية التون�سية على تركيب الآلة و�صيانتها
وا�ستخدامها.
• مت العمل على تزويد جمهورية ال�سودان ب�آلة لت�صنيع املخلفات الزراعية بتمويل من الهيئة العامة لال�ستثمار الزراعي ،وقام
خرباء اك�ساد برتكيب الآلة وتدريب الكوادر الفنية ال�سودانية على تركيب الآلة و�صيانتها وا�ستخدامها.
• تنفيذ خم�س دورات تدريبية:
 - 1الدورة التدريبية يف جمال انتاج االعالف مل�شروع اال�ستجابة الطارئة يف جمال االمن الغذائي واملياه للأزمة يف �سورية  ،يف
احل�سكة خالل الفرتة .2016/11/9 - 7
 - 2الدورة التدريبية يف جمال انتاج االعالف مل�شروع اال�ستجابة الطارئة يف جمال االمن الغذائي واملياه للأزمة يف �سورية  ،يف
درعا -حمطة بحوث �إزرع خالل الفرتة .2016/11/9 - 7
 - 3الدورة التدريبية يف جمال ح�صر وتقييم املخلفات الزراعية وحت�سينها ،دم�شق خالل الفرتة .2016/11/24-20
 - 4الدورة التدريبية على اال�ستثمار الأمثل للمخلفات الزراعية واملخلفات ال�صناعية الغذائية للفنيني التون�سيني خالل الفرتة
.2016/11/24-14
 - 5الدورة التدريبية على اال�ستثمار الأمثل للمخلفات الزراعية واملخلفات ال�صناعية الغذائية للفنيني ال�سودانيني خالل الفرتة
.2016/12/27-13
 - 6دورة تدريبية يف جمال �إنتاج م�شتقات احلليب مل�شروع اال�ستجابة الطارئة يف جمال الأمن الغذائي واملياه للأزمة يف �سورية
– يف درعا – حمطة بحوث �إزرع خالل الفرتة .2016/11/16 - 14
•ا�صدر ن�شرتني علميتني:
 - 1وحدة ت�صنيع االعالف واملخلفات الزراعية.
 - 2م�شروع الت�صنيع واال�ستثمار الأمثل للمخلفات الزراعية.
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الوحدة املتكاملة اخلا�صة بت�صنيع املخلفات الزراعية

املكعبات العلفية
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م�شروع �إن�شاء �شبكات �إقليمية �أو �شبه �إقليمية حلفظ وتبادل املوارد الوراثية احليوانية (البنوك
الوراثية بالدول العربية)
امل�ساعدة يف �إن�شاء بنوك وراثية حيوانية زراعية �إقليمية �أو �شبه �إقليمية:

هدف امل�شروع:

يقوم املركز العربي "�أك�ساد" منذ ن�ش�أته مب�ساعدة الدول العربية ل�صون املوارد الوراثية احليوانية من خالل احلفاظ والإكثار
داخل البيئة الطبيعية  In situعن طريق تقدمي اخلربات �إىل الدول العربية للم�ساعدة يف �إقامة حمطات لإكثار وحت�سني و�إدارة
املوارد الوراثية احليوانية املحلية وخا�صة ال�سالالت الواعدة� ،أما حفظ املوارد الوراثية احليوانية خارج املن�ش�أ الطبيعي Ex situ
(ب�صورة �أجنة �أو نطاف جممدة).
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مكان تنفيذ امل�شروع:
�سري العمل:

كافة الدول العربية.

• امل�شاركة يف امل�ؤمتر االقليمي ل�صون املوارد الوراثية احليوانية الذي عقد يف �سلطنة عمان م�سقط خالل الفرتة / 2 / 26 - 22
 2016بورقة بعنوان "دور املركز العربي "اك�ساد" يف ح�صر وتو�صيف وحماية املوارد الوراثية احليوانية يف الدول العربية".
• تنفيذ م�شروع �إعداد "معجم توحيد امل�صطلحات العلمية يف جمال موارد الرثوة احليوانية" ،بهدف جمع امل�صطلحات العملية
والتقنية واملعلومات اخلا�صة بالرثوة احليوانية ،وتوحيد املقرتحات املت�صلة بدرا�سة امل�صطلح العلمي للموارد احليوانية يف
الدول العربية ،و تعريب امل�صطلحات االجنبية ب�شكل دقيق ووا�ضح ،مت ا�صدار "معجم امل�صطلحات العلمية للرثوة احليوانية"
نهاية عام  2016ومت توزيعه على الباحثني يف مراكز البحوث العلمية للرثوة احليوانية يف الدول العربية.
• يتم �إعداد مقرتح مل�شروع مرجع علمي بعنوان" :ح�صر وتو�صيف املوارد الوراثية احليوانية يف الدول العربية" يت�ضمن التو�صيف
املظهري (ال�شكلي والإنتاجي) والوراثي لأنواع احليوانات الزراعية يف الدول العربية يف �إطار التوجه العاملي حلفظ املوارد
الوراثية احليوانية الزراعية املحلية وتطويرها ،ال�ستخدامه �أداة معرفية للطالب والباحثني يف الدول العربية ،وتنمية ال�شعور
بالأهمية االقت�صادية واحليوية لهذه املوارد و�ضرورة حفظها.
• اال�ستمرار يف متابعة �إكثار امل�صادر الوراثية يف البنوك احلية  In situيف دولة املقر واملحطات املتعاونة يف الدول العربية وت�شمل
 20حمطة متعاونة يف  13دولة عربية ،حيث مت �إر�سال  400ر�أ�س ًا من امل�صادر الوراثية �إىل كل من قطر والكويت ولبنان يف اطار
اكثار ون�شر الرتاكيب الوراثية احلية حتت الظروف البيئة املختلفة.
• �إن�شاء بنك (م�صغر) للموارد الوراثية احليوانية خارج املن�ش�أ الطبيعي ( )Ex situعلى �شكل �سائل منوي جممد من ذكور الأغنام
العوا�س وذكور املاعز ال�شامي يف دول ٍة املقر – مديرية الإنتاج احليواين -ق�سم التلقيح الإ�صطناعي حيث مت جتميد وتخزين
�أكرث من  12000ق�شة من ال�سائل املنوي للأغنام العوا�س واملاعز ال�شامي لتكون رديف جاهز لتلبية احتياجات الدول العربية
من هذة املوارد بالإ�ضافة �إىل كونها بنك للموارد الوراثية خا�صة ال�سالالت العالية الإنتاج وللحيوانات قليلة العدد كاملاعز
ال�شامي.
• يتم تطوير قاعدة البيانات للموارد الوراثية احليوانية يف الدول العربية والتي �ست�سهل من ربط املحطات املتعاونة يف كل الدول
العربية مع املركز العربي "اك�ساد" من خالل ال�شبكة العنكبوتية كما ت�ساعد من عملية تبادل وان�سياب البيانات من املحطات
املتعاونة يف الدول العربية اىل املركز العربي "اك�ساد" من اجل معاجلتها وحتليلها واعادة النتائج �إىل املحطات مما ي�سهم
يف حماية املوارد الوراثية احليوانية ومتابعة عملية اكثار وحت�سني انتاجية العروق املحلية.
• ال�شروع يف �إعداد دليل بعنوان "طرائق نقل املجرتات ال�صغرية " يت�ضمن التايل:
 - 1الطرائق العلمية ال�سليمة الواجب اتباعها اثناء نقل امل�صادر الوراثية احليوانية احلية �إىل الدول العربية �سوء عن طريق
الرب او البحر او اجلو.
 - 2ال�شروط الواجب اتباعها اثناء عملية نقل امل�صادر الوراثية احليوانية من حيث الرعاية والتغذية والإجراءات ال�صحية.
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�إدارة املوارد املائية
تعمل �إدارة املوارد املائية على تنفيذ �أن�شطتها من خالل الربامج الرئي�سية التالية:

برنامج الإدارة املتكاملة للموارد املائية:

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

برنامج تنمية املوارد املائية:

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

برنامج حماية البيئة املائية:

يهدف الربنامج �إىل تقييم �آثار التغري املناخي وظواهره املتطرفة يف موارد املياه العذبة باملنطقة العربية ،وامل�ساعدة يف �إعداد
خطط و�سيا�سات التكيف والتخفيف من هذه الآثار على ال�صعيد الوطني و�شبه الإقليمي والإقليمي� ،إ�ضافة لتوفري القاعدة العلمية
واملعرفية الالزمة للتو�سع يف ا�ستخدام املوارد املائية غري التقليدية باملنطقة العربية بهدف توفري موارد مائية �إ�ضافية لتغطية
االحتياجات امل�ستقبلية ،واحلد من العجز املائي.

109

املـــركز العربي � -أك�ســـاد

110

التقريـر الفني ال�ســنوي

2016

امل�شاريع املنفذة
يف �إدارة املوارد املائية

111

املـــركز العربي � -أك�ســـاد

112

التقريـر الفني ال�ســنوي

2016

م�شروع
الأمن املائي العربي
 .1م�شروع اخلطة التنفيذية لال�سرتاتيجية العربية للأمن املائي يف املنطقة العربية ملواجهة التحديات واملتطلبات
امل�ستقبلية للتنمية امل�ستدامة (.)2030 - 2010
الهدف من امل�شروع:

تعزيز ًا مل�ساهمته يف حتقيق الأمن املائي العربي ،وحت�سني ظروف و�أدوات تطبيق مبادئ الإدارة املتكاملة للموارد املائية� ،إ�ضاف ًة
لتقلي�ص تكلفة الفجوة الغذائية ،ودعم توجهات الدول العربية يف التكيف مع الآثار ال�سالبة للتغري املناخي ،وتنفيذ ًا لقرارات
القمم العربية ،واجلمعية العمومية للمركز العربي لدرا�سات املناطق اجلافة والأرا�ضي القاحلة "�أك�ساد" ،مت بالتعاون مع جلنة
جهات عربية و�إقليمية ودولية ،على �إعداد اخلطة التنفيذية
فنية �شكلتها الأمانة الفنية للمجل�س الوزاري العربي للمياه ،من ٍ
لال�سرتاتيجية العربية للأمن املائي يف املنطقة العربية ،ملواجهة التحديات واملتطلبات امل�ستقبلية للتنمية امل�ستدامة (-2010
 ،)2030وقد �شارك املركز العربي� ،إىل جانب توليه مهمة اال�شراف على عمل اللجنة ،يف �صياغة العديد من م�شاريع اخلطة،
ب�شكل رئي�س �إىل:
ون�شاطاتها .تهدف اخلطة التنفيذية ٍ
• طرح بنود م�شاريع تنفيذية توافقية ت�شاركية لال�سرتاتيجية العربية للأمن املائي يف املنطقة العربية ،ملواجهة التحديات
واملتطلبات امل�ستقبلية للتنمية امل�ستدامة ( ،)2010-2030مبا ي�ضمن حتقيق الإدارة الأف�ضل للموارد املائية املتاحة ،وتعزيز
�أهداف الألفية للتنمية ،وحماية املوارد املائية من التلوث واال�ستنزاف.
• تعزيز التعاون وتبادل اخلربات ،واملعلومات املناخية واملائية ،بني الدول العربية ،يف جمال تنفيذ ال�سيا�سات املائية ،ورفع
م�ستوى الوعي املائي والبيئي ،لفئات املجتمع كافة ،وحماية احلقوق املائية العربية.
اجلهات امل�شاركة يف امل�شروع :الوزارات املعنية يف الدول العربية.

نتائج تنفيذ امل�شروع:

•متابعة تنفيذ عدة م�شاريع يف الإدارة املتكاملة للموارد املائية �ضمن �إطار اخلطة التنفيذية لال�سرتاتيجية العربية للأمن املائي
يف املنطقة العربية ،وهي م�شروع رفع كفاءة الري يف الدول العربية ،وم�شـــروع ا�ستخدام �أدوات الإدارة املتكاملة للموارد املائية
يف تطوير قدرات الدول العربية للتكيف مع التغريات املناخية لإ�صدار دليل التكيف يف القطاع الزراعي ،وم�شروع تطوير قاعدة
البيانات املائية واملناخية للمنطقة العربية.
•اعداد ملخ�ص للخطة التنفيذية وبرو�شور (مطوية) تو�ضيحي عنها باللغتني العربية واالنكليزية للعر�ض على املنظمات العربية
والدولية املهتمة بتنفيذ امل�شاريع املت�ضمنة فيها.
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 .2م�شروع الإدارة املتكاملة للموارد املائية لتحقيق تنمية م�ستدامة يف املنطقة العربية.

ي�سعى املركز العربي (�أك�ساد) لتنفيذ �أربعة م�شاريع رئي�سية منبثقة عن م�شروع الإدارة املتكاملة للموارد املائية ،وقد �أقرها املجل�س
الوزاري العربي للمياه ،وهي:

الهدف من امل�شروع:

م�شروع رفع كفاءة الري
يف الدول العربية

يهدف امل�شروع �إىل البحث عن الو�سائل واالجراءات املنا�سبة القابلة للتطبيق يف الدول العربية من �أجل حت�سني كفاءة ا�ستخدام
املياه لأغرا�ض الري �إ�ضاف ًة لدعم وتنمية قدرات العاملني يف جمال الري من مهند�سني وفنيني ومزارعني ،مع الرتكيز على
مو�ضوعي الإر�شاد والإدارة على م�ستوى احلقل.
اجلهات امل�شاركة يف امل�شروع :الوزارات املعنية يف الدول العربية.

نتائج تنفيذ امل�شروع:

• عقد ور�شة العمل الثانية حول امل�شروع يف بريوت -اجلمهورية اللبنانية خالل �شهر ني�سان/ابريل  ،2016ح�ضرها خرباء من
املركز العربي "�أك�ساد" ،واملن�سقون الوطنيون من الدول العربية امل�شاركة يف امل�شروع ( 13دولة) ،مع خرباء من منظمة الأمم
املتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) ،واملركز الدويل للبحوث الزراعية يف املناطق اجلافة (�إيكاردا) ،والوكالة الأملانية للتعاون
الدول (.)GIZ
• االنتهاء من �إعداد امل�سودة الأولية للدرا�سة ال�شاملة ،حول كفاءة الري يف الدول العربية.
• �إعداد ملخ�ص ب�أهم النتائج التي تو�صل �إليها املركز العربي لدرا�سات املناطق اجلافة والأرا�ضي القاحلة "�أك�ساد" من الدرا�سة
ال�شاملة حول كفاءة الري يف الدول العربية ،والتي �أجنزها باال�ستناد على الدرا�سات املرجعية املعدة من قبل خرباء عرب
حول كفاءة الري يف الدول العربية امل�شاركة يف تنفيذ امل�شروع ،بالإ�ضافة لأبرز املقرتحات املقدمة من املركز للجهات العربية
من �أجل حت�سني كفاءة الري ،وقد ركزت املقرتحات على �أن رفع كفاءة الري عموم ًا ،وعلى م�ستوى احلقل خ�صو�ص ًا ال ي�ستلزم
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بال�ضرورة حتو ًال كلي ًا ومبا�شر ًا من الري ال�سطحي التقليدي �إىل طرائق ري �أخرى ميكنها امل�ساعدة يف التقليل من الفواقد
املائية ،وحت�سني كفاءة ا�ستخدام مياه الري ،بل يجب �إىل جانب ذلك العمل ح�سب الظروف ال�سائدة ،و�ضمن الإمكانات الفنية
واملالية املتاحة على تطوير �أ�ساليب الري ال�سطحي التقليدي لرفع كفاءته ،باعتبار �أنها قابلة بطبيعتها للتعديل والتح�سني
والتطوير يف �شبكات الري احلالية ،كما يتوقع �أن ا�ستخدامها �سي�ستمر على املديني الق�صري واملتو�سط لأ�سباب فنية واقت�صادية
واجتماعية.
• بتحليل �أ�سباب تدين كفاءة الري ال�سطحي يف الدول العربية التي تو�صل �إليها املركز العربي من حتليله لواقع قطاع الري يف
الدول العربية ،لوحظ �أن الأ�سباب الفنية والأ�سباب املتعلقة ب�إدارة املياه هي الأ�سباب ذات الت�أثري الأكرب يف تدين كفاءة الري،
وبالتايل ف�إن الربامج التي ميكن �أن تو�ضع لتح�سني الكفاءة يجب �أن ت�ضع ذلك باحل�سبان ،و�أن تُ�سخر اجلزء الأكرب من اجلهود
والإمكانات ملعاجلة هذه الأ�سباب ،دون �إغفال العمل على جتاوز بقية الأ�سباب.
• �إر�سال امللخ�ص �إىل اجلهات املعنية يف الدول العربية ،وال�سيما ما يتعلق بجملة الإج��راءات العملية التي يقرتحها املركز
لتح�سني كفاءة الري يف الدول العربية.
• موا�صلة العمل لإجناز الن�سخة النهائية من الدرا�سة ال�شاملة.

م�شروع �إتباع النهج الت�شاركي يف �إن�شاء منوذج اقت�صادي �إقليمي
لإدارة املياه يف حو�ض نهر الأردن:
ُيعد حو�ض وادي نهر الأردن واحد ًا من الأحوا�ض الرئي�سة امل�شرتكة الهامة يف املنطقة العربية التي ت�شرتك فيها عدة دول عربية
(الأردن و�سورية وفل�سطني ولبنان) ،وتربز �أهميته لكون قطاع الزراعة فيه متنامي و�أ�سا�سي يف حياة املزارعني ،وهناك تناف�س
كبري بني هذا القطاع والقطاعات الأخرى على املوارد املائية املتاحة التقليدية وغري التقليدية.

الهدف من امل�شروع:

• بناء منوذج ريا�ضي القت�صاديات املياه يف حو�ض وادي نهر الأردن
ي�ضع باحل�سبان كافة جوانب الإدارة املتكاملة للموارد املائية املتاحة.
•تطبيق حالة درا�سية واقعية لإدارة حو�ض مائي م�شرتك بني عدة دول
باالعتماد على ت�ضافر وتن�سيق اجلهود بني هذه الدول ،من حيث جمع
البيانات وتنظيمها ب�شكل متجان�س ،لتالئم مدخالت النموذج ،ومن
ثم ال�سعي لال�ستفادة من خمرجات النموذج يف �إدارة �أف�ضل للموارد
املائية امل�شرتكة.
• ن�شر تقانة حديثة تنطلق من ر�ؤية اقت�صادية لإدارة املوارد املائية.
اجلهات امل�شاركة يف امل�شروعُ :ينفذ هذا امل�شروع بالتعاون بني "�أك�ساد"
ومركز درا�سة الغذاء يف العامل ومقره اجلامعة احلرة يف �أم�سرتدام،
هولندا ( /)SOW-VUاجلهة من�سقة امل�شروع ،واجلامعة الأردنية للعلوم والتكنولوجية (الأردن) ،واجلامعة الأمريكية (لبنان)،
وجامعة القد�س (فل�سطني).

نتائج تنفيذ امل�شروع:

• �إجناز املرحلة الأوىل من امل�شروع حيث قام �أك�ساد ب�إعداد اخلرائط املناخية املطلوبة ملنطقة الدرا�سة بدقة  1kmواقتطاعها
ملنطقة الدرا�سة ،وقد ت�ضمنت اخلرائط ثالث عنا�صر مناخية �أ�سا�سية هي معدل الهطوالت ،ومعدل درجات احلرارة العظمى
والدنيا ،وكذلك النتح  -التبخر املرجعي� .أما يف املرحلة الثانية فقد �شارك �أك�ساد يف بناء النموذج الريا�ضي و�إعداد تقرير حول
دور املر�أة يف �إدارة املوارد املائية يف احلو�ض ،كما �شارك يف �إعداد تقارير �أخرى مثل �أثر املن�ش�آت املائية الكبرية على املوارد
املتاحة يف احلو�ض.
• يف عام  ،2016تركزت �أعمال �أك�ساد على امل�شاركة يف �إمتام النموذج الريا�ضي ،وتطبيقه على حاالت درا�سية خمتلفة ح�سب
ظروف كل دولة من الدول املت�شاطئة .وقد ركزت احلالة الدرا�سية اخلا�صة ب�سورية حول �أثر رفع كفاءة الري يف اجلزء ال�سوري
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من احلو�ض ،يف املوارد املائية املتاحة ،ويف �آفاق ا�ستثمار
الوفر املائي الناجت ،يف زيادة م�ساحة الأرا�ضي املروية،
�أو تكثيف الزراعة املروية يف هذا اجلزء� ،أو يف �إمكانية
توفري كميات من املياه يف للمناطق التي تقع �أ�سفل جمرى
وادي نهر الأردن ،حيث تبني من الدرا�سة �أن االنتقال �إىل
الري امل�ضغوط يف اجلزء من احلو�ض الواقع يف �سورية
ميكن �أن يوفر  150مليون مرت مكعب من املياه �سنوي ًا.
• ��ش��ارك �أك���س��اد خ�لال ع��ام  2016يف ور�شتي عمل،
ُع�ق��دت الأوىل يف ب�ي�روت ،والثانية يف �أم �� �س�تردام يف
هولندا ،ملناق�شة النموذج واملخرجات الناجتة عنه،
بلد من البلدان
وتطبيق احلاالت الدرا�سية اخلا�صة بكل ٍ
خمطط منهجية العمل يف بناء النموذج االقت�صادي للمياه
املت�شاطئة .كما �شارك �أك�ساد يف �إعداد التقرير النهائي
وحتليل النتائج
للم�شروع ،الذي مت ت�سليمه للجهة املمولة (.)SIDA
• امل�شاركة يف �إعداد ثالث �أوراق علمية تتعلق ببناء النموذج الريا�ضي ،ومعاجلته ،واحلالة الدرا�سية اخلا�صة ب�سورية،
ون�شرها يف جمالت عاملية .ويتم حالي ًا التح�ضري ملرحلة الحقة من امل�شروع ال�ستثمار النتائج التي مت احل�صول عليها ،لدعم
القرار يف �إدارة املوارد املائية يف حو�ض نهر الأردن ،حيث �سيتم �إعداد مقرتح لتقدمية �إىل اجلهة املمولة ( ،)SIDAحيث
برزت �أهمية هذه املرحلة لتعظيم الفائدة من بناء النموذج وحت�سني �أدائه لي�صبح �أداة معتمدة لدى متخذي القرار يف البلدان
املت�شاطئة حلو�ض نهر الأردن.

م�شروع تنمية القدرات للدول العربية على التكيف مع التغريات املناخية
با�ستخدام �أدوات الإدارة املتكاملة للموارد املائية:
ُيعد تقييم �أثر التغريات املناخية يف عنا�صر املناخ (حرارة ،هطوالت... ،الخ) ويف املوارد املائية ،اخلطوة الأوىل يف جمال التكيف
مع التغريات املناخية ،لذلك يعد م�شروع ( ،)RICCARالذي نفذه �أك�ساد بالتعاون مع الإ�سكوا من امل�شاريع الرائدة كونه تناول
تقييم �آثار التغريات املناخية على املنطقة العربية بتطبيق مناذج مناخية �إقليمية ولي�س عاملية ،مما يزيد يف دقة التقييم ،ويجعل
من النتائج التي يتم احل�صول عليها قاعدة البيانات الأوىل من نوعها يف املنطقة العربية.
ي�أتي م�شروع تنمية القدرات العربية على التكيف مع �آثار التغريات املناخية كخطوة تلي م�شروع  ،RICCARلال�ستفادة من
عدد من
خمرجاته يف التكيف مع التغريات املناخية با�ستخدام �أدوات االدارة املتكاملة للموارد املائية باملنطقة العربية �ضمن ٍ
القطاعات ،ومنها الزراعة.

اجلهات امل�شاركة يف امل�شروع:

املركز العربي "�أك�ساد" ،بالتعاون مع

 ،)UN-ESCWA (lead agencyو ،)UNEP/ROWA(coordinating agencyو

 ،ACWUAو ،WHO/CEHAوGIZ

نتائج تنفيذ امل�شروع:

عر�ض
الإنتهاء من �إعداد دليل التكيف يف القطاع الزراعي باللغة العربية وترجمته �إىل اللغة الإنكليزية ،وقد احتوى الدليل على ٍ
�شامل لأدوات وطرائق التكيف مع التغريات املناخية يف القطاع الزراعي بنواحيه املختلفة من مياه ،وتربة ،وثروة نباتية وحراجية،
وحيوانية و�سمكية ،كما ت�ضمن تلخي�ص ًا لنتائج م�شروع  RICCARحول تقييم �أثر التغريات املناخية يف املنطقة العربية ،يف بع�ض
مركبات املناخ مثل الهطوالت واحلرارة ،وعلى املوارد املائية املتاحة فيها.
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الهيكلية العامة للدليل:
 )1مقدمة.

 )2حتديد �أطر امل�شاكل.

� )3آثار تغيرّ املناخ ،وتقييم قابلية الت�أثر يف القطاع ،ا�ستناد ًا
على خمرجات امل�ب��ادرة الإقليمية لتقييم �آث��ار تغيرّ املناخ
على امل��وارد املائية ،وقابلية ت�أثر القطاعات االقت�صادية
واالجتماعية (.)RICCAR
 )4حتديد �إجراءات وخيارات التك ُّيف (�أدوات الإدارة املتكاملة
للموارد املائية) يف القطاع الزراعي.
 )5م�صفوفة تطبيق تدابري التك ُّيف.
مت يف الدليل تق�سيم �آثار التغريات املناخية يف القطاع الزراعي
�إىل ث�لاث م�ستويات مرتبطة فيما بينها ،ف ��الأول مرتبط
مبركبات املناخ الأ�سا�سية من هطوالت وحرارة ،والثاين يعك�س
الآثار البيئية لتغري املناخ� ،أما امل�ستوى الثالث ،فيتعلق بالقطاع
الزراعي ذاته ،من حيث امل�ساحات املزروعة واملروية والإنتاج،
واملنعك�سات االقت�صادية واالجتماعية.

تدابري اال�ستجابة والتكيففي الدليل:

• �إجراءات على م�ستوى املوارد املائية ذاتها ،من حيث تطوير
�أ�ساليب جتميع وتخزين املياه ،وحمايتها من التلوث و�إعادة
تدوير مياه ال�صرف ال�صحي والزراعي بعد معاجلتها.
• �إج��راءات ح�سب نوع الغطاء الأر�ضي من ح��راج وغابات،
�أو زراع��ات مطرية ومروية ،حيث تختلف التدابري املمكن
ات�ب��اع�ه��ا يف ال�ت�ك�ي��ف وف �ق � ًا ل�ل�غ�ط��اء ال�ن�ب��ات��ي الأرا�� �ض ��ي،
واملمار�سات الزراعية املتبعة ،فالزراعات املروية مث ًال تركز
على رفع كفاءة الري لتوفري املياه وزيادة الأرا�ضي املروية،
�أما الزراعات املطرية فتعتمد على التخفيف من �أثر التقلبات
املناخية يف الإنتاجية ،من حيث حتديد مواعيد منا�سبة
للزراعة ،واختيار حما�صيل و�أ�صول نباتية متحملة للجفاف.
•�إجراءات تتعلق ب�إدارة الرثوة احليوانية وم�صائد الأ�سماك ،حيث يت�أثر قطاع الرثوة احليوانية كثري ًا بجودة املراعي والت�صحر
ب�شكل كب ٍري
�شق منه على التغريات املناخية� ،أما م�صائد الأ�سماك وخا�صة الداخلية منها ،فتت�أثر ٍ
وتدهور الأرا�ضي الناجم يف ٍ
بنوعية املياه ،وارتفاع درجات احلرارة.
كما احتوى الدليل على العديد من ق�ص�ص النجاح من ال��دول العربية يف جمال التكيف مع التغريات املناخية يف القطاع
الزراعي.
عدد من املنظمات الدولية ،وقد مت يف هذه
من جه ٍة �أخرى ُنظمت دورة تدريبية ملمثلني عن  15دولة عربية� ،إ�ضافة �إىل ممثلي ٍ
الدورة عر�ض حمتويات الدليل واملواد التدريبية الأخرى ،و�شرح كيفية اال�ستفادة منه والتدريب عليه .ويف هذا املجال قام �أك�ساد
ب�إجراء كافة التعديالت على الدليل بن�سختيه العربية والإنكليزية لي�صار �إىل �إطالق الن�سخة النهائية وتعميمها على الهيئات
املعنية مبجال التغريات املناخية ،والتكيف معها.
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م�شروع تطبيق النهج التكاملي يف �إدارة املوارد املائية
با�ستخدام تقانات النمذجة الريا�ضية احلديثة:
 .1م�شروع بناء منوذج ريا�ضي للمياه اجلوفية يف حو�ض العا�صي:
الهدف من امل�شروع:

ح�ساب املوازنة املائية اجلوفية حلو�ض العا�صي با�ستخدام
النمذجة الريا�ضية ،وتقييم الآثار املتوقعة خلطط ا�ستثمار
املياه اجلوفية باحلو�ض يف كمياتها ومنا�سيبها.

اجلهات امل�شاركة يف امل�شروع:

املركز العربي"�أك�ساد" بالتعاون مع وزارة املوارد املائية يف
اجلمهورية العربية ال�سورية (الهيئة العامة للموارد املائية -
ال�شركة العامة للدرا�سات املائية)

نتائج تنفيذ امل�شروع:

 - 1قاعدة البيانات املائية:
مت �إع��داد وتغذية قاعدة بيانات النقاط املائية العالئقية
امل�صممة للم�ساعدة يف حتليل البيانات املائية املختلفة،
وحت�ضري مدخالت النموذج الريا�ضي.
ا�ستخدام قاعدة البيانات يف حت�ضري مدخالت النموذج الريا�ضي
 - 2التقرير الهيدروجيولوجي:
وحللت الأو�ضاع الهيدروجيولوجية يف حو�ض العا�صي ،و�أعد تقرير فني يت�ضمن تو�صيف احلوامل املائية املختلفة املنت�شرة
دُر�ست ُ
يف احلو�ض ،وبيان ظروف جتدد و�صرف مواردها املائية اجلوفية ،وعالقة املياه اجلوفية يف احلو�ض مع الأحوا�ض املائية اجلوفية
املجاورة له وفق الآتي:
2
2
• تبلغ امل�ساحة الإجمالية حلو�ض نهر العا�صي  24660كم  ،منها  16910كم �ضمن الأرا�ضي ال�سورية ( % 68.60من م�ساحة
احلو�ض) والباقي �ضمن الأرا�ضي اللبنانية ،ويوجد فيه عدد من ال�سدود� ،أهمها �سدود الر�سنت وقطينة وحمردة والق�سطون
وال�سابع ع�شر من ني�سان ،ويراوح معدل الهطول املطري يف احلو�ض يف املجال  1500-600مم�/سنة.
• يتلقى نهر العا�صي مياهه بن�سبة  % 90من اجلريان اجلويف ،و  % 10من الهطوالت الثلجية واجلريانات املائية ال�سطحية،
وتبلغ م�ساحة الأرا�ضي الزراعية املروية يف حو�ضه  75000هكتار.
• تنت�شر يف حو�ض العا�صي خم�سة حوامل مائية جوفية تعود لطبقات جيولوجية خمتلفة بعمرها اجليولوجي وتركيب ال�صخور
احلاملة للمياه فيها� ،أهمها احلامل املائي من عمر الرباعي والنيوجني ،واحلامل املائي من عمر بازلت النيوجني ،واحلامل
املائي من عمر الكريتا�سي ،واحلامل املائي من عمر اجلورا�سي.
• تتلقى احلوامل املائية اجلوفية ال�سابقة تغذيتها ب�شكل رئي�سي من املياه املت�سربة من مياه الهطوالت املطرية ومن املياه الرا�شحة
من مياه الري ،كما تتبادل هذه احلوامل املائية مع الأحوا�ض املجاورة وبالأخ�ص حو�ضي حلب والبادية باجلريانات اجلوفية
الواردة �أو ال�صادرة،
جدول الن�سب املئوية للهاطل املطري املت�سربة �إىل املياه اجلوفية ملختلف احلوامل املائية يف حو�ض العا�صي:
ن�سبة النافذ من الهطوالت املطرية �إىل
تو�صيف ال�صخور احلاملة للمياه
احلامل املائي
املياه اجلوفية ()%
تو�ضعات �سيلية نهرية وكونغلومريا
رباعي نيوجني
6
بازلت مت�شقق
بازلت النيوجني
18
حجر كل�سي نوموليتي
الباليوجني
20
�صخور كل�سية م�شققة – كار�ست
الكريتا�سي الأعلى
60
�صخور كل�سية م�شققة ومتكهفة  -انت�شار وا�سع للكار�ست
اجلورا�سي
80 - 60
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عدد كب ٍري
 ت�ؤمن الأو�ضاع اجليولوجية والتكتونية الظروف لت�شكل ٍمن الينابيع التي ت�صرف مياه خمتلف احلوامل املائية ،وال�سيما
املياه اجلوفية يف حاملي الكريتا�سي واجلورا�سي ،وتُعد ال�سل�سلة
اجلبلية ال�ساحلية ومنخف�ض الغاب املت�شكل نتيجة الفالق ال�سوري
اللبناين من �أهم البنى اجليولوجية والتكتونية التي ت�ؤدي لظهور
ينابيع عالية الت�صاريف تتوزع جغرافي ًا على طريف املنخف�ض.
ت�ستثمر املياه اجلوفية يف احلو�ض بال�ضخ من الآب��ار التي يفوق
عددها اخلم�سني �أل��ف بئر ،مما �أدى �إىل ا�ستنزاف احلوامل
املائية ال�سطحية وانخفا�ض ت�صريف الينابيع.
� - 3إعداد وت�شغيل النموذج الريا�ضي:
�أُع��د من��وذج هيدروجيولوجي مفهومي يعرب عن اخل��زان املائي
وح � ّول �إىل من��وذج رقمي ،و�أُع��دت
اجل��ويف يف حو�ض العا�صيُ ،
جميع م��دخ�لات ال�ن�م��وذج الريا�ضي مثل خمططات الأبعاد
الهند�سية للحوامل املائية ،وخمططات تغذية املياه اجلوفية
البنى اجليولوجية والتكتونية التي �أدت لظهور ينابيع عالية
الت�صاريف يف حو�ض العا�صي

وخمططات �صرف املياه اجلوفية ،بالآبار اال�ستثمارية وغريها،
كما بنيت �شبكة النموذج الريا�ضي لتغطي منطقة امل�شروع ،ومت
حتديد ال�شروط املحيطية ،ثم متت معايرة النموذج املعد حلالتي
الثبات والالثبات ،وبعدها جرى ت�شغيل النموذج الريا�ضي ،وو�ضع
املوازنة املائية الكاملة للحو�ض لعام الأ�سا�س ،وهو العام امليالدي
.2010

م�شهد ثالثي البعد للحوامل املائية والطبقات احلاجزة للمياه
املعتمدة يف النموذج الريا�ضي

 - 4حتديد املناطق الواعدة لتطوير ا�ستثمار املياه اجلوفية:
بنا ًء على التحريات الهيدرولوجية والهيدروجيولوجية و�أعمال
النمذجة الريا�ضية ،وبعد الو�ضع باحل�سبان معايري حتديد
املناطق الواعدة لتطوير ا�ستثمارات املياه اجلوفية ،مثل توافر
متجدد مائي لكل حامل م��ائ��ي ،وقيم اال�ستثمارات الراهنة
والأبعاد الهند�سية وال�صفات الهيدروليكية للحامل املائي ،وتطور
منا�سيب املياه اجلوفية ،وت�صريف الينابيع ونوعية املياه اجلوفية،
حددت �ست مناطق واعدة لتطوير ا�ستثمارات املياه اجلوفية يف
حو�ض العا�صي� ،ضمن تو�ضعات اجلورا�سي والكريتا�سي وبازلت
النيوجني والنيوجني الواقعة يف اجلزء الغربي من حو�ض العا�صي
كما هو مبني يف ال�شكل الوارد جانب ًا.

املناطق الواعدة لتطوير ا�ستثمارات املياه اجلوفية
يف حو�ض العا�صي
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 - 5تقييم �آثار خطط ا�ستثمار املياه اجلوفية:
بعد معايرة النموذج الريا�ضي حلالتي الثبات والالثبات و�ضمان متثيله لواقع احلوامل املائية يف تو�ضعات (رباعي النيوجني
 بازلت النيوجني  -الباليوحني  -الكريتا�سي  -اجلورا�سي) وفق املعلومات والبيانات املتوافرةُ ،نفذت �أعمال التنب�ؤ واال�ستقراءللتطورات املحتملة على اخلزان املائي اجلويف نتيجة تنفيذ خطط ا�ستثمار للمياه اجلوفية ،وتقييم ت�أثريها يف احلو�ض ،وقد
�شغل النموذج الريا�ضي للتنب�ؤ بالتغريات املحتملة وفق منا�سيب املياه اجلوفية ،ومركبات املوازنة املائية للحوامل املائية اجلوفية

املختلفة ،وباعتماد �إجهادات عام  2010والتغذية من الهاطل املطري ،والري للحوامل املائية املختلفة ،ك�أ�سا�س حل�ساب التنب�ؤات
امل�ستقبلية لكل من ال�سناريوهات االفرتا�ضية الآتية:
• ال�سيناريو الأول :ثبات املعدل الو�سطي لتغذية املياه اجلوفية بالر�شح من الهطول املطري والري ،وثبات كميات ال�ضخ امل�ستثمرة
وفق معطيات عام  ،2010وملدة ع�شرين عام ًا (حتى عام .)2030
• ال�سيناريو الثاين :زيادة معدل ا�ستثمار املياه اجلوفية من الآبار لأغرا�ض ال�شرب بن�سبة � % 4سنوي ًا ،مع ثبات معدل ال�سحب
من �آبار الري ،وثبات معدل تغذية املياه اجلوفية بالر�شح من مياه الأمطار ومياه الري.
• ال�سيناريو الثالث :هو �سيناريو املناطق امل�أمولة لتطوير ا�ستثمارات املياه اجلوفية املحددة نتيجة الدرا�سات والتحريات
الهيدروجيولوجية والنمذجة الريا�ضية.
• ال�سيناريو الرابع :يعتمد هذا ال�سيناريو على قطف املياه اجلوفية امل�صروفة �إىل نهر العا�صي يف بع�ض املناطق ،التي تتغذى
فيها املياه ال�سطحية من املياه اجلوفية.
بتحليل نتائج ال�سيناريوهات املختلفة تبني �أن ال�سيناريو الأول هو الأف�ضل للحامل املائي من عمر رباعي  -النيوجني وعمر
الباليوجني ،وال�سيناريو الثاين هو الأف�ضل للحامل املائي من عمر الكريتا�سي الأعلى� ،أما ال�سيناريو الثالث ،وهو �سيناريو املناطق
الواعدة (�سيناريو ت�أمني املياه للم�شاريع اال�ستثمارية ملياه ال�شرب من الأعمار املختلفة) ،فيمكن تطبيقه مرحلي ًا مع مراقبة
التغريات احلا�صلة يف منا�سيب املياه اجلوفية ،وت�صاريف الينابيع ،بهدف توجيه اال�ستثمارات الالحقة.

 .2م�شروع �إعداد منوذج ريا�ضي حلو�ض الفرات يف اجلمهورية العربية ال�سورية:
موقع امل�شروع:

مبني على املخطط التايل مغطي ًا م�ساحة تُقدر بنحو � 44ألف كم. 2

الهدف من امل�شروع:

•
• �إعداد موازنة مائية للحو�ض (�سطحية وجوفية واالحتياطي الطبيعي للحوامل املائية املتو�ضعة مبا فيها اجلورا�سي).
بيان اجتاه وحركة وهيدروكيميائية املياه اجلوفية.
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• تو�ضيح العالقة الهيدروجيولوجية بني احلو�ض
والأحوا�ض املجاورة.
• حت��دي��د امل �ن��اط��ق ال ��واع ��دة ل �ت��واج��د املياه
اجلوفية.

اجلهات امل�شاركة يف امل�شروع:

امل��رك��ز ال �ع��رب��ي ل��درا���س��ات امل �ن��اط��ق اجلافة
والأرا� �ض��ي القاحلة "�أك�ساد" و وزارة امل��وارد
املائية يف اجلمهورية العربية ال�سورية (الهيئة
العامة للموارد املائية ،وال�شركة العامة للدرا�سات
املائية).

منطقة امل�شروع

نتائج تنفيذ امل�شروع:

• جمع البيانات اجليولوجية والهيدروجيولوجية ،وبيانات امل�سوحات للآبار اال�ستثمارية املنفذة �ضمن منطقة الدرا�سة ،بالإ�ضافة
�إىل الدرا�سات املنفذة يف منطقة الدرا�سة ،وما حولها.
• بناء قاعدة بيانات بنظام املعلومات اجلغرافية ،و�شملت القاعدة:
 اخلارطة اجليولوجية. نقاط امل�سوحات للآبار اال�ستثمارية نقاط الر�صد اجلويف. خمطط امل�ساحات املروية . بيانات الآبار العميقة (الآبار النفطية). بيانات الآبار اال�ستك�شافية املنفذة يف املرحلة الأوىل . اخلارطة التكتونية (من الدرا�سة الرو�سية). خمطط الأ�سا�س (النموذج الرقمي الرتفاعات �سطح االر�ض ،واملدن والقرى والأنهار وال�سدود والبحريات واحلدود الدولية بيانات مناخية. بيانات جتارب ال�ضخ من الآبار.• بناء التمثيل ال�سرتاتيغرايف للطبقات اجليولوجية املوجودة مبنطقة الدرا�سة.
• تدقيق بيانات م�سوحات الآبار اال�ستثمارية والآبار اال�ستك�شافية ،وت�صحيح الأخطاء بالتعاون مع ال�شركة العامة للدرا�سات املائية.
• �إعداد خمطط متو�سط الهطول املطري ملنطقة الدرا�سة.

بع�ض اخلرائط الغر�ضية للم�شروع
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م�شروع �إدارة الأحوا�ض املائية ال�ساحلية:
 .1م�شروع النموذج الإقليمي حلو�ض ال�ساحل ال�سوري:
هدف امل�شروع:

يهدف بناء النموذج الريا�ضي للمياه اجلوفية يف حو�ض ال�ساحل ال�سوري �إىل ح�ساب املوازنة املائية اجلوفية يف اخلزان املائي
اجلويف ،وذلك بتمثيل احلوامل املائية الرئي�سة فيه ،وحركة املياه اجلوفية ريا�ضي ًا ،با�ستخدام جمموعة من الربامج احلا�سوبية
املعروفة عاملي ًا ( ،)..,Modflow, ArcGIS, DEMواختيار ال�سيناريو الأف�ضل لتطبيق اخلطة اال�ستثمارية املائية ،التي حتافظ على
ا�ستدامة املوارد املائية ،وح�سن �إدارتها.

اجلهات امل�شاركة يف امل�شروع:

املركز العربي لدرا�سات املناطق اجلافة والأرا�ضي القاحلة "�أك�ساد" و وزارة املوارد املائية يف اجلمهورية العربية ال�سورية (الهيئة
العامة للموارد املائية ،وال�شركة العامة للدرا�سات املائية).

نتائج تنفيذ امل�شروع:

• �إجناز قاعدة بيانات تفاعلية للموارد املائية اجلوفية يف حو�ض ال�ساحل ال�سوري متثل قاعدة بيانات متكاملة للمعلومات
الهيدرولوجية ،والهيدروجيولوجية ،واملناخية ،ومعلومات حول ا�ستخدامات املياه يف احلو�ض ،وهي قاعدة مرجعية هامة لكافة
�أنواع الدرا�سات املائية املمكنة يف احلو�ض ،مبا فيها م�شروع النموذج الريا�ضي للمياه اجلوفية .من جهة �أخرى ميكن تعميم
حو�ض مائي يف املنطقة العربية.
هذه القاعدة ،وتعديلها لتنا�سب درا�سة �أي ٍ
• �إعداد قاعدة بيانات مكانية با�ستخدام نظام املعلومات اجلغرايف ،ا�ستُخدمت يف جتهيز خمتلف �صيغ البيانات التي تتطلبها
�أعمال النمذجة الريا�ضية للمياه اجلوفية ،وكذلك يف �إعداد املخططات واخلرائط الغر�ضية التي تعك�س الأو�ضاع املائية يف
حو�ض ال�ساحل ال�سوري.
• �إعداد منوذج ريا�ضي للمياه اجلوفية ،وهو خمترب ،ومعاير وقابل للت�شغيل الختبار �أي �سيناريوهات افرتا�ضية متوقعة يف حو�ض
ال�ساحل ال�سوري ،وميثل �أدا ًة فعالة لإدارة املوارد املائية اجلوفية يف احلو�ض.
• �إ�صدار دليل تدريب متكامل حول كيفية بناء النماذج الريا�ضية للمياه اجلوفية ،و�إعداد مدخالت وخمرجات هذه النماذج،
با�ستخدام برنامج نظام املعلومات اجلغرايف  ،ARCGISوبرامج منذجة املياه اجلوفية  GMSو ، VISUAL MODFLOW
وبرامج �إعداد خمتلف قواعد البيانات.
• ح�ساب املوازنة املائية اجلوفية للحو�ض يف حالتي الثبات والالثبات ،وفق ثمانية �سيناريوهات خمتلفة متوافقة مع اخلطط
اال�ستثمارية للإدارة املخت�صة ،ول�صانعي القرار متكن من اختيار الأف�ضل منها.
• و�ضع خمططات توزع منا�سيب املياه اجلوفية ،والهبوطات املتوقعة حم�سوب ًة من النموذج الريا�ضي لكل ال�سيناريوهات ،وهو ما
مي ِّكن من �إجراء حتليل مقارن لنتائج هذه ال�سيناريوهات ،واختيار املنا�سب منها.
•�إعداد تقارير فنية تت�ضمن حتلي ًال للأو�ضاع الهيدروجيولوجية يف املناطق املدرو�سة ،وتو�صيف ًا للحوامل املائية اجلوفية فيها،
وح�ساب املوازنة املائية اجلوفية لها ،وحتديد مناطق م�أمولة لتطوير ا�ستثمار املياه اجلوفية فيها ،كما ت�ضمنت هذه التقارير
تو�صيف ًا فني ًا للنموذج الريا�ضي مدعوم ًة مبخططات غر�ضية تبني ظروف ت�شكل وحركة و�صرف املياه اجلوفية فيه ،وتقارن بني
خمتلف البدائل املقرتحة للخطط اال�ستثمارية املقدمة من االدارة.
• و�ضع تو�صيات وحمددات لأعمال ا�ستثمار املياه اجلوفية على م�ستوى املناطق ،وعلى م�ستوى احلو�ض كام ً
ال.

 .2م�شروع النموذج الريا�ضي ملنطقة دم�سرخو (درا�سة تداخل مياه البحر مع املياه اجلوفية ،ومدى ت�أثريها على
نوعيتها)� /سورية:
الهدف من امل�شروع :تقييم الو�ضع الراهن لتداخل مياه البحر مع املياه العذبة يف منطقة دم�سرخو ،ب�إعداد منوذج ريا�ضي

هيدروجيولوجي للمنطقة ،وو�ضع تنب�ؤات م�ستقبلية حول تغريات منا�سيب املياه اجلوفية ،بتطبيق �سيناريوهات خمتلفة عليه،
ولأعوام متعددة ،واختيار ال�سيناريو الأف�ضل ال�ستثمار هذه املياه.
اجلهات امل�شاركة يف امل�شروع :املركز العربي "�أك�ساد" ،ووزارة املوارد املائية يف اجلمهورية العربية ال�سورية وال�شركة العامة
للدرا�سات املائية.
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نتائج تنفيذ امل�شروع:

• جمع معلومات وبيانات ومعطيات جيولوجية وهيدروجيولوجية وهيدروكيميائية عن املياه اجلوفية ،ونوعيتها يف منطقة
دم�سرخو.
• بناء قاعدة بيانات تفاعلية لتخزين وتعديل وحتليل بيانات ومعلومات النقاط املائية.
• بناء قاعدة بيانات نظام املعلومات اجلغرايف  GEODATABASEخا�صة مبنطقة دم�سرخو ت�شكل مرجعية للدرا�سات
امل�ستقبلية فيها.
• �إعداد درا�سة هيدروجيولوجية ملنطقة دم�سرخو.
• �إن�شاء منوذج ريا�ضي رقمي لتداخل مياه البحر مع املياه العذبة يف منطقة دم�سرخو ميثل نواة للدرا�سات الهيدروجيولوجية امل�ستقبلية.
• ت�شغيل النموذج الريا�ضي للتنب�ؤ بال�سلوك الهيدروليكي للحامل املائي وفق ًا لعدة �سيناريوهات افرتا�ضية ت�ضمنت ا�ستمرار
ال�سحب من الآبار اال�ستثمارية حتى عام  2020بنف�س معدالت عام  ،2010وم�ضاعفة معدل اال�ستثمار من الآبار للفرتة نف�سها،
وتخفي�ض معدل ال�سحب من �آبار الري ملدة � 10سنوات ،وتخفي�ض معدالت تغذية املياه اجلوفية بن�سبة  % 20كل �سنتني،
واملحافظة على من�سوب �سطح املياه اجلوفية على عمق ال يقل عن � 50سم من �سطح الأر�ض.
• بينت نتائج ت�شغيل النموذج الريا�ضي �أنه من الأف�ضل تطبيق ال�سيناريو ،الذي يفرت�ض تخفي�ض معدل ال�سحب من �آبار الري،
مع ثبات املعدل الو�سطي لتغذية املياه اجلوفية ،فوفق هذا ال�سيناريو لن يحدث ا�ستنزاف للمخزون اجلويف من املياه ،كما
�ستن�ش�أ حالة ا�ستقرار ملنا�سيب املياه اجلوفية ،كما �أنه من املتوقع حدوث ا�ستقرار يف تراكيز الأمالح الذائبة بعد � 3سنوات من
ت�شغيل ال�سيناريو ،وقد بينت النتائج �أنه من ال�ضروري تخفي�ض معدالت ا�ستثمار املياه اجلوفية يف املناطق الواقعة بعد م�سافة
 1000مرت من ال�شاطئ.
• و�ضع تو�صيات وحمددات ال�ستثمار املياه اجلوفية يف منطقة دم�سرخو.

م�شروع ح�صاد مياه الأمطار
 .1حتديث الدرا�سة املائية مل�شروع حو�ض احلماد العراقي:
الهدف من امل�شروع:

حتديث حالة املعرفة عن املوارد املائية (ال�سطحية واجلوفية) يف حو�ض احلماد العراقي ،وذلك اعتماد ًا على نتائج الدرا�سات
ال�سابقة ،وامل�ستجدات التي تعر�ض لها حو�ض احلماد يف جزئه
العراقي� ،سواء من حيث الظروف املناخية� ،أو تطور ا�ستثمارات
املوارد املائية.

اجلهات امل�شاركة يف امل�شروع:

املركز العربي " �أك�ساد" و وزارة الزراعة يف جمهورية العراق.

نتائج تنفيذ امل�شروع:

 �إثر تقييم الواقع الراهن ،وحتديد املناطق الواعدة ،من حيثتوافر املوارد املائية ،من خالل درا�سة اخل�صائ�ص املورفومرتية
للأحوا�ض املائية ودرا�سة الأودية والأحوا�ض الرئي�سية والفرعية
بحو�ض احلماد العراقي ،وتقدير اجل��ري��ان ال�سطحي يف كل
حو�ض ،من حيث حجم املياه املح�صودة ،مت اقرتاح املواقع لإجناز
املن�ش�آت املائية (�سدود وحفائر) ،لتوفري م�صادر مياه جديدة
بالقرب من التجمعات ال�سكنية وتلبية احتياجات رعاة الأغنام،
كما مت حتديد املناطق الواعدة لال�ستثمارات يف املياه ال�سطحية
واجلوفية لأهم الأحوا�ض الرئي�سية .ومتثل هذه املقرتحات �أهم
الإجراءات خلطة العمل التنفيذية املقرتحة لتنمية احلو�ض.

حو�ض احلماد العراقي
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 من �أهم املواقع التي مت اقرتاحها لتنفيذ حفائر(�صغرية احلجم) ،و�سدود ( متو�سطة احلجم ) يف مناطق خمتلفة من حو�ضاحلماد العراقي ،الهري والرتيمي وعامج والولج و�سو�سن والطبعات وخباري اخلباب وامل�ساد وال�ضبعة والكعرة ومنطقة
العجرميات ،وحو�ض وادي الرتكة وروافده (االغري  -املل�صي  -العوجة) ،ومنطقة الطرفات (حو�ض وادي حوران).
 تبينّ من نتائج الدرا�سة �أن �أحوا�ض الغدف ،وحوران ،وعامج  ،والرتكة هي الأهم من حيث الواردات املائية ال�سطحية بحو�ضاحلماد العراقي ،ويو�صي مبوا�صلة الإ�ستثمار يف ح�صاد املياه بهذه املناطق ،كما مت حتديد املناطق الواعدة وحتديد الآبار التي
يتم حفرها يف كل موقع ح�سب املخزون الأر�ضي للمياه .كذلك مت و�ضع خطة عمل تنفيذية لدرا�سة حو�ض احلماد العراقي ،وهي
الرتجمة العملية ملا تو�صلت اليه الدرا�سة من نتائج وتو�صيات ،وذلك على �شكل برامج وم�شروعات تنفيذية .ومت �أي�ض ًا تقدمي
املقرتحات خلطة العمل التنفيذية بحو�ض احلماد العراقي من خالل اقرتاح بع�ض امل�شاريع مثل دعم �شبكات الر�صد املناخي
واملائي ،وتنفيذ حفائر و�سدود يف مناطق خمتلفة من حو�ض احلماد العراقي ،ون�شر مياه الأودية والأمطار (rainwater and
 ،)flood spreadingو�إقامة امل�صاطب واملدرجات الرتابية ( ،)bench terracesوا�ستخدام الطاقة املتجددة ،وا�ستخدام
�أجهزة طاقة الرياح ل�ضخ املياه من الآبار

 .2ح�صاد مياه الأمطار يف املنطقة ال�شرقية من اجلمهورية العربية ال�سورية:
الهدف من امل�شروع:

ت�أمني م�صادر �إ�ضافية لتزويد املزارعني باملياه يف حمافظات احل�سكة والرقة ودير الزور ،من خالل تطبيق تقانات ح�صاد مياه
الأمطار ،من �أ�سقف امل�ساكن باملنطقة امل�ستهدفة.

اجلهات امل�شاركة يف امل�شروع:

ُينفذ هذا امل�شروع يف املناطق املت�أثرة بالأزمة ال�سورية احلالية ،املركز العربي " �أك�ساد" بالتعاون مع وزارة الزراعة واال�صالح
الزراعي ال�سورية (حمافظات احل�سكة و دير الزور) ،ومنظمة مكافحة اجلوع اال�سبانية (.)ACF

نتائج تنفيذ امل�شروع:

•
•اختيار الأبنية التي �سيتم تطبيق تقانة ح�صاد مياه الأمطار عليها ،بالت�شاور مع الأهايل ،حيث مت اختيار  22بناءٍ لتنفيذ ح�صاد
عقد اجتماعات مع ال�سكان املحليني ،و�شرح التقانة املقرتحة ،واال�ستماع �إىل وجهات نظرهم حول ذلك.

مياه الأمطار من الأ�سقف يف قرى خربة التمر ،وال�سيحة ،والبديع.

• تنفيذ طبقة من اال�سمنت امل�سلح فوق ال�سقوف الطينية ،وبناء خزانات التجميع من البيتون امل�سلح ،وتنفيذ �شبكة �أنابيب لنقل
املياه من الأ�سقف �إىل اخلزانات.
• و�ضع خطة ملراقبة نوعية املياه يف اخلزانات ،و�إعداد قائمة بالتحاليل الالزمة.
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•
• حتديد موقع حفري حل�صاد مياه الأمطار يقع على بعد  1.30كم جنوب غرب قرية التمر ،وتبلغ م�ساحة احلو�ض ال�ساكب لهذا
و�ضع خطة ل�صيانة من�ش�آت ح�صاد مياه الأمطار بعد التنفيذ.

احلفري  35كم.2

 .3ح�صاد مياه الأمطار يف دولة فل�سطني:

 تنفيذ ًا لقرارات املجل�س االقت�صادي واالجتماعي وقرارات اجلمعية العمومية واملجل�س التنفيذي للمركز العربي "�أك�ساد"،املتعلقة بدعم االقت�صاد الوطني الفل�سطيني ،يعمل �أك�ساد على تنفيذ م�شروع ح�صاد مياه الأمطار يف دولة فل�سطني �ضمن �إطار
خطة عمله ال�سنوية.
 تُعد م�شكلة نق�ص املياه ب�شكل عام يف الأرا�ضي الفل�سطينية من �أهم امل�شاكل التي تواجه القطاع الزراعي ،حيث �إن هناك نق�ص ًاحاد ًا ومتزايد ًا يف كمية املياه املتاحة� ،سواء املياه املخ�ص�صة لأغرا�ض ال�شرب� ،أو املياه املخ�ص�صة لأغرا�ض الري ،ويعود ذلك
بالدرجة الأوىل �إىل �سيطرة �سلطات االحتالل ال�صهيوين على املوارد املائية� ،سواء اجلوفية منها �أو ال�سطحية ،حيث ي�سيطر
االحتالل على نحو % 87من امل�صادر املائية املتاحة .من جه ٍة �أخرى �أدت التغريات املناخية يف ال�سنوات الأخرية �إىل تراجع
معدالت الأمطار ،وتذبذبها� .إ�ضافة �إىل ذلك ف�إن املناطق التي تتمتع بوفرة املياه اجلوفية ،مثل حمافظات طولكرم وقلقيلية
تدهورت فيها الأرا�ضي الزراعية ،وجدير بالذكر هنا هو �أنه يوجد نق�ص كبري يف م�صادر مياه الري املتاحة يف املناطق ،التي
تتوافر فيها الأرا�ضي الزراعية ،مثل حمافظات �أريحا ،والأغوار ،وجنني وطوبا�س ،واخلليل وبيت حلم.
 قامت وزارة الزراعة بالتعاون مع �سلطة املياه الفل�سطينية بالبحث عن البدائل املتاحة لتوفري �أي كميات مياه �إ�ضافية ممكنةلال�ستفادة منها يف قطاع الزراعة ،فتوجهت الوزارة لفكرة احل�صاد املائي (�إن�شاء ال�سدود والربك الرتابية) ،وفع ًال مت �إن�شــاء
�أول �سـد يف فل�سـطني (�سد العوجا) �سنة  ،2011الذي تبلغ �سـعته قرابة � 700ألف م ، 3وي�ؤمل من بناء هذا ال�سد امل�ساهمة يف
حل م�شكلة نق�ص املياه يف منطقة العوجا.
 وا�ستكما ًال ال�سرتاتيجية احل�صاد املائي التي تتبعها وزارة الزراعة ،ف�إنها تعمل بالتعاون مع �سلطة املياه الفل�سطينية ،ومتا�شي ًامع اخلطة الثالثية للتنمية الزراعية ( )2015 - 2013على زيادة الكمية املتاحة من املياه لأغرا�ض الزراعة ،وذلك عرب �إطالق
برنامج احل�صاد املائي ،والعمل على �إن�شاء �آبار جمع املياه الزراعية ،لتوفري ما معدله  3200م 3من املياه �سنوي ًا.

الهدف من امل�شروع:

يتمثل هدف امل�شروع الرئي�سي يف زيادة كميات املياه املتاحة للزراعة� ،أما الأهداف الفرعية للم�شروع فهي:
• زيادة كميات املياه املتاحة للري التكميلي بنحو  5400م� 3سنوي ًا.
• زيادة �إنتاجية الأرا�ضي الزراعية ،من خالل زيادة امل�ساحة حتت الري التكميلي بقرابة  54دومن .
• حت�سني م�ستوى الدخل للمزارعني والأ�سر امل�ستهدفة.

اجلهات امل�شاركة يف امل�شروع:

ُينفذ هذا امل�شروع املركز العربي " �أك�ساد" بالتعاون مع وزارة الزراعة الفل�سطينية ،و�سلطة املياه الفل�سطينية( .القد�س و رام
اهلل واخلليل).

نتائج تنفيذ امل�شروع:

•
•
• زيادة امل�ساحات املروية بالري التكميلي يف منطقة امل�شروع بقرابة  54دومن .
• حت�سني الو�ضع االقت�صادي واالجتماعي لـ � 26أ�سرة م�ستفيدة .
• �إن�شاء بركة جلمع مياه الأمطار ،واال�ستفادة منها يف الري التكميلي.
حفر وجتهيز  26بئر للح�صاد املائي.

زيادة كميات املياه املتاحة للري بنحو  5400م� 3سنوي ًا.
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 . 4م�شروع اال�ستثمار الأمثل للموارد املائية ال�سطحية-ح�صاد املياه و�إدارة ا�ستثمارها مبنطقة الهقار بوالية مترنا�ست
باجلزائر يف �إطار التعاون بني املركز العربي لدرا�سات املناطق اجلافة و الأرا�ضي القاحلة "�أك�ساد" حمافظة تنمية
الفالحة يف املناطق ال�صحراوية  -ورقلة  -اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية:
الهدف من امل�شروع:

اال�ستثمار الأف�ضل للموارد املائية ال�سطحية با�ستخدام تقانات ح�صاد املياه
 ،ودرء الفي�ضانات للتخفيف من الت�أثريات ال�سالبة للتغريات املناخية ،مع
�ضمان التنمية امل�ستدامة� ،إ�ضاف ًة �إىل ت�أهيل وتدريب الكوادر الفنية ،ورفع
م�ستوى الأداء يف جمال التحليل والتوجيه واملراقبة.

اجلهات امل�شاركة يف امل�شروع:

ُينفذ ه��ذا امل���ش��روع امل��رك��ز العربي " �أك�ساد" بالتعاون م��ع حمافظة
تنمية الفالحة يف املناطق ال�صحراوية -ورقلة باجلمهورية اجلزائرية
الدميقراطية ال�شعبية ،يف والية ورقلة  -منطقة الهقار -مترنا�ست.

نتائج تنفيذ امل�شروع:

الأحوا�ض ال�صبابة يف منطقة الدرا�سة

•
• معاجلة اخلرائط الطبوغرافية وال�صور وا�ستخراج منوذج االرتفاع الرقمي واخلرائط الغر�ضية وخرائط الأحوا�ض الفرعية
جمع البيانات املناخية واخلرائط والتقارير املتوافرة.

وامل�سيالت املائية (  39خريطة).

•
• �إع��داد التقرير املرحلي الأول للدرا�سة وعر�ضه ومناق�شته مع فريق العمل بتمرنا�ست  -اجلزائر ( 22-21نوفمرب/ت�شرين
بناء قاعدة بيانات وحتليل ومعاجلة البيانات املتوافرة (اليومية وال�شهرية وال�سنوية).

•

.)2016/2

جمع وحتليل ومعاجلة البيانات املناخية واخلرائط وتقييم الو�ضع احلايل ملنطقة الدرا�سة وتقدمي املقرتحات والتو�صيات".

• القيام بزيارات ميدانية بحو�ض مترنا�ست ،حيث مت زي��ارة بع�ض املن�ش�آت املائية حل�صاد املياه ،وموقع املحطة املناخية
بتمرنا�ست ،واملحطة الهيدرومرتية املتواجدة يف وادي مترنا�ست.
• تنظيم دورة تدريبية حول "الدرا�سة الهيدرولوجية وتقانات ح�صاد املياه " خالل الفرتة  ،2016/11/ 28 - 20بتمرنا�ست –
اجلزائر ،ل�صالح جمموعة من الفنيني واملخت�صني يف جمال املياه.

املعدل ال�شهري للأمطار يف حمطة اال�سكرم
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 .5م�شروع التنمية الزراعية امل�ستدامة لل�ساحل ال�شمايل الغربي يف جمهورية م�صر العربية (حو�ض الق�صابة /
باجو�ش):
الهدف من امل�شروع:

ا�ستحداث منوذج تنموي رائد لأحد �أودية حو�ض (الق�صابة/باجو�ش) يف منطقة ت�ستقبل هطوالت مطرية حمدودة ن�سبي ًا ،وذلك
من خالل:
• درا�سة املوارد املائية والرتبة ،واقرتاح تقانات ح�صاد مياه الأمطار املنا�سبة.
• تنمية الغطاء الرعوي ،و�إدخال �أ�صناف جديدة من املحا�صيل الب�ستانية.
• زيادة كفاءة �إدارة املوارد املائية يف املنطقة ،لرفع م�ستوى معي�شة املواطنني ،وحت�سني الأحوال البيئية ال�سائدة.
• درا�سة �إمكانية التو�سع يف تطبيقات نتائج النموذج يف باقي وديان احلو�ض ب�صف ٍة خا�صة ،ويف وديان ال�ساحل ال�شمايل الغربي
مل�صر ب�صف ٍة عامة ،ويف املناطق امل�شابهة بالدول العربية.

اجلهات امل�شاركة يف امل�شروع:

ُينفذ هذا امل�شروع املركز العربي " �أك�ساد" بالتعاون مع مركز بحوث ال�صحراء بجمهورية م�صر العربية.

نتائج تنفيذ امل�شروع:

• ا�ستكمال امل�سوحات امليدانية والدرا�سات املعملية ملنطقة الدرا�سة واملنطقة الرائدة ،من حيث درا�سة خ�صائ�ص الرتبة واملوارد
املائية ال�سطحية واجلوفية والغطاء النباتى وا�ستخدامات الأرا�ضي .
• �إنتاج خرائط �أر�ضية ونباتية ومائية.
• القيام بالدرا�سات وامل�سوحات احلقلية والأعمال املكتبية وال�سيما مايتعلق بالدرا�سة الطبوغرافية واجليومورفولوجية
والهيدرولوجية حلو�ض الق�صابة/باجو�ش وتقييم الواردات املائية بحو�ض وادي �صخر (املوقع النموذجي).

املهام احلقلية:

• ا�ستك�شاف املنطقة (حو�ض وادي �صخر) ،من حيث املوقع اجلغرايف واخل�صائ�ص الطبيعية والأن�شطة ال�سكانية ،والنظم املتبعة
حل�صاد مياه الأمطار ،واملحافظة على املوارد املائية ،و...الخ� ،إ�ضاف ًة لتوثيق املعلومات والبيانات حول الوديان املكونة للحو�ض،
من حيث امتدادها وحدودها و�أ�سماءها املحلية ،و�إج��راء امل�سوحات امليدانية خل�صائ�ص الرتبة ،و�أخذ العينات ،والغطاء
لبع�ض منها للتعرف على خ�صائ�صها و�أبعادها ،و ...الخ.
النباتي ،واملن�ش�آت املائية ،والرفع امل�ساحي ٍ
•تدقيق الت�صميمات الهند�سية للمن�ش�آت املائية ،وامل�سح اجليوكهربائي لتحديد عمق طبقة الأ�سا�س مبواقع ال�سدود.

الدرا�سات اجليومورفولوجية والهيدرولوجية ،وتقييم خ�صائ�ص الأحوا�ض والواردات املائية:
•درا�سة خ�صائ�ص الرتبة يف منطقة وادى �صخر ،حيث قام فريق
العمل بتحديد املواقع و�أخذ العينات ال�ضرورية ( 56عينة) لدرا�سة
الرتبة و�إعداد اخلريطة التف�صيلية ب�إ�شراف اخلبري املخت�ص يف
املجال.
• ت�صميم ال�سدات التعويقية املقرتحة باملوقع النموذجي بحو�ض
وادي �صخر ،والعمل على تنفيذها (� 16سدة).
• اعداد التقرير الفني املرحلي الثاين.
• القيام بدورات تدريبية حول ح�صاد املياه وتنمية املراعي.

حدود وجممعات مياه الأمطار لوديان
حو�ض الق�صابة/باجو�ش
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م�شروع التغذية اال�صطناعية للمياه اجلوفية:
احلد من ظاهرة تداخل مياه البحر مع املياه العذبة يف منطقة احلازمية – ب�يروت باجلمهورية اللبنانية(�إدارة
التغذية اال�صطناعية للمياه اجلوفية يف احلازمية لدرء تداخل مياه البحر):
تقع منطقة احلازمية جنوب �شرق مدينة بريوت ،وهي منطقة �سكنية تعتمد على الآبار يف ت�أمني احتياجاتها املائية ،وقد �أدت
زيادة ال�ضخ من املياه اجلوفية �إىل هبوط من�سوب املياه اجلوفية وحلول مياه البحر املاحلة حمل املياه اجلوفية العذبة ،وتدهور
نوعية املياه اجلوفية ،وقد بد�أت عام � 2000أعمال التغذية اال�صطناعية للمياه اجلوفية بحقن املياه يف �أحد الآبار من �أجل احل ّد
من هذا التداخل.

هدف امل�شروع:

تقييم اجلدوى الفنية واالقت�صادية لأعمال التغذية
اال�صطناعية للمياه اجلوفية ل��درء ظاهرة تداخل
مياه البحر يف منطقة احلازمية بريوت – لبنان

اجلهات امل�شاركة يف امل�شروع:

ُينفذ امل�شروع بالتعاون بني اك�ساد والوكالة الأملانية
للتعاون ال ��دويل  ، GIZواجل��ام�ع��ة االم��ري�ك�ي��ة يف
ب�يروت� ،ضمن �إط��ار م�شروع التكيف مع التغريات
املناخية .ACCWAM

نتائج تنفيذ امل�شروع:

حدود منطقة الدرا�سة

• بناء قاعدة بيانات متكاملة للمعلومات الهيدرولوجية ،والهيدروجيولوجية ،واملناخية ،ومعلومات ا�ستخدامات املياه يف منطقة
احلازمية ،وتُعد هذه القاعدة مرجع ًا هامة لكافة �أ�شكال الدرا�سات املائية املمكنة يف املنطقة.
•حتليل وتو�صيف تف�صيلي لواقع ا�ستخدامات املياه يف منطقة احلازمية ،باال�ستفادة من معطيات امل�سوحات احلقلية ،وتقانات
التحليل الإح�صائي.
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• تنفيذ م�سح حقلي لكمية ونوعية املياه ال�سطحية ،ومياه
الأمطار م ّكن من تقدير املوارد املائية ال�سطحية فيها.
•�إجراء درا�سة هيدروجيولوجية تف�صيلية للمنطقة ،وو�ضع
من��وذج مفهومي يعرب ع��ن ظ��روف تخزين وح��رك��ة املياه
اجلوفية يف احلازمية ،مما مكن من ح�ساب امليزان املائي
اجلويف فيها.
• درا�سة خيارات التخفيف من �آثار الظاهرة ،ومن بينها:
• تدابري خا�صة بالطلب على املياه ،وت�شمل جميع جوانب
املحافظة على املياه ،ومنها تدابري حفظ املياه امل�ستهلكة يف
املباينالعامةوغريهامناملرافقالعمومية،واملن�ش�آتال�صناعية
والتجارية ،واملنازل اخلا�صة ،مبا يف ذلك احلدائق.
موقع امل�شروع :احلازمية  -بريوت
• تدابري �إمدادات املياه ،وت�شمل عدة �أنواع خمتلفة من �سبل الإمداد ،ومنها حت�سني �شبكة �أنابيب املياه العامة ،و�إعادة ا�ستخدام
مياه ال�صرف ال�صحي املعاجلة ،وا�ستخدام املياه الرمادية ،وح�صاد مياه الأمطار من �أ�سطح املباين.
 لقد وجد �أنه ميكن حتقيق تغذية طبقات املياه اجلوفية عرب تدابري متنوعة ،بع�ضها منا�سب للتطبيق يف املناطق احل�ضرية،وبع�ضها الآخر منا�سب للتطبيق يف املناطق الأخرى عند روافد يف الأجزاء الو�سطى والعليا من احلو�ض املائي ،ومنها مث ًال جبل
لبنان ،وميكن تطبيق تدابري التغذية املبا�شرة وغري املبا�شرة يف منطقة بريوت الكربى ،مبا ي�شمل على �سبيل املثال:
• حقن املياه الفائ�ضة يف مو�سم الأمطار (هي خطوة يجري تنفيذها بالفعل).
• حقن مياه ال�صرف ال�صحي املعاجلة (من املخطط �أن يتم ذلك بعد �إن�شاء حمطتني كبريتني للمعاجلة).
• ا�ستخدام الأر�صفة النفوذة ملياه الأمطار لتح�سني عملية ت�سربها باجتاه املياه اجلوفية.
• بناء �أحوا�ض لتح�سني ر�شح مياه الأمطار �إىل باطن الأر�ض.
• حماية وتو�سيع امل�ساحات اخل�ضراء (احلدائق واملتنزهات).
• فر�ض قيود على عزل �سطح الأر�ض (بالإ�سفلت �أو اخلر�سانة) يف ال�شوارع والطرق ال�سريعة ،ومواقف ال�سيارات وغريها.
• التو�سع يف ح�صاد مياه الأمطار لتغذية خزانات املياه اجلوفية.
 وبالن�سبة للروافد يف الأجزاء الو�سطى والعليا من احلو�ض املائي (�أو ما يعادلها من روافد املياه اجلوفية التي متد نظام طبقاتاملياه اجلوفية ال�ساحلية باملياه) ميكن تنفيذ الإجراءات الإ�ضافية التالية لتغذية اخلزانات اجلوفية:
• حماية الغطاء النباتي الطبيعي والغابات املزروعة التي ت�ؤدي دور احلاجز الهيدرولوجي.
• تخطيط ا�ستخدام الأرا�ضي ،مبا يقلل �إىل �أق�صى درجة من التعدي على املناطق الطبيعية ،والزحف العمراين �إىل املناطق
املنا�سبة للت�سرب والتغذية.
• التقليل من عزل �سطح الأر�ض عند بناء الطرق ،و�إن�شاء مراكز الت�سوق واملنازل ،وغريها من املباين.
• تفادي التلوث املو�ضعي وغري املو�ضعي للمياه يف مناطق تغذية خزانات املياه اجلوفية ب�سبب الأن�شطة الزراعية وال�صناعية
والنفطية وغريها.
• ت�شييد �سل�سلة من ال�سدود على روافد وجمرى النهر الرئي�سي لنهر بريوت من �أجل �إبطاء تدفق املياه و�إعطائها وقت ًا كافي ًا
للت�سرب �إىل باطن الأر�ض.
•حتويل مياه الفي�ضانات يف روافد النهر الدنيا �إىل خزانات تر�شيح.
• زيادة تخزين املياه يف اخلزانات والأحوا�ض ب�شكل عام ،كلما كان ذلك جمدياً.
 حتمل جميع هذه التدابري مزايا وعيوب ،ويجب الإملام مبتطلبات تنفيذها عند تخطيط �أي م�شروع يهدف �إىل تغذية خزاناتاملياه اجلوفية ،ويف حالة اال�ستمرار يف ا�ستخراج املياه من �أحد خزانات املياه اجلوفية ال�ساحلية ،ف�إنه يجب على الأقل �إ�ضافة
نف�س كمية املاء التي ا�ستخرجت من خالل تغذية اخلزان اجلوفية (بنوعية جيدة من املياه ال�سطحية ومياه املطار من �أجل وقف
ت�سرب مياه البحر) ،ويتعني تكرار عملية تغذية خزانات املياه اجلوفية بانتظام ،حتى بلوغ م�ستوى التوازن بني كميات املياه
امل�ستخرجة من خزانات املياه اجلوفية ال�ساحلية والكميات التي تُ�ضاف من املنبع.
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م�شروع التكيف مع التغريات املناخية:
م�شروع �إعادة ا�ستخدام مياه ال�صرف الزراعي للتكيف مع التغريات املناخية يف جمهورية م�صر العربية:

يغطي امل�شروع التجريبي م�ساحة  6000فدان ،يقوم بزراعتها نحو  3000مزارع موزعني على ثالث جمعيات مل�ستخدمي املياه،
وت�صل ن�سبة الن�ساء يف هذه اجلمعيات �إىل  ،% 30ويعاين املزارعون من نق�ص مياه الري يف منطقة امل�شروع التجريبي ،ولذلك
ب�شكل فردي عن طريق �ضخ مياه ال�صرف ال�صحي والزراعي ال�ستخدامها يف الري ،مما ترتب عليه
ا�ضطروا �إىل عالج امل�شكلة ٍ
م�شاكل تتعلق بتدين نوعية املياه ب�سبب امللوحة ،وارتفاع معدالت ا�ستهالك الطاقة.

هدف امل�شروع:

�إعادة ا�ستخدام مياه ال�صرف الزراعي ،مب�ساعدة وحدة �ضخ متنقلة مل�ساعدة املجتمعات املحلية ،ويعتمد هذا الأ�سلوب على خلط
مياه ال�صرف مبياه الري �أثناء فرتات زيادة الطلب على املياه (من �أيار /مايو �إىل �أيلول� /سبتمرب) ،علم ًا �أن املحا�صيل الرئي�سية
امل�ستفيدة يف امل�شروع هي الأرز والقمح والذرة والرب�سيم واخل�ضروات ،يف مدينة املحمودية مبحافظة البحرية �شمال م�صر.

اجلهات امل�شاركة يف امل�شروع:

ُينفذ امل�شروع بالتعاون بني املركز العربي "�أك�ساد" ،ووزارة املوارد املائية والري يف جمهورية م�صر العربية ،والوكالة الأملانية
للتعاون الدويل � ،GIZضمن �إطار م�شروع التكيف مع التغريات املناخية .ACCWAM

نتائج تنفيذ امل�شروع:

عجز مائي نظر ًا لتواجدها يف نهاية �إحدى قنوات الري يف حمافظة البحرية �شمال م�صر ،هي مدينة
• اختيار منطقة تعاين من ٍ
املحمودية.
• درا�سة املوقع النموذجي ،حيث ُجمعت البيانات
وعوجلت ق�صد تركيب م�ضخة
وحللت ُ
ال�ضرورية ُ
متنقلة باملوقع ،ال�ستعمالها يف خلط مياه ال�صرف
الزراعي ومياه نهر النيل من �أجل عملية الري.
• درا� �س��ة ع��دة خ �ي��ارات ل�ضخ امل �ي��اه م��ن قناة
ال�صرف �إىل قناة الري ،لإعادة ا�ستعمال مياه
ال�صرف الزراعي ،وقد اخترب تركيب م�ضخة
متحركة خالل فرتة العجز املائي (ثالثة �شهور
امل�ضخة املتنقلة خلط مياه ال�صرف الزراعي مع مياه النيل
ال�صيف) ،على �أن ي�ت��م ا�ستعمال م�ضخات
�صديقة للبيئة ت�ستخدم الطاقة ال�شم�سية على م�ستوى احلقل ،مع مراعاة تفعيل دور اجلمعيات املحلية مل�ستفيدي املياه يف
املنطقة امل�ستهدفة.
• �شراء م�ضخة متنقلة.
• ا�ستعمال امل�ضخة من قبل املزارعني ،والقيام ب�أعمال املتابعة لأخذ العينات وحتليلها.

قناة ري يف موقع امل�شروع
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وم��ن املتوقع �ضمان ا�ستدامة امل�شروع م��ن خ�لال �إ� �ش��راك جمعيات
م�ستخدمي املياه واملوظفني املحليني التابعني ل��وزارة امل��وارد املائية
والري ،مع الإ�ستفادة من الدرا�سات الفنية واالقت�صادية  -االجتماعية
ذات ال�صلة.
وقد حقق امل�شروع التجريبي يف دلتا النيل �إجنازات عديدة ،منها:
• زيادة �إمدادات املياه.
• �ضمان م�ستوى جودة املياه املطلوب.
• حت�سني كفاءة ا�ستخدام املياه.
• احلد من ا�ستهالك الطاقة.
متابعة خرباء �أك�ساد مع املزارعني يف موقع امل�شروع

م�شروع تقييم �أثر التغريات املناخية يف املوارد املائية العربية:
 .1م�شروع درا�سة التغريات املناخية وت�أثرياتها على املوارد املائية يف الدول العربية:
هدف امل�شروع:

تقييم التغريات احلالية وامل�ستقبلية يف املناخ باملنطقة العربية  ،وحتديد �آثار هذه التغريات يف املوارد املائية املتاحة فيها.

اجلهات امل�شاركة يف امل�شروعُ :ينفذ هذا امل�شروع بالتعاون بني املركز العربي "�أك�ساد" ،وجلنة الأمم املتحدة االقت�صادية
واالجتماعية لدول غرب �آ�سيا ( ،)ESCWAواملنظمة العاملية للأر�صاد اجلوية (WMO) ،واملعهد ال�سويدي للأر�صاد والهيدرولوجيا
( ،)SMHIوالوكالة ال�سويدية للتنمية (SIDA) ،والوكالة الأملانية للتعاون الدويل ( ،)GIZوبرنامج الأمم املتحدة للبيئة  -املكتب
الإقليمي لدول غرب �آ�سيا ( ،)UNEP/ROWAومنظمة الأغذية والزراعة ( ،)FAOومنظمات �أخرى.

نتائج تنفيذ امل�شروع:

ُا�ستخدم النموذج املناخي الإقليمي ( RCA4 (Rossby Centre Regional Atmospheric Modelاملُ َع ّد من قبل باحثي املناخ
يف معهد الأر�صاد اجلوية والهيدرولوجيا ال�سويدي ( )SMHIلتحديد التغريات املناخية امل�ستقبلية لغاية نهاية القرن احلايل
با�ستخدام �سيناريو االنبعاثات الغازية املرتفع  ،RCP8.5وال�سيناريو املتو�سط  .RCP4.5وقد مت احل�صول على هذه النتائج
لكامل املجال العربي بتباعد مكاين ( )Resolutionقدره  50كم.
ومن �أجل حتديد �أثر التغريات املناخية يف املوارد املائيةُ ،ا�ستعمل النموذجان الهيدرولوجيان  HYPEو VICلتقدير التغري يف اجلريان
ال�سطحي والتبخر  -النتح لغاية عام  ،2100حيث ا�ستُخدمت نتائج النماذج املناخية كمدخالت للنماذج الهيدرولوجية.
التغريات امل�ستقبلية املتوقعة يف درجات احلرارة
د َّلت نتائج النماذج املناخية ب�شكل عام على ارتفاع متوقع يف درجات احلرارة يف كامل املنطقة العربية.
يف �أف�ضل تقدير ،ومع �إتباع نظم جيدة للتخفيف من االنبعاثات الغازية وفق ًا لل�سيناريو املتو�سط  ،RCP 4.5من املتوقع �أن تبلغ
الزيادة يف درجة احلرارة  1.48درجة مئوية يف فرتة منت�صف القرن ،ويف حدود  1.90درجة مئوية مع نهاية هذا القرن.
يف �أ�سو�أ ال�سيناريوهات التي ال تُتخذ فيها تدابري و�إجراءات �أكرث مما هو جا ٍر حالي َا لتقليل االنبعاثات الغازية ،من املتوقع �أن ي�صل
ارتفاع درجة احلرارة �إىل  2.5درجة مئوية خالل فرتة منت�صف القرن احلايل ،و�أربع درجات مئوية مع نهايته.
�أكرث املناطق ت�أثر ًا بارتفاع درجات احلرارة هي منطقة جنوب غرب املغرب العربي ،حيث �إنه من املتوقع �أن ت�ؤدي التغريات
املناخية �إىل زيادة درجات احلرارة فيها مبقدار  1.71درجة مئوية ،و  2.22درجة مئوية يف فرتتي منت�صف ونهاية القرن على
التوايل من �أجل �سيناريو االنبعاثات الغازية املتو�سط  ،RCP 4.5كما �أنه من املتوقع وفق ًا للنماذج املناخية �أن ترتفع درجات
احلرارة فيها مبقدار  2.43درجة مئوية ،و 4.73درجة مئوية يف فرتتي منت�صف ونهاية القرن على التوايل من �أجل �سيناريو
االنبعاثات الغازية املرتفع .RCP 8.5
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جدول الزيادة يف درجات احلرارة يف �أهم املناطق
التغريات املتوقعة يف درجات احلرارة (درجة مئوية)
املنطقة اجلغرافية
وفق ال�سيناريو املرتفع RCP 8.5
وفق ال�سيناريو املتو�سط RCP 4.5
نهاية القرن
منت�صف القرن نهاية القرن منت�صف القرن
منطقة �شرق البحر الأبي�ض املتو�سط
3.48
1.81
1.65
1.32
منطقة جنوب البحر الأبي�ض املتو�سط
3.43
1.81
1.64
1.22
منطقة جبال الأطل�س
3.94
2.10
1.80
1.32
منطقة �شرق البحر الأحمر
3.82
2.09
1.84
1.46
منطقة و�سط �شبه اجلزيرة العربية
3.99
2.54
1.85
1.53
منطقة جنوب �شبه اجلزيرة العربية
3.52
2.17
1.68
1.34
منطقة حو�ضي نهري دجلة والفرات
4.21
2.54
1.85
1.53
منطقة �أعايل حو�ض نهر النيل
4.20
2.85
2.15
1.72
منطقة القرن الأفريقي
2.99
1.59
1.46
1.12
منطقة جنوب غرب املغرب العربي (موريتانيا)
4.73
2.43
2.22
1.71

التغريات امل�ستقبلية املتوقعة يف الهطوالت املطرية
دلت نتائج النماذج املناخية �أنه يف فرتة منت�صف القرن احلايل �سيتعر�ض نحو  % 17من م�ساحة املنطقة العربية لتناق�ص يف
متو�سط الهطول املطري ال�سنوي ،بينما �ستتعر�ض ن�سبة  % 16منه �إىل زيادة يف قيم متو�سط الهطوالت املطرية ال�سنوية� .أما
امل�ساحة املتبقية والتي تبلغ ن�سبتها بحدود  % 68من امل�ساحة الإجمالية ،ف�إن التغري يف قيم الهطوالت املطرية �سيكون طفيف ًا جد ًا
�أو معدوم ًا� .أما يف فرتة نهاية القرن ف�ستُحافظ امل�ساحة التي تتعر�ض لتناق�ص يف متو�سط الهطول املطري ال�سنوي على نف�س
الن�سبة ،بينما �ستتعر�ض ن�سبة  % 24منها �إىل زيادة يف قيم متو�سط الهطوالت املطرية ال�سنوية� .أما امل�ساحة املتبقية والتي تبلغ
ن�سبتها بحدود  % 61من امل�ساحة الإجمالية ،ف�إن التغري يف قيم الهطوالت املطرية �سيكون طفيف ًا جد ًا �أو معدوم ًا.
كما ُوجد �أن قيم التغري يف متو�سط الهطول املطري تختلف من حيث التزايد �أو التناق�ص ح�سب املوقع اجلغرايف ،فترتكز املناطق التي
�سيح�صل فيها انخفا�ض يف الهطوالت املطرية يف �شرق وجنوب البحر الأبي�ض املتو�سط و �شرق البحر االحمر و�أعايل نهر النيل و�سل�سلة
جبال الأطل�س وو�سط �شبه اجلزيرة العربية .
وترتكز املناطق التي �سيح�صل فيها تزايد يف الهطول املطري يف جنوب موريتانيا وجنوب �شرق �شبه اجلزيرة العربية والقرن الإفريقي
(جيبوتي وال�صومال) وجبال الأحجار يف جنوب اجلزائر وجنوب �سرت يف ليبيا� .أما بالن�سبة حلو�ضي نهري دجل ًة والفرات ،فمن
املتوقع �أن ي�شهد تزايد ًا يف الهطول املطري بالن�سبة ل�سيناريو االنبعاثات الغازية املتو�سط  RCP 4.5يف فرتتي منت�صف ونهاية القرن،
�أما بالن�سبة لل�ســـيناريو املرتفع  RCP 8.5فمن املتوقع �أن يتناق�ص الهطول املطري يف احلو�ضني املذكورين.
جدول التغريات يف الهطوالت املطرية لأهم املناطق
التغريات املتوقعة يف الهطوالت املطرية ()%
املنطقة اجلغرافية
وفق ال�سيناريو املرتفع RCP 8.5
وفق ال�سيناريو املتو�سط RCP 4.5
نهاية القرن
منت�صف القرن نهاية القرن منت�صف القرن
منطقة �شرق البحر الأبي�ض املتو�سط
 10.7 5.0 1.62.3 +
منطقة جنوب البحر الأبي�ض املتو�سط
 17.5 8.4 5.7 0.8منطقة حو�ضي نهري دجلة والفرات
 0.60.4 +
3.1 +
7.1 +
منطقة جنوب �سرت
 24.6 14.4 7.0 10.0منطقة جنوب �شرق �شبه اجلزيرة العربية
 12.1 6.117.6 +
+12.4
منطقة و�سط �شبه اجلزيرة العربية
8.4 +
15.9 +
15.9 +
 7.7منطقة جنوب �شبه اجلزيرة العربية
+4.9
 8.310.7 +
 8.5منطقة �شرق البحر الأحمر
 7.7 5.4 0.8 6.1منطقة �أعايل حو�ض نهر النيل
 0.73 1.7 4.2 5.6منطقة جنوب موريتانيا
27.7 +
16.9 +
9.5 +
12.2 +
منطقة جنوب غرب املغرب العربي (موريتانيا)
31.3 +
16.5 +
+22.2
14.6 +
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التغريات امل�ستقبلية املتوقعة يف املوارد املائية
دلت نتائج النماذج املناخية �أن قيم التغري املتوقع يف قيم اجلريان ال�سطحي تختلف من حيث التزايد �أو التناق�ص ح�سب
املوقع اجلغرايف ،فترتكز املناطق التي �سيح�صل فيها انخفا�ض يف اجلريانات ال�سطحية يف �شرق البحر الأبي�ض املتو�سط وجبال
اليمن وع�سري و�أعايل نهر النيل و�سل�سلة جبال الأطل�س واجلبل الأخ�ضر يف ليبيا .بينما ترتكز املناطق التي �سيح�صل فيها تزايد
يف اجلريان ال�سطحي يف جنوب موريتانيا وجنوب �شرق �شبه اجلزيرة العربية والقرن الإفريقي (جيبوتي وال�صومال) وجبال
الأحجار يف جنوب اجلزائر وال�سفوح اجلنوبية جلبال االطل�س� .أما بالن�سبة حلو�ضي نهري دجلة والفرات ،فمن املتوقع �أن ي�شهدا
تزايد ًا يف اجلريان ال�سطحي بالن�سبة ل�سيناريو االنبعاثات الغازية املتو�سط يف فرتتي منت�صف القرن ونهاية القرن �أما بالن�سبة
لل�سيناريو املرتفع ، RCP 8.5فمن املتوقع �أن يتناق�ص اجلريان ال�سطحي يف احلو�ضني املذكورين.
جدول التغري يف اجلريان ال�سطحي يف �أهم املناطق
التغريات املتوقعة يف اجلريان ال�سطحي (مم�/سنة)
املنطقة اجلغرافية
وفق ال�سيناريو املرتفع RCP 8.5
وفق ال�سيناريو املتو�سط RCP 4.5
نهاية القرن
منت�صف القرن نهاية القرن منت�صف القرن
منطقة �شرق البحر الأبي�ض املتو�سط
 28.0 14.8 1.974.3 +
منطقة جنوب البحر الأبي�ض املتو�سط
 1.40.1 +
5.6 +
1.3 +
منطقة حو�ضي نهري دجلة والفرات
 13.1 8.55.5 +
10.4 +
منطقة جبال الأطل�س
 32.6 22.3 12.4 15.0منطقة اجلبل الأخ�ضر  -ليبيا
 16.8 14.20.3 +
 2.3منطقة �أعايل حو�ضي نهري دجلة والفرات
 13.1 8.55.6 +
10.4 +
منطقة جنوب �شرق �شبه اجلزيرة العربية
8.5 +
5.7 +
14.1 +
1.0 +
منطقة جبال �شرق البحر الأحمر
 0.44 0.060.9 +
 1.6منطقة جبال الأحجار جنوب اجلزائر
5.9 +
4.0 +
5.2 +
4.2 +
منطقة جنوب موريتانيا
24.0 +
11.1 +
9.2 +
9.8 +
منطقة القرن الإفريقي
16.0 +
6.4 +
13.4 +
8.0 +

التغريات املتوقعة يف الهطوالت املطرية يف املنطقة العربية وفقا التغريات املتوقعة يف درج��ات احل ��رارة يف املنطقة العربية وفقاً
لل�سيناريو RCP4.5
لل�سيناريو RCP4.5
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 .2م�شروع تقييم ح�سا�سية املوارد املائية للتغريات املناخية يف املنطقة العربية و�آثارها االقت�صادية واالجتماعية:
الهدف من امل�شروع:

تقييم ح�سا�سية املوارد املائية يف املنطقة العربية ،وحتديد املناطق ال�ساخنة ()hotspotsاالكرث ت�أثرا بالتغريات املناخية يف
املنطقة العربية.

اجلهات امل�شاركة يف امل�شروع:

ينفذ هذا امل�شروع بالتعاون بني اك�ساد وجلنة الأمم املتحدة االقت�صادية واالجتماعية لغرب �آ�سيا ( ،)ESCWAوالوكالة الأملانية
للتعاون الدويل(.)GIZ

نتائج تنفيذ امل�شروع:
• تقييم احل�سا�سية من خالل تق�سيم اله�شا�شة �إىل ثالث مكونات:
 -التعر�ض.

 -احل�سا�سية.

 التكيف.ُ
عدد من الأبعاد وحتت كل بعد �أدرج عد ٌد من امل�ؤ�شرات.
مت تق�سيم كل مكون من مكونات احل�سا�سية �إىل ٍ

ُق�سمت جماالت ت�أثري احل�سا�سية �إىل خم�سة قطاعات:
 - 1قطاع املياه.
 - 2قطاع الزراعة.
 - 3القطاع البيئي واحليوي.
 - 4قطاع البنى التحتية وامل�ستوطنات الب�شرية.
 - 5قطاع املوارد الب�شرية.
• �شارك �أك�ساد يف و�ضع م�ؤ�شرات احل�سا�سية لكل قطاع من
هذه القطاعات وقد مت اختيار  65م�ؤ�شر للقطاعات املختلفة.
• �شارك اك�ساد يف �إعداد اخلرائط التي تعرب عن كل م�ؤ�شر
با�ستخدام نظم املعلومات اجلغرافية ،حيث مت تنزيل هذه
البيانات من قواعد البينات العاملية ،وتدقيقها مع البيانات الوطنية للدول والعمل على حت�سينها ،ومن ثم جتهيز كل امل�ؤ�شرات يف
خرائط لها نف�س الدقة ،ويف هذا الإطار نفذ املركز العربي "�أك�ساد" العديد من اخلرائط على م�ستوى املنطقة العربية ،وب�صيغتني
الأوىل متثل القيمة احلقيقية للم�ؤ�شر ،والثانية متثل ت�صنيف احل�سا�سية بالن�سبة لهذا امل�ؤ�شر ،واخلرائط املنجزة هي:
• خارطة املناطق املروية فعلي ًا.
• خارطة املناطق غري املروية (البعلية).
• خارطة املناطق املجهزة للري.
• خارطة تدهور الغطاء النباتي للفرتة .2011 2000-
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خارطة املناطق الأكرث تعر�ض ًا خلطر الفي�ضانات.

•
• خارطة توزع الرثوة احليوانية (املاعز – الأغنام – املوا�شي) لعام .2005
• خارطة تدهور الغطاء النباتي.
• تدهور الغطاء الغابوي للفرتة .2013 - 2000
• اخلارطة الهيدروجيولوجية.
• اخلارطة االرتفاعية الرقمية  ،DEM 90mوخارطة االنحدارات.
• خارطة الغطاء النباتي.
• خارطة توزع الطرق.
• خارطة توزع وت�صنيف الرتبة .2014
• خارطة توزع ال�سدود مع التخزين الفعلي لكل �سد.
• خارطة املناطق املخدمة بال�سدود.

مناذج من اخلرائط امل�ستخدمة يف الدرا�سة

• امل�شاركة يف و�ضع منهجية الت�صنيف لكل م�ؤ�شر ،و�إعطائه قيم ح�سا�سية من � 1إىل  ،10بحيث �أُعطيت القيمة  1للمناطق الأقل
ح�سا�سية ،والقيمة  10للمناطق الأعلى ح�سا�سية ،وقد متت عملية الت�صنيف هذه بالت�شاور مع خرباء من الدول العربية والعامل.
• متت عملية تثقيل لهذه امل�ؤ�شرات عن طريق �إعداد ا�ستبيان ،مت توزيعه على خرباء من كل االخت�صا�صات املائية والبيئية
واملناخية واالقت�صادية يف الدول العربية ،للم�شاركة يف �إعطاء �أوزان للم�ؤ�شرات تبد�أ من ( 1م�ؤ�شر قليل الأهمية) �إىل (10م�ؤ�شر
مهم جدا) تعرب عن �أهميتها يف كل القطاعات ،حيث �شارك �أك�ساد يف �إعداد هذا اال�ستبيان ،و �شارك كذلك  15خبري ًا من خمتلف
�إدارات �أك�ساد يف الإجابة عن هذا اال�ستبيان.
• تنفيذ عملية التجميع الهند�سي  Aggregationبح�سب مكونات اله�شا�شة ،وعلى ثالثة قطاعات ،وهي القطاع البيئي واحليوي
وقطاع الزراعة وقطاع البنى التحتية وامل�ستوطنات الب�شرية.
Voverall = (V1 * V2 * V3) /3

• الإخراج النهائي خلرائط اله�شا�شة التي مت احل�صول عليها بعد عملية
• �إعداد دليل التدريب حول منهجية التقييم املتكامل للح�سا�سية ،الذي مت توزيعه على كل الدول العربية.
التجميع الهند�سي .
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خارطة ه�شا�شة القطاع الزراعي للتغريات املناخية لفرتة منت�صف القرن احلايل

•
• امل�شاركة يف كل االجتماعات الدورية ،التي عقدت يف مقر اال�سكوا يف بريوت ،وكذلك يف كل ور�شات العمل التي مت تنظيمها
�إعداد دليل التدريب حول منهجية التقييم املتكامل للح�سا�سية ،الذي مت توزيعه على كل الدول العربية.

خالل فرتة امل�شروع.

 .3م�شروع تقييم �أثر التغريات املناخية على انتاجية بع�ض املحا�صيل الزراعية يف املنطقة العربية:

ميكن للتغريات املناخية �أن ت�ؤثر يف القطاع الزراعي ،و�أن تنعك�س على �إنتاجية املحا�صيل الزراعية واحتياجاتها املائية ،وطول
فرتة منوها ،وهناك العديد من النماذج الريا�ضية التي ميكن ا�ستخدامها لدرا�سة �أثر التغريات املناخية على املحا�صيل الزراعية.
ومت يف هذه امل�شروع اختيار النموذج الريا�ضي  AquaCropوذلك للأ�سباب الآتية:
ب�شكل كبري على رطوبة الرتبة.
• يعتمد النموذج ٍ
• النموذج متاح جمان ًا.
• البيانات املطلوبة لت�شغيل النموذج حمدودة مقارن ًة مع النماذج الأخرى.
• �سهل اال�ستخدام.
• ي�ضع باحل�سبان ت�أثري التغري يف درجة احلرارة ،ومعدالت الأمطار ،وتركيز غاز الكربون .CO2

الهدف من امل�شروع:

درا�سة �أثر التغريات املناخية على بع�ض املحا�صيل الزراعية الرئي�سية يف املناطق الآتية:
 حمافظة الكرك يف الأردن دُر�س حم�صوال القمح وال�شعري. حو�ض العا�صي يف لبنان :دُر�ست حما�صيل الباذجنان والبطاطا والذرة. -منطقة �شمال الدلتا يف م�صر :دُر�ست حما�صيل القمح والذرة والقطن.
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اجلهات امل�شاركة يف امل�شروع:

ينفذ هذا امل�شروع بالتعاون بني املركز العربي "�أك�ساد" ،ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم املتحدة ( ،)FAOوالوكالة الأملانية
للتعاون الدويل ( ،)GIZوجلنة الأمم املتحدة االقت�صادية واالجتماعية لغرب �آ�سيا (.)ESCWA

نتائج تنفيذ امل�شروع:

•حتديد �أثر التغريات املناخية يف املحا�صيل الزراعية با�ستخدام النموذج الريا�ضي  Aqua Cropالذي طورته FAO
العالقة ما بني املياه و�إنتاجية املحا�صيل.

لدرا�سة

• ت�ضمنت منهجية العمل املراحل الآتية:
 جمع البيانات املناخية املقي�سة يف مواقع الدرا�سة الثالثة لفرتة ال تقل عن ع�شر �سنوات. حتديد التغريات املناخية (درجة حرارة وهطول مطري) وفق �سيناريوهات خمتلفة لالنبعاثات الغازية (Global Emission )Scenarioلـ  RCP4.5و .RCP8.5
 جمع بيانات حول الرتبة والري و�إدارة احلقل للمناطق امل�ستهدفة يف الدرا�سة. معايرة النموذج الريا�ضي با�ستخدام امل�شاهدات احلقلية لإنتاجية املحا�صيل الزراعية املدرو�سة. حتديد �أثر التغريات املناخية على �إنتاجية املحا�صيل ،وطول فرتة منوها ،واحتياجاتها املائية با�ستخدام النموذج الريا�ضيAquaCrop.

ال�سيناريوهات املناخية املدرو�سة:

و�ضعت ال��درا� �س��ة ال�سيناريوهات املناخية الآت �ي��ة بعني
االعتبار:
• �سيناريو االنبعاثات املرتفعة ( :)RCP8.5يفرت�ض بقاء
الأمور على حالها ،وعدم اتخاذ �إج��راءات للتخفيف من
االنبعاثات الغازية
• �سيناريو االنبعاثات املتو�سطة (� :)RCP4.5سيناريو متفائل
ن�سبي ًا من حيث تخفي�ض انبعاثات الغازات حيث يفرت�ض
زياده م�ستقبلية ب�سيطة يف زيادة انبعاثات  CO2قبل �أن
تبد�أ بالرتاجع بحلول .2040
• �أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل �أنه وفق ًا لل�سيناريو املتو�سط � RCP4.5ستنخف�ض �إنتاجية حم�صول الباذجنان مبقدار  % 9.5و
 % 13يف فرتتي منت�صف ونهاية القرن على التوايل  .كما �أنه من املتوقع ان تق�صر فرتة منو املح�صول مبقدار  17يوم ًا نتيجة
ارتفاع درجات احلرارة� ،أما بالن�سبة لالحتياجات املائية ملح�صول الباذجنان فمن املتوقع �أن تنخف�ض مبقدار  % 7يف نهاية
القرن بالرغم من زيادة درجات احلرارة ،ويعود ذلك �إىل ق�صر مو�سم النمو .ووفق ًا لل�سيناريو املرتفع  ،RCP8.5ف�إنه من
املتوقع �أن تنخف�ض �إنتاجية الباذجنان مبقدار  % 10و  % 27يف فرتتي منت�صف ،ونهاية القرن على التوايل.
• كما دلت النتائج التي مت احل�صول عليها من الدرا�سة �أنه وفق ُا لل�سيناريو املتو�سط � ،RCP4.5ستنخف�ض �إنتاجية حم�صول
البطاطا مبقدار  % 4و  % 5يف فرتتي منت�صف و نهاية القرن على التوايل ،ووفق ًا لل�سيناريو الأ�سو�أ ،ف�إنه من املتوقع انخفا�ض
�إنتاجية البطاطا يف منطقة حو�ض العا�صي يف �شمال لبنان مبقدار  % 5عند منت�صف القرن احلايل ،ومبقدار  % 11عند
نهايته.
• ويف حمافظة الكرك يف الأردن من املتوقع وفق ًا لل�سيناريو املتو�سط  ،RCP4.5انخفا�ض �إنتاجية حم�صول القمح البعل مبقدار
 % 1.5و  % 15.5يف فرتتي منت�صف ونهاية القرن على التوايل� .أما بالن�سبة لل�سيناريو اال�سو�أ  ،RCP8.5ف�إن �إنتاجية
حم�صول القمح �ستنخف�ض بحدود  % 5و  % 55.3يف فرتتي منت�صف و نهاية القرن على التوايل ،ويعود �سبب ذلك �إىل ارتفاع
درجات احلرارة ،وانخفا�ض متو�سط كمية الأمطار ال�سنوية.
• �أما يف منطقة �شمال الدلتا يف م�صر ،ف�إنه وفق ًا لل�سيناريو املتو�سط  RCP4.5من املتوقع انخفا�ض انتاجية حم�صول القمح
املروي مبقدار  % 4.1و  % 5.7يف فرتتي منت�صف ونهاية القرن على التوايل� .أما بالن�سبة لل�سيناريو املرتفع  ،RCP8.5فان
�إنتاجية حم�صول القمح تنخف�ض بحدود  % 4و  % 5.5يف فرتتي منت�صف ونهاية القرن على التوايل� ،أما بالن�سبة ملح�صول
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القطن ،ف�إن االنخفا�ض يف �إنتاجية حم�صول القطن من املتوقع �أن تكون بحدود  3و  % 6.3يف فرتتي منت�صف ونهاية القرن
على التوايل وفق ًا لل�سيناريو الأ�سو�أ.
• وجد �أن �أثر التغريات املناخية �سيكون �أكرب يف املحا�صيل املطرية ،و�ست�ؤدي هذه التغريات �إىل انخفا�ض طول مو�سم النمو،
وانخفا�ض االحتياجات املائية للمحا�صيل ،كنتيجة لق�صر طول مو�سم النمو.

 .4م�شروع درا�سة ح�سا�سية القطاع الزراعي للتغريات املناخية يف اجلمهورية اللبنانية:
الهدف من امل�شروع:

درا�سة ح�سا�سية القطاع الزراعي يف اجلمهورية اللبنانية للتغريات املناخية ،وذلك من خالل ا�ستخدام نتائج النماذج املناخية
للم�ؤ�شرات املتعلقة بالقطاع الزراعي.

اجلهات امل�شاركة يف امل�شروع:

ُينفذ هذا امل�شروع بالتعاون بني املركز العربي "�أاك�ساد" ،والوكالة الأملانية للتعاون الدويل ( ،)GIZواملركز الوطني لال�ست�شعار
عن بعد يف اجلمهورية اللبنانية (.)CNRS

نتائج تنفيذ امل�شروع:

• �أعد �أك�ساد درا�سة مرجعية تلخ�ص الدرا�سات ال�سابقة التي متت حول القطاع الزراعي يف لبنان و�أثر التغريات املناخية املتوقعة
بح�سب النماذج املناخية املختلفة ،وقد مت من خاللها حتديد امل�ؤ�شرات التي �ستدخل يف الدرا�سة
• قام �أك�ساد بت�أمني البيانات الالزمة للبدء بالعمل حيث مت جتهيز اخلرائط الآتية:
 .1خارطة املناطق الأكرث عر�ضة للفي�ضان.
 .2خارطة املناطق املروية
 .3خارطة الرتبة
 .4خارطة الكثافة ال�سكانية.
 .5مناطق توزع الالجئني.
 .6اخلارطة اجليولوجية.
 .7خارطة املياه اجلوفية
 .8خارطة ا�ستخدامات الأرا�ضي
 .9خارطة توزع الغابات
 .10خارطة الت�صحر

 .5م�شروع امل�ؤ�شرات الوطنية للت�صحر يف قطاع املياه يف اجلمهورية العربية ال�سورية:
الهدف من امل�شروع:

و�ضع م�ؤ�شرات وطنية للت�صحر خا�صة ب�سورية تغطي كافة القطاعات مثل قطاع املياه ،والرتبة والغطاء النباتي ،بحيث تراعي هذه
امل�ؤ�شرات ظروف الت�صحر املحلية ،وطبيعة عمل امل�ؤ�س�سات العاملة يف هذا املجال ،كما ويهدف امل�شروع �إىل تعميم هذه امل�ؤ�شرات
على امل�ؤ�س�سات املعنية ،للعمل بها كم�ؤ�شر لدعم اتخاذ القرار يف جمال مكافحة وتخفيف �آثار الت�صحر.

اجلهات امل�شاركة يف امل�شروع:

ينفذ هذا امل�شروع بالتعاون بني املركز العربي "�أاك�ساد" ،ووزارة االدارة املحلية والبيئة وكافة الوزارات واجلامعات والهيئات
املعنية بظاهرة الت�صحر يف اجلمهورية العربية ال�سورية.

نتائج تنفيذ امل�شروع:

قام �أك�ساد بالتعاون مع االخت�صا�صيني يف وزارة االدارة املحلية والبيئة بو�ضع امل�ؤ�شرات الوطنية للت�صحر ،حيث مت تق�سيمها
�إىل �أربعة قطاعات ،وهي املناخ ،واملياه ،والرتبة والغطاء النباتي ،وراعى �أك�ساد يف و�ضع هذه امل�ؤ�شرات املعايري العاملية� ،أي �أنها
حتقق املعيار ( .SMART (Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Time-boundكما راعت ظروف الت�صحر
يف �سورية ،و�آلية عمل امل�ؤ�س�سات ،وطريقة جمع البيانات ،فتم على �سبيل املثال و�ضع ع�شرة م�ؤ�شرات يف قطاع املياه تغطي املوارد
املائية بكافة ا�شكالها اجلوفية وال�سطحية واملعاجلة ،كما مت حتديد حدود هذه امل�ؤ�شرات ،وكيفية قيا�سها ،وا�ستخال�ص النتيجة
الالزمة لدعم اتخاذ القرار.
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مت خالل املراحل املختلفة لو�ضع امل�ؤ�شرات عقد العديد من االجتماعات بني خرباء �أك�ساد واالخت�صا�صني يف وزارة االدارة املحلية
والبيئة ،و�أي�ض ًا مع خرباء من م�ؤ�س�سات الدولة املعنية.
يف الربع الأخري من  2016قام �أك�ساد بت�سليم التقارير النهائية التي ت�شمل �شرح ًا مف�ص ًال لهذه امل�ؤ�شرات �إىل وزارة االدارة
املحلية والبيئة ال�سورية ،حيث قامت الأخرية بدورها بتوزيع هذه امل�ؤ�شرات على الهيئات احلكومية املعنية لأخذ املالحظات
الأخرية قبل تعميمها لي�صار العمل بها ،و�سيتم تعميم هذه امل�ؤ�شرات ح�سب الربنامج الزمني للم�شروع يف بداية عام .2017
يجب �أن حتقق معايري اختيار امل�ؤ�شر ح�سب  SMARTال�شروط الآتية:
 �أن يكون امل�ؤ�شر حمدد ًا توافر البيانات الالزمة كم ًا ونوع ًا �سهولة القيا�س �سهولة الفهم والتحليل -احلدود الزمنية الوا�ضحة

م�شروع درا�سة ت�أثري الظواهر املناخية املتطرفة على املوارد املائية يف املنطقة العربية:

الهدف من امل�شروع:

تقييم �أث��ر التغريات املناخية على ت�ك��رار الأح ��داث املناخية
املتطرفة ،مثل اجلفاف والفي�ضان يف ثالث مناطق من املنطقة
العربية ،وهي حو�ض وادي �ضيقة يف ُعمان ،وحو�ض وادي جمردة
يف تون�س ،وحو�ض نهر الكبري اجلنوبي يف �سورية ولبنان.
اجلهات امل�شاركة يف امل�شروع:
يتم تنفيذ ه��ذا امل�شروع بالتعاون بني جمموعة من ال�شركاء
الإقليميني وهم ،املركز العربي "�أك�ساد" ،وجلنة الأمم املتحدة
االقت�صادية واالجتماعية لغرب �آ�سيا ( ،)ESCWAومعهد
الأر�صاد اجلوية والهيدرولوجيا ال�سويدي ( ،)SMHIواملنظمة
العاملية للأر�صاد اجلوية ( ،)WMOوالوكالة الأملانية للتعاون
الدويل ( ،)GIZوبتمويل من الوكالة ال�سويدية للتعاون الإمنائي الدويل (.)SIDA

نتائج تنفيذ امل�شروع:

•ا�ستخدم �أك�ساد نتائج النماذج املناخية ال�ستنتاج الأحداث املناخية املتطرفة ،حيث انتهى من �إعداد امل�ؤ�شرات التالية للأحداث
املناخية املتطرفة وفق �سيناريو هي االنبعاثات املتو�سطة  RPC4.5و االنبعاثات املرتفعة  RPC8.5من �أجل ثالث فرتات زمنية،
وهي  ،2005 - 1985و 2065 - 2045و  2100 - 2081على التوايل ملناطق الدرا�سة الثالثة املذكورة �أعاله:
 (Maximum length of dry spell(CDD (Maximum length of wet spell (CWD0

 (Number of Days when Tmax > 35 C (SU350

Number of Days when Tmax > 40 C -

()SU40

0

 (Number of nights when Tmin > 20 C (Tropical nights) (TR (Number of Days when Precipitation >= 10 mm (R10Number of Days when Precipitation >= 20 mm (R20( -

• قام اك�ساد بدرا�سة �أثر التغريات املناخية يف حدوث اجلفاف مبناطق الدرا�سة الثالثة وفق �سيناريو هي االنبعاثات
و  RPC8.5من �أجل ثالث فرتات زمنية ،وهي 2100 - 2081 ،2065 - 2045 ،2005 - 1986 :على التوايل من خالل ح�ساب
م�ؤ�شر اجلفاف  )SPI (Standardized Precipitation Indexبا�ستخدام الأمطار ال�شهرية طويلة الأمد  ،2100 – 1970حيث
مت ت�صنيف اجلفاف لأربعة م�ستويات :
RPC4.5
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 -احلالة الرطبة ()Wet Condition

 جفاف خفيف �إىل متو�سط ال�شدة ()Slight and Moderate Drought -جفاف �شديد ()Severe Drought

 -جفاف �شديد جد ًا ()Extreme Drought

• تو�صلت الدرا�سة �إىل �أن عدد مرات حدوث اجلفاف ومددها �سوف يزداد كلما اجتهنا �إىل نهاية القرن ،وال�سيما يف حو�ض
جمردة ،و�أن املناطق الثالثة �أكرث عر�ضة حلوادث اجلفاف بح�سب ال�سيناريو  RPC8.5منها بح�سب ال�سيناريو .RPC4.5

تغري قيم  SPIيف حو�ض نهر الكبري اجلنوبي من �أجل ال�سيناريو املرتفع RCP8.5
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�إدارة االقت�صاد والتخطيط
تعمل �إدارة االقت�صاد والتخطيط على تنفيذ �أن�شطتها من خالل الربامج والأق�سام الرئي�سية التالية:
 .1برنامج الدرا�سات االقت�صادية واالجتماعية:

يهدف هذا الربنامج �إىل معاجلة امل�شكالت االقت�صادية واالجتماعية القائمة ،والتي تن�ش�أ يف جمال اال�ستعمال امل�ستدام للموارد
الطبيعية يف املناطق اجلافة يف الدول العربية واملحافظة عليها ،ويف تنفيذ درا�سات اجلدوى االقت�صادية للنتائج التي يتح�صل
عليها من البحوث التي يجريها ،وكذلك درا�سة اجلدوى الفنية واالقت�صادية للم�شاريع الرائدة والتنموية التي تنفذ  ،والعمل على
ن�شر النتائج البحثية والتقانات املتطورة على �أ�س�س اقت�صادية وطنية ،وتنمية وتطوير املر�أة الريفية.

 .2برنامج توطني و�إدارة املعرفة:

يهدف هذا الربنامج �إىل حتقيق منظومة معرفية متكاملة ب�أدوات معلوماتية متطورة ومرنة للو�صول ب�أك�ساد �إىل م�ستوى متقدم
من التبادل املعريف الداخلي واخلارجي ،بحيث يكون م�صدر ًا �أ�سا�سي ًا للمعارف يف جماالت اخت�صا�صه ويف جمال الريادة �أمام
امل�ؤ�س�سات الإقليمية والدولية.
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م�شروع تقييم النتائج البحثية والتقنية
التي ينفذها �أك�ساد
الهدف من امل�شروع:

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

مكان تنفيذ امل�شروع:

كافة الدول العربية.

�سري العمل:

حقق املركز العربي "�أك�ساد" خالل ال�سنوات االخرية نتائج علمية متقدمة وفق الآتي:

 .1درا�سة " التح�سني الوراثي للمجرتات ال�صغرية و�أهميتها االقت�صادية يف الدول العربية":

مت خالل عام � 2016إجناز الدرا�سة ،ويتم بالتن�سيق مع ادارة الرثوة احليوانية املراجعة النهائية ،ليتم �إ�صدارها بداية عام
.2017

 .2الدرا�سة الفنية واالقت�صادية ال�ستعماالت املياه املعاجلة يف الدول العربية:
مت احل�صول على البيانات الأولية والثانوية ،وت�صميم اال�ستمارات االقت�صادية واالجتماعية الالزمة (امل�ستهلك ،املُنتج) ل�صالح
�أربع دول عربية ( الأردن ،تون�س� ،سورية� ،سلطنة ُعمان ،ومت العمل على حتليل بيانات اال�ستمارات ،و�إع��داد الدرا�سة الفنية
واالقت�صادية ،ويتم بالتن�سيق مع �إدارة الأرا�ضي وا�ستعماالت املياه على املراجعة النهائية ليتم ا�صدارها منت�صف عام .2017
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� .3إع��داد درا�سة حول" :اجلدوى االقت�صادية ملعمل �أك�ساد لإنتاج البال�ستيك الزراعي" يف حمطة بحوث �أك�ساد يف
ال�سن:

�ضمن �إطار تنفيذ خطط وبرامج عمل املركز العربي "�أك�ساد" وتو�سيع البنية التحتية خلدمة نتائج البحث العلمي ،وتعزيز التمويل
الذاتي ،مت درا�سة اجلدوى االقت�صادية ملعمل �أك�ساد لإنتاج البال�ستيك الزراعي" يف حمطة بحوث �أك�ساد يف ال�سن ،بينت الدرا�سة
وجود جدوى اقت�صادية للم�شروع ،حيث بلغت ن�سبة الربح للتكاليف  ،% 3,07ون�سبة العائدات للتكاليف  ،1,03كما �أن زمن
ا�سرتداد قيمة املعمل بلغت � 3.6سنة ،مما ي�ؤ�شر لنجاح امل�شروع اقت�صادي ًا.

 .4تنفيذاً خطة املركز العربي لعام  ،2017يتم العمل على:

 .1الإعداد لدرا�سة حول اجلدوى االقت�صادية لل�سدات املائية التي نفذها املركز العربي �أك�ساد.
 .2الإعداد لدرا�سة اجلدوى االقت�صادية لأ�صناف القمح املُ�ستنبطة يف �أك�ساد ،واملُعتمدة يف ال�سنوات الأخرية من ِقبل الدول
العربية.

هدف امل�شروع:

م�شروع تطوير الإر�شاد الزراعي يف الدول العربية

تعزيز تبادل اخلربات والتن�سيق والتعاون بني �أجهزة الإر�شاد العربية ،ونقل
نتائج الأبحاث التي يقوم بها املركز اىل امل�ستفيدين من هذه االبحاث،
من مزارعني ومربني  ،و�إج��راء البحوث الإر�شادية التطبيقية يف الدول
العربية والدرا�سات التقوميية مل�شاريع التنمية الزراعية والريفية وخا�صة
التي ت�شمل ن�شاط ًا �إر�شادي ًا زراعي ًا ،وتنفيذ امل�شاريع التنموية والإغاثية,
بالإ�ضافة �إىل تدريب الكوادر العربية يف جمال الإر�شاد الزراعي والرتكيز
على عملية النهج �ألت�شاركي وت�ق��دمي اخل��دم��ات اال�ست�شارية يف هذا
املجال.
مكان تنفيذ امل�شروع :كافة الدول العربية.

�سري العمل:

حقق املركز العربي "�أك�ساد" خالل ال�سنوات االخرية نتائج علمية متقدمة وفق الآتي:

 - 1م�شروع دعم �سبل املعي�شة للأ�شخا�ص املت�ضررين من الأزمة يف �سورية :SDC
هدف امل�شروع:

حت�سني الأمن الغذائي لعائالت املزارعني ومربي احليوانات يف حمافظتي درعا واحل�سكة املت�ضررة من الأزمة يف �سورية من
خالل دعم �سبل املعي�شة لهذه العائالت.

�سري العمل:
• مت ا�ستكمال تنفيذ املرحلة االوىل للم�شروع حيث مت تنفيذ االن�شطة التالية:

 تنفيذ م�سح ما بعد التوزيع للت�أكد من ا�ستالم امل�ستفيدين ملدخالت االنتاج التي وزعها امل�شرع من خالل اختيار عينة ع�شوائيةمكونة من  101م�ستفيد من مكون االنتاج احليواين و 104م�ستفيد من مكون االنتاج النباتي وقد بينت النتائج ان الغالبية
العظمى من العائالت امل�ستهدفة � ،أبدت ر�ضاها عن عملية توزيع م�ستلزمات االنتاج التي ا�ستلمتها من بذور للقمح واالدوات
الزراعية واالعالف واالدوية البيطرية .
 بعد االنتهاء من تنفيذ املرحلة االوىل من امل�شروع ،مت اجراء م�سح اقت�صادي واجتماعي للعائالت امل�ستفيدة من امل�شروع لبياناثر امل�شروع على تلك العائالت ،من خالل اختيار عينة ع�شوائية بن�سبة  % 10من امل�ستهدفني ،والتي بلغت  104عائلة م�ستفيدة
من مكون االنتاج احليواين (تربية االغنام واالبقار) و100عائلة م�ستفيدة من مكون االنتاج النباتي (تزرع القمح) وخل�صت
نتائج امل�سح اىل مايلي:
 - 1ازدادت الغلة من القمح البعلي بن�سبة  10%لدى امل�ستهدفني من حمافظة درعا و  % 13يف حمافظة احل�سكة ،كما ازداد
الدخل االجمايل بن�سبة  18%و  28%للم�ستفيدين من امل�شروع يف درعا واحل�سكة ،على التوايل .وقد تبني ان نحو  % 63من
امل�ستفيدين ح�ضرو الندوات التدريبية التي نفذها امل�شروع وان  % 42منهم ن�ساء .كما لوحظ حت�سن يف الو�ضع الغذائي لال�سر
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امل�ستهدفة من حيث حت�سن ا�ستهالك اخل�ضار
والبقوليات وااللبان.
 - 2ازداد حجم القطيع لدى العائالت امل�ستفيدة
من مكون االنتاج احليواين مبعدل  % 20خالل
فرتة امل�شروع ،وازداد الدخل ال�سنوي مبعدل
 ،% 30كما حت�سنت احلالة ال�صحية للقطيع،
و�أن جميع املربني قد ح�صنو حيواناتهم �ضد
االم��را���ض ال�سارية ،وان  % 42م��ن املربني
ون�سائهم قد ح�ضروا الندوات التدريبية التي
نفذها امل���ش��روع .كما لوحظ حت�سن الو�ضع
الغذائي للعائالت امل�ستهدفة من خالل حت�سن
ا�ستهالكهم للبي�ض واللنب والدهون .
• تنفيذ املرحلة الثانية من امل�شروع وكانت �أهم
الأن�شطة املنفذة يف امل�شروع ما يلي:
 مت اختيار  2000م�ستفيد ًا للم�شروع 800 ،م�ستفيد ملحافظة درعا و  1200م�ستفيد ًا ملحافظة احل�سكة. �إجراء امل�سح الأويل من �أجل حتديد الواقع االقت�صادي واالجتماعي له�ؤالء امل�ستفيدين وحتديد احتياجاتهم ال�ضرورية .وتو�صلتهذه امل�سوحات �إىل النتائج التالية:
• بلغ متو�سط عمر مزارعي احلبوب امل�ستهدفني نحو � 50سنة ( ن�صفهم تقربا من الن�ساء) ،وغالبيتهم العظمى ينتمون �إىل
عائالت متو�سطة احلجم ( نحو � 7أفراد)  ,ويعتمدون على الزراعة املطرية ,وميتلكون حيازات �صغرية ( اقل من  2هكتار)
تعطيهم دخال �سنويا قدره 151500لرية �سورية  ،ويزرعون اغلب �أرا�ضيهم بالقمح التي تعطيهم غلة ال تتجاوز  1155كغ/
هكتار يف درعا و  1900كغ/هكتار يف احل�سكة .وتبني �أن ن�سبة امل�ستفيدين الذين خ�ضعوا لأن�شطة تدريبية يف جمال �إنتاج
احلبوب بلغت  % 35فقط ،وان معظم املزارعني عانو من قلة البذار وغالء ثمن مدخالت الإنتاج وقلة الأ�سمدة.
• بلغ متو�سط عمر مربي احليوانات نحو � 51سنة ( ن�صفهم من الن�ساء) ،وينتمون �إىل عائالت �صغرية �إىل متو�سطة احلجم ( نحو
� 6أفراد)  ،وجميعهم يعتمدن على الإنتاج احليواين كم�صدر �أ�سا�سي للدخل بحيازة �صغرية بلغت  11ر�أ�سا من الأغنام ،والتي
تناق�ص �سنويا ،تعطيهم دخال مقداره  100000لرية �سورية �سنوي ًا  ،ويعتمدون على ال�شعري العلفي والنخالة والتنب يف تغذية
حيواناتهم  ،كما تقوم املر�أة بدور �أ�سا�سي يف تربية احليوانات ولكنها مل تخ�ضع لأي نوع من التدريب يف هذا املجال  ،و�أ�شارت
البيانات �إىل �إن اهم امل�شكالت التي يعاين منها املربون كانت قلة الأعالف وارتفاع االدوية البيطرية.
 توزيع كمية قدرها  300كغ من بذار القمح القا�سي املغربل واملعقم لكل م�ستفيد من املكون الزراعي ( 1000م�ستفيد يفاملحافظتني) .بالإ�ضافة �إىل �سلة من بع�ض امل�ستلزمات الزراعية �شملت  6انواع من امل�ستلزمات).
 توزيع  750كغ من ال�شعري العلفي لكل م�ستفيد من مكون االنتاج احليواين يف احل�سكة و  850كغ من النخالة لكل م�ستفيد يفدرعا ( 1000م�ستفيد ًا يف املحافظتني) بالإ�ضافة �إىل �سلة مكونة من  11مادة من االدوية البيطرية ال�ضرورية لكل مربي.
 تنفيذ  25وحدة ح�صاد املياه تعتمد على طريقة ح�صاد املياه من �سطوح املنازل كنموذج حل�صاد مياه الأمطار لدى العائالتامل�ستفيدة .
 مت تنفيذ دورة متقدمة عن اجلندر لكوادر امل�شاريع املنفذة بالتعاون مع منظمة . ACF اختيار  6وكالء بيطريني يف املحافظتني وتدريبهم يف جمال الرعاية ال�صحية وت�شخي�ص الأمرا�ض احليوانية ،ومت تزويدهمبحقائب بيطرية حتتوي على  26نوع من االدوية واملعدات البيطرية ال�ضرورية لعملهم.
 قام الفريق احلقلي يف كلتا املحافظتني بتنفيذ نحو  20جل�سة تدريبية لرفع �سوية امل�ستفيدين (مزارعني ومربيني) يف جمايلالإنتاج النباتي واحليواين.
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 - 2م�شروع الدعم الطارئ يف جمال الأمن الغذائي
واملياه للعائالت املت�ضررة من الأزمة يف �سورية:
هدف امل�شروع:

تقدمي امل�ساعدات الطارئة والتح�سني املبكر للمنتجني
ال��زراع�ي�ين وم��رب��ي ال�ث�روة احليوانية م��ن خ�لال حت�سني
الو�صول للأمن الغذائي والزراعة واملياه لل�سكان املت�ضررين
من الأزمة يف �سورية.

�سري العمل:
• تنفيذ م�سح ما بعد توزيع م�ستلزمات االنتاج للت�أكد من

ا�ستالم امل�ستهدفني للم�ساعدات املقررة.
• تنفيذ امل�سح النهائي للم�شروع لتحديد اثر امل�شروع على
حت�سني الو�ضع املعا�شي والغذائي للم�ستفيدين من خالل
اختيار عينة ع�شوائية بن�سبة  % 10من امل�ستهدفني ومن �أهم نتائج امل�سح مايلي:
 - 1زراعة  1000هكتارا من القمح وحتقيق زيادة يف االنتاجية بلغت  % 14يف درعا و  % 27يف احل�سكة وزيادة يف الدخل
االجمايل مبعدل  % 25وزيادة يف فرتة االكتفاء الذاتي من الغذاء لثالثة ا�شهر ا�ضافية كما �شارك  % 84من املزارعني يف
الندوات التدريبية التي نفذها امل�شروع وكان  % 18منهم ن�ساء.
 - 2تقدمي االعالف لنحو  10000را�سا من املا�شية ( اغنام وابقار) وزيادة يف حجم القطيع مبقدار  % 20وزيادة يف الدخل
االجمايل بنحو  % 35خالل فرتة امل�شروع  ،كما مت تقدمي اللقاحات البيطرية جلميع القطعان بالتعاون مع وزارة الزراعة
واال�صالح الزراعي يف اجلمهورية العربية ال�سورية ،و�شارك ثلثي املربني بالندوات االر�شادية التي نفذها امل�شروع وكان % 20
منهم من الن�ساء .كما لوحظ حت�سن الو�ضع الغذائي للعائالت امل�ستهدفة حيث زاد ا�ستهالكهم للألبان واللحوم والبي�ض.
 - 3ت�أمني بذار اخل�ضروات ال�شتوية وال�صيفية لزراعة  500دومنا من احلدائق املنزلية مما ادى اىل ت�أمني اخل�ضروات للعائلة
على مدار العام وبالتايل حت�سني حالة االمن الغذائي للآ�سرة مقارنة ببداية امل�شروع بالإ�ضافة اىل زيادة يف دخل العائالت
امل�ستهدفة مبقدار  % 37خالل فرتة امل�شروع.

 - 3م�شروع اال�ستجابة الطارئة يف جمال الأمن الغذائي واملياه للأزمة يف �سورية:
هدف امل�شروع:

تقدمي امل�ساعدات الطارئة والتح�سني املبكر للمنتجني الزراعيني ومربي الرثوة احليوانية من خالل حت�سني الو�صول للأمن
الغذائي والزراعة واملياه لل�سكان املت�ضررين من الأزمة يف �سورية.

�سري العمل:
• اختيار  1750م�ستفيد ًا للم�شروع ،مق�سمة بالت�ساوي
 875م�ستفيد ًا ملحافظة درعا و  875م�ستفيد ًا ملحافظة
احل�سكة (  375م�ستفيد من مربي ال�ثروة احليوانية و
 375م�ستفيد من مزارعي احلبوب و � 125أمراة ريفية
ملكون احلديقة املنزلية يف كل حمافظة).
• �إجراء جمموعة من امل�سوحات امليدانية يف كلتا املحافظتني
للت�أكد من مطابقة امل�ستفيدين ملعايري االختيار ،و�أي�ض ًا
من �أجل حتديد الواقع االقت�صادي له�ؤالء امل�ستفيدين
وحتديد احتياجاتهم ال�ضرورية وبالتايل حتديد طريقة
تدخل امل�شروع مل�ساعدة ه�ؤالء امل�ستفيدين .وقد خل�صت
هذه امل�سوحات �إىل النتائج التالية:
 -بلغ متو�سط عمر م�ستفيدين الإنتاج النباتي � 57سنة
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ولديهم عائالت �صغرية �إىل متو�سطة احلجم (�أكرث من � 6أوالد) ،ويعتمدون على الزراعة املطرية للقمح  ,ومبتو�سط غلة قدره
نحو  2350كغ /هكتار ,وميتلكون حيازات زراعية �صغرية ( �أقل من  2.5هكتار) وال يزرعونها كلها ،وال يتجاوز دخلهم ال�سنوي
 400.000لرية �سورية ،وقد تبني �إن نق�ص الوقود وغالء �أ�سعار املدخالت الزراعية ونق�ص الأ�سمدة والبذار من �أهم امل�شكالت
التي يعاين منها املزارعون.
 بلغ متو�سط عمر مربي احليوان � 51سنة ،ولديهم نحو � 6أوالد ،ويعتمدون على تربية احليوانات ب�شكل رئي�س يف معي�شتهمو مبعدل  14ر�ؤو�س من الأغنام لكل �أ�سرة وبدخل �سنوي ال يتجاوز  146400لرية �سورية ومعظم الأ�سر ا�ضطرت لبيع جزء
من حيواناتها ل�شراء الأعالف للجزء املتبقي ،و�أظهرت امل�سوحات �إن غالبية املربني يعتمدون على ال�شعري العلفي يف تغذية
حيواناتهم الذي ي�شرتونه من الأ�سواق وب�أ�سعار عالية وان املر�أة الريفية تلعب دورا �أ�سا�سيا يف تربية احليوانات ولكنها مل تتلق
اي نوع من التدريب يف هذا املجال .كما تبني �إن نق�ص الأعالف وقلة وجودها وغالء �أ�سعارها من �أهم امل�شكالت التي تواجه
املربني.
 معظم الن�ساء املنتفعني من مكون الزراعة املنزلية يعتمدون على زراعة اخل�ضروات املروية كم�صدر �أ�سا�سي للدخل وبدخل�سنوي مقداره  125000لرية �سورية ومب�ساحات �صغرية وجميعهم تقريبا مل يخ�ضعوا �إىل �أي تدريب يف جمال زراعة اخل�ضروات
على الرغم من دورهم الأ�سا�سي يف �إنتاجها ،وتبني ان اهم امل�شكالت التي تعاين منها املر�أة امل�ستهدفة كانت ال�سعر العايل
لبذار اخل�ضروات وقلة الأ�سمدة واملبيدات والأدوات الزراعية.
• توزيع كمية قدرها  500كغ من بذار القمح القا�سي املغربل واملعقم لكل م�ستفيد من املكون الزراعي ( 750م�ستفيد ًا يف
املحافظتني).
• توزيع � 250سلة زراعية على الن�ساء الريفيات يف املحافظتني درعا واحل�سكة حتتوي كل �سلة على جمموعة من بذار اخل�ضراوات
(بذار خيار ،فا�صولياء ،خ�س ،كو�سا ،ملفوف ،زهرة ،بندورة ،فجل� ،سلق ،بقدون�س ،بطيخ �أحمر ،باذجنان ،فليفلة) ،واملعدات
الزراعية (م�شط ت�سوية ،منكو�ش ،رف�ش ،جمرفة ،نايلون �أنفاق لتغطية ال�شتول).
ً
• توزيع  1000كغ من ال�شعري العلفي لكل م�ستفيد من مكون الإنتاج احليواين ( 750م�ستفيدا يف املحافظتني).
• تنفيذ دورات تدريبية حلوايل  130م�ستفيد ًا (ذكور و�إناث) يف املحافظتني درعا واحل�سكة ( 65م�ستفيد لكل حمافظة) يف جمال
ال�صحة البيطرية و�إنتاج م�شتقات احلليب و�إنتاج الأعالف وت�صنيع وحفظ اخل�ضروات وتوزيع �سالت على امل�ستفيدين حتوي
�أدوات ومعدات ومواد خا�صة بكل مكون من مكونات التدريب.
• قام الفريق احلقلي يف كلتا املحافظتني بتنفيذ نحو  30جل�سة تدريبية لرفع �سوية امل�ستفيدين يف جمايل الإنتاج النباتي
واحليواين والزراعة املنزلية.

 - 4م�شروع دعم الإنعا�ش املبكر و�سبل املعي�شة للعائالت الفقرية واملت�ضررة من الأزمة يف �سورية:
هدف امل�شروع:

امل�ساهمة يف تقدمي امل�ساعدات والتح�سني املبكر للمنتجني الزراعيني من خالل حت�سني الو�صول للأمن الغذائي والزراعة واملياه
لل�سكان املت�ضررين من الأزمة يف �سورية.

�سري العمل:
• اختيار 1500م�ستفيد ًا للم�شروع 500( ،م�ستفيد من املربني و 500م�ستفيد من مزارعي احلبوب واخل�ضار و 500امر�أة ريفية

ملكون ت�صنيع االلبان).
• �إجراء جمموعة من امل�سوحات امليدانية يف املحافظة للت�أكد من مطابقة امل�ستفيدين ملعايري االختيار ،و�أي�ض ًا من �أجل حتديد
الواقع االقت�صادي له�ؤالء امل�ستفيدين وحتديد احتياجاتهم ال�ضرورية وبالتايل حتديد طريقة تدخل امل�شروع مل�ساعدة ه�ؤالء
امل�ستفيدين .وقد خل�صت هذه امل�سوحات �إىل النتائج التالية:
 بلغ متو�سط عمر م�ستفيدين زراعة اخل�ضار � 46سنة ولديهم عائالت متو�سطة احلجم ،ويعتمدون على الزراعة كم�صدرا�سا�سي للدخل  ،وميتلكون حيازات زراعية �صغرية وال يزرعون �أكرث 0.8هكتارا باخل�ضار ،وال يتجاوز دخلهم ال�سنوي 379000
لرية �سورية .وقد تبني �إن نق�ص الوقود وغالء �أ�سعار بذور اخل�ضار ونق�ص الأ�سمدة والآالت من �أهم امل�شكالت التي يعاين منها
املزارعون.
 بلغ متو�سط عمر مربي احليوان � 47سنة ،ولديهم نحو � 7أوالد ،ويعتمدون على تربية احليوانات ب�شكل رئي�س يف معي�شتهم151
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ومبعدل  9ر�ؤو�س من الأغنام لكل
�أ��س��رة وبدخل �سنوي ال يتجاوز
 187000لرية �سورية .و�أظهرت
امل���س��وح��ات �إن غالبية املربني
يعتمدون على امل��راع��ي وبقايا
املحا�صيل يف تغذية حيواناتهم
لعدم قدرتهم على �شراء العلف
م��ن الأ� �س��واق لالرتفاع ال�شديد
يف �سعره .وتلعب امل��ر�أة الريفية
دورا �أ�سا�سيا يف تربية احليوانات
ولكنها مل تتلق اي نوع من التدريب
يف هذا املجال .كما تبني �إن نق�ص
الأع�ل�اف وق�ل��ة وج��وده��ا وغالء
�أ�سعارها من �أهم امل�شكالت التي
تواجه املربني.
 بلغ متو�سط عمر الن�ساء املنتفعني من مكون ت�صنيع االلبان 47عاما ،يعتمدون على تربية احليوانات كم�صدر �أ�سا�سي للدخلوبدخل �سنوي مقداره  72225لرية �سورية ومب�ساحات �صغرية وجميعهم تقريبا مل يخ�ضعوا �إىل �أي تدريب يف جمال ت�صنيع
االلبان على الرغم من دورهم الأ�سا�سي يف �إنتاجها ،وتبني ان اهم امل�شكالت التي تعاين منها املر�أة امل�ستهدفة كانت ارتفاع
تكاليف الإنتاج وا�ستغالل التجار وتلف جزء من املواد ب�سبب عدم توفر املربدات والكهرباء.
• توزيع �سلة من �أدوات ت�صنيع االلبان لـ  500مر�أة ريفية حتتوي كل �سلة على اوعية حلفظ وت�صنيع احلليب وحبوب منفحة
وقما�ش للت�صفية).
• توزيع � 500سلة من بذور اخل�ضروات على املزارعني حتتوي كل �سلة على بذار (�سبانخ ،خيار ،فجل ،خ�س ،كو�سا ،ملفوف،
زهرة ،بندورة� ،سلق ،بطيخ احمر ،فا�صولياء ،باذجنان) ،واملعدات الزراعية (م�شط ت�سوية ،منكو�ش ،رف�ش ،جمرفة ،انبوب
مياه ،نايلون �أنفاق لتغطية ال�شتول).
• توزيع  500كغ من ال�شعري العلفي لكل م�ستفيد من مكون االنتاج احليواين مع  500حقيبة حتوي �أدوية بيطرية.
• تنفيذ دورة تدريبية للمدراء احلقليني والفنيني الإر�شاديني يف املحافظة يف جمايل الإنتاج النباتي واحليواين.
• تنفيذ م�سح ما بعد التوزيع لن�سبة  % 20من امل�ستفيدين ملعرفة مدى مالئمة املواد املزعة حلاجاتهم.
• توزيع  9طن من بذار العد�س للم�ستفيدين املت�ضررين من زراعته يف املو�سم ال�سابق ( )275م�ستفيد.
• تنفيذ امل�سح النهائي لعينة من امل�ستفيدين لقيا�س �أثر التدخل الذي قدمه امل�شروع ومعرفة ن�سبة م�ساهمته يف �سد حاجات
امل�ستفيدين ودعم انتاجهم.
• قام الفريق احلقلي يف املحافظة بتنفيذ نحو  24جل�سة تدريبية لرفع �سوية امل�ستفيدين يف جمايل الإنتاج النباتي واحليواين
والزراعة املنزلية.

 - 5امل�ؤمترات وور�ش العمل:
• امل�شاركة يف م�ؤمتر البحث العلمي الزراعي للهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية يف اجلمهورية العربية ال�سورية بورقة عمل

بعنوان " دور املركز العربي يف تنفيذ امل�شروعات الزراعية يف البلدان العربية".
• امل�شاركة بور�شة العمل الت�شاورية لربنامج الغذاء العاملي املنفذة يف دم�شق.
• امل�شاركة بور�شة العمل التي نظمتها اال�سكوا حول مناق�شة نتائج م�شروع درا�سة اثر التغريات املناخية على املوارد الطبيعية يف
الدول العربية – بريوت  -كانون االول .2016
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الهدف من الق�سم:

ق�سم التعاون العربي والدويل:

ي�سعى املركز العربي لدرا�سات املناطق اجلافة والأرا�ضي القاحلة �إىل زيادة التعاون الف ّعال مع كافة امل�ؤ�س�سات التنموية والبحثية
والإر�شادية العربية والدولية من �أجل نقل خرباته العلمية والعملية �إىل الدول العربية واال�ستفادة من التطور العلمي والتكنولوجي
لدى مراكز الأبحاث العربية والعاملية لدعم م�سرية التنمية الزراعية.
مكان تنفيذ الق�سم :كافة الدول العربية.

�سري العمل:
• ال��وزارات والهيئات العربية واملراكز

البحثية يف الدول العربية:
يقيم املركز عالقات التعاون الثنائية
م��ع ك��اف��ة ال� ��دول ال�ع��رب�ي��ة م��ن خالل
االتفاقيات الثنائية مع وزارات الزراعة
والبيئة وامل �ي��اه يف تلك ل ��دول �ضمن
ب��رن��ام��ج عمله ال���س�ن��وي ،ح�ي��ث يقوم
املركز بتنفيذ �أن�شطته ب�أكرث من ()17
دولة عربية �أع�ضاء وغري �أع�ضاء وفق
متطلبات كل دولة من �أجل دعم م�سرية
التنمية الزراعية.
• امل� �ن� �ظ� �م ��ات وال� �ه� �ي� �ئ ��ات العربية
والإقليمية والدولية:
 ي�سعى املركز العربي "�أك�ساد" علىال��دوام لتعزيز روابط التعاون مع كافة املنظمات والهيئات الإقليمية والدولية وذلك تنفيذا لتو�صيات اجلمعية العمومية
واملجل�س التنفيذي الك�ساد وقرارات جلنة التن�سيق العليا للعمل العربي امل�شرتك يف تعزيز التعاون امل�شرتك وذلك لال�ستفادة
من اخلربات املرتاكمة لدى املركز.
 قام اك�ساد ب�إبرام العديد من اتفاقيات التعاون امل�شرتك مع منظمات وهيئات دولية خالل ال�سنوات ال�سابقة بالإ�ضافة �إىل�إقامة امل�ؤمترات واللقاءات العلمية وحلقات العمل ،ومنها البنك الإ�سالمي للتنمية والوكالة االملانية للتعاون الفني GIZ
ومنظمة " ري�سكات  "RESCATEالإ�سبانية غري احلكومية ومنظمة العمل �ضد اجلوع اال�سبانية  ACFوال�صندوق الدويل
للتنمية الزراعية ( )IFADومنظمة الأغذية والزراعة للأمم املتحدة ( )FAOواللجنة االقت�صادية واالجتماعية لغرب �أ�سيا
 ESCWAومركز البيئة والتنمية للإقليم العربي و�أوروب��ا  CIDARIواملركز الدويل للبحوث الزراعية يف املناطق اجلافة
 ICARDAوبرنامج الأمم املتحدة للبيئة  UNDPواالحتاد الأوروبي  EUوالوكالة اال�سبانية للتمويل والتطوير و�سكرتارية
االتفاقية الدولية ملكافحة الت�صحر وال�سكرتارية الدولية التفاقية التنوع احليوي واملعهد الدويل للم�صادر الوراثية النباتية
واملركز الدويل لتح�سني الذرة ال�صفراء والقمح وال�شبكة الدولية ملعلومات الغذاء.
• وكاالت التعاون الفني ومراكز بحثية وجامعات يف دول متقدمة:
يقيم املركز العربي اك�ساد �صالت تعاون علمي وفني مع العديد من الهيئات والوكاالت ومراكز البحوث العلمية ومنها الوكاالت
الأملانية للتعاون الفني  GIZواملعهد الفدرايل لعلوم الأر�ض  BGRومعهد البحوث الفرن�سي من �أجل التنمية  IRDوجامعة العلوم
الزراعية يف جمهورية �سلوفاكيا وجامعة �أخن الأملانية وم�ؤ�س�سة �شينجاجن لعلوم وتقانة البيئة اجلافة  XAESTيف ال�صني وجامعة
هامبلت واملعهد الدويل لتغذية النبات يف �أملانيا واملعهد الغابوي الكتالوين ومركز الدرا�سات العلمية ملا وراء البحار الفرن�سي
وجامعتي لند واي�ساال يف ال�سويد وجامعة لندن – كلية امربيال ،وذلك �سعي ًا منه لتطبيق الأ�ساليب احلديثة واملتطورة يف تنفيذ
م�شاريعه ونقل وتوطني التقانات املالئمة ملناخ املناطق العربية.
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برنامج توطني و�إدارة املعرفة
قام �أك�ساد خالل العام  2016بتنفيذ عدة خطوات مهمة نحو تطوير البنية االلكرتونية والتوجه نحو الرقمية من خالل التن�سيق
بني الربنامج الفرعي لتوطني و�إدارة املعرفة ووحدة تكنولوجيا املعلومات وبني الإدارات املخت�صة حيث مت حتقيق ما يلي:

• حتديث بيانات موقع �أك�ساد باللغتني العربية والإنكليزية مبا يعك�س كافة التطورات التي طر�أت على عمل �أك�ساد خالل الفرتة
ال�سابقة مثل �إ�ضافة معلومات املحطات البحثية اجلديدة وغريها.

•

جتهيز �شبكة املعلوماتية يف مقر �أك�ساد اجلديد يف منطقة ال�صبورة وتزويد املقر ب�شبكة انرتنت �ضوئية عالية ال�سرعة (20

ميغابت/ثا) قابلة للزيادة حتى ( 100ميغابت/ثا) وفق
احلاجة ،كما مت تزويد املوقع بتطبيق �إدارة ال�شبكات
( )pfsenseل�ضمان اال�ستخدام الأمثل ل�شبكة االنرتنت
وحماية ال�شبكة املحلية من االخرتاقات.
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• ت�أمني اال�شرتاك ب�أف�ضل الربجميات حلماية موقع �أك�ساد من التعديات واالخرتاقات من �شركة ( )Accunetixالرائدة عاملي ًا
يف هذا املجال.

• بالتن�سيق مع جملة الزراعة واملياه :مت االنتهاء من �إعداد بوابة �إلكرتونية خا�صة باملقاالت املن�شورة يف املجلة ت�سمح بالبحث
عن مقال من خالل جمموعة من البيانات (العنوان باللغتني العربية والإنكليزية/امل�ؤلفون/ملخ�ص عن املقال) �أو جمموعة من
الكلمات املفتاحية ،و�ستو�ضع يف اخلدمة �ضمن موقع �أك�ساد فور انتهاء �إدارة املجلة من �إعداد البيانات.
•بالتن�سيق مع �إدارة الرثوة احليوانية :جاري العمل على �إعداد تطبيق خا�ص بالربنامج الفرعي للتح�سني الوراثي ورعاية املجرتات
ال�صغرية يف الدول العربية ،ومن املتوقع االنتهاء منه وو�ضعه قيد اال�ستثمار يف نهاية �شهر �آذار/مار�س .2016
•بالتعاون مع كافة الإدارات الفنية يتم وب�شكل م�ستمر �إغناء حمتوى فقرة املقاالت العلمية يف موقع �أك�ساد.
• توفري الدعم الفني وال�صيانة لكافة التجهيزات والربجميات التي يتم ا�ستثمارها داخلي ًا ،حيث نفذت معظم عمليات الدعم
الفني وال�صيانة من قبل كادر وحدة تكنولوجيا املعلومات حمققني بذلك �سرعة اال�ستجابة املطلوبة مع التوفري يف الكلف املادية
للدعم الفني وال�صيانة.
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تنميـــة املــوارد الب�شـــرية
ونقل التقانات
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�أعطى املركز العربي لدرا�سات املناطق اجلافة والأرا�ضي القاحلة "�أك�ساد" �أهمية بالغة لبناء القدرات الب�شرية العاملة يف
جمال التنمية الزراعية العربية ،وعمل على التطوير الدائم للبنية التحتية ملحطات الأبحاث واملراكز التدريبية ،وحتديث وتطوير
املعدات والأجهزة الالزمة مبا يواكب �أحدث التقنيات العلمية والعاملية للم�ساهمة يف تدريب الكوادر العربية من خالل نقل وتوطني
وا�ستنباط املعارف املالئمة لظروف التنمية الزراعية امل�ستدامة يف املناطق اجلافة و�شبه اجلافة ،حيث �ساهم يف تنظيم الدورات
التدريبية والندوات وامل�ؤمترات العلمية التي �ساهمت وت�ساهم يف بناء الطاقات الب�شرية للكوادر العربية ومتكينها من الإطالع
على �أحدث امل�ستجدات العلمية النظرية والعملية ،بهدف �إحداث التغريات الفنية والتقنية املرغوبة مبا ُي�سهم يف دعم وحتقيق
الأمن الغذائي العربي.
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الدورات التدريبية املنفذة:
عمل �أك�ساد خالل عام  2016على تنظيم وتنفيذ  33دورة تدريبية و 10لقاءات علمية ،وتنفيذ ( )20ندوة �إر�شادية� ،شارك فيها
�أكرث من  2350فني ًا وخبري ًا وم�شارك ًا من الدول العربية ،على النحو التايل:
برنامج ت�أهيل وتدريب الكوادر العربية:
• دورة تدريبية حول "ان�شاء امل�شاتل الرعوية" ،نفذت يف ورقلة – اجلزائر ،خالل الفرتة  ،2016/2/5 - 1/30ل�صالح ()10
متدربني من وزارة الفالحة والتنمية الريفية وال�صيد البحري يف اجلزائر.
• دورة تدريبية حول "انتاج اخل�ضار واملحا�صيل احلقلية" ،نفذت يف مديرية زراعة احل�سكة ،خالل الفرتة ،2016/4/25 - 24
ل�صالح ( )8متدربني من فريق عمل م�شروع دعم االنعا�ش املبكر و�سبل املعي�شة للعائالت الفقرية واملت�ضررة من الأزمة يف
�سورية.
• دورة تدريبية حول "ن�شر تقانة انتاج الغاز احليوي يف الريف ال�سوري" ،نفذت يف مديرية الإر�شاد الزراعي ،خالل الفرتة -24
 ،2016/4/27ل�صالح ( )20متدرب ًا من وزارة الزراعة والإ�صالح الزراعي يف �سورية.
• دورة تدريبية حول "انتاج وت�صنيع االلبان" ،نفذت يف مديرية زراعة احل�سكة ،خالل الفرتة  ،2016/5/3 - 2ل�صالح ()8
متدربني من فريق عمل م�شروع دعم االنعا�ش املبكر و�سبل املعي�شة للعائالت الفقرية واملت�ضررة من الأزمة يف �سورية.
• دورة تدريبية حول "االنتاج احليواين وال�صحة احليوانية" ،نفذت يف مديرية زراعة احل�سكة ،خالل الفرتة ،2016/5/9 - 8
ل�صالح ( )8متدربني من فريق عمل م�شروع دعم االنعا�ش املبكر و�سبل املعي�شة للعائالت الفقرية واملت�ضررة من الأزمة يف
�سورية.
• دورة تدريبية حول "مراقبة تدهور الأرا�ضي" ،نفذت يف لبنان خالل الفرتة  ،2016/5/11 - 8ل�صالح ( )4متدربني من دولة
فل�سطني.
• دورة تدريبية حول "اجلندر (النوع االجتماعي)" ،نفذت يف مديرية زراعة احل�ســـكة ،خـــالل الفرتة ،2016/5/16 - 15
ل�صالح ( )8متدربني من فريق عمل م�شروع دعم االنعا�ش املبكر و�سبل املعي�شة للعائالت الفقرية واملت�ضررة من الأزمة يف
�سورية.
• دورة تدريبية حول "التح�سني الوراثي ملحا�صيل احلبوب حتت ظروف االجهادات االحيائية والال�إحيائية واملحافظة على النقاوة
ال�صنفية" ،نفذت يف تل عمارة -لبنان ،خالل الفرتة  ،2016/5/20 - 15ل�صالح ( )2متدربني اثنني من وزارة الزراعة يف
دولة فل�سطني.
• دورة تدريبية حول "النوع االجتماعي – امل�ستوى املتقدم" ،نفذت يف مقر املركز العربي ،خالل الفرتة ،2016/7/13 - 12
ل�صالح ( )17متدرب ًا من الفريق احلقلي مل�شروعي دعم �سبل املعي�شة للأ�شخا�ص املت�ضررين من الأزمة ال�سورية وم�شروع دعم
االنعا�ش املبكر و�سبل املعي�شة للعائالت الفقرية واملت�ضررة من الأزمة يف �سورية يف حمافظتي درعا واحل�سكة.
• دورة تدريبية حول "الإنتاج احليواين وال�صحة احليوانية" ،نفذت يف مديرية زراعة احل�سكة ،خالل الفرتة ،2016/8/2 - 1
ل�صالح ( )8متدربني من فريق عمل م�شروع دعم االنعا�ش املبكر و�سبل املعي�شة للعائالت الفقرية واملت�ضررة من الأزمة يف
�سورية.
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• دورة تدريبية حـول "تـدريـب الوكالء البيطرييـن" ،نفـذت فـي القحطانية وتـل حميـ�س ،خــالل الفتـرة  ،2016/8/11 - 8ل�صالح
( )6وكالء بيطريني من امل�ستفيدين من م�شروع دعم االنعا�ش املبكر و�سبل املعي�شة للعائالت الفقرية واملت�ضررة من الأزمة يف
�سورية.
• دورة تدريبية حول "خدمة ر�أ�س النخلة" ،نفذت يف جمهورية م�صر العربية ،خالل الفرتة  ،2016/8/30 - 27ل�صالح ()9
متدربني من الدول العربية.
• دورة تدريبية حول " ،"Microsoft office Wordنفذت يف مقر املركز العربي ،خالل الفرتة  ،2016/9/6 - 8/15ل�صالح
( )14متدرب ًا من كادر املركز العربي.
• دورة تدريبية حول "تدريب الوكالء البيطريني" ،نفذت يف حمطة بحوث ازرع خالل الفرتة  ،2016/10/13 - 9ل�صالح ()2
وكيلني بيطريني اثنني من امل�ستفيدين من م�شروع دعم �سبل املعي�شة للأ�شخا�ص املت�ضررين من الأزمة ال�سورية.
•دورة تدريبية حول "تدريب الوكالء البيطريني" ،نفذت يف مديرية زراعــة احل�ســكة خــــالل الفتــرة  ،2016/10/13 - 9ل�صالح
( )4وكالء بيطريني من امل�ستفيدين من م�شروع دعم �سبل املعي�شة للأ�شخا�ص املت�ضررين من الأزمة ال�سورية.
•دورة تدريبية حول "تدريب الوكالء البيطريني" ،نفذت يف مديريـة زراعــة احل�ســكة خـــالل الفتـرة  ،2016/10/13 - 9ل�صالح
( )5وكالء بيطريني امل�ستفيدين من م�شروع اال�ستجابة الطارئة يف جمال الأمن الغذائي واملياه للأزمة يف �سورية.
•دورة تدريبية حول "تدريب الوكالء البيطريني" ،نفذت يف حمطة بحوث ازرع خالل الفرتة  ،2016/10/13-9ل�صالح ()5
وكالء بيطريني من امل�ستفيدين من م�شروع اال�ستجابة الطارئة يف جمال الأمن الغذائي واملياه للأزمة يف �سورية.
• دورة تدريبية حول "ا�ستعمال املياه غري التقليدية يف الزراعة" ،نفذت يف املركز العربي خالل الفرتة ،2016/10/20-16
ل�صالح ( )18متدرب ًا من وزارة الزراعة والإ�صالح الزراعي يف �سورية.
• دورة تدريبية حول " ،"Microsoft Office Excelنفـذت فـي املركـز العربـي خــالل الفتـرة  ،2016-11/3-10/9ل�صالح
( )19متدرب ًا من كادر املركز العربي.
• دورة تدريبية حول "ت�صنيع وحفظ اخل�ضراوات" ،نفـذت فـي حمطـة بحوث ازرع خــالل الفتـــــــرة  ،2016/11/3-1ل�صالح
( )20متدرب ًا من امل�ستفيدين من م�شروع اال�ستجابة الطارئة يف جمال الأمن الغذائي واملياه للأزمة يف �سورية.
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• دورة تدريبية حول "ت�صنيع وحفظ اخل�ضراوات" ،نفـذت فـي مديريـة زراعـة احل�سـكة خـالل الفتــرة  ،2016/11/3 - 1ل�صالح
( )20متدرب ًا من امل�ستفيدبن من م�شروع اال�ستجابة الطارئة يف جمال الأمن الغذائي واملياه للأزمة يف �سورية.
• دورة تدريبية حول "�إنتاج الأعالف" ،نفذت يف مديرية زراعة احل�سكة خالل الفرتة  ،2016/11/9 - 7ل�صالح ( )20متدرب ًا
من امل�ستفيدين من م�شروع اال�ستجابة الطارئة يف جمال الأمن الغذائي واملياه للأزمة يف �سورية.
• دورة تدريبية حول "�إنتاج الأعالف" ،نفذت يف حمطة بحوث ازرع خالل الفرتة
 ،2016/11/9 - 7ل�صالح ( )20متدرب ًا من امل�ستفيدين من م�شروع اال�ستجابة الطارئة يف جمال الأمن الغذائي واملياه للأزمة
يف �سورية.
• دورة تدريبية حول "�إنتاج م�شتقات احلليب" ،نفذت يف مديرية زراعة احل�سكة خالل الفرتة
 ،2016/11/16 - 14ل�صالح ( )20متدرب ًا من امل�ستفيدين من م�شروع اال�ستجابة الطارئة يف جمال الأمن الغذائي واملياه للأزمة
يف �سورية.
• دورة تدريبية حول "�إنتاج م�شتقات احلليب" ،نفذت يف حمطة بحوث ازرع خالل الفرتة
 ،2016/11/16 - 14ل�صالح ( )20متدرب ًا من امل�ستفيدين من م�شروع اال�ستجابة الطارئة يف جمال الأمن الغذائي واملياه للأزمة
يف �سورية.
• دورة تدريبية حول "فك وتركيب و�صيانة وا�ستثمار �آلة ت�صنيع الأعالف ميكانيكي ًا وكهربائي ًا" ،نفذت يف والية زغوان  -تون�س
خالل الفرتة  ،2016/11/18 - 14ل�صالح ( )6متدربني من ديوان تربية املا�شية يف تون�س.
• دورة تدريبية حول "تثمني املخلفات الزراعية وحت�سينها اعتماد ًا على ا�ستثمار الآلة بال�شكل الأمثل" ،نفذت يف والية زغوان-
تون�س خالل الفرتة  ،2016/11/24 - 19ل�صالح ( )22متدربا ًمن ديوان تربية املا�شية يف تون�س.
• دورة تدريبية حول "ح�صر وتقييم املخلفات الزراعية وحت�سينها" ،نفذت يف املركز العربي خالل الفرتة ،2016/11/24 - 20
ل�صالح ( )5متدربني من وزارة الزراعة والإ�صالح الزراعي يف �سورية.
•دورة تدريبية حول "ا�ستخدام اال�ست�شعار عن بعد يف حتليل ال�صور الف�ضائية من نوع  ،" Modis - SRTMنفذت يف والية
ورقلة  -اجلزائر ،خالل الفرتة  ،2016/11/27 - 22ل�صالح ( )9متدربني من م�شروع �أقطاب الإنتاج الكبرية يف ورقلة -
اجلزائر.
• دورة تدريبية حول "امل�سوحات والقيا�سات الرعوية" ،نفذت يف ورقلـة – اجلزائـر ،خـــالل الفتـــرة  ،2016/11/26 - 22ل�صالح
( )10متدربني من كوادر فنية من وزارة الفالحة يف اجلزائر.
• دورة تدريبية حول "الهيدرولوجيا وتقانات ح�صاد املياه" ،نفذت يف ورقلة -اجلزائر ،خـــالل الفرتة ،2016/11/27 - 23
ل�صالح ( )8متدربني من حمافظة تنمية الفالحة يف املناطق ال�صحراوية -وزارة الفالحة والتنمية الريفية وال�صيد البحري-
اجلزائر.
• دورة تدريبية حول " ،"Microsoft Power Pointنفذت يف املركز العربي خالل الفرتة  ،2016/12/5 - 1ل�صالح ()42
متدرب ًا من كادر املركز العربي.
• دورة تدريبية حول "ا�ستعمال املياه غري التقليدية يف الزراعة" يف مركز البحوث العلمية الزراعية بالالذقية ملدة � 5أيام
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وبح�ضور ( )18متدرب ًا من الفنيني العاملني يف وزارة الزراعة والإ�صالح الزراعي يف �سورية.
• دورة تدريبية حول "اال�ستثمار الأمثل للمخلفات الزراعية وت�صنيعها كعلف حيواين" ،نفذت يف اخلرطوم  -ال�سودان ،خالل
الفرتة  ،2016/12/27 - 13ل�صالح ( )10فنيني من الهيئة العربية لال�ستثمار والإمناء الزراعي.
برنامج نقل العلم والتقانة:
• ور�شة عمل حول "التكيف مع املتغريات املناخية للقطاع الزراعي" ،نفذت يف بريوت -لبنان ،خالل الفرتة ،2016/2/17 - 15
مب�شاركة ( )20م�شارك ًا من الدول العربية.
• امل�شاركة يف امل�ؤمتر االقليمي حول "ح�صر وتو�صيف وحماية املوارد الوراثية احليوانية يف الدول العربية" ،الذي عقد يف �سلطنة
عمان ،خالل الفرتة  ،2016/2/26 - 22مب�شاركة ()50
م�شارك ًا من العديد من الدول العربية.
• اجتماع "جلنة تدقيق امل�صطلحات العلمية يف جمال الرثوة
احليوانية يف الوطن العربي" ،الذي عقد يف بريوت  -لبنان،
خالل الفرتة  ،2016/3/22 - 20وح�ضره ( )10م�شاركني
من الدول العربية.
• ور��ش��ة العمل الثانية ح��ول "م�شروع رف��ع ك�ف��اءة ال��ري يف
الدول العربية" ،نفذت يف بريوت -لبنان ،خالل الفرتة - 2
� ،2016/4/3شارك فيها ( )22م�شارك ًا من الدول العربية.
• امل�شاركة يف م�ؤمتر "اال�ستثمار يف قطاع النخيل والتمور
(الواقع والآفاق)" ،الذي عقد يف �ســلطنة عمان ،خــــالل
الفتــــرة  ،2016/5/25 - 23مب�شاركة ( )100م�شارك ًا من الدول العربية.
• ور�شة عمل حول "ح�صاد الأمطار وتنمية املراعي" ،التي عقدت يف حمافظة مر�سى مطروح -م�صر ،خالل الفرتة - 23
 ،2016/7/27مب�شاركة ( )15م�شارك ًا.
• االجتماع الثاين لل�سيد املدير العام باملن�سقني الوطنيني مل�شروع النخيل ،الذي عقد يف القاهرة -خالل الفرتة ،2016/8/26 - 25
بح�ضور من�سقي امل�شروع لـ ( )8دول عربية.
• ور�شة عمل حول "دور علوم التكنولوجيا احليوية يف ا�ستنباط �أ�صناف مقاومة للجفاف" ،التي عقدت يف القاهرة  -خالل
الفرتة  ،2016/10/10 - 8مب�شاركة ( )21م�شارك ًا من الدول العربية ،بالتعاون مع مركز بحوث ال�صحراء ومركز معلومات
التكنولوجيا احليوية يف جمهورية م�صر العربية.
• االجتماع الرابع لل�سيد املدير العام باملن�سقني الوطنيني للمركز العربي يف الدول العربية ،والذي عقد يف بريوت  -لبنان ،خالل
الفرتة  ،2016/10/23 - 22بح�ضور ( )12من�سق ًا وطني ًا� ،إ�ضافة �إىل وفد من املركز العربي� -أك�ساد.
• اجتماع حول مناق�شة نتائج الدرا�سة اال�ستق�صائية مل�شروع درا�سة �أنظمة رعي الإبل لتح�سني دخل املربني وتبادل اخلربات،
والذي عقد يف ورقلة  -اجلزائر ،خالل الفرتة  ،2016/11/28 - 21ح�ضره ( )15م�شارك ًا من جلنة م�شروع رعي الإبل يف والية
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ورقلة – حمافظة فالحة املناطق ال�صحراوية.
• كما قام املركز بتنفيذ ( )20ندوة �إر�شادية ل�صالح ()1657
م�ستفيد ًا من امل�شاريع املنفذة مع منظمة  ،ACFوذلك يف
املجاالت التالية:
• ت�صنيع الألبان.
• �إنتاج اخل�ضار واملحا�صيل احلقلية.
• الإنتاج احليواين وال�صحة احليوانية.
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