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تقديـــــــم

د�أب �ملركز �لعربي لدر��سات �ملناطق �جلافة و�لأر��سي �لقاحلة "�أك�ساد" على بلورة ما حتقق من تنفيذ مهامه يف جمال 
�لتنمية �لزر�عية و�لجتماعية ومهام �لأمن �ملائي يف �لوطن �لعربي ب�سكل عام، ويف �ملناطق �جلافة و�سبه �جلافة ب�سكل 
خا�ص، يف تقاريره �ل�سنوية، و يقدم �لتقرير �لفني �ل�سنوي لعام 2012  ملخ�سًا للن�ساطات �لتي نفذها من خالل خطة 

عمله �لتي ��ستملت على 19برناجمًا �حتوت 47 م�سروعًا بحثيًا وتنمويًا، �إ�سافة �إىل 21 دورة تدريبية ولقاء علمي. 
تابع �أك�ساد عمله يف ��ستنباط �أ�سناف حم�سنة من �حلبوب ذ�ت �لإنتاجية �لعالية و�ملو��سفات �لتكنولوجية �جليدة و�ملتحملة 
للجفاف و�ملقاومة لالأمر��ص، كما تو�سع يف تطبيق نظام �لزر�عة �حلافظة يف حمطاته �لبحثية وحقول �ملز�رعني، �إ�سافة 

�إىل متابعة تزويد �لعديد من �لدول �لعربية بامل�سادر �لور�ثية �ملح�سنة من �لأ�سجار �ملثمرة وبع�ص �لنباتات �لرعوية.
وتابع �ملركز �لعربي �خلطو�ت �لتنفيذية ل�سرت�تيجية �لأمن �ملائي وم�سروع �لإد�رة �ملتكاملة للمو�رد �ملائية يف �ملنطقة 
يف  �لتو�سع  �إىل  بالإ�سافة  �ملجال،  هذ�  يف  ومتطورة  حديثة  تقانة  كاأف�سل  �لريا�سية  �لنماذج  �إدخال  خالل  من  �لعربية 
تنفيذ م�ساريع ح�ساد مياه �لأمطار لتوفري مو�رد مائية �إ�سافية، وحتقيق �لتنمية �مل�ستد�مة للمجتمعات �ملحلية يف �لدول 

�لعربية.
ونظرً� للنجاح �لذي حققه �أك�ساد يف �إعادة تاأهيل �لبو�دي يف بع�ص �لدول �لعربية فقد و��سل جهوده يف �إجر�ء �لبحوث 
�لنظام  وتطوير  �لرملية،  �لكثبان  و�حلد من حركة  �لت�سحر  ملكافحة  �لنموذجية  �مل�ساريع  من  وتنفيذ عدد  و�لدر��سات 
�لإقليمي للك�سف �ملبكر عن عمليات �لت�سحر وتدهور �لأر��سي يف �لدول �لعربية، وعمل �سمن خططه وبر�جمه على تو�سيع 

قاعدة نقل تقانات ��ستعمال �ملياه �ملاحلة و�لعادمة �إىل عدد �أكرب من �ملز�رعني يف �لدول �لعربية.
و�لتغذية  �لرتبية  وتطوير نظم  و�لتنا�سلية  �لإنتاجية  �لكفاءة  ودر��ساته على حت�سني  تنفيذ بحوثه  �لعربي  �ملركز  وو��سل 
و�لتقدم يف جمال  �لغذ�ئية،  قيمتها  �لأعالف وحتديد  وتنمية م�سادر  و�لإبل  و�ملاعز  �لأغنام  لعروق  �ل�سحية  و�لرعاية 
تقانات  ��ستعمال  متابعة  �إىل  بالإ�سافة  �ملح�سنة،  �لور�ثية  �لرت�كيب  نقل  وت�سريع  لت�سهيل  �لأجنة  نقل  تقانات  ��ستعمال 

�لتلقيح �ل�سطناعي.
ومت ��سد�ر عدة در��سات �قت�سادية و�جتماعية لتقييم �لنتائج �لبحثية و�لتقانية �لتي ينفذها �أو يتو�سل �إليها �أك�ساد للتاأكد 
من جدو�ها �لقت�سادية يف �أو�ساط �ملز�رعني، كما �أعطى �ملركز �لعربي �أهمية بالغة لبناء �لقدر�ت �لب�سرية �لعاملة يف 
 150 200 متدربًا وم�ساركة �أكرث من  جمال �لتنمية �لزر�عية �لعربية، وقد ��ستمل بناء �لقدر�ت على تدريب �أكرث من 

خبريً� وخمت�سًا يف �للقاء�ت �لعلمية �لعربية.
�لعربي  باملركز  و�لدولية  �لإقليمية  و�ملنظمات  و�لدولية  �لبحثية  �ملوؤ�س�سات  ثقة  كبري  ب�سكل  �زد�دت   2012 عام  خالل 

ومالية. علمية  فو�ئد  حققت  خربة  كبيت  و�لأن�سطة  �مل�سروعات  من  �لعديد  تنفيذ  خالل  "�أك�ساد" من 
�أك�ساد حري�سًا يف �لتخطيط و�لتنفيذ لرب�جمه وم�ساريعه على �للتز�م �لكامل با�سرت�تيجية عمله وحماورها  لقد كان 
و�ن�سجامها مع �أهد�فها �ل�ساملة و�لقطاعية، وحت�سني �لأد�ء وتر�سيد �لنفاق وتنظيم �لعمل وفق قر�ر�ت جمل�سه �لتنفيذي 

وجمعيته �لعمومية و�ملجل�ص �لقت�سادي و�لجتماعي.
و�سيتابع �ملركز �لعربي لدر��سات �ملناطق �جلافة و�لأر��سي �لقاحلة "�أك�ساد" جهوده يف حتديث و�سائل �لبحث وتطويره 
�لطبيعية  �ملو�رد  تنمية  يف  �أهد�فه  حتقيق  يف  قدمًا  للم�سي  �لأد�ء،  مب�ستوى  و�لرتقاء  و�لتقنية  �لفنية  �ملعطيات  وتوفري 

�ملتجددة يف �أر��سي �ملناطق �لعربية �جلافة و�سبه �جلافة.
                                                                                                و�هلل ويل �لتوفيق.

 الدكتور رفيق علي �ضالح
املديرالعام
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1-1برنامج تنمية وتطوير الزراعة املطرية يف الدول العربية

املناطق  لدرا�سات  العربي  املركز  ركز 
يف  "اأك�ساد"  القاحلة  واالأرا�سي  اجلافة 
ابحاثه وم�ساريعه على ا�ستنباط االأ�سناف 
الــ�ــســاالت املــبــ�ــرة مــن القمح  وتــطــويــر 
لاإجهادات  املتحملة  والــطــري  القا�سي 
الااإحيائية واالإحيائية مع مراعاة احلفاظ 
حزمة  وتطوير  االإنتاجية،  كفاءتها  على 
�سنف  لكل  املثلى  الــزراعــيــة  التقانات 
الطاقة  كامل  بلوغ  ت�سمن  بيئية  ومنطقة 

االنتاجية للطرز الوراثية املزروعة.
وبرنامج احلبوب هو اأحد الربامج الرئي�سة 
لدرا�سات  العربي  املركز  يف  امل�ستمرة 
القاحلة،  ــي  ــس واالأرا� اجلــافــة  املناطق 
البحثية  امل�ساريع  مــن  عـــددًا  ويت�سمن 
والتنموية، التي تنفذ بالتعاون مع اجلهات 
والهيئات املعنية يف الدول العربية، وفيما 

يلي امل�ساريع املنفذة خال عام 2012.
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1 -  1- 1 م�رشوع ا�شتنباط اأ�شناف من القمح وال�شعري عالية التحمل لالإجهادات الالاأحيائية 
والإحيائية وذات كفاءة اإنتاجية عالية.

غطت االأن�سطة املنفذة مكونات برامج تربية وحت�سني القمح وال�سعري خال املو�سم الزراعي 2012/2011 مت�سمنة 
االآتي:

التهجينات العامة:
مت اإجراء 240 تهجينًا ناجحًا بني االآباء املنتخبة 
لكل من حما�سيل القمح القا�سي والقمح الطري 
حم�سول  كل  من  هجني   80 مبعدل  وال�سعري 
الإنتخاب  جديدة  وراثية  تراكيب  انتاج  بهدف 
االنعزالية  االأجــيــال  عرب  املب�رة  ال�ساالت 
امل�ستخدمة  االآبــــاء  بـــاأن  علمًا  املتاحقة، 
مو�سم  من  الأكــرث  تقييمها  جــرى  التهجني  يف 
زراعي، ويف عدة مواقع لدرا�سة مدى حتملها 
لاإجهادات الااأحيائية، كما ا�ستعملت طريقتي 
العدوى الطبيعية والعدوى اال�سطناعية لدرا�سة 
حتملها لاأمرا�ض الرئي�سة ال�سائعة "االأ�سداء، 

والتفحمات، وتبقعات االأوراق".
النعزالية  والأجـــيـــال  الــهــجــن  تقييم 

واملتقدمة: 
تغطي هذه االأجيال خمتلف مراحل برنامج تربية 

القمح وال�سعري، بدءًا من اجليل االأول F1 وحتى اجليل اخلام�ض F5، حيث يتم تقييم كافة الهجن والعائات وال�ساالت، 
وانتخاب املتفوق منها بهدف اإدخاله يف جتربة 
املرحلة  ُتعد  التي  االأولية،  االإنتاجية  الكفاءة 
اأك�ساد. ومت انتخاب  االأوىل من تقييم �ساالت 
النباتات املتميزة بال�سفات املطلوبة، و�ستتابع 
عليها عمليات االنتخاب يف االأجيال االنعزالية 

واملتقدمة الحقًا.
اأ�شطر املراقبة املنتخبة 

من  وراثــيــًا  م�سدرًا   111 االأ�سطر  هــذه  �سمت 
ملو�سمني  تقييمها  جــرى  والــ�ــســعــري،  القمح 
زراعيني متتاليني، للتاأكد من ثباتية �سفاتها، 
ومن ثم ا�ستخدام املتميز منها كم�سدر وراثي 
الآباء الهجن التي �ست�ستعمل يف تهجينات مو�سم 
45 م�سدرًا وراثيًا من  2013/2012، و�سمت 

القمح الطري والقمح القا�سي وال�سعري.

يهدف امل�روع اإىل تطوير وحت�سني اإنتاجية حما�سيل احلبوب ال�سغرية )القمح 
وال�سعري(،املائمة للبيئات اجلافة و�سبه اجلافة العربية، وثبات اإنتاجيتها مبا 
النظام  ملكونات  امل�ستدامة  الزراعية  والتنمية  الغذائي،  االأمن  حتقيق  ي�سمن 

الزراعي العربي.
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جتارب الكفاءة الإنتاجية الأولية
اأف�سل  االأولية، وقورنت مع  االإنتاجية  الكفاءة  للتقييم احلقلي يف جتارب  القمح وال�سعري  208 �سالة من  خ�سعت 
ال�سواهد املحلية املزروعة يف حمطتي بحوث اأك�ساد يف اإزرع وجلني، ومت الرتكيز يف التقييم على خوا�ض االإنتاجية 
والباكورية ومقاومة االأمرا�ض. مت انتخاب 29 �سالة مب�رة، �ستخترب يف جتربة الكفاءة االإنتاجية العربية، و60 

�سالة يعاد اختبارها يف جتربة الكفاءة االإنتاجية االأولية وذلك خال املو�سم الزراعي 2013/2012.

جتربة الكفاءة الإنتاجية العربية 
•تهدف هذه التجربة اإىل تقييم اأداء �ساالت 
الزراعة  ظــروف  حتت  املتقدمة  اأك�ساد 
ـــرب عـــدد من  املــطــريــة واملـــرويـــة يف اأك
 16 يف  املوزعة  املتباينة  البيئية  املواقع 
ال�ساالت  حتديد  يتم  حيث  عربية.  دولــة 
املتفوقة على ال�سواهد املحلية واملح�سنة، 
واعتماد  درا�ستها  ملتابعة  وانتخابها 

املتفوق منها كاأ�سناف جديدة حم�ّسنة. 
•�سمت التجربة 19 �سالة متقدمة من كٍل من  
القمح الطري، والقمح القا�سي، وال�سعري، 

اإ�سافًة لل�ساهد املحلي واملح�سن.

اأ�سارت نتائج مو�سم 2012/2011 الواردة من 6 مواقع يف 
ال�سواهد  على  اأك�ساد  �ساالت  تفوق  اإىل  عربية  دول  ثاث 

املحلية، يف اأكرث من دولة عربية وهي:
القمح القا�شي: 

اأك�ساد 1407 - 1399 - 1391 - 1409.
القمح الطري: 

اأك�ساد 1208 - 1212 - 1222 - 1232.
ال�شعري: 

اأك�ساد 1722 - 1725 - 1701 - 1724 - 1704 - 1711 - 
.1727

وكما هو مبني يف اجلدول.
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تقييم امل�شادر الوراثية لتحمل الإجهادات الالاأحيائية والأحيائية:
حيث  احلبوب،  برنامج  يتبعها  التي  العمل  منهجية  من  اأ�سا�سيًا  جزءًا  وت�سكل  االأهمية،  غاية  يف  اخلطوة  هذه  ُتعد 
الااأحيائية  االإجهادات  لتحمل  العربي  املركز  من  امل�ستنبطة  اأو  املدخلة  الوراثية  امل�سادر  كافة  اأداء  تقييم  يتم 

واالأحيائية. ويتحقق ذلك يف حمطات املركز العربي البحثية )اإزرع، وجلني، ودير الزور، والرقة، والغاب(. 
 

ال�سعريالقمح الطريالقمح القا�سياملوقعالدولة

�سورية

1208 - 1194 - 13891230 – 1407اإزرع
1226 – 1212

1717 – 1724 - 1714
1701 1725-

1224 - 1220 - 13991208 - 1407جلني
1226 - 1232

1704 - 1718 - 1729
1711 - 1722

1411 - 1403- 1407 - الرقة
1409 - 1415

 1701   - 1727 - 1728
1711   - 1722

1399 - 1417 - 1391تل عمارةلبنان
1387 - 1409

1208 - 1218 – 1222
1232 – 12121722 - 1718

اجلزائر

واد السمار
1415 - 1393 - 1407

1375 - 1391
1208 - 1196 - 1204

1198 - 1222
1723 - 1724 - 1722

1727 - 1725

1409 - 1399 - 1407سطيف

تيارت
1706 - 1701 - 1720

1726 - 1704

اأف�سل 5 �ساالت اأك�ساد للقمح وال�سعري املتفوقة على ال�سواهد يف جتربة الكفاءة االإنتاجية العربية املو�سم 
الزراعي  2012/2011.

•خال مو�سم 2012/2011، مت تقييم العديد من امل�سادر الوراثية من القمح القا�سي والقمح الطري 
وال�سعري، �سّمت 2466 مدخًا من بع�ض الدول العربية، وايكاردا، وال�سيميت، اإ�سافًة اإىل �ساالت 

اأك�ساد الداخلة يف جتارب الكفاءة االإنتاجية االأولية والعربية واأ�سطر املراقبة املنتخبة. 
•وبناًء على تلك التقييمات التي مّتت يف البيئات املجهدة مت انتخاب161 م�سدرًا وراثيًا من االأنواع 

الثاثة ملوا�سلة العمل عليها يف �سبيل الو�سول اإىل ال�سنف املح�ّسن
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1-1 - 2  م�رشوع اإكثار بذار الأ�شناف وال�شاللت الواعدة )املب�رشة( من  القمح  وال�شعري.

اإكثار بذار املربى الأ�سناف و�ساالت  ُتعترب عملية 
وال�سعري  الطري  والقمح  القا�سي  القمح  من  اأك�ساد 
يف غاية االأهمية، وهي تتم ب�سكٍل اأ�سا�سي يف حمطة 
الزراعة  ظروف  حتت  "اأك�ساد"  الزور  دير  بحوث 
املروية ل�سمان توفري الكميات الازمة من البذار.

املربي  بــذار  كميات  اأن  اإىل  االأهمية  هذه  وترجع 
وال  حمــدودة،  تبقى  الرتبية  برنامج  عن  الناجتة 
االأ�سناف  بذار  من  العربية  الدول  احتياجات  تلبي 
العربي  وال�ساالت املتفوقة لديها، ويقوم املركز 
املطلوب  البذار  بتوفري  امل�روع  هــذا  خــال  من 
مع املحافظة على نقاوته من خال عمليات التنقية 
امليكانيكية والوراثية خال مو�سم النمو، واإجراء 

عمليات الغربلة والتعقيم والتخزين اجليد الحقًا.

بلغ عدد اأ�سناف و�ساالت اأك�ساد املب�رة التي مت اإكثارها خال املو�سم 2012/2011 
ومبراحل االإكثار املختلفة )النوية G0، والنواة G1(  203  �سنفًا و�سالًة من القمح 
�سكل  على  عربية  دولة   14 اإىل  بذار  كغ   1000 نحو  بلغت  كمية  منها  وال�سعري.اأر�سل 
جتارب وهجن و�ساالت مب�رة، لزراعتها خال املو�سم الزراعي 2013/2012،  كما 

هو مبني يف اجلدول.

كميـــــــة البذار )كغ( الدولـــــــــةم�سل�سل
25االأردن1

20تون�ض2

27اجلزائر3

15ال�سعودية4

20ال�سودان5

20�سورية6

15العراق7

15ُعمان8

15الكويت9

750لبنان10

15ليبيا11

20م�ر12

20املغرب13

20اليمن14

997املجمــــــــوع

كميات بذار القمح وال�سعري املر�سلة اإىل الدول العربية خال مو�سم 2013/2012



14

املركز العربي - اأك�ســـاد

1-1 - 3  م�رشوع الأنظمة الزراعية املح�شولية يف املناطق املطرية.

يهدف هذا امل�روع اإىل درا�سة بع�ض املعامات الزراعية املوؤثرة يف اإنتاجية احلبوب يف املناطق 
التكامل  حتقق  التي  اجلديدة  الزراعية  النظم  بع�ض  واإدخال  اأف�سلها،  وحتديد  اجلافة  و�سبه  اجلافة 

والتوازن بني االإنتاجني النباتي واحليواين.
ويويل هذا امل�روع اأهمية خا�سة الأ�سناف و�ساالت اأك�ساد امل�ستنبطة حديثًا من خال حتديد حزمة 

املعامات الزراعية املائمة لكٍل منها ونقلها اإىل حيز التطبيق يف حقول املزارعني. 
ا�ستملت اأن�سطة امل�روع خال عام 2012 على ما يلي:

تاأثري معدلت البذار والت�شميد على اإنتاجية �شاللت من القمح الطري 
•ُنفذت جتربة حقلية خال املو�سم الزراعي  2011/2010، 
حتت  والرقة،  الزور  دير  يف  اأك�ساد  بحوث  حمطتي  يف 
من  اأ�سناف   7 ا�ستخدمت  املــرويــة،  الــزراعــة  ظــروف 
اأك�ساد )885 -899 -901 -969 -1069 -1115 - 1133( 
معامات  ثاث  عليها  وطبق  �سام10،   - �سام8  و�سنفي 
ت�سميد )100 كغ N + 50 كغ P2O5، و150 كغ N + 70 كغ 
P2O5، و200 كغ N + 90 كغ P2O5 (، وثاث معدالت 

بذار )150 كغ/هـ، 200 كغ/هـ، 250 كغ/هـ(. 
يف  فــروقــات  ــود  وج االأول،  املو�سم  نتائج  •اأظهرت 
املدرو�سة،  للمعامات  نتيجة  القمح  اأ�سناف  اإنتاجية 
تقييم  ،و�سيتم   2012/2011 ثاٍن  ملو�سم  التجربة  زرعت 

وحتليل املعطيات، لتاأكيد النتائج املتح�سل عليها.

تاأثري موعد الزراعة على اإنتاجية �شاللت من القمح 
الطري 

•ُنفذت جتربة حقلية خال املو�سم الزراعي  2011/2010،يف حمطة بحوث اأك�ساد يف الرقة حتت ظروف الزراعة 
5 اأ�سناف من اأك�ساد  املروية، ويف حمطة بحوث اأك�ساد يف الغاب حتت ظروف الزراعة املطرية، وا�ستخدمت 

885 - 901 - 969 - 1115 - 1133 و�سنف �سام8،زرعت يف ثاث مواعيد 11/1، 11/20، 2011/12/10. 
•ونتيجة لتاأثري موعد الزراعة، اأظهرت النتائج وجود فروقات يف اإنتاجية االأ�سناف امل�ستخدمة، ومت اإعادة زراعة 
التجربة بنف�ض املعطيات يف حمطة بحوث الرقة للمو�سم الزراعي 2012/2011. و�سيتم تقييم وحتليل املعطيات، 

لتاأكيد النتائج املتح�سل عليها.
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.Sorghum bicolor )1-1-4  م�رشوع تنمية وتطوير وحت�شني الذرة الرفيعة )البي�شاء

لعام  ال�سيفي  املو�سم  خال  للم�روع  التنفيذية  اخلطة  ت�سمنت 
2012 عدة ن�ساطات، وهي: 

•مت تهجني عدد من الطرز الوراثيـــــة املدخلة من موريتانيــــا 
وم�ر و�ســـورية وال�سودان وعمان، يف حمطة بحوث اإزرع ، 

وبلغ عددها 20 تهجينًا. 
الثالث  اجليل  يف  االنعزالية  االأجيال  جتارب  متابعة  متت  •كما 
F3 وانتخاب اأف�سل النباتات من الهجن الثمانية لزراعتها يف 

 .F4 املو�سم القادم للح�سول على
•مت تقييم وتو�سيف الطرز الوراثيـــة املدخلة من الدول العربية 
30 طرازًا وراثيـــًا من م�ر وال�سودان و�سورية  والتي بلغت 
التاليــــــة:  الطرز  من  كل  فيها  تفوق  وموريتانيــــا،  وعمان 
)موريتانيــــا(،   Biofuelو  Fellobodleyو  Jougotillo

و   ،5 اإزرع  )ال�ســــــودان(،  وفيرتيته  مايو  )عمان(،  حملي  عماين  )م�ر(،  15،وم�ر11  وجيزة  دورادو9، 
اإزرع 7، و اإزرع 62، و اإزرع 63، و خرابو 113 )�ســــورية(.

يهدف هذا امل�روع اإىل تنمية وتطوير وحت�سني اإنتاجية هذا املح�سول يف الدول 
العربية املهتمة بزراعته، والذي �سي�ساهم يف زيادة دخل املزارع العربي، ودعم 

الربامج الوطنية باملادة الوراثية املح�سنة

يف اإطار تنمية وتطوير وحت�سني زراعة الذرة الرفيعة يف الدول العربية: 
•مت تزويد اجلزائر ببذار 19 طراز وراثي �سمن جتربة الكفاءة االإنتاجية العربية، وبذار29 هجني للجيل 

الثاينF2 بهدف اختبارها حمليًا وانتخاب املائم منها.
•�سمن اتفاقية التعاون امل�سرتك مع الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية يف �سورية، مت زراعة بذار23 
هجني من F2 يف حمطة بحوث اإزرع، وانتخاب النباتات املتميزة بال�سفات الزراعية الهامة، لزراعتها يف 

املو�سم القادم ومتابعة جتارب االأجيال االنعزالية.
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1-1-5  امل�شاريع التنموية اخلا�شة يف الدول العربية
1-1-5-1 م�رشوع حت�شني اإنتاج القمح يف الدول العربية

بداأ العمل بامل�روع يف املو�سم 2009/2008، وينفذ بالتعاون مع البنك اال�سامي للتنمية. 

يهدف اإىل حت�سني اإنتاجية حم�سول القمح يف الدول العربية حتت ظروف الزراعة املروية والبعلية، ودعم 
م�ساريع االأمن الغذائي يف املنطقة. وتاأمني البذار املح�سن ذو النوعية العالية من اأ�سناف و�ساالت اأك�ساد 

ذات الطاقة االإنتاجية العالية للدول امل�ستفيدة من امل�روع وهي : 
االأردن، تون�ض، اجلزائر، ال�سعودية، ال�سودان، �سورية، العراق، لبنان، ليبيا، املغرب، اليمن.

• مت اإكثار 12 �سالة مب�رة من �ساالت 
اأك�ساد للقمح الطري والقمح القا�سي، يف 
حمطة دير الزور التابعة للمركز العربي 

لتاأمني احتياجات امل�روع.
•مت اإكثار 22 �سالة من القمح القا�سي و16 
�سالة من القمح الطري يف نف�ض املحطة 
 ،2010/2009 الزراعي  املو�سم  خال 
على  اإعـــداده  بعد  الناجت  البذار  ووزع 

الدول العربية امل�ساركة يف امل�روع.
املو�سمني  خــال  الــبــذار  زراعـــة  •متت 
حقول  يف   2012/2011،2011/2010
من  امل�ستفيدة  ــدول  ال لــدى  املــزارعــني 
التقييم  عمليات  وتــتــابــع  املــ�ــروع، 

واالإكثار.
لاأجهزة  اأ�ســــعار  عرو�ض  •ا�ستدرجت 
ميزانية  يف  الــواردة  واحلقلية  املخربية 
امل�روع والتي طلبتها الدول امل�ستفيدة، 
ويقوم اأك�ساد بالتن�سيق مع اجلهة املمولة 

ا�ستكمال االجراءات لتنفيذ امل�روع.
•يف جمال التدريب ورفع كفاءة الكوادر 
دورتـــني  تنفيذ  مت  الــعــربــيــة،  الــفــنــيــة 
واإكثار  وحت�سني  تربية  حول  تدريبيتني 
العربية  الـــدول  مــن  ملــتــدربــني  القمح 

امل�ستفيدة من امل�روع.

عدد االأ�سناف املزروعة عدد املزارعني امل�ساحة/هـ الدولة
6 37 46.8 االأردن
4 719 119 اجلزائر
5 15 15 �سورية
3 15 221 لبنان

امل�ساحات املزروعة خال عام 2012/2011 وعدد حقول املزارعني 
يف الدول العربية.
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1-1-5-2 م�رشوع اإكثار بذار القمح يف ال�شودان

للم�روع خال مو�سمي  املقررة  تنفيذ اخلطة  2010/2009، حيث مت  مو�سم  اعتبارًا من  بامل�روع  العمل  بداأ   •
2010/2009 و 2011/2010، وقد مدد العمل بامل�روع ملو�سم 2012/2011، وقد مت زراعة م�ساحة 80 هكتارًا 

من اأ�سناف القمح، يف حقول املزارعني، وطبقت عليها التقانات احلديثة املو�سى بها. 
• ويف جمال رفع الكفاءة العلمية للكوادر الوطنية مت تنفيذ الدورات التالية:

يهدف اإىل زيادة اإنتاج القمح يف ال�سودان، عن طريق اإكثار اأ�سناف القمح يف حقول املزارعني 
عمليات  وتطوير  الزراعية  االآالت  بتقدمي  الفني  والدعم  الفنية  الكوادر  تدريب  اإىل  يهدف  كما 

الغربلة والتخزين. وهذا امل�روع ممول من البنك االإ�سامي للتنمية

املدة/ يوممكان الدورةتاريخ الدورةمو�سوع الدورةعدد امل�ساركني
10اأك�ساد17-2010/4/27تربية حم�سول القمح12

10اأك�ساد9-2011/4/18حت�سني واإكثار حم�سول القمح12

5ود مدين ال�سودان24-2011/10/28ا�ستخدام بذارة جتارب احلبوب40

الدورات التدريبية وموا�سيعها وعدد امل�ساركني فيها

1-1-5-3 م�رشوع حت�شني اإنتاجية  املحا�شيل الإ�شرتاتيجية يف اجلمهورية الإ�شالمية املوريتانية 

ُينفذ بالتعاون مع املركز الوطني للبحث الزراعي والتنمية الزراعية CNARADA،والبنك االإ�سامي للتنمية لتح�سني 
اإنتاجية املحا�سيل االإ�سرتاتيجية )القمح، وال�سعري،والذرة ال�سفراء، والذرة البي�ساء، والدخن، والفا�سوليا ( يف 

اجلمهورية االإ�سامية املوريتانية.

يهدف امل�روع اإىل ح�ر وجمع االأ�سول الوراثية من االأنواع املح�سولية 
القمح  من  اأك�ساد  و�ساالت  اأ�سناف  ــال  واإدخ اال�سرتاتيجية،  للمحا�سيل 
الطرز  وانتخاب  امل�ستهدفة،  املحلية  البيئات  يف  اأداءها  وتقييم  وال�سعري، 
اإكثارها. وتاأ�سي�ض برنامج  تكيفًا واإنتاجيًة، والعمل على  االأكرث  الوراثية 
الفنية  الكوادر  وتدريب  املح�سولية،  االأنــواع  لتلك  وراثي  وحت�سني  تربية 

الوطنية على اأ�س�ض جمع البذار وحفظها واإكثارها بالطرق التقليدية.
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•نفذت خال املو�سم الزراعي 2010/2009 دورة تدريبية لـ 15 متدربًا موريتانيًا، حول اأ�س�ض التح�سني 
الوراثي يف البيئات املنا�سبة واملجهدة، ومبادئ جمع وتقييم وحفظ االأ�سول الوراثية، خال الن�سف 
الزراعي  2009، وُنفذت دورة تدريبية ثانية خال املو�سم  الثاين من �سهر كانون االأول دي�سمرب 
2011/2010 لـ 15 متدربًا اآخر، حول اأ�س�ض الرتبية والتح�سني الوراثي يف حما�سيل احلبوب والبقول، 
حتت ظروف الزراعة املطرية واملروية، والتحليل االآيل للبيانات الزراعية، وذلك خال �سهر ت�رين 

الثاين )نوفمرب( 2010.
•مت اإر�سال كمية 60 كغ من 5 اأ�سناف وطرز وراثية �سورية، من حم�سول الذرة البي�ساء )الرفيعة(، 

لتقييم اأدائها �سمن البيئات املحلية امل�ستهدفة. 
•مت جمع 193عينة من الطرز البيئية املحلية لاأنواع املح�سولية امل�ستهدفة، وذلك من 59 موقعًا زراعيًا 

يف ثاث واليات )كوركول، كيدمياغا، الع�سابة(.
•مت اإجراء تو�سيف بيئي دقيق )العوامل االأر�سية واجلوية( ملناطق الزراعة امل�ستهدفة يف )حمطة �سيا 

للبذور، ديريي(.
•خال عام 2012، قامت بعثة م�سرتكة من اأك�ساد والبنك االإ�سامي للتنمية مبراجعة اأن�سطة امل�روع، 
الزراعي  للبحث  الوطني  املركز  يف  البحوث  وحمطات  خمابر  لتطوير  الازمة  االأجهزة  حتديد  ومت 
والتنمية الزراعية، ومت ا�ستدراج عرو�ض هذه االأجهزة واملعدات، ثم �سكلت جلنة خمت�سة من اأك�ساد 

لدرا�سة هذه العرو�ض وحتليلها، واأر�سلت اإىل اجلهة املمولة.

1-1-5-4 م�رشوع حت�شني اإنتاجية  حم�شول القمح بتطبيق نظام الزراعة احلافظة يف موريتانيا 

ينفذ بالتعاون بني اأك�ساد وبرنامج دعم االأمن الغذائي واملركز الوطني للبحث الزراعي والتنمية الزراعي يف اجلمهورية 
االإ�سامية املوريتانية )CNARADA(، والبنك االإ�سامي للتنمية لتح�سني اإنتاجية حم�سول القمح بتطبيق نظام الزراعة 

احلافظة يف منطقة ال�سدود يف اجلمهورية االإ�سامية املوريتانية. 

من  امل�ساحة  وحدة  يف  القمح  حم�سول  اإنتاجية  متو�سط  حت�سني  اإىل  امل�روع  يهدف 
احلافظة  الزراعة  نظام  ن�ر  على  والعمل  الغذائي،  االأمن  حتقيق  ي�سمن  مبا  االأر�ض 
كنظاٍم زراعي بديل عن الزراعة التقليدية الإعادة تاأهيل االأرا�سي الزراعية املتدهورة، 

وحت�سني خ�سائ�سها االإنتاجية، مبا يتما�سى مع متطلبات التنمية الزراعية امل�ستدامة.
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•مت خال املو�سم الزراعي 2010/2009 تزويد اجلانب املوريتاين بكمية 2000 كغ بذار من �ساالت 
اأك�ساد من القمح القا�سي والطري والتي زرعت بنظام الزراعة احلافظة، يف البيئات امل�ستهدفة ومب�ساحة 

10 هكتار، كمرحلة اأوىل.
•مت تزويد اجلانب املوريتاين بكمية 6500 كغ بذار من �ساالت اأك�ساد من القمح القا�سي والقمح الطري 

والتي مت زراعتها خال املو�سم 2011/2010 بنظام الزراعة احلافظة على م�ساحة 50 هكتارًا.
•ولتنفيذ املراحل الاحقة من امل�روع نفذ اأك�ساد دورة تدريبية لنحو 11 متدربًا موريتانيًا حول اأهمية 
تطبيق نظام الزراعة احلافظة لتح�سني االأر�ض واملح�سول خال الن�سف االأول من �سهر ت�رين الثاين 
)نوفمرب( 2009. ونفذت دورة تدريبية ثانية لنحو 11 متدربًا اآخر حول دور تطبيق نظام الزراعة احلافظة 
يف حت�سني اإنتاجية املياه واملح�سول حتت ظروف الزراعة املطرية، خال الن�سف االأول من �سهر ت�رين 

الثاين /نوفمرب 2010. 
ويتابع اك�ساد مع اجلانب املوريتاين تطبيق الزراعات املنا�سبة يف املراحل الاحقة من امل�روع.

1-1-5-5 م�رشوع ن�رش وا�شتنباط الأ�شناف املتفوقة من حم�شويل القمح وال�شعري يف اجلزائر

•مدة امل�روع خم�ض �سنوات اعتبارًا من املو�سم 2011/2010.

يهدف امل�روع اإىل تقييم اأداء اأ�سناف و�ساالت اأك�ساد ذات االإنتاجية العالية واملوا�سفات النوعية املرغوبة 
والفيزيولوجية  املرفولوجية  االآليات  منها، وحتديد  املتفوق  اعتماد  بهدف  اجلزائرية،  املحلية  البيئات  يف 

والبيوكيميائية املرتبطة وراثيًا بالكفاءة االإنتاجية والتكيف مع البيئات امل�ستهدفة.

ت�سمنت ن�ساطات امل�روع ما يلي:
•اإقامة دورة تدريبية على عمليات التهجني وتربية احلبوب يف ني�سان 2011. 

•عقد ور�سة عمل خال الفرتة 25-2011/11/26 لتقييم النتائج وو�سع خطة عمل لعام 2012.
•اإقامة دورة تدريبية على االنتخاب وتو�سيف االأ�سناف نفذت من قبل خرباء اأك�ساد يف اجلزائر لدى 

املعهد التقني للزراعات الوا�سعة خال الفرتة 4/29-2012/5/3، و�سارك فيها 33 متدربًا جزائريًا.
•تزويد املعهد التقني للزراعات الوا�سعة ببذار هجن اجليل الثاين، للت�سالبات التي نفذها املركز 
العربي يف حمطة اأبحاثه )اإزرع - �سورية( بني اأ�سناف جزائرية واأ�سناف اأك�ساد، وبلغ عددها 17 

هجني قمح طري، و12 هجني قمح قا�سي، و14 هجني �سعري.
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1-1-5-6 م�رشوع حت�شني اإنتاجية ونوعية حما�شيل احلبوب با�شتخدام اأ�شناف اأك�شاد للقمح وال�شعري 
والنتخاب مب�شاركة املزارعني املحليني يف الأردن

لتقييم  االأخري  املو�سم  اعترب  حيث   ،2012/2011 املو�سم  اإىل   ،2008/2007 املو�سم  منذ  امل�روع  يف  العمل  بداأ 
االأ�سناف وال�ساالت التي اأظهرت تفوقًا ملحوظًا بغر�ض تقدميها اإىل اللجنة الوطنية لاعتماد وهي:

يهدف امل�روع اإىل حت�سني اإنتاجية حم�سويل القمح وال�سعري يف االأردن، وذلك من خال اختبار عدد من 
اأ�سناف و�ساالت اأك�ساد، وانتخاب املتفوق منها على ال�سواهد املحلية باإ�راف الفنيني وم�ساركة املزارعني 

املحليني، واعتماد ال�ساالت املتفوقة كاأ�سناف حم�سنة جديدة يف االأردن.

القمح الطري اأك�ساد 885
القمح القا�سي اأك�ساد 1187 - 1275 

ال�سعري اأك�ساد 1692-1420.

1-1-5-7 م�رشوع حت�شني حما�شيل احلبوب القمح وال�شعري يف لبنان

مدة امل�روع ثاث �سنوات اعتبارًا من املو�سم 2011/2010. 
ت�سمنت ن�ساطات املو�سم الزراعي 2012/2011 متابعة عمليات التقييم واالإكثار ل�ساالت اأك�ساد، والتي بلغت 8 �ساالت 

من كل من القمح القا�سي والقمح الطري، و5 �ساالت من ال�سعري.

يهدف امل�روع اإىل تطوير زراعة حم�سويل القمح وال�سعري يف لبنان بزيادة االإنتاجية من خال  اإكثار ون�ر 
اأ�سناف اأك�ساد املتفوقة على االأ�سناف املحلية يف املناطق البيئية امل�ستهدفة.
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1-1-6 التعاون مع الهيئات ومراكز البحوث يف دولة املقر
1-1-6-1 التعاون مع الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية 

•�سمن اإطار التعاون مع الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية ال�سورية، يتم �سنويًا تقييم اأداء العديد من �ساالت 
اأك�ساد املب�رة من القمح القا�سي، والقمح الطري، وال�سعري يف حقول اختباريه ومو�سعة، تزرع يف عدة مواقع 

متباينة بيئيًا يف �سورية وتقارن بال�سواهد املحلية املزروعة.
•اأظهرت نتائج التقييم خال مو�سم 2012/2011 تفوق عدد من �ساالت اأك�ساد، والتي �ستتابع عليها عمليات التقييم 

خال املو�سم 2013/2012، كما هو مبني يف اجلدول.
�ساالت اأك�ساد من القمح القا�سي والقمح الطري املتفوقة يف احلقول االختبارية.

ال�ساالت املب�رةاملح�سول
اأك�ساد 1273 - 1289 - 1305 - 1349 - 1361 - 1367قمح قا�سي
اأك�ساد 1147 - 1149قمح طري

الطري  القمح  اأ�سناف  على  وباالأخ�ض  �سورية،  يف  االأ�سفر  ال�سداأ  مر�ض  جائحة  النت�سار  ونظرًا 
متحملة  اأو  مقاومة  �ساالت  على  ولت�ريع خطوات احل�سول   ،2010  /  2009 املو�سم  املزروعة  خال 
اإنتاجية جيدة، وتكون بديًا عن االأ�سناف احل�سا�سة. وبناًء على  للمر�ض املذكور، وتتمتع مبوا�سفات 
تو�سية اللجنة الوطنية الأمرا�ض ال�سداأ، مت تاأكيد تفوق �سالتي اأك�ساد من القمح الطري اأك�ساد )1133 - 
الزراعية،  العلمية  للبحوث  العامة  الهيئة  لدى  االإنتاجية اجليدة،  لهذا املر�ض وذات  1115( املقاومتني 
وبنف�ض الوقت يتم اكثارهما لدى املوؤ�س�سة العامة الإكثار البذار، بهدف اعتمادهما ك�سنفني حم�سنني يف 

�سورية. و�ستتابع عليهما عمليات االإكثار والتقييم خال املو�سم 2012 - 2013.

1-1-6-2 التعاون مع مديرية الإر�شاد الزراعي يف �شورية  
اأك�ساد  باأ�سناف  للتعريف  الغاب  اإدلب، درعا، حماه،  الرقة، حلب،  اإر�ساديًا يف حمافظات  15 حقًا  اإقامة  •مت 

املعتمدة يف �سورية، وهي: قمح قا�سي اأك�ساد  1105، 1229، وقمح  طري اأك�ساد 885 ،901.
•كما مت تنفيذ دورة تدريبية للمر�سدين الزراعيني حول تطوير وحت�سني زراعة القمح يف �سورية. خال الفرتة 10-

2012/4/11 يف اأك�ساد �سارك فيها 12 مر�سدًا زراعيًا.
1-1-6-3 التعاون مع هيئة الطاقة ال�شورية 

والقا�سي، وحتديد درجة  الطري  القمح  من  كٍل  من  اأك�ساد  �ساالت  من  �سالة   20 لـ  الوراثية  الب�سمة  •مت حتديد 
النقاوة الوراثية لـ 5 اأ�سناف من كٍل من القمح الطري والقمح القا�سي.

•وخال عام 2012 �سدر التقرير النهائي وبينت النتائج:
 ،1245  ،1229  ،1129،1187 ،1107  ،1105  ،1103  ،357 اأك�ساد 65،  اأ�سناف و�ساالت  احتوت  القا�شي:  القمح 

1265، 1273، 1275، 1289، 1311، 1315، 1327 على حزمة غاما غيادين 45 املرتبطة بالنوعية اجليدة للعجني.
 ،1133  ،1097،1115 ،981  ،969  ،899  ،885  ،883 اأك�ساد 59،67،  اأ�سناف و�ساالت  اأن  وجد  الطري:  القمح 

1139 حتمل �سفات قوة العجني.
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1-2 برنامج الزراعة احلافظة
•اأّدى تدهور االأرا�سي الزراعية نتيجة التكثيف الزراعي، و�سح املوارد املائية العذبة Water Scarcity اإىل تدين 

اإنتاجية االأر�ض، واالأنواع املح�سولية املزروعة.
خ�سوبة  وتدين  واملائي،  الريحي  لاجنرافني  ح�سا�سيتها  بازدياد  الزراعية  االأرا�سي  تدهور  اأعرا�ض  •وتتمثل 
الرتبة، وان�سغاط طبقات الرتبة حتت ال�سطحية، وتراجع مقدرة الرتبة على االحتفاظ باملياه، ب�سبب تراجع حجم 

الكتل الرتابية وم�سامية الرتبة، نتيجة ا�ستنفاد حمتوى الرتبة من املادة الع�سوية، وت�سكل الق�رة ال�سطحية. 
•وقد اأدى ارتفاع اأ�سعار الوقود )الديزل(، وم�ستلزمات االإنتاج الزراعي اإىل زيادة تكاليف االإنتاج، ومن ثّم تقليل 

هام�ض الربح االقت�سادي للمزارعني، االأمر الذي اأثر �سلبًا يف دخل املزارع وم�ستوى معي�سته.
•واأ�سبح تبعًا لذلك لزامًا على املزارعني اأن يبحثوا عن طرق االإنتاج الزراعي امل�ستدامة Sustainable، واملنتجة 
واملربحة، واالأقل ا�ستنفادا للموارد الطبيعية املحدودة )الرتبة واملياه(، واالأكرث حفاظًا على النظم البيئية الزراعية 

والطبيعية. 
•اإّن نظم االإنتاج الزراعي القائمة حاليًا على الفاحة املكثفة للرتبة، واإ�سافة معدالت ٍ عالية من االأ�سمدة املعدنية، 
وا�ستعمال مبيدات االآفات الزراعية Pesticides، وزراعة االأ�سناف املح�ّسنة، ميكن اأن ُت�سهم يف زيادة االإنتاج 
الزراعي، ولكن توؤدي مثل هذه املمار�سات الزراعية على املدى الطويل اإىل تدهور خ�سائ�ض الرتبة الفيزيائية، 
والكيميائية، واحليوية، وت�سبح هذه النظم البيئية الزراعية عاجزة عن تاأمني االحتياجات ال�سكانية املتزايدة من 

الغذاء والك�ساء. 

بداأ املركز العربي بتطبيق نظام الزراعة احلافظة يف دولة املقر باجلمهورية العربية ال�سورية بهدف تقييم دور الزراعة 
التقليدية يف بع�ض  اإنتاجية بع�ض االأنواع املح�سولية احلبية والبقولية باملقارنة مع الزراعة  احلافظة يف حت�سني 
املحافظات ال�سورية، ودرا�سة اأهمية تطبيق نظام الزراعة احلافظة يف حت�سني اإنتاجية املياه حتت ظروف الزراعة 
املطرية، وكذلك درا�سة اجلدوى االقت�سادية من تطبيق نظام الزراعة احلافظة باملقارنة مع الزراعة التقليدية بغية 

ن�ر هذه التقانة يف الدول العربية.

 Conservation Agriculture الزراعة احلافظة  بتطبيق نظام  االأ�سا�سي  ويتمثل احلل 
الذي يعتمد يف جوهره على ثاثة مكونات رئي�سة، هي عدم فاحة الرتبة، والتغطية 
امل�ستمرة ل�سطح الرتبة مبحا�سيل التغطية اخل�راء، اأو بالبقايا النباتية، وتطبيق الدورة 
الزراعية املنا�سبة، التي تت�سمن حم�سواًل بقوليًا. وُيعد هذا النظام الزراعي تقليد للنظام 

الطبيعي قبل اأن يتدخل االإن�سان ويحل نتيجة ممار�ساته اخلاطئة كل هذه الفو�سى.

زراعة حافظةزراعة تقليدية
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•نظرًا للنتائج املفيدة التي حققها نظام الزراعة احلافظة، فقد ازدادت ن�سبة تبني هذا النظام الزراعي خال 
املوا�سم الزراعية املتتالية لت�سل امل�ساحة املزروعة يف حقول املزارعني اإىل قرابة 1800 هكتارًا، وعدد 
املزارعني الذين طبقوا نظام الزراعة احلافظة نحو 181 مزارعًا، باالإ�سافة اإىل جتريب تطبيق نظام الزراعة 
احلافظة حتت اأ�سجار التفاح، والكرز، والدراق. و�سيعمل اأك�ساد على ن�ر هذه التقانة الزراعية حتت اأ�سجار 

الزيتون يف البيئات اجلافة و�سبه اجلافة، لتح�سني كفاءة ا�ستعمال املياه.
•وتو�سع اأك�ساد بن�ر نظام الزراعة احلافظة لدى بع�ض الدول العربية، حيث متَّ التعاون مع الوكالة االأملانية 
للتعاون الفني )GIZ( لن�ر هذا النظام يف اجلمهورية اللبنانية، حيث و�سلت امل�ساحة املزروعة اإىل اأكرث من 
15000 هكتارًا بالن�سبة للمحا�سيل االإ�سرتاتيجية احلقلية )القمح، وال�سعري، والذرة ال�سفراء(، باالإ�سافة اإىل 
تنفيذ بع�ض التجارب لتطبيق نظام الزراعة احلافظة حتت االأ�سجار املثمرة )الزيتون(، ويف حقول البطاطا، 
التي زرعت حتت بقايا املح�سول مبا�رًة، ورويت بالتنقيط. ومّت اأي�سًا بالتعاون مع FAO البدء بتطبيق نظام 
الزراعة احلافظة يف اململكة االأردنية الها�سمية حتت ظروف الزراعة املطرية على حم�سويل القمح وال�سعري، 
وو�سلت امل�ساحة املزروعة اإىل قرابة 35 هكتارًا على م�ستوى املحطات البحثية، ويف حقول املزارعني  )25 
مزارعًا(. واأخذ اأك�ساد على عاتقه ن�ر نظام الزراعة احلافظة يف اجلمهورية االإ�سامية املوريتانية من خال 
م�روع حت�سني اإنتاجية حم�سول القمح بتطبيق نظام الزراعة احلافظة يف منطقة ال�سدود يف موريتانيا، بالتعاون 
مع البنك االإ�سامي للتنمية، حيث بداأ امل�روع خال املو�سم الزراعي 2009/2008 �سمن م�ساحة 10 هكتارًا، 

وازدادت امل�ساحة املزروعة اإىل نحو 100 هكتارًا خال املو�سم الزراعي 2011/2010. 
•وتوؤكد البيانات خال عام 2012 على الدور البالغ االأهمية الذي يوؤديه املركز العربي يف جمال ن�ر التقانات 

الزراعية التي تن�سجم مع مفهوم التنمية الزراعية امل�ستدامة. 

وخال املوا�سم الزراعية 2011/2010 – 2012/2011 مت التو�سل اإىل العديد من النتائج االإيجابية نتيجة ن�ر نظام 
الزراعة احلافظة، وميكن تو�سيح اأهم النتائج للمحا�سيل املزروعة يف دولة املقر على ال�سكل التايل:

تطور امل�ساحات املزروعة بنظام الزراعة احلافظة واأعداد املزارعني خال املوا�سم الزراعية.

2007 / البيان / املو�سم 
ن�سبة الزيادة20082009/20082010/20092011/2010

524 %2958104181اأعداد املزارعني
6066 %291436231788امل�ساحات املزروعة )هكتار(

 
اأما اأهم النتائج التي مت التو�شل اليها على م�شتوى املحا�شيل املزروعة هي:

القمح:
انخف�ض معدل البذار يف وحدة امل�ساحة )كغ. هكتار1-( حتت ظروف الزراعة احلافظة يف حقول املزارعني مابني 
 % 47.43 يف هذه احلقول مابني  27.78 % و26.92 %، باملقارنة مع الزراعة التقليدية. وازدادت االإنتاجية 
و31.43 % حتت ظروف الزراعة احلافظة باملقارنة مع الزراعة التقليدية. يف الوقت الذي انخف�ض فيه ا�ستهاك 
الوقود بنحو 40.82 %، اإىل 52.06 %. وانخف�ست تكاليف االإنتاج الزراعي مابني 17.76 % و 20.32 %، وازداد 

هام�ض الربح االقت�سادي بنحو48.91 % حتت ظروف الزراعة احلافظة باملقارنة مع الزراعة التقليدية.
ال�شعري:

 19.16 التقليدية يف حقول املزارعني مابني  باملقارنة مع  الزراعة احلافظة  البذار حتت ظروف  انخف�ض معدل 
% و 32.03 %. وازدادت االإنتاجية بنحو 76.93 %، وانخف�ض ا�ستهاك الوقود مابني 34.18 % و 68.42 %. 
وانخف�ست تكاليف االإنتاج الزراعي بنحو 33.75 %، وازداد هام�ض الربح االقت�سادي بنحو49.57 %، حتت ظروف 

الزراعة احلافظة باملقارنة مع الزراعة التقليدية.
العد�س: 

انخف�ض معدل البذار حتت ظروف الزراعة احلافظة يف حقول املزارعني بنحو 36.14 % باملقارنة مع الزراعة 
التقليدية، وازدادت االإنتاجية ما بني 27.45 % و70 % ، وانخف�ض ا�ستهاك الوقود بنحو 57.80 %. وانخف�ست 
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اأن  وميكن  املياه،  ا�ستعمال  وكفاءة  الرتبة،  خ�سوبة  حت�سني  يف  تدريجيًا  احلافظة  الزراعة  نظام  تطبيق  ُي�ساعد   •
يوؤدي ذلك مع الزراعة يف الوقت املنا�سب اإىل زيادة غلة االأنواع املح�سولية املزروعة، ومن ثّم العوائد املادية 

للمزرعة. 
•وتتمثل املنافع االقت�سادية الناجمة عن تطبيق الزراعة احلافظة بزيادة ا�ستقرار االإنتاج الزراعي، وزيادة ن�سبة 
خمرجات االإنتاج الزراعي اإىل مدخاته، وتقليل احلاجة للعمالة، وا�ستهاك الطاقة، ب�سبب اال�ستغناء عن فاحة 
الرتبة على  كفاءة  زيادة  نتيجة  الناجتة عن اجلفاف،  ال�سلبية  االأ�ــرار  والتخفيف من  التع�سيب،  الرتبة، وعملية 
االحتفاظ باملاء، وتوفري الوقت واالأيدي العاملة خال اأوقاٍت حرجة من ال�سنة، االأمر الذي ي�سمح بتنويع االإنتاج 

الزراعي، ومن ثّم م�سادر الدخل.

التوعية والإعالم والأيام احلقلية
مّت تنفيذ خم�سة اأيام حقلية يف جميع املناطق التي طبق فيها نظام الزراعة احلافظة، خال كل مو�سم زراعي، دعي 
اإليها عدد كبري من املزارعني يف املنطقة والقرى املجاورة، وح�رها الكثري من الفنيني، واملر�سدين الزراعيني، 
واأ�سحاب القرار على م�ستوى املحافظة، ووزع على امل�ساركني مطوية تت�سمن معلومات اأ�سا�سية عن نظام الزراعة 

احلافظة وبو�سرت يت�سمن اأحدث املعلومات والنتائج واالح�سائيات عن هذا النظام.   
كما نوق�ست خالها اأهم منافع تطبيق هذا النظام، وخا�سًة فيما يتعلق بتوفري تكاليف م�ستلزمات االإنتاج الزراعي، 

وحت�سني االإنتاجية باملقارنة مع نظام الزراعة التقليدية.
ومن اجلدير بالذكر اأنه يف عام 2011 مت ا�سدار دليل التدريب لنظام الزراعة احلافظة بالتعاون مع الفاو وهو غني 

باملعلوات التطبيقية عن هذا النظام، وقد مت اعتماده كمرجع هام يف عملية ن�ر وتبني هذا النظام.
الندوات العلمية واملوؤمترات العربية والدولية

•امل�ساركة بورقة علمية عن دور اأك�ساد يف ن�ر نظام الزراعة احلافظة، �سمن ور�سة عمل اإقليمية عقدت يف بريوت 
خال الفرتة 7/29 - 8/7/ 2012 ، والتي دعي اإليها اأ�سحاب القرار من معظم الدول العربية املهتمة.

بريوت  جامعة  االأردنية،  اجلامعة  دم�سق،  )جامعة  اجلامعات  لطاب  ال�سيفية  املدر�سة  فّعاليات  يف  •امل�ساركة 
العملية  والتطبيقات  النظرية  املحا�رات  من  جمموعة  بتقدمي  االأملانية(،  �ستيفان  فاين  وجامعة  االأمريكية، 

•عمومًا، اأدى تطبيق نظام الزراعة احلافظة لدى قرابة 60 مزارعًا اإىل زيادة متو�سط اإنتاجية جميع االأنواع 
املح�سولية املزروعة )القمح، وال�سعري، والعد�ض(، وتقليل تكاليف االإنتاج الزراعي من خال تقليل معدل 
البذار، وتوفري اأجور الفاحة، وتقليل ا�ستهاك الوقود، االأمر الذي اأ�سهم يف زيادة ن�سبة خمرجات االإنتاج 

الزراعي اإىل مدخاته، وحت�سني هام�ض الربح االقت�سادي للمزارع، ومن ثمَّ حت�سني م�ستوى معي�سته. 
املزارعني،  حقول  يف  واليان�سون  الكزبرة  حم�سويل  على  احلافظة  الزراعة  نظام  تطبيق  اأي�سًا  جرب  •وقد 
ولوحظ وجود زيادة يف متو�سط االإنتاجية لكلِّ من الكزبرة واليان�سون 5.26 %، 5.88 % على التوايل، حتت 

ظروف الزراعة احلافظة باملقارنة مع الزراعة التقليدية.

يف اجلزائــــريوم حقلي



25

التقرير الفني ال�سنوي - 2012

اخلا�سة باإعداد اال�ستمارات الازمة جلمع البيانات من املزارعني وحتليلها لتحديد االأهمية االقت�سادية لتطبيق 
نظام الزراعة احلافظة.

الفرتة  مّتت خال  التعليمية  املناهج  احلافظة يف  الزراعة  مفهوم  اإدماج  النهائية مل�روع  العمل  •ح�سور ور�سة 
11/28 - 12/5/ 2012 ، التي انعقدت  يف تري�سدروف يف اأملانيا ملناق�سة النتائج النهائية للم�روع، وقّدم املركز 
العربي عر�سًا �سامًا عن اإجنازاته يف جمال ن�ر نظام الزراعة احلافظة يف الوطن العربي على مدار ال�سنوات 

اخلم�ض املا�سية �سمن مكون التجارب احلقلية طويلة االأمد.

يف موريتانيا

يف الأردن

متدربون �شودانيون
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1 - 3 برنــــامج النخيـــــل

1-3-1 ويف اإطار تنفيذه ملكون اإن�شاء املجمعات الإقليمية والرئي�شة لأ�شناف نخيل التمر، 
فقد عمل اأك�شاد على مايلي:

1-3 - 1-1 املجمع الوراثي لأ�شناف النخيل مبحطة بحوث اأك�شاد يف دير الزور:

•مت اإ�سافة عدد من ف�سائل نخيل التمر وذلك بداًل من الف�سائل غري الناجحة وتعزيز االأ�سناف املزروعة باأعداد اإ�سافية 
من االأ�سناف التالية: 

زهدي، خ�ستاوي، لولو، خ�ري، برحي، نبوت �سيف، جمهول، خا�ض، زغلول، ج�ض ربيع، �سهاين، كبكاب 
اأ�سفر، بربن، مكتوم، كبكاب اأحمر،  �سي�سي، مطواح، خنيزي، �ساله 26، �ساله 28.

•اأعطى عدد كبري من هذه الف�سائل حمل تب�سريي وظهرت بداءات الف�سائل على قواعد الف�سائل املنزرعة باالإ�سافة 
ال�ساالت  من  نخيل  �سجرة   70 عن  يزيد  ما  لتواجد 
املحلية و�سنفي زهدي وخ�ستاوي يف احلقل االأول 
من املحطة وجميعها بطور احلمل امللئ حيث زرعت 

هذه االأ�سجار يف الت�سعينات من القرن املا�سي.

1-3-1 - 2 حمطة بحوث وادي العزيب:

• متت زراعة عدد من ف�سائل النخيل من ال�ساالت البذرية املحلية و �سنفي زهدي و خ�ستاوي مبحطة اأك�ساد يف وادي 
العزيب عام 2009 بهدف درا�سة مدى مائمة النخيل لظروف املنطقة )بيئة البادية(.  ويف عام 2010 مت اإ�سافة عدد 
من الف�سائل من اأ�سناف برحي - نبوت �سيف - جمهول- خا�ض – لولو – خنيزي – كبكاب اأ�سفر. وتتم املتابعة 

الفنية لهذه الف�سائل للوقوف على مدى ا�ستجابة هذه االأ�سناف للظروف البيئية للمنطقة.
•وخال عام 2011  ح�سل اأك�ساد على ف�سائل نخيل من جمموعة جديدة من االأ�سناف املتوفرة يف مركز نخيل البوكمال 
يف اجلمهورية العربية ال�سورية، ومتت زراعة اأ�سناف جديدة مبحطتي دير الزور ووادي العزيب حيث مت االأ�راف 

ميدانيا على زراعتها خال �سهري  ني�سان /اأبريل و اأيار/ مايو 2011 ومتابعتها خال 2012.

يعمل املركز العربي على تنمية و تطوير نخيل التمر بالوطن العربي من خال برنامج النخيل حيث يقوم 
على تطوير عمليات اخلدمة و الرعاية الفنية و حت�سني عمليات اجلني و التداول واملكافحة املتكاملة لاآفات 
البذرية املنت�رة يف  النخيل  اأ�سناف جديدة فاخره من �ساالت  ا�ستنباط  الهامة و  االأ�سناف  واملحافظة على 

االأقطار العربية.
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1-3-1-3  املجمع الوراثي لنخيل التمر يف �شبخة املوح "تدمر" :
•مت تخ�سي�ض م�ساحة 50 هكتار مب�روع �سبخة املوح "بتدمر" يف اجلمهورية العربية ال�سورية و ذلك �سعيًا من املركز 

العربي لتطوير البنية التحتية لتتنا�سب و حجم االأن�سطة و الربامج و امل�ساريع املتطورة. 
•والهدف من تخ�سي�ض هذه امل�ساحة اإن�ساء جممع وراثي عربي مركزي لاأ�سناف الرئي�سية لنخيل التمر من اأجل تنفيذ 

برنامج �سامل لتطوير زراعة النخيل و اأنتاج التمور يف الوطن العربي.
•مت ت�سكيل جلنة فنية الختيار قطعة االأر�ض املخ�س�سة الإقامة املجمع الوراثي يف موقع متميز.  

1-3-1-4  تنفيذ م�رشوع انتخاب اأ�شناف جديدة من �شاللت النخيل البذرية يف بع�س الدول العربية 
)م�رش، ال�شعودية، �شورية(.

مدة امل�روع 4 �سنوات ومتابعة ملا مت اإجنازه، مت عقد االجتماع الثاين للمن�سقني الوطنيني للم�روع عام 2012 يف 
جمهورية م�ر العربية، كما مت اإقامة دورة تدريبية لعدد من الفنيني من الدول الثاث امل�ساركة بامل�روع خال الفرتة 
4-2012/1/6 بغر�ض رفع الكفاءة الفنية يف جمال تقييم وانتخاب اأ�سناف جديدة من �ساالت النخيل البذرية نظريًا 

املقايي�ض  و  املعامات  وتوحيد  وعمليًا 
امل�ستخدمة يف التقييم والتي تعتمدها الدول 

الثاث امل�ساركة بامل�روع.
التي  املناطق  حتديد  على  اخلـــرباء  عمل 
الـــدول  مــن  لــكــل  ــة  ــس ــدرا� ال بــهــا  ت�ستكمل 
امل�ساركة حيث مت اختيار منطقة الداخلة يف 
م�ر و منطقة الزلفي بال�سعودية ومنطقتي 
دير الزور وحم�ض " تدمر" ب�سورية. على 
ال�ساالت  من  حمدد  عدد  اإخ�ساع  يتم  اأن 
كل  من  اجلــودة  فائقة  ثمار  ذات  البذرية 
دولة م�ساركة بامل�روع للدرا�سة والتقييم 
لزراعتها  منها  تي�ر  ما  و�ــراء  العلمي، 
دولة  لكل  املقرتحة  الوراثية  باملجمعات 

يهدف امل�روع  اإىل احل�سول على اأ�سناف نخيل جديدة مبوا�سفات مميزة ـ اإكثار هذه االأ�سناف ون�ر 
زراعتها ـ ن�ر وتعميم نتائج هذا امل�روع على الدول العربية ـ اإقامة جممعات وراثية بالدول امل�ستهدفة 

ت�سلح لتنفيذ الدرا�سات والتجاربـ  اإعادة تطبيق امل�روع على دول عربية اأخرى.
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واخلا�سة بامل�روع و اإكثارها م�ستقبا. ووفقًا ملا تقدم بداأت الدول الثاثة امل�ساركة بامل�روع باإن�ساء املجمعات 
الوراثية ل�ساالت النخيل املنتخبة يف الدول الثاث.

1-3-2  ويف اإطار تنفيذ مكونات الربنامج يف جمال البحوث والدرا�شات وزيادة الإنتاجية، 
فقد ت�شمنت خطة برنامج النخيل لعام 2012 تنفيذ امل�شاريع البحثية التالية:

درا�شة اخل�شائ�س الكيماوية لثمار  نخيل البلح متاأثرة بالر�س بال�شيتوفيك�س:
 تنفذ هذه الدرا�ســــة خال مو�سمني يف جمهورية م�ر العربية لدرا�ســـــة تاأثري الر�ض بهذه املادة 
على اخل�سائ�ض الكيماوية لثمار نخيل البلح �سنفي الزغلول وال�سماين ومدى قدرتها على حت�سني 
االأغري�ض  ان�سقاق  بر�سها برتكيزات خمتلفة ويف مواعيد خمتلفة عقب  موا�سفات اجلودة وذلك 

املوؤنث. مت ا�ستخدام �سنفني من نخيل البلح  هما الزغلول و ال�سماين يف هذه الدرا�سة.
 

درا�شة مر�س اللفحة ال�شوداء  ) املجنونة(:  
واجلزائر  تون�ض  من  كل  يف  وينت�ر  االأعمار،  جميع  يف  النخيل  اأ�سجار  املر�ض  هذا  •ي�سيب 
وال�سعودية والعراق والكويت وموريتانيا وال�سودان واملغرب وعمان وليبيا وم�ر واالإمارات 
و�سورية، وتوؤدي االإ�سابة بهذا املر�ض اإىل  تدهور اأ�سجار النخيل وح�سول فاقد كبري للتمر يف 

مرحلة اخلال.
•مت احل�سول على 3 عزالت من الفطر امل�سبب لهذا املر�ض Thielaviopsis paradoxa من اأ�سجار 
النخيل التي تبدو عليها اأعرا�ض االإ�سابة بهذا املر�ض من ثاث مناطق يف م�ر، و ثاث مناطق 
يف �سورية " ديرالزور والبوكمال وتدمر"، وهناك اختافات وا�سحة ما بني هذه العزالت من 
حيث �را�ستها ومن حيث بع�ض اخل�سائ�ض ال�سكلية للمزرعة. لذلك مت اجراء عملية تفريد كهربائي 
لكل من العزالت امل�رية وال�سورية املعزولة ملعرفة درجة الت�سابه االإقليمي لعزالت الفطر يف 
كا القطرين، ومعرفة درجات االختاف والتباين الوراثي لكل من العزالت ال�سورية وامل�رية 
ودرجة التاأثري البيئي، واإجراء عملية تفريد بروتيني ملعرفة درجة التغيري اجليني لكل من العزالت 

امل�رية وال�سورية حتت ظروف بيئية خمتلفة.

درا�شة تق�شي الأعداء احليوية الطبيعية يف ب�شاتني النخيل وحتديد دورها يف �شبط  الآفات 
املنت�رشة:

•تهدف الدرا�سة اإىل ت�سخي�ض االأعداء احليوية الطبيعية املوجودة يف بيئة نخيل التمر. مت تنفيذ العمل 
احلقلي يف مناطق زراعة النخيل يف �سورية "تدمر ودير الزور والبوكمال".وتو�سلت الدرا�سة اإىل 

مايلي:
•حتديد املتطفات احل�رية لاآفات املنت�رة يف بيئة نخيل التمر.

•حتديد املفرت�سات احل�رية لاآفات املنت�رة يف بيئة نخيل التمر.
•عزل وت�سخي�ض النيماتودا املمر�سة للح�رات املنت�رة يف بيئة نخيل التمر. 

•اإكثار النيماتودا املمر�سة للح�رات واإطاقها حقليا.
•م�سح وت�سنيف اأنواع احللم املفرت�ض واملتطفل املنت�ر يف راأ�ض وجذع النخلة.

•عزل وت�سخي�ض م�سببات االأمرا�ض لاآفات احل�رية املنت�رة يف بيئة نخيل التمر.
اإ�سافة اإىل ما تقدم يتم التح�سري الإعداد ن�رات فنية عن خدمات ورعاية �سجرة النخيل  الإ�سدارها 

خال عام 2013. 
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1-4 برنامج تنمية وتطوير الأ�شجار املثمرة املالئمة للمناطق اجلافة

ولغاية 2012 مت تنفيذ العديد من امل�روعات، وق�سم منها ميتد لعدة �سنوات، واأجنزت يف هذا املجال  العديد من  
الدورات  من  الع�رات  واأقيمت  اأك�ساد،  العلمي خلرباء  اجلهد  نتائج  ت�سمنت  واالإ�سدارات  املتخ�س�سة  الدرا�سات 

�سارك فيها مئات من املتدربني العرب. وفيما يلي اأهم ما حتقق يف هذه املجاالت:

الدول  يف  اجلافة  للمناطق  املالئمة  املثمرة  الأ�شجار  وتطوير  تنمية  1-4-1م�رشوع 
العربية:

ي�سم املجمع الوراثي يف حمطة بحوث اك�ساد يف جلني )درعا(، 510 مدخًا من اأ�سناف و�ساالت: الزيتون 100 
مدخًا، اللوز 158 مدخًا، الف�ستق احللبي 25مدخًا، التني 134 مدخًا، العنب 93 مدخًا. مزروعة على م�ساحة 27 

الدرا�سات  خمتلف   عليها  وتنفذ  هكتار 
وتطوير  ن�ر  يف  للم�ساهمة  واالأبحاث 
االإنتاج  وزيــادة  االأ�سجار  هذه  زراعــة 
جيد   منــو  ذات  وجميعها  ونــوعــًا  كمًا 
وهي يف طور احلمل التب�سريي.وخال 
جتديد  مت    ،2012  –  2010 الــفــرتة 
املجمع الوراثي الأ�سناف التني املغربي 
70 �سنفًا، واالأ�سجار  يف طور احلمل 
التب�سريي. كما مت  اإدخال 35 مدخا من 
اأ�سناف الزيتون والتني والف�ستق احللبي 
والعنب اإىل املجمع من عدة دول، وكما 

مو�سح يف اجلدول.
•ويف اطار عمل اأك�ساد يف جمال حفظ 
الأ�سجار  الــوراثــيــة  الــربيــة  ــول  ــس االأ�

يهدف اىل تنمية وتطوير االأ�سجار املثمرة من خال جتديد االأ�سناف وال�ساالت االأكرث مائمة للبيئات  
الفنية  اجلافة العربية، واإمداد املوؤ�س�سات الوطنية بالغرا�ض وال�ستول والبذور املوثوقة وتقدمي اخلربة 
والتقنية الازمة يف جماالت تدعيم البنية التحتية من م�ساتل امهات وم�ساتل انتاج الغرا�ض وحتديد العمليات 

الزراعية ومدخات االنتاج الازمة الإبراز كامل الطاقة االنتاجية لهذه االأ�سناف وال�ساالت.

امل�سدرعدد االأ�سنافالنوع 

اجلزائر5الزيتون
تركيا1

التني

اأمريكا11
االأردن3
اجلزائر3 
�سورية1

تركيا5الف�ستق احللبي
تركيا6العنب

35املجموع

 اأعداد اأ�سناف االأ�سجار املثمرة وم�سادرها، التي اأدخلت اإىل جممع
اأك�ساد الوراثي يف جلني - خال الفرتة 2012-2010
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الفاكهة مت ح�ر وجمع بع�ض بذور االأنواع الربية من مناطق متباينة بهدف احلفاظ عليها والتو�سع بزراعتها يف 
البيئات اجلافة، ونفذ املركز �سل�سلة من التجارب واالأبحاث يف هذا املجال حيث اأمكن  اإنباتها واإنتاج الغرا�ض 
البذرية منها ومن ثم التطعيم عليها.واأ�سارت النتائج االأولية اىل اإمكانية ن�ر االأ�سول الربية بالتطعيم عليها واإنتاج 

غرا�ض مطعمة للزراعة يف البيئات اجلافة و�سبه اجلافة من الوطن العربي.واأهم االأنواع التي مت درا�ستها:   
 ،Pistacio atlantica البطم االأطل�سي ،Amygdalus orientalis OLeae europeae، اللوز ال�رقي  الزيتون الربي 

.Zizyphus spp. العناب ، Pyrus  Syriaca االأجا�ض الربي ال�سوري ،Crateagus spp. الزعرور الربي
وقام خرباء اأك�ساد بانتقاء وزراعة 107 �سنفًا متميزًا من اللوز والزيتون والتني من اأ�سجار املجمع الوراثي يف 
جلني  �سمن حقول اإنتاجية  حديثة من اأجل تقييم اإنتاجيتها كمًا ونوعًا واحل�سول على نويات  وراثية قوية كاأقام 
)مطاعيم( اأو عقل للتجذير وحتديد املتفوق منها وهي يف طور احلمل االإنتاجي، واإقامة حقول اإر�سادية وتاأ�سي�ض 

امل�ساتل لدى الدول العربية، وخال عام 2012 تو�سعت م�ساريع اك�ساد يف الدول العربية ذلك من خال:
م�رشوع تنمية وتطوير الأ�شجار املثمرة املالئمة للمناطق اجلافة بالتعاون مع وزارة الفالحة والتنمية الريفية 

يف اجلمهورية اجلزائرية، ويهدف امل�رشوع اىل:

1.اإن�ساء م�ستل للف�ستق احللبي واللوز والزيتون مل�ساحة15 هكتار.
2.اأن�ساء حقل اأمهات لاأنواع املذكورة.

3.اإقامة دورات تدريبية لتاأهيل وتدريب الكوادر الفنية يف الوزارة.  
حيث مت تزويد اجلانب اجلزائري بعدد من الغرا�ض والعقل والبذور، وتنفيذ دورة تدريبية حول امل�ساتل وطرق 
وامل�سورة  اخلربة  وتقدمي  الب�ساتني  واإن�ساء  اخلدمة  عمليات  اأهم  على  والتعرف  الفاكهة  اأ�سجار  وزراعة  اإكثار 

الفنية.
الزراعة يف  بالتعاون مع وزارة  البيئية اجلافة،  للمناطق  الأ�شجار املثمرة املالئمة  درا�شات وبحوث  م�رشوع 

جمهورية العراق، ويهدف امل�رشوع اىل:
1.تطوير زراعة االأ�سجار املثمرة املتحملة للجفاف يف جمهورية العراق.

2.حتديد االأ�سناف وال�ساالت للزراعة املنا�سبة للتو�سع بزراعتها.
ويف هذا االطار مت تزويد اجلانب العراقي بعدد من الغرا�ض والعقل والبذور، وتنفيذ دورة تدريبية يف جمال 

تربية ورعاية اأ�سجار الف�ستق والزيتون يف اأك�ساد خال �سباط واآذار 2012.
برنامج التعاون الفني مع وزارة الزراعة يف اجلمهورية اللبنانية والذي يهدف اىل:

1.ن�ر زراعة االأ�سجار املثمرة املتحملة للبيئات اجلافة وزيادة اإنتاجيتها وحت�سني نوعية الثمار.
2.ا�ستثمار املناطق اجلافة والهام�سية قليلة االأمطار والتي ال ت�سلح لزراعة النباتات االأخرى فيها )زراعة بعلية(.

3.تاأ�سي�ض املجمعات الوراثية لاأ�سناف واالأ�سول املتحملة للجفاف وحمايتها من التدهور واالنقرا�ض.
4.تاأ�سي�ض م�ساتل اإنتاج الغرا�ض.

5.اإقامة دورات تدريبية لتاأهيل الكوادر الفنية.
و�شمن اطار تنفيذ م�رشوع مياه منظومة جبل احل�شاونة بالتعاون مع دولة ليبيا والذي يهدف اىل:

1.اإن�ساء م�ستل الإنتاج غرا�ض الزيتون والف�ستق والكرمة واللوز.
2.اإقامة حقول اأمهات لاأ�سجار.

3.تعزيز القدرات والتاأهيل الفني.
وقد مت اعداد اخلطوات التنفيذية الإن�ساء امل�ستل، وتزويد اجلانب الليبي بالغرا�ض والعقل والبذار الازمة، وتقدمي 
امل�سورة واخلربة الفنية  للم�روع من قبل خرباء املركز، كما مت تنفيذ دورة تدريبية ملتدربني من اجلانب الليبي، 

ويتابع العمل لدرا�سة دينامكية و�سلوك االأ�سناف املزروعة وتاأقلمها يف املناطق امل�ستهدفة.
ويف اطار التعاون مع وزارة الزراعة يف اجلمهورية اليمنية ينفذ اأك�شاد م�رشوعني:

1.م�رشوع تنمية وتطوير زراعة الزيتون، ويهدف اىل:
•اإن�ساء م�ساتل الإكثار اأ�سناف الزيتون بالعقل الغ�سة.

•اإن�ساء حقل اأمهات الأ�سجار الزيتون.
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•اإقامة معا�ر زيت الزيتون وت�سنيع زيتون املائدة.
•تاأهيل الكوادر الفنية يف جمال اإكثار االأ�سجار املثمرة.
2.م�رشوع تنمية وتطوير زراعة اللوزيات، ويهدف اىل:

•التو�سع بزراعة اأ�سجار اللوزيات واإن�ساء حقول اأمهات لتاأمني املطاعيم من الغرا�ض.
•اإقامة  ب�ساتني منوذجية لهذه الغاية. 

1-4-2 م�رشوع حفظ الأ�شول الربية من الأ�شجار املثمرة املتحملة للجفاف:
يف جمال اال�ستفادة من املخزون الوراثي للم�سادر الربية لاأ�سجار املثمرة يف برامج الرتبية والتح�سني الوراثي، 
وا�ستنباط االأ�سول الربية املقاومة لاآفات واملتحملة لاإجهادات البيئية املختلفة،مت خال عام 2012  تنفيذ مايلي: 

1 - يف جمال الزيتون
اأ- تو�شيف اأ�شناف الزيتون املزروعة يف املجمع الوراثي يف جلني:

• مت التو�سيف املورفولوجي لـ 15 �سنفًا جديدًا من اأ�سناف املجمع الوراثي اخلا�ض باأك�ساد 
والبالغة 115 �سنفًا و�سالة وبذلك ي�سبح جمموع عدد االأ�سناف املو�سفة 50 �سنفًا .  

•مت حتليل عينات الزيت وخوا�سها الفيزيائية والكيميائية يف خمابر املركز،اإ�سافة اإىل  البدء 
بو�سع قاعدة البيانات االإلكرتونية ملوا�سفات هذه االأ�سناف ودرا�سة �سلوكية االأ�سناف من 

حيث االحتياجات املائية )مروي، وبعل(. 

تكمن اأهمية التو�سيف املورفولوجي 
الزيت،  عينات  وحتليل  لاأ�سناف 
لاأ�سناف  موثوقة  هوية  اإيجاد  يف 
النواحي   ــن  م لــلــجــفــاف  املتحملة 
وطبيعة  والــبــيــولــوجــيــة  ال�سكلية 
ــت   ــزي ــائــ�ــض ال ــــا وخــ�ــس ــــاره اأزه
ميكن  كما  والكيميائية  الفيزيائية 
والتباين  الوراثية  الب�سمة  حتديد 
وال�سيما  االأ�سناف  لهذه  الــوراثــي 
التعريف  اأجــل  من  املن�ساأ،  املحلية 
بها واإبراز خ�سائ�سها كقيمة م�سافة 
وو�سع  عامليًا  وت�سويقها  لرتويجها 
منها  ي�ستفيد  عنها  معلومات  قاعدة 
م�ستمرة  العرب.والدرا�سة  الباحثني 
جميع  لتغطي  ــة  ــادم ــق ال ـــاأعـــوام  ل
االأ�سناف املزروعة يف هذا املجمع 
بيانات  قاعدة  بتنفيذ  البدء  مت  وقــد 
اإلكرتونية ملوا�سفات هذه االأ�سناف 
املدرو�سة حتت ظروف جممع اأك�ساد 
اإدخال  يف  العمل  وي�ستمر  الوراثي. 
البيانات لاأ�سناف العربية والعاملية 
الغري مزروعة يف املجمع من خال 

الدرا�سات املرجعية املتوفرة.
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ب- درا�شة حول اإنتاج غرا�س زيتون مقاومة ملر�س ذبول الفريتي�شليوم 

• بهدف اختبار مقاومة اأ�سناف الزيتون ملر�ض الذبول بوا�سطة العدوى اال�سطناعية خمربيًا نفذت جتربة يف 
حمطة اأك�ساد يف بوقا بالاذقية، حيث مت اختيار ع�رة اأ�سناف من الزيتون االأكرث تداواًل واملنتجة يف املحطة 
)خ�سريي، �سوراين، قي�سي، �سمايل، تريليا، جلط، منزنيا، زورزالينا، اأبي�ض من اأمه، خمرم اأبو �سطل( 

متجان�سة النمو بعمر 6 - 8 اأ�سهر.
•ومت حت�سري م�ستعمرات فطرية نامية على الو�سط الغذائي من اأ�سجار زيتون مزروعة يف مناطق خمتلفة بيئيًا ) ال�ساحل 

– ال�سهل(، ومت جتهيزها ب�سكل معلق بوغي حيث مت �سبط تركيز االأبواغ من خال �ريحة العد )ماال�سيه(.
•واأجريت العدوى اال�سطناعية يف خمرب االأمرا�ض على الغرا�ض اأعاه بتغطي�سها بعد اقتاعها وتنظيفها باملاء 
جيدًا باملعلق البوغي برتكيز 4×610 بوغة /مل. ومت ترك 3 نباتات من كل معاملة ك�ساهد عوملت باملاء فقط 

ويتم مراقبة النباتات وماحظة ظهور اأعرا�ض االإ�سابة ح�سب االأطوال وتدوين النتائج.
•�سيتم مراقبة تاأثري هذا الفطر ومدى انتقاله على االأ�سناف املدرو�سة )اأ�سناف جتارية مزروعة( يف وقت الحق، 
بعد ذلك �سيتم انتخاب الغرا�ض التي اأبدت مقاومة وعدم تاأثر بهذا الفطر، و�سيتم اعتماد هذه االأ�سناف واإكثارها .

متو�سط طول النبات يف ال�ساهد متو�سط طول النبات يف املعامات ال�سنف
80.4 61.4 خ�سريي
66.8 59.4 �سمايل
65 55 جلط

58.2 53 �سوراين
73.2 49.4 تريليا
72 71 قي�سي

51.4 48.2 حمزم ابو �سطل
54.6 47 ابي�ض من امه
65.8 50.2 منزنيا
71.6 56 زورزالينا

اأطوال غرا�ض اأ�سناف الزيتون امل�ستخدمة يف التجربة )الطول بال�سم(
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ج- درا�شة حول تقييم مدى اإ�شابة وحتمل اأ�شناف الزيتون حل�رشة حفار �شاق التفاح
تنفذ التجربة يف حمطة بحوث اأك�ساد يف جلينن ويف عام 2012، مت التو�سل اىل النتائج التالية: 

مت ت�سنيف االأ�سناف ح�سب �سدة االإ�سابة للح�رة اإىل اأربع جمموعات:
•خالية من االإ�سابة 25 �سنف. 

•اإ�سابة قليلة 19 �سنف بن�سبة 25 %.  
•متو�سطة االإ�سابة 12 �سنف بن�سبة 40 %.  

•اإ�سابتها �سديدة 12 �سنف بن�سبة 50-75 %.

 Bactrocra oleeae د- درا�شة حول ذبابة ثمار الزيتون

مت خال عام 2012 اجناز مايلي: 
•و�سع م�سائد فرمونية وهي م�سائد با�ستيكية 25× 17 �سم مع مادة ال�سقة، و تو�سع م�سيدة واحدة لل�سجرة، وقر�ض 

من الفريمون Spiroacetate وتو�سع امل�سيدة يف املنطقة اخلارجية من ال�سجرة.
•اإجراء املكافحة الكيميائية عند: وجود < 5 ح�رات/ م�سيدة/ يوم. 2-3 % من الثمار فيها اأطوار حية. وت�ستخدم يف 

املكافحة اأحد املبيدات التالية: 

اال�سم التجاري املادة الفعالة   املجموعة   
كيماتواتdimethoateاملبيدات الف�سفورية الع�سوية   

Deltatox EC - دي�سي�ض  Deltamthrinاملبيدات البريوثروئيدية امل�سنعة

�سمبو�ض Cypermethrinاملبيدات البريوثروئيدية امل�سنعة  
هـ - جتربة مقارنة الأ�شول الربية من الزيتون املطعمة مع 

العقل اخل�رشية املجذرة
ملعرفة اإمكانية التو�سع باالأ�سول الربية املطعمة من اأ�سناف 
لعدد  الزيتون يف املناطق اجلافة حيث متت جتربة مقارنة 
من االأ�سناف املتميزة واملرباة على اأ�سول خ�رية مكاثرة 
يف  زرعت  بذرية  برية  اأ�سول  على  مطعمة  واأخــرى  بالعقل 
يتم  حيث   م�ستمر  والعمل  جلني  يف  الوراثي  املجمع  حقول 
والبيولوجية  االإنتاجية  بالنواحي  يتعلق  فيما  القراءات  اأخذ 
واحليوية ومنو الغرا�ض و تاأثري االأ�سل �سواًء كان خ�ري 

اأو بذري بري.

ونتيجة لذلك و�سع برنامج ملكافحة حفار �ساق التفاح على ال�سكل التايل:
اجلانب الوقائي والعالجي:

•دهن ال�سوق مبحلول نحا�سي: 20 لرتماء+  2 كغ كل�ض+ 1.5 كغ كربيتات النحا�ض التجارية+ القليل من امللح.
•و�سع ملعقة �سغرية من مادة البارادي كلوربنزين يف كل ثقب و�سد الثقب بعد ذلك

•ا�ستعمال بذور القطن امل�سبعة مبادة اللندين: 24 غ لندين + 200 �سم³ زيلول + 200 بذرة قطن تغمر 24 �ساعة.  
تو�سع بذرة اأو بذرتني وي�سد الثقب بال�سمع اأو الطني.

اجلانب الكيميائي: ا�ستخدام املبيدات املنا�سبة عند ظهور احل�رات الكاملة.
اجلانب احليوي: مت تق�سي االأعداء احليوية للح�رة حيث اأظهرت نتائج العزل والفح�ض املخربي لريقات حفار 
 Ichneumonidae من ف�سيلتي Hymenoptera ساق التفاح وجود اأربعة اأنواع من املتطفات احل�رية تتبع رتبة�
 Copidosoma والطفيل ،Pristomerus vulnerator, Diadegma terebrans, Hypercampus sp وهي Encyrtidae و
ت�ساب  التي  التفاح  �ساق  حفار  يرقات  من   Berliner Bacillus thuringiensis البكترييا  عزل  مت    trunctellum

بالفطريات املمر�سة للح�رات التالية:  
) Eumycota:Deuteromycetes: Moniliaceae(  Virticillium sp,Aspergillus sp, Beauvaria bassiana

•ويعمل اأك�ساد على ن�ر النتائج يف بحث علمي حمكم خال عام 2013.
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2 - الف�شتق احللبي
اأ- جتربة مقارنة الأ�شول وتاأثريها على ال�شنف من حيث الإنتاجية والنوعية

بداأت  احلادة،  املطرية  املعدالت  يف  مردودًا  وتعطي  والت�سحر  اجلفاف  وتقاوم  تنمو  نباتات  عن  البحث  بهدف 
التجربة عام 2009 بزراعة عدد من اأ�سناف الف�ستق احللبي املميزة يف �سورية على اأ�سول بذرية من الف�ستق احلقيقي 
 atlantica P.البطم االطل�سي : 2010 مت التطعيم بنف�ض االأ�سناف على االأ�سل الربي  .Pistacia vera L، ويف عام 
املتميز بتحمله للجفاف والرتبة الكل�سية  بعد اإجراء جتارب ناجحة على التن�سيد واإنبات البذور، ويف عام 2012  نقلت 
الغرا�ض املطعمة اإىل موقعها الدائم يف حقل اأن�سىء خ�سي�سًا يف املجمع الوراثي يف جلني لدرا�سة واختيار االأ�سل 
املائم، قورنت �سلوكية هذه االأ�سناف من حيث تاأثريها على االإنتاجية ونوعية الثمار ومدى حتملها لاإجهادات 
البيئية واحليوية، بلغت اأطوال املطاعيم من 2 اإىل 3 مرت،ما يب�ر باإمكانية التو�سع باالأنواع الربية للف�ستق واال�ستفادة 

من خ�سائ�سها يف حتمل االإجهادات وال�سغوط البيئية يف املناطق اجلافة. 
3 - اللوز

اأ- اإنتاج اللوز يف املجمع الوراثي 
يتابع اك�ساد العمل يف هذا الن�ساط منذ عام 2008  وهو م�ستمر من خال مايلي: 

قيا�ض وزن ثمار كل �سجرة من اأ�سجار جممع اللوز الذي ي�سم 108 اأ�سناف مطعمة على االأ�سل اللوز ال�سائع، عدد 
املكررات من كل �سنف �ستة اأ�سجار، وقورنت االأرقام والنتائج مع بيانات االأعوام ال�سابقة.

عاوة على وجود اأ�سناف ظهرت فيها �سفة املعاومة مثل: فليبو�سيو، حلي�سا، اأتو�سا، A-10 ،3-B-5-7، حلي�سة 
،3 مولري، كولورادو، كريك، كوك تندر، اأك�ساد 4، اأك�ساد 5، برلي�ض، بارتري، تيوفا، فنقريا، دوما 73.وقد 
تاأثرت بع�ض ا�سجار املجمع الوراثي  ملوجة �سقيع ربيعي مع تباين يف درجات حرارة الليل والنهاريف بداية مو�سم 

منو 2012 مما ادى اىل موت االأزهار وبالتايل ف�سل العقد وغياب احلمل و�سيتم متابعة  البحث خال عام2013.
 

ب- تطعيم غرا�س اللوز ال�رشقي وال�شاللت املدرو�شة باأ�شناف اللوز احللو: 
عمل خرباء اأك�ساد على تطعيم غرا�ض االأنواع وال�ساالت املدرو�سة باأ�سناف اللوز احللو التالية:

عوجا، �سفادعي ،Ardechoise،Forna، Texas، primor 6.وقد بلغ طول الغرا�ض 3-2 مرت. تراوحت ن�سبة 
% ح�سب االأ�سل وال�سنف املطّعم وهذا موؤ�ر جيد على جناح ون�ر زراعة االأ�سل   100-36 التطعيم بني  جناح 

الربي يف البيئات اجلافة  ل�سجرة اللوز ومن املتوقع احلمل التب�سريي لاأ�سجار يف عام 2013والبحث م�ستمر.

•اأظهرت النتائج تباين انتاج اأ�سناف اللوز من عام الآخر، 
اإنتاجها على مدى  التي تفوق  وهناك بع�ض االأ�سناف 
ثاثة اأعوام حيث بلغ متو�سط اإنتاجية ال�سجرة الواحدة 
من هذه االأ�سناف بني 5 اإىل 12 كغ وهذه االأ�سناف هي: 
)فريد، تريوتو، كا�ستيا، A-10-6 ، بروفي�ستا، حم�ض 
�سيمرتكي،  زحــاف،  تل�سهاب101،  �سفادعي،   ،106
بودي بتافيت�ض، بكراتي، قارقاو�ض، دوما 12، 6-5، 
 ،  5-A-15 فــريادول،  بالتن�سكلي،  ارد�سواز،  فللي�ض، 
 ،5-C-16 ،221، جاما، دوما 3، األ�سينا-P-341 ،7 تريل

روخو، ال�سني، متراتي.
اإنتاج  )كمية  االإنتاجية  قليلة  اأ�سناف  وجود  تبني  •كما 
ال�سجرة الواحدة �سنويًا اأقل من 5 كغ( وهي: ماركونا، 
دوما AI ،7، كوكاهي، C-10-1، اأك�ساد 1، اأك�ساد 6، 
اأك�ساد SF-121 ،2، تك�سا�ض، A-13-4، موالر- دي-
اإف، A-11-1، جمهول 4، جمهول 2، دل�سيد، فرياني�ض، 

اإيفراند.
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ج- درا�شة تاأثري الأ�شول الربية للوز يف منو واإنتاجية بع�س اأ�شناف اللوز احللو
البيئة اجلافة والتحمل  اللوز يف  اأ�سناف  اللوز الربية يف ن�ر زراعة  اأنواع  االأ�ستفاده من  اإىل  البحث  يهدف هذا 

لاإجهادات املختلفة.

• مت التو�سل اإىل:

1-4-3 م�رشوع التو�شع يف انتاج غرا�س الأ�شجار املثمرة لتلبية طلبات الدول العربية
عمل اأك�ساد خال عام 2012على اإنتاج 3000 غر�سة لوز مطعمة من 12 �سنفًا، و 2500 غر�سة ف�ستق حلبي مطعمة 
من 8 اأ�سناف مع ملقحاتها، واإنتاج 700 كغ بذور جافة من الف�ستق احللبي من حمطة بحوث اأك�ساد يف ازرع، كما 

مت اإنتاج اأكرث من  80 األف غر�سة زيتون من خمتلف االأ�سناف من حمطة بحوث اأك�ساد يف بوقا.
الغرا�ض  78600 من  ار�سال  الغرا�ض والعقل والبذور حيث مت  بعدد من  العربية  الدول  2012 تزويد  ومت خال 

والعقل، و200 كغ من البذور، واجلدول التايل يبني تلك االر�ساليات:

•تو�سيف مورفولوجي لبع�ض اأنواع اللوز الربي، وحتديد ظروف تواجدها البيئية.
•حتديد الب�سمة الوراثية الأنواع و�ساالت اللوز الربي ومعرفة درجة قرابتها الوراثية.

•معرفة ن�سبة و�رعة وجتان�ض اإنبات بذور اأنواع اللوز الربي املختلفة.
•معرفة ن�سب جناح تطعيم اأ�سناف خمتلفة من اللوز احللو على اأنواع اللوز الربي املختلفة.

•حتديد اإنتاجية اأ�سجار اللوز احللو املطعمة على اللوز الربي ومقارنتها مع املطعمة على اللوز احللو.
•حتري مدى حتمل اأ�سناف اللوز احللو املطعمة على االأ�سل الربي حل�رة الكابنود�ض.

•وعمل اأك�ساد على ن�ر هذه النتائج .
كذلك عمل اأك�سادبالتعاون مع هيئة الطاقة الذرية على اجناز بحث و�سع ال DNA من العينات املدرو�سة 
)12طراز بري ل�سجرة اللوز، و58 مدخا من ال�ساالت واالأ�سناف من اللوز احللو من حمطة ازرع( ومت 
حتليل النتائج بطريقة  ISSRS  ملعرفة مدى مطابقة العينات بع�سها مع بع�ض ودرجة قرابتها الوراثية 

ومت اإجناز التقرير النهائي للدرا�سة يف ت�رين االأول 2012.
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اجلهة املر�سل اإليهاالكمية / العدداملادة النباتية 
50000عقل زيتون جمذرة

جمهورية العراق 400غر�سةغرا�ض زيتون

150 كغبذور ف�ستق حلبي

1750غر�سةغرا�ض لوز مطعمة

اململكة االأردنية الها�سمية500غر�سةغرا�ض ف�ستق حلبي
اململكة العربية ال�سعودية550غر�سةغرا�ض ف�ستق حلبي 50 كغبذور ف�ستق حلبي

اجلمهورية اللبنانية25000 عقلة جمذرةعقل زيتون جمذرة 400 غر�سةغرا�ض زيتون

ار�ساليات االأ�سجار املثمرة املر�سلة  اإىل الدول العربية  خال عام 2012

ويف جمال الن�ر مت اإعداد كتاب عن  �سجرة الكرمةو�سيتم اإ�سداره عام 2013.
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1-5 برنامج املراعي واملوارد احلراجية

وحتقيقًا لهذه االأهداف قام برنامج املراعي واملوارد احلراجية بتنفيذ العديد من االأن�سطة يف بع�ض الدول العربية، 
واإجناز العديد من الدرا�سات واالأبحاث العلمية، والدورات تدريبية، واإر�سال بذور النباتات الرعوية الهامة.

1-5-1 م�شاريع قيد التنفيذ يف الدول العربية:
نظرًا للنتائج االيجابية التي اأفرزها تطبيق امل�ساريع الرعوية التي نفذها اأك�ساد يف العديد من الدول العربية وتو�سع 
املركز العربي يف تنفيذ هذه امل�ساريع على م�ستوى املنطقة العربية وخال عام 2012 تابع ن�ساطاته ال�سابقة واأدخل 

ن�ساطات جديدة وهي:
1 - م�رشوع تنمية احلماد العراقي:

بناًء على رغبة وزارة الزراعة العراقي يف التعاون 
الدرا�سات  لتحديث  "اأك�ساد"  العربي  املركز  مع 
وامل�سوحات التي اأجنزت �سابقًا يف اجلانب العراقي 
عن حو�ض احلماد، وبهدف معاجلة التدهور الكبري 
الذي اأ�ساب الباديتني ال�سمالية واجلنوبية فيه، ويف 
عام 2010 مت االتفاق على تنفيذ م�روع تنمية احلماد 
العراقي يف املناطق الواعدة واملقرتحة لا�ستثمار 
الرعوي، وت�سمل منطقة )الكعره(، وتقدر م�ساحتها 
600000 هكتار وبع�ض املناطق املجاورة االأخرى 
مثل منطقة )وادي �سواب( وعلى اأن التتجاوز منطقة 

الدرا�سة يف املرحلة االأوىل 100000 هكتار.
مع  الدرا�سات  الإجنــاز  التف�سيلية  اخلطط  و�سع  مت 
تفا�سيل الربنامج الزمني للم�روع حتى عام 2014، 

و�سملت خطط العمل جماالت املوارد املائية، الرثوة احليوانية، املوارد النباتية "املراعي"، االأرا�سي وا�ستعماالت 
املياه والدرا�سات االقت�سادية  واالجتماعية. 

نفذت االأن�سطة وفق اخلطة التنفيذية للم�روع حيث مت اإجراء امل�سح االقت�سادي واالجتماعي االأول والثاين، ويجري 
العمل على درا�سة النتائج. ومت جمع كافة البيانات واملعلومات حول املياه ال�سطحية واجلوفية واإعداد التقرير الفني 
الفيزيوغرافية وت�سليمها للجانب  اإجناز اخلرائط وحتديد الوحدات  2013.كما مت  الازم يف الربع االأول من عام 
التدريبية املطلوبة يف هذا  الدورات  تنفيذ  فقد مت  الرتب،  االأرا�سي وت�سنيف  تدهور  العراقي، ويف جمال حمور 

املجال وتنفيذ 35 قطاع تربة واأخذ 96 عينة منها من املقاطع املنفذة واإجراء التحاليل الكيميائية والفيزيائية.

يهدف اإىل تنفيذ م�ساريع يف جمال �سيانة وحفظ املراعي الطبيعية والنظم احلراجية واإعادة تاأهيلها يف املناطق 
اجلافة و�سبه اجلافة، من اأجل التوازن البيئي ومكافحة الت�سحر والتنمية امل�ستدامة للموارد الطبيعية وحت�سني 

االإنتاجية العلفية.

ويف جمال املوارد الرعوية، فقد مت مايلي:
•جوالت ميدانية على تنفيذ اال�ستزراع بال�ستول الرعوية مب�ساحة 200 هكتار يف املواقع )مدي�سي�ض- عكي�سة – 

ينيان �سحايل- عكا�ض ال�رقي- �سواب- رتيمي- الرتكة(.
•زيارة بع�ض مواقع انت�سار النبت الطبيعي يف الوديان واملنخف�سات )منطقة الويزيه – وادي عكا�ض ال�رقي 

– وادي �سواب(.
•و�سع خطة اال�ستزراع لعام 2013 واملت�سمنة زراعة 20000 غر�سه رعوية ) رغل –روثا غ�سى (.

•التو�سع يف امل�سح الرعوي وحتديد 15 نقطة جديدة لعام 2013.
•جتري حاليًا حتاليل لبيانات امل�سح اخلريفي والربيعي.

وقد مت اإعداد قاعدة البيانات الازمة لفعاليات امل�روع، لتحليل البيانات واإ�سدار النتائج.
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2 - م�رشوع اإن�شاء قاعدة بيانات متكاملة ملواقع الرعي الطبيعي يف �شلطنة عمان.
يهدف هذا امل�روع اإىل اإن�ساء قاعدة بيانات للمواقع الرعوية واالأنواع النباتية الرعوية يف ال�سلطنة واإ�سدار دليل 

حقلي للنباتات املتواجدة يف مواقع الدرا�سة، وقد �سملت االأن�سطة املنفذة مايلي: 

3 - م�رشوع م�شح وتقييم الغطاء النباتي الرعوي وحتديد احلمولة الرعوية والتحقق الأر�شي من نتائج امل�شح 
الف�شائي للغطاء النباتي يف دولة الإمارات العربية املتحدة. 

يهدف هذا امل�روع اإىل التحقق االأر�سي من م�سح وتقييم الغطاء النباتي وتقدير احلمولة الرعوية وو�سع اإ�سرتاتيجية 
خلطة تنموية للمناطق الرعوية، ونفذ اأك�ساد امل�روع وفق اخلطط التنفيذية كمايلي:

•قام فريق خمت�ض من اأك�ساد وال�سلطنة يف 
عام 2010 بتحديد املواقع الرعوية واإجراء 

م�سح نباتي ربيعي وخريفي لـ 150 موقعًا. 
وح�ر  م�سح  �سملت  التي  امل�سوحات  •تنفيذ 
موقعًا   148 يف  النباتي  الــغــطــاء  وتقييم 
رعويًا موزعة  يف ال�سلطنة من خال منهجية 

حمددة. 
اال�ستمارات  وحتليل  البيانات  قاعدة  •اإعداد 
ح�سب  والرعوية  النباتية  االإنتاجية  وتقدير 

الوحدات الفيزيوغرافية.
•اإعداد دليل حقلي م�سور للنباتات الربية يف 
املراعي الطبيعية يف ال�سلطنة، ت�سمن اأنواع 

واأجنا�ض لنباتات تنتمي اىل 59 ف�سيلة.
•تدريب كوادر فنية من ال�سلطنة يف جمال امل�سوحات الرعوية والقيا�سات النباتية. وا�ستخدام قاعدة البيانات 

وربط قاعدة البيانات بنظام G.I.S  وكيفية التعامل معها.
•اإعداد التقرير الفني لعام 2012 وو�سع مقرتحات التنمية وتاأهيل املناطق الرعوية امل�ستهدفة، وقد �سلم التقرير 

اإىل اجلانب العماين .

دولة   2010 يف  اأك�ساد  ــرباء  خ من  وفــد  •زار 
بامل�روع  للبدء  املتحدة  العربية  االإمـــارات 

واإعداد اجلدول الزمني التنفيذي . 
•مت خال الزيارة حتديد املواقع الرعوية املوؤهلة 
املراجع  بع�ض  ا�ستهداف  ــرعــوي،  ال للم�سح 

واملعطيات الازمة يف عمليات امل�سح. 
•قام فريق من خرباء اأك�ساد يف 2011 مع فريق 
االإمــارات  دولــة  يف  واملياه  البيئة  وزارة  من 
بتنفيذ امل�سح  االأول خال ني�سان/ اأبريل 2011 

وا�ستهدف 55 موقعًا. 
•مت تنفيذ دورة تدريبية لكوادر فنية اإماراتية على 

منهجية امل�سح والقيا�سات الرعوية. 
•نفذ امل�سح الثاين خال �سباط/ فرباير 2012 وا�ستهدف 55 موقعًا واأدخلت بيانات اال�ستمارات على قاعدة 

البيانات لتحليلها. 
•بعد حتليل ومعاجلة بيانات امل�سح االأول والثاين وا�ستخراج النتائج مت اعداد التقرير الفني، و�سيتم ت�سليمه اإىل 

اجلانب االإماراتي يف الربع االأول من عام 2013. 
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4 - م�رشوع اإعادة تاأهيل الأرا�شي الرعوية يف ال�شهوب اجلزائرية.

يهدف اإىلتنمية املناطق الرعوية وزيادة دخل املربني وامل�ساهمة يف التنمية االقت�سادية والوطنية، واحلد من عمليات 
تدهور االأرا�سي والتخفيف من �سدة اجنراف الرتبة مع حتقيق اال�ستفادة املثلى من مياه االأمطار ورفع اإنتاجية الغطاء 

لتنمية  والتاأهيل  الرعوي  النباتي 
احلياة الربية، عاوة على تدريب 
وتفعيل  الوطنية  الفنية  الــكــوادر 
يف  املــحــلــيــة  املــجــتــمــعــات  دور 
واإدارة  االأرا�سي  تدهور  مكافحة 
املراعي، حيث مت اإعداد الربنامج 
من  وتوقيعه  للم�روع  التنفيذي 
والتنمية  الفاحة  وزارة  جانب 
اجلزائرية  اجلمهورية  يف  الريفية 
واملركز  ال�سعبية  الدميقراطية 

العربي.

وادي العمارية يف اململكة  5 - م�رشوع اإعادة تاأهيل الأرا�شي الرعوية املتدهورة يف منطقة اجلوف – 
العربية ال�شعودية.

وحت�سني  املنا�سبة  الرعوية  باالأنواع  تاأهيلها  واإعــادة  امل�روع،  منطقة  يف  االأرا�سي  تدهور  من  احلد  اإىل  يهدف 
االإنتاجية، ومت تنفيذ االأن�سطة املخطط لها وفق مايلي:

مب�ساحة  املــ�ــروع  موقع  •حتديد 
هكتار   1000 منها  هكتار،   5000

الإعادة تاأهيل املراعي.
•و�سع خطة تنفيذية زمنية . 

•اأقيم �سياج حمايًة ملنطقة امل�روع 
بطول 37 كم.

•زراعة  25000 غر�سة رعوية .
•نرث مبا�ر للبذور الرعوية مع تنفيذ 

اأعمال ح�ساد املياه .
•تنفيذ امل�سح الربيعي للغطاء النباتي 

الرعوي )�سنة االأ�سا�ض(. 
ــنــة  اخلــريــفــي)�ــس ــح  ــس ــ� امل •تنفيذ 
وتنفيذ  متابعة  االأ�سا�ض(.وت�ستمر 

اأن�سطة امل�روع.

الفاحة  وزارة  من  فريق  مع  العربي  املركز  خرباء  من  فريق  قام 
لتنفيذ  مواقع   6 حتديد  على  اجلزائر  جمهورية  يف  الريفية  والتنمية 
 2012 عام  يف  للعمل  التنفيذي  املخطط  وو�سع  امل�روع  اأن�سطة 
�سوري،  )رغل  رعوية  بذور  70كغ   اإر�سال  ومت  االتفاقية.  وفق 
روثا، غ�سى( لدعم امل�ساتل الرعوية اخلا�سة بامل�روع بناء على 
التنفيذي  الربنامج  تنفيذ  على  التن�سيق  ويتم  اجلزائري  اجلانب  طلب 
واملت�سمن اإقامة دورات تدريبية يف امل�سوحات والقيا�سات النباتية، 

وتنفيذ م�سح االأ�سا�ض للغطاء النباتي.

اأو�شحت عمليات م�شح وح�رش وتقييم الغطاء النباتي مايلي:
•و�سلت التغطية النباتية اىل 6.1 % للم�سح الربيعي و 2.95 % للم�سح اخلريفي.

•قدرت االإنتاجية الرعوية لاأنواع امل�ست�ساغة حوايل 21كغ/ هـ.
•ا�ستغال 50 % من االإنتاجية العلفية للمرعى.
•مت ح�ر 18 نوعًا تتبع ع�رة ف�سائل نباتية.

تعد هذه النتائج موؤ�رات ايجابية على جناح التاأهيل باال�ستزراع والنرث، وح�سب ما توفره الظروف احلالية ، 
يتابع العمل لتاأمني امل�سح واحل�ر والتقييم للغطاء النباتي واأخذ القراءات وحتليل البيانات.
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6 - م�رشوع م�شح الغطاء النباتي وتنمية مناطق املراعي الطبيعية يف لبنان )بعلبك – الهرمل(.
مت اإعداد ال�سيغة النهائية للم�روع مع املوازنة املعتمدة له ، بعد مناق�سته مع اجلانب اللبناين، ومت توقيع اتفاقية 

التنفيذ بني اجلانبني. 

7 - م�رشوع مكافحة زحف الرمال وتثبيت الكثبان الرملية )موقعي الهريب�شة – كباجب( يف اجلمهورية 
العربية ال�شورية.

الهيئة  مع  بالتعاون  امل�روع  هذا  ينفذ 
العامة الإدارة وتنمية البادية يف اجلهورية 
العربية ال�سورية يف حمافظة دير الزور، 
يهدف امل�روع اإىل اإعادة تاأهيل املراعي 
يف  الرملية  الكثبان  وتثبيت  املتدهورة 

موقعي الهريب�سة وكباجب.
امل�سح  اأعــمــال  الربنامج  خــرباء  ويتابع 
ــمــدة يف  ــاتــي يف املـــوا�ـــســـم املــعــت ــب ــن ال

املوقعني. 

1-5-2 م�رشوع اأطل�س النباتات الرعوية العربية:
يهدف امل�روع اإىل توثيق اأهم االأنواع الرعوية املنت�رة يف املراعي الطبيعية العربية ، مب�ساركة خرباء عرب من 

معظم الدول العربية.
الوطن  االأنواع املنت�رة يف مناطق املراعي يف  140 نوعًا من  باالأطل�ض ومت ح�ر  العمل  وتابع خرباء املركز 
العربي، ويجري التن�سيق مع  اخلرباء العرب اأع�ساء فريق العمل ال�ستام االأنواع الرعوية الهامة التي متثل مناطق 

جغرافية متباينة من الوطن العربي، وبالتوازي يتم العمل على االأطل�ض باالأنواع اجلاهزة.
1-5-3 اإر�شاليات البذور

بهدف دعم امل�ساتل يف املواقع امل�ستهدفة مل�ساريع املركز العربي يف الدول العربية قام املركز العربي باإر�سال 
312 كغ بذور روثا –  اأنواع الرغل – غ�سى – وبذور جنيلية وبقولية اإىل كا من م�ر – ال�سودان – العراق – 

اجلزائر- لبنان.  

اإىل التطور االيجابي ملختلف املوؤ�رات حيث  النتائج  اأ�سارت 
حت�سن الغطاء النباتي باملوقعني من 16.8 % اإىل 65 % مبوقع 
بينت  وكما  كباجب.  مبوقع   %  38 اإىل   %  16 ومن  الهريب�سة 
نتائج امل�سح الربيعي ح�ر اأكرث من 35 نوعًا نباتيًا يف موقع 
هريب�سة وبلغ متو�سط التغطية النباتية 25.2 % . اأما يف موقع 
كباجب مت ح�ر 30 نوعًا نباتيًا وبلغ متو�سط التغطية النباتية 

.% 24

•اأر�سلت 2000 غر�سة من نباتات الروثا،الرغل االأمريكي،الرغل املزرق، الرغل ال�سوري، الف�سة ال�سجريية، 
رزية حبية، الرزية الناعمة، املجنحة الب�سيلية، ح�سي�سة القمح العرفية، اإ�سافة اإىل 50كغ  من بذور الروثا  

والرغل ال�سوري. 
•البدء بتاأ�سي�ض م�ستل رعوي يف حمطة كفردان وتاأ�سي�ض نواة حقل اأمهات.
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 1-6 برنامج التنوع احليوي
ي�سعى اأك�ساد اإىل املحافظة على التنوع احليوي العربي، عرب توثيقه و�سيانته، وذلك من خال البنوك الوراثية التي 
اأن�ساها وقواعد البيانات التي اأقامها واالأطال�ض واملو�سوعات التي اأ�سدرها معتربًا التنوع احليوي اأ�سا�سًا للنه�سة 
الزراعية، وبخا�سة اأن معظم هذا التنوع موجود يف البيئات اجلافة التي ت�سغل امل�ساحة العظمى من الوطن العربي 
وتت�سف به�سا�سة نظامها البيئي و�سح مواردها املائية، حيث ت�سكل نباتات املناطق اجلافة موردًا حياتيًا يف غاية 

االأهمية لل�سكان املحليني. ويعمل املركز العربي على اإجناز امل�ساريع التالية:
•م�رشوع املحافظة على التنوع احليوي ومتابعة تنفيذ التفاقية الدولية للتنوع احليوي.

•م�رشوع درا�شة النباتات الطبية يف الوطن العربي.

مت تنفيذ االأن�سطة التالية:
• البدء بتاأ�سي�ض قاعدة بيانات لاأنواع الغازية 
مت  من�سقني  مع  بالتعاون  العربي  الوطن  يف 
العربية امل�ساركة،  الدول  قبل  ت�سميتهم من 
اجلديدة التفاقية  لاإ�سرتاتيجية  تنفيذًا  وذلك 
التنوع احليوي وتكليف اأك�ساد مبتابعتها من 
عن  امل�سئولني  العرب  ــوزراء  ال جمل�ض  قبل 

�سوؤون البيئة.
•مت ن�ر بحث علمي عن اللوز العربي من قبل 
خرباء برنامج التنوع احليوي. ويهدف اإىل 
العربي  اللوز  نبات  انت�سار  اأماكن  ح�ر 
ومقارنته  البيئية  خوا�سه  على  والتعرف 
خال  من  امل�سابهة  االأخــرى  اللوز  باأنواع 

درا�سة الب�سمة الوراثية بهدف عزله وراثيًا ليتم حمايته وزيادة 
اجلديدة  االإ�سرتاتيجية  مع  متا�سيًا  امل�ستقبل  يف  انت�ساره  م�ساحة 

لاتفاقية الدولية للتنوع احليوي.
• املتابعة الدورية الجتماعات الفريق العربي املعني باالتفاقيات 
احليوي  والتنوع  الت�سحر  مبكافحة  اخلا�سة  الدولية  البيئية 
ح�سور  ملتابعة  اإ�سافة  ع�ر(،  والثالث  ع�ر  الثاين  )االجتماع 
اجتماعات جمل�ض الوزراء العرب امل�سئولني عن �سوؤون البيئة، 
وااللتزام بالقرارات والتو�سيات ال�سادرة عنه ومتابعة تنفيذها، 
م�روع  من  االأوىل  للمرحلة  املالية  التكاليف  اأك�ساد  اأعد  كما 
متابعة  على  ويعمل  العربي،  الوطن  يف  اخلــ�ــراء  االأحــزمــة 

االإجراءات الازمة الإقرارها.
•اأ�سدار "اأطل�س النباتات الطبية والعطرية يف الوطن العربي"، 
لا�ستفادة  الطبية  االأهمية  ذات  لاأنواع  وتعريفًا  ح�رًا  وت�سمن 
الــدول  يف  املتوفر  احلــيــوي  الــوراثــي  املــخــزون  مــن  الق�سوى 

العربية.
•كما تتم متابعة اإجناز اأطل�ض املراعي يف الوطن العربي، والذي 

يت�سمن ما يلي:
اجلزء االأول: ويت�سمن النباتات الهامة رعويًا، وتتم درا�ستها من حيث   الو�سف النباتي –البيئة والتكاثر  – 

القيمة العلفية – ا�ستعماالت اأخرى – االنت�سار اجلغرايف – العدد الت�سنيفي – املراجع.
اجلزء الثاين: ويت�سمن االأنواع النباتية الرعوية االأقل اأهمية.

اجلزء الثالث: ويت�سمن االأنواع النباتية ال�سامة  التي لي�ض لها اأي قيمة علفية.
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- الثـــــروة احليوانيـــــــة  2
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2-1-1 م�رشوع التح�شني الوراثي ورعاية الأغنام يف الدول العربية
 بداأ عام 1973 يف العديد من املحطات البحثية التابعة الأك�ساد، حيث مت ت�سكيل قطيع النواة يف حمطة حت�سني واإكثار 
اأغنام العوا�ض يف اإزرع )حمافظة درعا(، وبدء تطوير خطي احلليب واللحم منذ عام 1975، واإن�ساء خط ثنائي الغر�ض 
يف عام 2007، وي�ستمر التح�سني الوراثي باالنتخاب �سمن كل خط على حده. كما يتم التعاون مع جمموعة من مربي 
االأغنام املتميزين امل�ستفيدين من توزيع كبا�ض اأغنام العوا�ض املح�سنة يف اإطار �سبكة مربي اأغنام العوا�ض )م�روع 
التنمية املتكاملة للبادية ال�سورية(. و يتم تنفيذ هذا امل�روع بالتعاون مع العديد من املحطات البحثية يف دولة املقر، 

يف حني يتم اال�ستفادة من نتائج امل�روع ون�ره من خال م�ساريع اأخرى يف الدول العربية.
وفيما يلي النتائج املتحققة خالل عام 2012 يف هذا امل�رشوع

2-1-1-1 مركز البحوث العلمية الزراعية يف ال�شلمية
يعترب مركز البحوث العلمية الزراعية يف ال�سلمية )حمطة مرج كرمي( يف �سورية من اأهم مراكز التح�سني الوراثي الأغنام 
العوا�ض، ويتم فيه العمل على حت�سني اأغنام العوا�ض، باالنتخاب �سمن ثاثة خطوط لاإنتاج، خط احلليب، وخط 

اللحم، وخط ثنائي الغر�ض.
يعتمد االنتخاب يف خط اإنتاج احلليب على اإنتاج النعاج 
من احلليب الكلي، بينما يتم التح�سني الوراثي يف خط 
املواليد  واأوزان  التوائم،  ن�سبة  اأ�سا�ض  على  اللحم 
عند املياد، والفطام )60 يومًا(، واالأوزان الاحقة 
الوراثي  التح�سني  ويتم  يومًا(،  و480  و360   180(
احلليب  اإنتاج  اأ�سا�ض  على  الغر�ض  ثنائي  اخلط  يف 
الكلي، ومعدل التوائم، واأوزان املواليد يف املراحل 
املتنوعة. يتم حلب النعاج املنتجة للحليب اآليا خال 
مو�سم االإدرار، وجتفف عندما ي�سل اإنتاجها اإىل اأقل 

من 200 غ/يوم.

2-1 برنامج التح�شني الوراثي ورعاية املجرتات ال�شغرية
هوبرنامج م�ستمر لتح�سني اإنتاجية عروق االأغنام واملاعز يف الدول العربية. ويهدف اإىل تطوير االأداء االإنتاجي 

للعروق املحلية وخا�سًة الواعدة منها، �سواء من االأغنام اأو املاعز يف الدول العربية عن طريق تطبيق طريقة 
االنتخاب الوراثي للحيوانات بناًء على القيم الرتبوية ل�سفة اإنتاج احلليب واللحم، مع مراعاة ال�سفات املظهرية 
للعروق الواعدة، اأو با�ستخدام طريقة التهجني املوجه مع �ساالت متميزة باالإنتاج.بهدف حت�سني بع�ض العروق 
يف الدول العربية، ون�ر تراكيبها الوراثية على املوؤ�س�سات احلكومية املعنية، واملربني،وكذلك حت�سني الظروف 

البيئية، وتطوير نظم الرعاية، واإدارة القطعان، و تاأهيل وتدريب الكوادر الفنية العربية.
ويت�سمن هذا الربنامج ثاثة م�ساريع متكاملة مع بع�سها.



46

املركز العربي - اأك�ســـاد

املوؤ�رشات التنا�شلية:
بلغت ن�سبة التلقيح 96.3 و94.1 و 81.2 % ، ون�سبة الوالدات  91.8  و93.1  و 84.3 %، ون�سبة التوائم 42.0 
و66.4 و 44.0 %  يف قطيع احلليب، واللحم، وثنائي الغر�ض على التوايل يف عام 2012، حيث بداأ حت�سن يف 

اأغلب املوؤ�رات التنا�سلية وهذا يعود للرعاية اجليدة للقطعان والرتكيز يف عملية االنتخاب على القيم الرتبوية .
موؤ�رشات اإنتاج احلليب:

ا�ستخدمت طريقة النماذج اخلطية العامة لتحليل تاأثري العوامل املدرو�سة )�سنة االإنتاج، اخلط االإنتاجي( على 
موؤ�رات اإنتاج احلليب، اإذ بلغ معدل احلليب اليومي 1240 غرامًا و84.14 كغ  و 240.23 كغ يف عام 2012  
لكل من اإنتاج احلليب اليومي، واإنتاج  حليب 60 يوم، واإنتاج احلليب الكلي على التوايل. وتبني اأن اخلط الثنائي 
الغر�ض تفوق، يف جميع موؤ�رات اإنتاج احلليب على خطي اإنتاج احلليب، واإنتاج اللحم مبا فيه �سفة مثابرة 

النعاج على اإنتاج احلليب يف عام 2012 .
اأوزان املواليد:

 4.59 املياد  وزن  متو�سط  اأن  اجلدول  من  يت�سح 
18.71 كغ، والوزن بعمر180 يوم  كغ، والفطام 
و  يوم   غ/   235.04 النمو  ومعدالت  كغ،   40.65
181.96 غ/ يوم بني املياد والفطام وبني الفطام 
تفوق   .2012 عام  التوايل  على  يوم   180 وعمر 
الغر�ض على قرائنه يف وزن املياد،  ثنائي  خط 
اليومي  النمو  ومعدل  180يوم،  ووزن  والفطام، 
بني  النمو  معدل  يف  اأمــا  والفطام،  املياد،  بني 
الفطام، ووزن 180 يوم فقد تفوق خط اللحم على 

خط احلليب، وثنائي الغر�ض 2012.

متو�سط موؤ�رات اإنتاج احلليب لنعاج العوا�ض يف مركز بحوث ال�سلمية لعام 2012.

العوامل املوؤثرة
املوؤ�رشات املدرو�شة

اإنتاج احلليب
اليومي /كغ

اإنتاج احلليب يف
60 يوم االأوىل /كغ

اإنتاج احلليب 
الكلي /كغ

احلليب املعدل 
لـ  175 يوم

طول فرتة 
االإدرار /يوم

1.2484.14240.23217.19190.33املتو�سط العام

خلط
ا

جي
نتا

1.2382.88238.74215.02191.56خط احلليباالإ

1.1074.43207.93191.82186.86خط اللحم

1.4699.92288.49256.67193.31خط الثنائي

موؤ�رات اإنتاج احلليب لنعاج العوا�ض 
يف مركز بحوث ال�سلمية عام  2012.

 متو�سطات اأوزان مواليد اأغنام العوا�ض 
يف مركز بحوث ال�سلمية عام 2012.



47

التقرير الفني ال�سنوي - 2012

وزن املياد كغالعوامل املوؤثرة
وزن الفطام 

املعدل كغ
60 يوم

وزن 180 يوم 
كغ

معدل النمو اليومي 
)غ/يوم( من املياد 
اإىل الفطام )60 يوم(

من
 180 - 60 

يوم
4.5918.7140.65235.04181.96املتو�سط العام

اخلط 
االإنتاجي

4.5317.4938.68215.87175.69احلليب

4.5118.8441.39238.42187.75اللحم

4.8220.4042.40259.33181.92الثنائي

متو�سط اأوزان مواليد اأغنام العوا�ض يف مركز بحوث ال�سلمية لكافة خطوط االإنتاج يف عام 2012.

2-1-1-2 حمطة بحوث وادي العزيب:
وهي اإحدى حمطات اأك�ساد البحثية االختبارية الأغنام العوا�ض املح�سنة الناجتة من مركز البحوث العلمية الزراعية 
يف ال�سلمية )حمطة مرج كرمي(، ومتثل املحطة نظام الرتبية التقليدي )ال�رحي امل�ستقر(، اإ�سافة اإىل توفري االأعاف 

الداعمة والرعاية ال�سحية اجليدة. 

موؤ�رشات اإنتاج احلليب
 0.952 اليومي  احلليب  اإنتاج  متو�سط  بلغ 
 61.0 يومًا   60 عند  احلليب  واإنــتــاج  كغ 
173.2كغ  الكلي  احلليب  من  واالإنتاج  كغ 
عام  يف  يوم   177.7 طوله  اإدرار  مبو�سم 

 .2012
اأوزان املواليد:

املياد،  عند  املواليد  وزن  متو�سط  بلغ 
يوم   180 عمر  عند  ـــوزن  وال والــفــطــام، 
5.10 كغ، و18.26 كغ، و34.03 كغ على 
التوايل. ومعدل النمو اليومي من املياد 
اإىل 60 يوم 219.37 غ/ يوم، ومن 60 اإىل 

180 يوم 130.84غ/ يوم يف عام 2012. ياحظ  زيادة االأوزان ومعدالت النمو يف االأعمار املختلفة با�ستثناء 
معدل النمو اليومي بني الفطام و180 يوم.

متو�سطات موؤ�رات اإنتاج احلليب وطول فرتة االإدرار 
لنعاج العوا�ض يف حمطة بحوث وادي العزيب عام 2012.

2-1-1-3 حمطة بحوث ال�شول:
وهي اإحدى املحطات املعتمدة على الرتبية حتت الظروف البيئية القا�سية  ويتم فيها اختبار الكبا�ض املنتخبة يف 

الظروف البيئية اجلافة وتقع هذه املحطة على بعد 30 كم غرب مدينة دير الزور يف دولة املقر.

موؤ�رشات اإنتاج احلليب:
احلليب  من  اليومي  االإنــتــاج  متو�سط  بلغ 
0.645 كغ وخال  175 يوم كان االنتاج 

112.5 كغ خال مو�سم 2012.

اأوزان املواليد:
بلغ متو�سط وزن املياد والفطام  4.64 كغ 
و22.8 كغ ومعدل النمو اليومي من املياد 

متو�سط اأوزان املواليد عند املياد والفطام املعدل اإىل الفطام 176 غ/ يوم يف عام 2012.
بالكيلوغرام يف حمطة بحوث ال�سوال يف عام  2012.
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2-1-1-4 حمطة بحوث اإزرع لتح�شني واإكثار اأغنام العوا�س:
تبعد حمطة بحوث ازرع نحو 80  كم جنوب مدينة دم�سق، وقد اأن�ساأها املركز العربي لتكون م�سدرًا للرتاكيب الوراثية 
املح�سنة من اأغنام العوا�ض ولتدريب الكوادر الفنية العربية. وهي حتوي منذ عام 2001 قطيعني حم�سنني من اأغنام 
العوا�ض اأحدهما الإنتاج احلليب واالآخر الإنتاج اللحم، وهي مكون رئي�ض يف م�روع حت�سني االأغنام يف الدول العربية 
وهي ت�ساهم يف ت�ريع عملية التح�سني الوراثي لهذه ال�سالة من خال توزيع احليوانات احلية وق�سات ال�سائل املنوي 
املجمد املنتجني فيها اإىل الدول العربية بهدف التح�سني الوراثي لل�ساالت املحلية باالنتخاب اأو بالتهجني املوجه مع 

هذه ال�سالة املح�سنة.

املوؤ�رشات التنا�شلية:
 ،%  95.2 التلقيح  ن�سبة  بلغت 
الــــوالدات  ونــ�ــســبــة   ،% و97.8 
ون�سبة   ،% و79.3   ،%  100.0
يف   % و26.1   ،%  35.0 التوائم 
قطيعي اللحم واحلليب على التوايل 
2012. وهذه الن�سب مرتفعة  لعام 
يف اأغلب املوؤ�رات با�ستثناء ن�سبة 

التوائم كانت اأدنى.
موؤ�رشات اإنتاج احلليب:

االإنتاج  اأن   3 اجلــدول  من  يت�سح 
اليومي من احلليب 1.56 كغ واإنتاج 

حليب 60 يوم 73.5 كغ واالإنتاج الكلي من احلليب 145.5 كغ يف مو�سم اإدرار طوله 97.5 يوم، وقدر االإنتاج 
من احلليب يف 175 يوم 276.76 كغ لعام 2012.

اأوزان املواليد:
اأن  و9   8 بال�سكل  النتائج  بينت 
متو�سط وزن املياد والفطام وعند 
عمر 180 يوم  4.5 كغ و 22.7 كغ 
وبلغت  الــتــوايل  على  كــغ   36.9 و 
 234.67 اليومي  النمو  مــعــدالت 
الفطام  املياد ولغاية  يوم من  غ/ 
و109.2 غ/ يوم من الفطام ولغاية 
كانت   2012 لعام  يــوم  عمر180 
معدل  با�ستثاء  مرتفعة  االأوزان 
والفطام  املياد  بني  اليومي  النمو 

كان اأدنى.

املتو�سط العام ملوؤ�رات اإنتاج احلليب لنعاج العوا�ض يف حمطة 
بحوث ازرع لعام  2012.

اإنتاج احلليب العوامل املوؤثرة
اليومي كغ

اإنتاج حليب  60 
يوم كغ

اإنتاج احلليب الكلي 
كغ

احلليب املعدل 175 
يوم كغ

طول مو�سم 
االإدرار)يوم(

1.5673.5145.5276.7697.5املتو�سط العام
اخلط 

االإنتاجي
  

1.6173.3147.3281.797.1احلليب

1.4474.5136.1251.899.8اللحم

متو�سطات موؤ�رات اإنتاج احلليب ومتو�سط انتاج احلليب املعدل لنعاج العوا�ض مبحطة بحوث ازرع لعام 2012.

 املتو�سط العام الأوزان مواليد اأغنام العوا�ض عند اأعمار خمتلفة 
يف حمطة بحوث ازرع، يف عام 2012.
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2-1-2 م�رشوع التح�شني الوراثي للماعز يف الدول العربية:

تاأ�س�ض امل�روع  يف حمطة بحوث ازرع/ �سورية عام 1992،وبداأ برنامج التح�سني عام 1993 
بانتخاب االأفراد امُلتميزة لتكوين قطيع النواة، بغر�ض اإكثاره، ون�ر تراكيبه الوراثية امُلح�سنة 

يف العديد من املحطات امُلتخ�س�سة يف تربية املاعز، ولدى امُلربني يف الدول العربية.
املوؤ�رشات التنا�شلية:

بلغ املتو�سط العام لن�سبة االإناث 
الطبيعي  التلقيح  مــن  احلــوامــل 
بينما   ،)%  97.35(  2012 لعام  
 ،%  93.2 الــوالدات  ن�سبة  بلغت 
ون�سبة التوائم 63.3 %. وال�سكل 
املــفــردة  الـــــوالدات  ن�سبة  يــن 
 ،%  55.9 والثنائية   ،%  36.7

والثاثية 7.4 %. 
موؤ�رشات اإنتاج احلليب:

بلغ املتو�سط العام الإنتاج احلليب 
اليومي 2331 غ، وحليب الـ 90 
يوم 237 كغ، واالإنتاج الكلي من 
مو�سم  وطــول  كغ،   430 احلليب 
ــاج  ــت يــوم،واالإن  189 االإدرار 
يومًا   220 لـ  احلليب  من  املعدل 

513 كغ عام 2012.
كتلة امليالد والفطام:

املياد  لكتلة  العام  املتو�سط  بلغ 
املفردة   لــلــوالدات   2012 لعام 
7.76كغ،  والثنائية  كغ،   4.19
والثاثية واأكرث 12.19كغ، وكتلة 

الفطام للمواليد الفردية، والثنائية، والثاثية 22.91 و 32.99و 49.74 كغ على التوايل.

توزيع الوالدات املتعددة للماعز ال�سامي
يف حمطة بحوث ازرع لعام 2012.

مقارنة معدل االإنتاج اليومي من احلليب للماعز ال�سامي 
يف املوا�سم االإنتاجية املتتالية  يف ازرع لعام 2012.

مقارنة متو�سطات طول فرتة االإدرار للماعز ال�سامي 
يف املوا�سم االإنتاجية املتتالية يف ازرع لعام 2012.
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اإنتاج احلليب عمر العنزة
اليومي غ

اإنتاج احلليب 
90 يوم كغ

اإنتاج احلليب 
الكلي كغ

اإنتاج احلليب املعدل 
لـ 220 يوم كغ

طول مو�سم 
االإدرار يوم

21974217378434203
32590253453569179
42098210397461181

5+2612274488575190

2331237430513189املتو�سط

متو�سطات موؤ�رات اإنتاج احلليب للماعز ال�سامي يف االأعمار املختلفة مبحطة بحوث ازرع عام 2012

اأوزان املواليد:
ُيبني اجلدول متو�سطات اأالأوزان عند املياد، والفطام وعند عمر 180 يوم لعام 2012، 4.23 كغ، و21.49 كغ، 

و29.43 كغ على التوايل.

وزن 180 يوموزن الفطاموزن امليادالعوامل املوؤثرة
4.2321.4929.43املتو�سط العام

 متو�سطات اأوزان مواليد املاعز ال�سامي عند االأعمار 
املختلفة يف حمطة بحوث ازرع عام 2012.

مقارنة كتلة البطن )كتلةاملياد وكتلة الفطام( 
 للماعز ال�سامي  يف ازرع عام 2012.

عند الفطامعند امليادنوع الوالدة
14.1922.91

27.7632.99

312.1949.74

6.6530.12متو�سط

متو�سطات كتلة املياد والفطام ح�سب نوع الوالدة  للماعز ال�سامي يف حمطة بحوث ازرع عام 2012.

2-3 م�رشوع اإكثار وحت�شني �شاللت الأغنام واملاعز يف الدول العربية:
للوحدة  االإنتاجي  االأداء  كفاءة  لرفع  وذلك  العربية،  الدول  يف  الواعدة  ال�ساالت  وحت�سني  اإكثار  اأك�ساد  يتوىل 
من  واملاعز  االأغنام  من  املح�سنة  احليوانات  من  العربية  الدول  يف  العروق  تعزيز  اإعادة  يتم  حيث  احليوانية، 
خمرجات امل�روعني ال�سابقني اآنفي الذكر، و�سمن عمل امل�روع وخال عام 2012 بلغ العدد املر�سل اإىل الدول 
العربية 376 راأ�سًا منها 50 كب�ض و305 نعجة  و21 فطيمة اإ�سافًة اإىل 500 خروف ت�سمني. كما مت اإر�سال 65 راأ�سًا 

من املاعز ال�سامي )13 ذكر و52 اأنثى( و10 روؤو�ض من الغزالن )8 اإناث و 2 ذكور(.
وميكن تلخي�ض اأهم االأن�سطة امُلنفذة  يف اإطار هذا امل�روع يف الدول العربية مبا يلي:
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اململكة الأردنية الها�شمية:
ي�ستمر حت�سني اإنتاج اأغنام العوا�ض يف حمطة الفجيج واخلنا�ري، وحت�سني اإنتاج املاعز ال�سامي يف حمطة 
الواال التابعة لوزارة الزراعة واملركز الوطني للبحث واالإر�ساد الزراعي، وقد عمل اأك�ساد خال عام 2012 

على حتليل البيانات الواردة عن عام 2011، وفيما يلي ملخ�ض عن اأهم النتائج :
حت�شني الأغنام العوا�س يف حمطة بحوث الفجيج: تقع �سمن حمافظة معان ويتم فيها اختبار الكبا�ض املنتخبة 

يف الظروف البيئية اجلافة.
موؤ�رشات اإنتاج احلليب:

بلغ متو�سط االإنتاج اليومي من احلليب 0.635 كغ واإنتاج احلليب الكلي امل�سوق 75.93 كغ ملو�سم متو�سط طول 
فرتة االإدرار 139.62 يوم.

اأوزان املواليد:
بلغ متو�سط وزن املياد والفطام  3.18 كغ و14.85 كغ ومعدل النمو اليومي من املياد اإىل الفطام 247 غ/ يوم.

حت�شني املاعز ال�شامي يف حمطة بحوث الوال:
موؤ�رشات اإنتاج احلليب:

جميع  ارتــفــاع  االإح�سائي  التحليل  نتائج  اأظــهــرت 
)احلليب  ال�سامي   للماعز  احلليب  اإنتاج  مــوؤ�ــرات 
اليومي، واالإنتاج الكلي،وطول مو�سم االإدرار( مع 
تقدم املوا�سم االإنتاجية لت�سل اأق�ساها بعمر اخلم�ض 
على  يــوم  و204  كــغ،  و218  )1077غ،  �سنوات 

التوايل(.
 اأوزان املواليد:

كغ،   2.95 الكلي  الذكور  مياد  وزن  متو�سط  بلغ 
واالإناث الكلي 2.91 كغ، ومتو�سط وزن الفطام الكلي 

17.99 و 15.78 كغ للذكور واالإناث على التوايل، وبلغ معدل النمو اليومي من املياد وحتى الفطام 189 غ/ 
يوم للذكور و160غ/ يوم لاإناث ح�سب اجلن�ض، ونوع الوالدة.

اإنتــاج احلليب الكلي مقدر بالكيلوغرام لقطيع املاعز 
ال�سامي ح�سب العمر يف حمطة الواال 2010 - 2011.

االنتاج اليوميطول املو�سماالنتاج الكلي من احلليبالعمر /�سنة
2207210989
32281981154
42252011136
52222011121

2182041077املتو�سط العام

متو�سط  االنتاج الكلي من احلليب /كغ  وطول املو�سم /يوم،واالإنتاج اليومي /غ، ح�سب عمر العنزة يف حمطة الواال 
للمو�سم 2011-2010.

معدل النمو اليومي غ/يوموزن الفطام/كغوزن املياد/كغالبيان
2.9517.99189وزن الذكور الكلي

2.9919.11199وزن الذكور مفردة الوالدة
2.9016.98179وزن الذكور ثنائية الوالدة 

2.9115.78160وزن االناث الكلي
2.9716.86171وزن االناث مفردة الوالدة
2.8514.86149وزن االناث ثنائية الوالدة

2.9316.76173املتو�سط العام

متو�سط وزن املياد والفطام �سمن نوع الوالدة واجلن�ض لقطيع املاعز ال�سامي يف حمطة الواال للمو�سم 2011-2010.



52

املركز العربي - اأك�ســـاد

الدميقراطية  ــة  ــري ــزائ اجل اجلــمــهــوريــة 
ال�شعبية:

مع  اجتماعات  عدة   2012 عام  خال  اأك�ساد  عقد 
احليوان  لرتبية  التقني  املعهد  يف  اخلرباء  ال�سادة 
لبحث جدوى �راء حيوانات وحتديد حمطة بحوث 
ويتم  احلــيــوان،  لرتبية  التقني  للمعهد  حيوانية 
التوا�سل لتزويد اجلانب اجلزائري بق�سات ال�سائل 
التلقيح  عمليات  الإجــراء  ال�سامي  للماعز  املنوي 

والتهجني مع املاعز املحلي.

اململكة العربية ال�شعودية:
�سمن برنامج التعاون امل�سرتك يف جمال التح�سني الوراثي، اأر�سل اأك�ساد عام 2011 ، 40 راأ�سًا من االأغنام 
العوا�ض واملاعز ال�سامي )5 ذكور و15 اإناث اأغنام عوا�ض( و)5 ذكور و15 اإناث ماعز �سامي(، وتتم ُمتابعة 
اأن�سال احليوانات امُلح�سنة، ومت دعوة خبريمن اململكة للم�ساركة يف ور�سة العمل التي نفذها اأك�ساد حول تقييم 
م�ساريع التح�سني الوراثي لاأغنام واملاعز يف الدول العربية التي عقدت يف دم�سق خال الفرتة 2011/11/23-21. 
ومت اإعداد برنامج تنفيذ الدورة التدريبية حول الطرائق احلديثة للوقاية من االمرا�ض احليوانية ومعاجلتها  يف 

اململكة خال الفرتة 5/28-2012/6/4 ومت التاأجيل بطلب من اجلانب ال�سعودي.

جمهورية ال�شودان:
يف  والغابات  الزراعة  وزارة  مع  التعاون  ي�ستمر 
ال�سودان يف برامج تربية وحت�سني وتغذية احليوان 
امُلخلفات  وا�ستغال  للمراعي  االأمثل  واال�ستغال 
الزراعية بهدف حت�سني االأداء االإنتاجي.وقد �سارك 
خبري من ال�سودان يف ور�سة العمل التي نفذها املركز 
العربي حول تقييم م�ساريع التح�سني الوراثي لاأغنام 
دم�سق  يف  عقدت  التي  العربية  الــدول  يف  واملاعز 
عام  يف  مت  كما   .2011/11/23-21 الفرتة  خــال 
2012 اإعداد برنامج تنفيذي للتعاون يف جمال تطوير 

واإنتاج االغنام واملاعز املحلية يف ال�سودان .

اجلمهورية العربية ال�شورية:
يتابع اأك�ساد بالتعاون مع منظمة العمل ملكافحة اجلوع االإ�سبانية ACF تنفيذ م�روع اال�ستجابة التنموية لتخفيف 
اأربع �سنوات اعتبارا من  ال�سورية والذي مدته  الفقر الريفي وتاأثري اجلفاف يف �سمال �رق اجلمهورية العربية 

اأيلول 2010. 

ويهدف امل�روع لتح�سني دخل االأ�ر ال�سغرية واملتو�سطة العاملة يف رعي احليوان والزراعة وقدرتها 
على التكيف مع التغريات املناخية من خال حت�سني املهارات التقنية واالإدارية يف جمال الرثوة احليوانية، 
وحت�سني طرق الت�سويق للمنتجات احليوانية )احلليب واللحوم(، وتنويع م�سادر الدخل ومن خال تطبيق 

نظام الزراعة احلافظة، ل�سالح 500 اأ�رة من املنطقة ال�سمالية ال�رقية.
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ومت اختيار فريق العمل امل�سارك يف املحافظات من 
املهند�سني العاملني يف االإر�ساد الزراعي، واالأطباء 
ومت  ال�سورية.  البادية  تنمية  وم�روع  البيطريني، 
حول  امل�روع  عمل  لفريق  تدريبية  دورة  اإقامة 
منهجية االإر�ساد الت�ساركي باإ�راف خرباء من معهد 
يف  بفرن�سا،  مونبلييه،  جامعة  يف  احلارة  املناطق 
حمطة اأك�ساد يف دير الزور، وبغية تعزيز وتطوير 
ـــرباء مــن جامعة  ـــربات زارجمــمــوعــة مــن اخل اخل
وزار  املــ�ــروع،  عمل  مناطــــق  االإ�ســبانية  ليدا 
خربات  على  لاإطاع  ا�ســبانيا  اأك�ساد  من  خــرباء 
اجلانب االإ�ســـباين يف جمايل الزراعــــة احلافظــــة 

واالإنتــــاج احليواين. 
اأن�سطة  لتنفيذ  االأغنام  ومربي  املزارعني  اختيار  مت 
البيطريني  اختيار  ومت  مزارعهم،  يف  املــ�ــروع 
دورة  وعــقــدت  امليدانية،  واملتابعة  ــاإ�ــراف  ل
من  املــ�ــروع  عمل  فريق  من  فنيًا   16 لـ  تدريبية 
بدم�سق  اأك�ساد  يف  البيطريني  واالأطباء  املهند�سني 
خال عام 2011، ومت اإعداد اال�ستمارات، واإجراء 
امل�سح ميداين، وتاأ�سي�ض قاعدة بيانات امل�روع، 
اإ�سافة اإىل تاأمني م�ستلزمات التجارب لدى املربني 
من االأعاف واالأدوات الازمة. ويف عام 2012 مت 

تنفيذ اخلطة وفقًا ملا يلي:

يف جمال اإنتاج وتغذية الأغنام:
•نفذت جتارب ا�ستعمال تقانات جديدة يف تغذية االأغنام يف حمافظات دير الزور ) قرية ال�سوال(، واحل�سكة 
املعاملة  واالأتبان  الرطب،  ال�سوندر  تفل  �سياج  با�ستخدام  لقطة(  قرية   ( والرقة  التمر(،  خربة  قرية   (
باليوريا، واملوال�ض. بهدف تاأمني بدائل علفية منا�سبة لاأغنام، ومقارنتها بالتغذية التقليدية امل�ستخدمة 

من قبل املربني، ومت جمع املعلومات، واإ�سدار تقرير فني علمي. 
•تنفيذ ور�سة عمل لفريق امل�روع يف احل�سكة والرقة، خال الفرتة 4/24 – 2012/5/3، حول تقنيات تغذية 

االأغنام، وا�ستخدام تقانات حت�سني القيمة الغذائية للمخلفات الزراعية يف تغذية االأغنام.
•زيارة املربني القدامى واجلدد وحتديد الن�ساطات املقرر تنفيذها لديهم خال عام 2012.

• ولدعم اجلانب الفني التقني والتدريبي االإر�سادي للمربني والفنيني العاملني يف امل�روع. مت طباعة عدد من 
الكتيبات االإر�سادية حول:

- دور البلوكات العلفية يف تغذية املجرتات وطرق ت�سنيعها.
- ا�ستعمال �سياج تفل ال�سوندر الرطب يف تغذية املجرتات.
- اأهمية حملول املوال�ض يف حت�سني القيمة الغذائية لاأتبان.

- اآلة ت�سنيع االأعاف من املخلفات الزراعية.
- التقومي العام الإدارة وتغذية قطعان االأغنام يف مناطق عمل امل�روع.

•اإعداد اخلطة الفنية لن�ساطات امل�روع لعام 2013 وو�سع تكاليفها ومناطق تنفيذها واخلطة التدريبية التي 
�ستنفذ.

•ا�ستام وحدة ت�سنيع املخلفات الزراعية ب�سكل بلوكات علفية متكاملة، ملناطق عمل امل�روع يف حمافظة 
احل�سكة.
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يف جمال ال�شحة احليوانية:
البيطريني واالأمرا�ض املنت�رة  اأولية عن الوكاء  ا�ستمارة جلمع معلومات  اأعدت   •

واختيار 40 وكيل بيطري ن�سفهم من الن�ساء.
•نفذت ثاث دورات تدريبية للمربني والوكاء البيطريني يف حمافظتي الرقة واحل�سكة 

حول برنامج الرعاية البيطرية واللقاحات احليوانية وكيفية تنفيذها.
12 كب�ض عوا�سي  الزوربـ  للم�روع يف حمافظة دير  التابعني  • مت تزويد املربني 

حم�سن.
البيطريني ي�ســـــمل زيارات حقليــــة  •و�سع برنامج ملتابعة عمل االأطباء والوكاء 
الوكاء  املر�سية وم�ساعدة  احلاالت  اال�ست�ساريني ملعاجلة  لاأطباء   يوم   15 كل 

البيطريني.
اإ�سعافية و13  بيطرية  20 حقيبة  بـ  الرقة واحل�سكة  البيطريني يف  الوكاء  تزويد   •
جمموعة من االأدوات البيطرية تت�سمن االأدوية االأ�سا�سية الازمة لعاج احلاالت 

االإ�سعافية لدى املربني، .

جمهورية العراق: 
زود اأك�ساد العراق بعدد من اأغنام العوا�ض، وذكور من املاعز ال�سامي، لدعم برامج التح�سني الوراثي بامل�سادر 
تقييم  العراقي من خال  تطوير حو�ض احلماد  برنامج  اأك�ساد يف  وي�سارك  ال�سالتني.  لهاتني  امُلح�سنة  الوراثية 
لتنفيذ  الفنيه  الكوادر  العراقي وتدريب  للرثوة احليوانية يف حو�ض احلماد  للو�سع احلايل  امل�سح امليداين  نتائج 
اأن�سطة امل�روع امل�ستقبلية. وقد �سارك اخلرباء العراقيني يف ور�سات العمل التي نفذها املركز العربي حول تقييم 

م�ساريع التح�سني الوراثي لاأغنام واملاعز يف الدول العربية بغية تقييم النتائج والتح�سني الرتبوي.
دولة قطر:

زود اأك�ساد دولة قطر بعدد من اأغنام العوا�ض و املاعز ال�سامي يف عام 2010، وذلك لدعم برامج التح�سني الوراثي 
بامل�سادر الوراثية امُلح�سنة لهاتني ال�سالتني بهدف اإنتاج حيوانات حُم�سنة وراثيًا وتوزيعها على امُلربني. كما 
قام خبريي التلقيح اال�سطناعي بتنفيذ دورة تدريبية تطبيقية يف التح�سني الوراثي لل�ساالت املحلية با�ستخدام التلقيح 

اال�سطناعي، وتلقيح 252  راأ�ض من االأغنام واملاعز عند امُلربني.
فطيمة، و500  نعجة، و21  كب�ض، و304   50 منها  العوا�ض  االغنام  راأ�سًا من   375 اإر�سال  2012 مت  عام   ويف 
خروف ت�سمني اإىل دولة قطر.كما مت اإر�سال 65 راأ�سًا من املاعز ال�سامي )13 ذكر و52 اأنثى(، ويف اطار التعاون 

مع القطاع اخلا�ض، مت تزويد جممع �سليطني الزراعي بـ 10 روؤو�ض من الغزالن )8 اإناث، 2 ذكر(.
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اجلمهورية اللبنانية:
االأغنام واملاعز يف  برنامج حت�سني قطعان  لدعم  االأغنام واملاعز،  بعدد من روؤو�ض  اللبناين  مت تزويد اجلانب 
املحطات واإنتاج حيوانات حُم�سنة وراثيًا لتوزيعها على امُلربني. ومت البدء مب�روع ا�ستخدام التلقيح اال�سطناعي 

لتح�سني اإنتاج املاعز املحلي ويتم جمع البيانات.
اململكة املغربية:

خال عام 2012 عمل اأك�ساد على التوا�سل مع اجلانب املغربي لتعديل الربنامج التنفيذي امل�سرتك مع معهد احل�سن 
املناطق  180 ون�رها يف  االنرا  االأغنام  �سالة  وتنمية  تنفيذ م�روع حت�سني  اإىل  التو�سل  البيطري، ومت  الثاين 

الزراعية يف اململكة املغربية.

التون�سية  اجلمهورية  من  كل  مع  التوا�سل  على  اأك�ساد  ويعمل 
واليمن  وليبيا  الكويت  ودولتي  ال�سعودية  العربية  واململكة 
عليها،  والعمل  البيانات  لتبادل  امل�سرتكة،  الربامج  خال  من 

واإ�سدار النتائج املطلوبة، ويتم ا�ستام تلك البيانات تباعًا.
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2-2 برنامج تطوير وا�شتخدام تقانتي التلقيح ال�شطناعي ونقل الأجنة 
يف الدول العربية

اأمثل لل�ساالت احليوانية املتميزة من  لتحقيق ا�ستثمار 
االأغنام واملاعز والتي مت انتخابها وحت�سينها وراثيًا يف 
بع�ض الدول العربية ان�ساأ اأك�ساد هذا الربنامج لت�ريع 
وذلك  املح�سنة  القطعان  يف  الوراثي  التح�سني  عمليات 
عن طريق جمع ال�سائل املنوي واالأجنة من احليوانات 
النخبة يف هذه القطعان، ون�رها يف اكرب قدر ممكن من 

املحطات املتعاونة والقطعان يف الدول العربية. 
اعتمد اأك�ساد منذ عام 2003 تقانة التلقيح اال�سطناعي 
املجرتات  يف  االأجــنــة  نقل  تقانة   2007 عــام  ومنذ 
برنامج  اأهداف  حتقيق  يف  م�ساعدة  كو�سيلة  ال�سغرية 
التح�سني الوراثي لاأغنام واملاعز، بخا�سة بعد ثبات 
وجود حيوانات فائقة االإنتاج يف كل من قطيعي اأغنام 

العوا�ض واملاعز ال�سامي يف حمطة بحوث ازرع التابعة للمركز العربي. واأ�سبح التو�سع يف ا�ستخدام تقانة التلقيح 
اال�سطناعي يف االأغنام واملاعز حاجة ملحة  نتيجة تزايد طلب الدول العربية واملربني على �سالتي اأغنام العوا�ض 
واملاعز ال�سامي، وورود العديد من الطلبات من اجلهات العربية املعنية لتزويدها بق�سات ال�سائل املنوي املجمد 
اال�ستثمار  يتم من خالها حتقيق  بحيث  العربية،  الدول  املح�سنة يف  ال�ساالت  من  ال�سالتني وغريهما  من هاتني 

االأمثل لل�ساالت املح�سنة والواعدة �سواء يف اإنتاج احلليب اأو اللحم )التوائم(. 
ينبثق عن هذا الربنامج م�روعني وهما :

•  م�رشوع تطوير وا�شتخدام تقانة التلقيح ال�شطناعي للمجرتات ال�شغرية يف الدول العربية.
 •  م�رشوع تطوير وا�شتخدام تقانة نقل الأجنة للمجرتات ال�شغرية  يف الدول العربية.

2-2-1 توزيع ق�شات ال�شائل املنوي

ينفذ الربنامج يف عدد من الدول العربية كاجلمهورية العربية ال�سورية، واململكة االأردنية الها�سمية، 
واجلمهورية اليمنية، ودولة ليبيا، واململكة العربية ال�سعودية، ودولة الكويت، وجمهورية ال�سودان، 
اللبنانية، واجلمهورية  اأخرى كاجلمهورية  فيه عدة دول عربية  امل�ساركة  ودولة قطر. وقد طلبت 

اجلزائرية، واململكة املغربية، وجمهورية العراق.

• تابع اأك�ساد تطوير عمله يف اإنتاج ق�سات ال�سائل املئوي وتوزيعها، ففي نهاية عام 2011 اأر�سل 1200 ق�سة 
من ال�سائل املنوي املجمد من اأغنام العوا�ض املح�سنة اإىل دولة الكويت. و يف عام 2012  نحو 600 ق�سة من 

املح�سنة  العوا�ض  اأغنام  من  املجمد  املنوي  ال�سائل 
اإىل دولة قطر.

• كما مت تلقيح نحو 400 راأ�سًا من االأغنام واملاعز يف 
�سورية.

• وو�سل جمموع الق�سات املجمدة املر�سلة اإىل الدول 
العربية منذ انطاق امل�روع اإىل نحو 17000 ق�سة.

وجتميد  اإنتاج   2012 عام  يف  مت  ذلك  اإىل  اإ�سافة   •
العوا�ض  اأغــنــام  مــن  ق�سة   10000 نحو  وتخزين  
اإىل  لاإر�سال  جاهزة  تكون  بحيث  ال�سامي  واملاعز 

الدول العربية الراغبة.
تطور توزيع ق�سات ال�سائل املنوي املجمد لاأغنام 

العوا�ض واملاعز ال�سامي اإىل الدول العربية.
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2-2-2 ن�شاط الربنامج يف الدول العربية.
•ميثل م�روع حت�سني االأغنام واملاعز املحلية با�ستخدام التلقيح اال�سطناعي يف دولة قطر احد امل�ساريع الفتية 

حيث بداأت اأن�سطته منذ عامني وهو يعد خطوة بالغة االأهمية اإذ يتم فيه ا�ستخدام هذه التقانة لدى املربني فورًا.
•  وقد مت اأي�سا يف اإطار هذا امل�روع تدريب الكادر الفني القطري على تقانات توجيه التنا�سل والتلقيح اال�سطناعي 

ومت ت�سكيل فريق حملي ملتابعة العمل ب�سكل ذاتي.
•وميثل م�روع التلقيح اال�سطناعي يف اجلمهورية اليمنية مثاال جيدا الأن�سطة هذا الربنامج وهو يهدف اإىل حت�سني 
ال�سامي  املاعز  و�سالة  املح�سنة  العوا�ض  اأغنام  �سالة  مع  بالتهجني  املحلية  اليمنية  واملاعز  االأغنام  �ساالت 

املح�سنة با�ستخدام ال�سائل املنوي املجمد. 
ليتم ا�ستخدامها يف  اأر�سلت  3500 ق�سة �سائل منوي جممد  اليمني بنحو  ال�سابقة تزويد اجلانب  •وقد مت يف الفرتة 

امل�روع الذي ت�سمن تدريب الفنيني اليمنيني على كافة العمليات املرتبطة با�ستخدام هذه التقانة.
•اإ�سافة اإىل ذلك ينفذ اأك�ساد بالتعاون مع الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية يف �سورية م�روعًا لتلقيح جزء 
من قطعان االأغنام واملاعز املح�سنة يف بع�ض حمطات البحوث با�ستخدام ال�سائل املنوي الطازج املاأخوذ من 

الذكور النخبة يف حمطة بحوث ازرع التابعة للمركز العربي.
• وت�سري النتائج االأولية اإىل حتقيق ن�سب جيدة يف احلمل والوالدة نتيجة هذه الطريقة ويتم العمل على زيادة عدد 

املحطات واحليوانات التي تخ�سع لهذه التجربة مبا ي�ساهم يف ن�ر الفائدة على اكرب عدد ممكن من القطعان. 

2-2-3 اأهم نتائج التلقيح ال�شطناعي يف الأغنام واملاعز

اأو املاعز جيدة ومتميزة، ويت�سح  ال�سائل املنوي املجمد �سواء يف االأغنام  • كانت نتائج ا�ستخدام ق�سات 
ذلك من خال تنفيذ عمليات اخللط الرتبوي بني �ساالت االأغنام واملاعز املحلية مع كل من اأغنام العوا�ض 

واملاعز ال�سامي.
بال�سائل  التلقيح  من  الــوالدات  معدالت  •تراوحت 
االأغنام،  يف   % و48   40 بني  املجمد  املنوي 
لعدة  كمتو�سط   املاعز  يف   %  49 من  واقرتبت 
�سنوات من التلقيح بهذه الطريقة ومتيزت املواليد 

بحالة �سحية جيدة.
ملعدل  الدولية  املوؤ�رات  اأن  اإىل  االإ�سارة  •مع 
الوالدة عن هذه الطريقة يف االأغنام واملاعز تبلغ 

نحو 40 %. 
ا�ستخدام  % عند   60 الوالدات  •كما جتاوز معدل 
يف  الطازج  املنوي  بال�سائل  اال�سطناعي  التلقيح 

قطيع املربني املتعاونني مع اأك�ساد.
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2-2-4 اختبارات جمع الأجنة وجتميدها

ا�ستام  اأك�ساد  تابع   2012 عــام  ــال  وخ  •
التلقيح  خمترب  باإن�ساء  اخلا�سة  التجهيزات 
جربا  حمطة  يف  االأجــنــة  ونقل  اال�سطناعي 
للخيل العربي االأ�سيل وذلك يف اإطار م�روع 
ينفذ بالتعاون مع وزارة الزراعة واالإ�ساح 

الزراعي يف �سورية.
دكتوراه،  بحثي  حاليا  الربنامج  ينفذ  •كما 
االأول حول اإ�سافة بع�ض االأحما�ض االأمينية 
ال�سائل  متــديــد  حمــلــول  اإىل  والفيتامينات 
عام  فيه  العمل  بــداأ  ال�سامي  للماعز  املنوي 
اجلزئيات  ا�ستخدام  حــول  والثاين   ،2011
يف   LDL الكثافة  منخف�سة  الليبوبروتينية 
كبا�ض  عند  املنوي  ال�سائل  جتميد  ــددات  مم

العوا�ض بداأ العمل فيه عام 2012 .

يتو�شل  التي  الأبحاث  نتائج  ن�رش  اإطار  ويف 
ن�رش  مت  اأك�شاد  العربي  املركز  باحثو  اإليها 

ورقتني علميتني حول:
1. تقييم اإ�سافة تراكيز خمتلفة من الغلوتامني 
ال�سنع  حملي  متديد  حملول  اإىل  والــربولــني 

لل�سائل املنوي عند ذكور املاعز ال�سامي.
لكبا�ض  املجمد  املــنــوي  ال�سائل  تقييم   .2
جهاز  با�ستخدام  خمتلفة  اأو�ساط  يف  العوا�ض 

.CASA
حول  علمية  ورقة  جتهيز  على  العمل  يتم  كما 
يف   pFSH لهرمون  املبي�سية  اال�ستجابة 

برنامج فرط االإبا�سة عند املاعز ال�سامي يف �سورية.

• متت خال عام 2012  متابعة اال�ستفادة من احليوانات ذات القيمة الوراثية العالية املتقدمة بالعمر حيث  
.Superovalution اأدخلت يف خطة نقل االأجنة قبل تن�سيقها من القطيع وطبق عليها برنامج لفرط االإبا�سة

•ومت احل�سول على 72 جنني مت جتميدها بطريقة  التجميد ال�ريع Vitrificationواملتوقع اأن ت�ساهم يف تب�سيط 
عمليات نقل االأجنة وحت�سني معدل الوالدات الناجتة.

•مت نقل 6 اأجنة جممدة من املاعز ال�سامي ُجمدت عام 2010 اإىل 3 عنزات جبلية يف اطار اختبار امكانية 
ا�ستخدامها كحا�سنات الأجنة املاعز ال�سامي.

لتطوير  التجهيزات الازمة  اأك�ساد وا�ستام  التحتية ملخابر  البنية  العمل املخربي وبعد حتديث  اإطار  •ويف 
بدء  مت  ازرع  بحوث  حمطة  يف  االأجنة  نقل  خمترب  جتهيز  وا�ستكمال  اال�سطناعي  التلقيح  خمترب  يف  العمل 
ومداولتها  االأجنة  جمع  اختبارات  ويف  وجتميده  ومداولته  املنوي  ال�سائل  جمع  عمليات  يف  ا�ستخدامها 
وجتميدها، وكذلك يف تدريب الكوادر الفنية العربية على كافة مراحل ا�ستخدام تقانتي التلقيح اال�سطناعي 

ونقل االأجنة يف املجرتات ال�سغرية. 
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2-3 برنامج بحوث وتطوير الإبل واخليول العربية

 

2-3-1 م�رشوع تطوير اإنتاج الإبل
اإنتاج االإبل بالتعاون مع الدول العربية التي ت�سكل  اأك�ساد خال ال�سنوات املا�سية اهتمامًا بالغًا، بتطوير  اأوىل 

االإبل فيها جزًءا مهمًا من ثروتها احليوانية. ويف هذا املجال مت تنفيذ العديد من االأن�سطة خال عام 2012 . 
اأك�ساد يف وادي العذيب، وكان هدف تربية هذا  وخال العام املذكور تطور قطيع االإبل ال�سامية مبحطة بحوث 
القطيع تدريب الكوادرالعربية، وكذلك ليكون هذا القطيع ومن�ساآت حمطة االإبل مركزًا لتقدمي اخلربات، واال�ست�سارات 

للدول العربية. وفيما يلي اأهم االأن�سطة يف هذا املجال:
2-3-1-1م�رشوع تقييم وحت�شني اإنتاج وت�شويق حليب الإبل ببع�س الدول العربية

• بداأ تنفيذ امل�روع بالتعاون مع ال�سندوق الدويل للتنمية الزراعية )اإيفاد( يف اآذار/مار�ض 2011 ويجري تنفيذه 
اجلزائر، واملغرب وال�شودان.ويهدف اإىل امل�ساهمة يف زيادة الدخل وتخفيف حدة الفقر،  يف ثاث دول هي 
وحت�سني االأمن الغذائي يف املجتمعات الرعوية التي تربي االإبل وذلك عن طريق اال�ستغال االأمثل حلليب االإبل 

اإنتاجًا، وت�سنيعًا، وت�سويقًا.
الرئي�سية خلطة  2011 حيث مت حتديد املحاور  اأك�ساد عام  التن�سيقي االأول( يف  •عقدت ور�سة االإقاع )االجتماع 

العمل للفريق امل�سارك يف امل�روع.
من  عددًا  وناق�ست  بدم�سق  اأك�ساد  يف  اجتماعًا  للم�روع  التوجيهية  اللجنة  عقدت   2012 فرباير  �سباط/  �سهر  •يف 
املو�سوعات وما مت اإجنازه من عقد ور�ض عمل، ودورات تدريبية يف جمال ت�سنيع حليب االإبل بالدول الثاث 
امل�ساركة يف امل�روع، ومتت االإحاطة ب�سري امل�سوحات احلقلية وعدد اال�ستمارات، واال�ستبيانات التي جمعت 
الدول  يف  املطلوبة  التدخات  مناق�سة  متت  كذلك  امل�روع.  يف  امل�ساركة  الثاث  الدول  من  كل  يف  ملئها  بعد 
اللجنة  قبل  من  التدخات  تلك  واعتماد  اإجازة  ومتت  املربني،  ظروف  حت�سني  بغر�ض  امل�روع  يف  امل�ساركة 
�سيتم جمعها من خال امل�سح  التي  للمعلومات  البيانات  لعمل قاعدة  التجهيز  اإقرار �رورة  التوجيهية. كما مت 
امليداين بالدول الثاث. وقد مت اإقرار اإ�سدار ثاثة كتيبات ودالئل اإر�سادية يف جماالت عمل امل�روع، كذلك 
مت اإقرار عمل مطويات خمت�رة ليتم توزيعها على املربني يف الدول الثاث وغريها من الدول العربية التي تربى 

فيها االإبل.
•مت خال الفرتة من 29 ني�سان/ اأبريل اإىل 3 اأيار/ مايو )2012( عقد االجتماع التن�سيقي الثاين للم�روع يف اململكة 

يهدف الربنامج ب�سكل عام اإىل:
•حت�سني دخل وم�ستوى معي�سة مربي االإبل، عن طريق دعم بحوث التنمية امل�ستدامة الإنتاج االإبل يف املناطق 

الرعوية، وحت�سني، وت�سهيل ت�سنيع، وت�سويق منتجاتها املختلفة.  
بال�سكل  االأ�سيلة  العربية  للخيول  املتميزة  الوراثية  ال�سفات  على  للحفاظ  القائمة  الرتبوية  الربامج  •تطوير 

االأمثل من خال ا�ستخدام تقانة التلقيح اال�سطناعي ونقل االأجنة.
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املغربية حيث مت خال االجتماع مناق�سة التقارير املبدئية حول نتائج امل�سوحات امليدانية التي قام بها من�سقو 
امل�روع بالدول الثاث عند مربي االإبل بدولهم، والنتائج االأولية التي تو�سلوا لها بعد درا�سة اأهم اخل�سائ�ض، 
واملميزات، واالأمناط االإنتاجية ملربي االإبل بتلك الدول الثاثة امل�ساركة. كما قدمت حما�رتني واحدة حول 
التدخات يف م�روعات  تاأثريات  وتقييم  والثانية حول حتليل  الزراعية  التنمية  االقت�سادي مل�روعات  التقييم 
اإىل كيفية جمع  اإ�سافًة  االإبل  الزراعية. وورقة علمية ودورة تدريبية حول كيفية ت�سنيع منتجات حليب  التنمية 

واإر�سال وحتليل عينات حليب االإبل املطلوبة لعمل املوا�سفة املوحدة حلليب االإبل بالدول العربية املعنية.
•كما مت اإعداد وطباعة وا�ستام كل من دليل �سحة واأمرا�ض االإبل ودليل ت�سنيع منتجات حليب االإبل، ومت اإر�سال 
الن�سخ املخ�س�سة للدول الثاثة امل�ساركة يف امل�روع. كما مت اإعداد دليل رعاية واإنتاج االإبل، واإعداد مطوية حول 
ت�سنيع حليب االإبل ومنتجاته، واآخر حول ت�سنيع املكعبات العلفية ملربي االإبل يف الدول امل�ساركة يف امل�روع. 
وفيما بتعلق بتوفري مواد واحتياجات تدخات امل�روع بكل من املغرب وال�سودان فقد مت اإر�سال وا�ستام املبالغ 

املالية املخ�س�سة ل�رائها بتلك الدول ويجري العمل على ا�ستكمال تنفيذ امل�روع وفق اخلطة التنفيذية.

2-3-1-2 درا�شة تاأثري ا�شتخدام نواجت تقليم الزيتون بتغذية الإبل ال�شامية النامية يف املوؤ�رشات الإنتاجيةوالقيمة 
الغذائية للعليقة، بالتعاون مع الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية يف �شورية.

هدفت الدرا�سة اإىل تقييم ا�ستخدام نواجت تقليم اأ�سجار الزيتون )االأوراق واالأفرع الغ�سة( على �سكل كب�سوالت علفية 
يف تغذية االإبل ال�سامية النامية.

•انتهت نتائج هذه الدرا�سة خال عام 2012 حيث متت مقارنة عليقتني: االأوىل )ال�ساهد( : مكونة من عليقة 
مركزة قدمت للحيوانات النامية لاإبل ال�سامية بوزن 217.50 ± 26.69 كغ، وعمر 13 - 15 �سهرًا، وتكونت 
من 48 % حبوب �سعري، 21 % حبوب ذرة �سفراء، 13 % نخالة، 15 % ك�سبة قطن غري مق�سورة، 1 % ملح 
اإىل دري�ض  اإ�سافة  % معادن نادرة وفيتامينات،   0.5 % كربونات الكال�سيوم )حجر اجلري(،   1.5 طعام،  
 %  39 ملم، وتكونت من   8 بقطر  كب�سول  �سكل  ت�سنيعها على  متكاملة مت  �سعري كعلف مالئ. وعليقة جتربة 
حبوب �سعري، 16 % حبوب ذرة �سفراء، 5 % ك�سبة قطن غري مق�سورة، 8 % نخالة قمح، 28 % نواجت تقليم 

زيتون،1 % يوريا،  1.5 % جب�سني، 1 % ملح طعام، 0.5 % فيتامينات ومعادن نادرة. 
•بينت النتائج تفوق معامل ه�سم كل من املادة اجلافة والع�سوية وال�سيللوز، والهيمي�سيللوز )P>0.05( ( يف 
عليقة ال�ساهد على معامل ه�سم تلك املواد يف عليقة التجربة. بينما تفوق معامل ه�سم الربوتني يف جمموعة 
التجربة مقارنة بال�ساهد. اأدى ا�ستعمال نواجت تقليم الزيتون يف تغذية ذكور واإناث االإبل ال�سامية النامية 
بن�سبة 28 % من العليقة كعلف خ�سن بداًل من دري�ض ال�سعري، وكعلف متكامل ب�سكل كب�سوالت اإىل زيادة معنوية 
يف الوزن احلي مقدارها 770.6 غرام للتجربة مقابل 645 غرام لل�ساهد، وحت�سني معامل التحويل الغذائي، 
/ كغ زيادة  ال�ساهد كغ مادة جافة م�ستهلكة  9.25 كغ ملجموعة  التجربة مقابل  5.3 كغ ملجموعة  بلغ  الذي 

وزن.
• اأكدت التجربة اأن كلفة 1 كغ وزن حي  ملجموعة التجربة، اأخف�ض بحوايل 20 % من جمموعة ال�ساهد.
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2-3-1-3 درا�شة اجلدوى الفنية والقت�شادية لإقامة مزارع رعوية لإنتاج األبان وحلوم الإبل يف اجلزائر.

الريفية يف اجلمهورية اجلزائرية  الفاحة والتنمية  اأك�ساد ووزارة  للتعاون بني  التنفيذي  الربنامج  تنفيذ  اإطار  يف 
الدميقراطية ال�سعبية، مت يف عام 2012  اإجناز درا�سة اجلدوى الفنية واالقت�سادية الإقامة مزارع رعوية الإنتاج 
حليب وحلوم االإبل يف والية ورقلة يف اجلزائر مب�ساحة 175139 هكتار، وبطاقة ق�سوى 9036 راأ�ض اإبل من خمتلف 

االأعمار ويف حدود طاقة املرعى، الإنتاج حليب االإبل وذكور الت�سمني. 
وقد ا�ستعر�ست الدرا�سة اأهمية االإبل، التي القت  يف االآونة االأخرية اهتمامًا متزايدًا يف كثري من دول العامل بعد اأن 
ات�سحت اأهميتها االقت�سادية من بني احليوانات امل�ستاأن�سة التي ت�سلح لا�ستغال يف املناطق اجلافة و�سبه اجلافة 

والقاحلة حيث ميكن اال�ستفادة من املوارد الطبيعية املحدودة واملتناثرة لهذه املناطق يف تنمية االإبل.

2-3-1-4 درا�شة اقت�شادية اجتماعية ملربي الإبل يف �شورية

من  باعتبارها  جمــددًا  باالإبل  االهتمام  اإعــادة  اإىل  خا�سة،  احليوانية،  واملنتجات  عامة،  الغذاء،  اأزمــة  اأدت 
احليوانات التي ميكن اأن ت�ساهم يف زيادة املنتجات احليوانية الأنها تربى عادة يف املناطق اجلافة و�سبه اجلافة، 
اأعداد  بتنمية هذه املناطق،  فقد بداأت  اأن تناف�ض احليوانات االأخرى. وبالنظر الهتمام الدولة يف �سورية  دون 
االإبل باالزدياد تدريجيًا، ففي حني مل تتجاوز هذه االأعداد يف عام 1993 نحو 5407 راأ�ض، و�سلت يف عام 2010 
اإىل نحو 50 األف راأ�ض.اأجريت درا�سة ميدانية على قطعان من االإبل يف بادية دير الزور، حم�ض، وريف دم�سق 

بالتعاون والتن�سيق مع فريق فني من وزارة الزراعة واالإ�ساح الزراعي.

تناولت الدرا�سة االأهمية االقت�سادية لاإبل وخا�سة اإنتاج احلليب واللحم مع تو�سيح قدرات 
االإبل على االإنتاج يف الظروف القا�سية وكذلك خ�سائ�ض ذبيحة االإبل والزيادة يف معدل 
اأوزان االإبل اعتمادًا على الدرا�سات ال�سابقة وا�ستعر�ست اأي�سًا اإنتاج حليب االإبل والعوامل 
اجلمهورية  ومناخ  جغرافية  ا�ستعرا�ض  ومت  لاإبل.  الغذائية  واالحتياجات  فيه  املوؤثرة 
اجلزائرية وتربية احليوان فيها بالرتكيز على تربية االإبل وتعدادها يف اجلزائر ومناطق 

اإنتاجها و�ساالتها ومعدالت اإنتاجها ونظم االإنتاج املختلفة.

االأ�سا�سية  القاعدة  على  التعرف  الدرا�سة  �سملت 
لرتبية االإبل يف �سورية، ونظم اإنتاجها، وت�سويق 
احليوية،  الفعالية  على  والتعرف  منتجاتها، 

واالقت�سادية لقطعان االإبل. 
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2-3-2 م�رشوع املحافظة على اخليول العربية وحت�شينها
اأقدم  منذ  نقية وراثيًا  ب�سورة  عليها  العرب  العامل، وقد حافظ  واأجمل اخليول يف  اأقدم،  من  العربي  اخليل  يعد 
الع�سور، ونظرًا ملا متتاز به اخليول العربية من �سفات مميزة ومرغوبة فقد ا�ستخدمت يف اإ�سفاء �سفاتها اإىل 

اأغلب �ساالت اخليول العاملية.
�سعى املركز العربي اإىل االهتمام باخليول العربية االأ�سيلة، وتطويرها، وزيادة اأعدادها يف موطنها االأ�سلي، 
بهدف احلفاظ على هذه الرثوة الهامة وا�ستثمارها بال�سكل االأمثل خا�سة بعد اعتماد املنظمة العربية للجواد العربي 
ت�سجيل املواليد الناجتة عن التلقيح اال�سطناعي اأو زرع االأجنة، بغر�ض زيادة اأعدادها، وت�ريع عملية التح�سني 

الوراثي، ون�ر ال�سفات الوراثية املتميزة بني الدول العربية.

يف االإطار العلمي ي�سعى املركز العربي اإىل امل�ساركة يف املعار�ض الدولية للرثوة احليوانية واملنتجات البيطرية. 
كما يقوم بالتعاون مع كلية الطب البيطري – جامعة البعث  بتنفيذ درا�سة بعنوان )درا�سة بع�ض العوامل املوؤثرة يف 

طول فرتة احلمل عند االأفرا�ض العربية االأ�سيلة(.

عمل اأك�ساد على تطوير م�روع املحافظة 
لي�سمل  وحت�سينها  العربية  اخليول  على 
التلقيح  اأن�سطة تتعلق بت�سجيع ون�ر طريقة 
اال�سطناعي  وطريقة نقل االأجنة من خال 
)جامعة  االأوربية  اجلامعات  مع  التعاون 
�سلوفاكيا(،  يف  الزراعية  للعلوم  نيرتا 
لتلك  متكامل  خمرب  اقتناء  اإىل  �سعى  وقد 
االأن�سطة  تنفيذ  بهدف  الهامة  التقانات 

والربامج املطلوبة.
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2-4 برنامج تطوير م�شادر الأعالف يف الدول العربية

وينفذ هذا الربنامج من خال امل�روعني التاليني:
•م�روع املوازنة العلفية يف الدول العربية.

 •م�روع ت�سنيع االأعاف من املخلفات الزراعية وخملفات ال�سناعات الغذائية وحت�سني قيمتها الغذائية.
2-4-1 م�رشوع املوازنة العلفية يف الدول العربية 

عمل اأك�شاد خالل الفرتة من 2005-2012  على اجناز 13 درا�شة للموازنة العلفية لكل من م�رش وليبيا واملغرب 
وتون�س وال�شعودية و�شورية واليمن واجلزائر والأردن و�شلطنة ُعمان وقطر ولبنان وال�شودان.

اأهم النتائج:

يهدف اإىل :
• م�سح املوارد العلفية والتغريات التي تطراأ عليها يف الدول العربية، وحتديد قيمها الغذائية.

تغذية  يف  منها  لا�ستفادة  املثلى  الطرائق  وا�ستعمال  لاأعاف،  التقليدية  غري  امل�سادر  درا�سة   •
احليوانات يف الدول العربية.

•تقدمي املعلومات احلديثة للمعنيني واأ�سحاب القرار لو�سع ال�سيا�سات الازمة ولفت االهتمام اإىل 
اإمكانية حتقيق التكامل االقت�سادي العربي يف جمال االأعاف وتنمية الرثوة احليوانية. 

•توفري املعلومات للم�ستثمرين يف القطاع اخلا�ض للدخول يف جماالت اإنتاج االأعاف وت�سنيعها يف 
الدول العربية.

•بلغت الفجوة العلفية )العجز باالأعاف( يف هذه الدول نحو 49 مليون طن من املادة اجلافة و 705 مليار 
ميغاجول من الطاقة االإ�ستقابية و)5.4( مليون طن من الربوتني امله�سوم. 

348 مليار ميغا جول  26 مليون طن من املادة اجلافة حتتوي على  الدول  لهذه  • بلغت كمية امل�ستوردات 
من الطاقة االإ�ستقابية، و3.232 مليون طن من الربوتني امله�سوم، بقيمة تقدر بحوايل 5.5 مليار دوالر 

اأمريكي. 
العربية،  الدول  لباقي  املتبقية  الدرا�سات  اجناز  حال  يف  بكثري  ذلك  من  اأكرب  العلفية  الفجوة  •و�ستكون 
ي�ستلزم  اأكرب. وهذا  اأكرب واملبالغ امل�روفة على هذه امل�ستوردات  �سيكون حجم امل�ستوردات  وبالتايل 

و�سع ا�سرتاتيجيات وا�سحة املعامل لتاأمني االأعاف الازمة لتخدمي هذا الهدف
•و�ستزيد هذه االأرقام واالإح�ساءات طردًا مع تزايد الطلب على املنتجات احليوانية مع تزايد عدد ال�سكان 

وبالتايل زيادة الفجوة العلفية.

 الربوتني امله�سوم
األف طن

 الطاقة االإ�ستقابية
مليون ميغا جول

 املادة جافة
األف طن املكونات

6767 1080731 املوارد املحلية 126515
12211.4   1786149 175628.1 االحتياجات
5444.4 705418 49112.5 النق�ض )احتياج – موارد(

45- 39.5- 28-  العجز املحلي%
3231.7 348651 26291.9 امل�ستوردات

26.6 19.4 14.8  التغطية من العجز%
18.4- 20.1- 13.2 -  العجز العام %

جدول يبني خا�سة نتائج درا�سات املوازنات العلفية يف الدول العربية
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2-4-2 م�رشوع ت�شنيع الأعالف من املخلفات الزراعية وخملفات ال�شناعات الغذائية وحت�شني قيمتها 
الغذائية

•اإعداد درا�سة للجدوى الفنية واالقت�سادية ملو�سوع اال�ستفادة الق�سوى من املخلفات الزراعية بعد حت�سينها 
وت�سنيعها على �سكل مكعبات علفية لرفد املوارد العلفية املحلية التقليدية مب�سدر جديد ي�سد الفجوة العلفية 
احلا�سلة يف الدول العربية ، ومت تقدمي هذه الدرا�سة كمبادرة اإىل القمة التنموية االقت�سادية واالجتماعية 

التي من املقرر عقدها يف اململكة العربية ال�سعودية 2013.
•اإجراء درا�سة ت�سمني اخلراف على  م�ستويات خمتلفة من التغذية على مراعي  القطف  بالتعاون مع مركز 

البحوث العلمية الزراعية بال�سلمية يف اجلمهورية العربية ال�سورية.
•يف اإطار تنفيذ م�روع اال�ستجابة التنموية لتخفيف الفقر الريفي وتاأثري اجلفاف يف �سمال �رق �سورية مت:

- الت�سميم واالإ�راف على تنفيذ اآلة فرم وجر�ض وخلط وكب�ض املخلفات الزراعية اجلافة الإنتاج املكعبات 
العلفية املتكاملة.

- الت�سميم واالإ�راف على تنفيذ اآلة فرم  عدد2 و�سهريج موال�ض عدد 3 وخاط علف عدد 2.
•ويف اإطار تنفيذ م�روع تطوير اإنتاج وت�سويق حليب االإبل يف ال�سودان مت:

العلفية  املكعبات  الإنتاج  اجلافة  الزراعية  املخلفات  وكب�ض  خلط  اآلة  تنفيذ  على  واالإ�ــراف  الت�سميم   -
املتكاملة.

- امل�ساركة يف اإ�سدار دليل اإر�سادي لرعاية واإنتاج وتغذية االإبل.
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2-5 برنامج ح�رش وتو�شيف املوارد الوراثية احليوانية

•ميتلك الوطن العربي ثروة حيوانية زراعية متعددة ومتنوعة توؤهله ليكون يف طليعة دول العامل يف االإنتاج احليواين، 
اإذ ميتلك نحو 174 �سالة من احليوانات الزراعية، وت�سكل اأعدادها يف الوطن العربي نحو 9 %، و 14 %، و 
3 %، و60 % من االأعداد الكلية لاأغنام، واملاعز، واالأبقار، واالإبل يف العامل على التوايل. وهي تنوع حيوي 
حيواين كبري، وهام تقع يف معظمها حتت النظام التقليدي الزراعي الذي حافظ على التنوع احليوي احليواين منذ 

الع�سور القدمية. 
ونتيجة لزيادة ال�سكان، واحلاجة الكبرية ال�ستهاك الربوتني احليواين اأعطى اأك�ساد اهتمامًا كبريًا للموارد الوراثية 

احليوانية املحلية، حيث ي�سارك يف اإدارة املوارد الوراثية احليوانية يف الوطن العربي. 
العربية، وو�سل  الدول  الكثري من  اأمرا�سا جديدة، وخطرية وانت�ر اجلفاف يف  التغري املناخي ظهرت  وب�سبب 
اأو  العروق  بع�ض  تنقر�ض  اأن  فيمكن  م�ستوى خميف  اإىل  املحلية  احليوانية  العروق  اأو  ال�ساالت  انقرا�ض  معدل 

ال�ساالت حتى قبل اأن تدر�ض �سفاتها وتقيم طاقتها االإنتاجية.
مما دفع اأك�ساد اإىل اأخذ زمام املبادرة حلماية املوارد الوراثية احليوانية، و�سمان حتقيق اإدارة حم�سنة، واأمناط 
النظام  حتت  تقع  والتي  باالنقرا�ض،  املهددة  املحلية  احليوانية  العروق  اأو  لل�ساالت  خا�سة  م�ستدامة  ا�ستخدام 
التقليدي، ويف بيئة فقرية. واأمام هذا الواقع قام املركز العربي بتاأ�سي�ض برنامج ح�ر وتو�سيف املوارد الوراثية. 

الذي ي�سم امل�ساريع التالية:
•م�روع امل�ساعدة يف اإن�ساء بنوك وراثية حيوانية زراعية اإقليمية اأو �سبه اإقليمية.

•م�روع حفظ واإكثار وحت�سني الدواجن املحلية يف الدول العربية.

2-5-1 م�رشوع امل�شاعدة يف اإن�شاء بنوك وراثية حيوانية زراعية اإقليمية اأو �شبه اإقليمية.
يقوم اأك�ساد منذ ن�ساأته بتقدمي امل�ساعدة للدول العربية ل�سون املوارد الوراثية احليوانية من خال احلفاظ واالإكثار 
داخل البيئة الطبيعية عن طريق تقدمي اخلربات اإىل الدول العربية للم�ساعدة يف اإقامة حمطات الإكثار وحت�سني واإدارة 
املوارد الوراثية احليوانية املحلية وخا�سة ال�ساالت الواعدة، وكذلك �سون املوارد الوراثية احليوانية خارج 

املن�ساأ الطبيعي )ب�سورة اأجنة اأو نطاف جممدة(.
و�سمن اإطار تنفيذ تو�سية الفريق العربي يف اجتماعه ال�سابع والذي عقد يف مقر االأمانة العامة للجامعة العربية عام 
2008 واملت�سمن الطلب من اأك�ساد اإعداد ت�سور اأويل حول االإمكانية املتاحة يف الدول العربية الإن�ساء بنوك وراثية 
ا�ستعداد  التون�سي اجليدة مع  البنك الوراثي الوطني  اإمكانات  التعرف على  حلفظ االأ�سول الوراثية احليوانية. مت 
اإدارة البنك لفتح باب التعاون امل�ستقبلي. كما متت امل�ساركة يف الدورة التدريبية لدول املغرب العربي وجمهورية 
م�ر العربية حول كيفية املحافظة على املوارد الوراثية اجلينية، وقدمت ورقة حمورية حول اإ�سرتاتيجية املركز 
الوطني  البنك  العربية والتي عقدت يف  للدول  الوراثية  للموارد  التنوع احليوي  "اأك�ساد" يف احلفاظ على  العربي 

التون�سي للجينات.
واأهم ما حتقق خال عام 2012 يف هذا املجال:

الدول  يف  املتعاونة  واملحطات  املقر  دولــة  يف  الوراثية  امل�سادر  اإكثار  متابعة  يف  اأك�ساد  •ا�ستمر 
العربية.

•مت توزيع اأطل�ض الرثوة احليوانية الذي اأ�سدره اأك�ساد على الدول العربية لتوثيق وحفظ حق امللكية للتنوع 
العروق  وخا�سة  الوراثية  للموارد  احلايل  الو�سع  وتقييم  العربية  بالدول  الوراثية  للموارد  احليوي 

املهددة باالنقرا�ض والتي يتطلب حفظها بالبنوك الوراثية من قبل الدول العربية الراغبة.
اللبنانية  اجلمهورية  مع  التوا�سل  مت  املجال  هذا  يف  العربية  الدول  مع  امل�سرتك  التعاون  اإطار  •ويف 
وجمهورية اجلزائر واململكة املغربية وجمهورية ال�سودان لتجميع احليوانات ب�سورة بنوك وراثية حية 

يف حمطات واالإقاع بامل�ساريع اخلا�سة باملحافظة واالإكثار للم�سادر الوراثية. 
ال�سعودية،   الوراثية احليوانية يف كل من  االإكثار واملحافظة على املوارد  • كذلك متت متابعة حمطات 

االأردن، اليمن، �سورية والعراق.
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2-5-2 م�رشوع حفظ واإكثار وحت�شني الدواجن املحلية يف الدول العربية
• تعد الدواجن املحلية )البلدية( من اأهم، واأرخ�ض 
واللحم(  )البي�ض  احليوانية  الربوتينات  م�سادر 

لن�سبة كبرية من �سكان الدول العربية.
ال�سوري يف كافة املناطق  البلدي  الدجاج  ينت�ر   •
ال�سورية، ويعد �سكًا، ونوعًا حيوانًا ذو تراكيب 
درجة  على  لونية  اأ�سكال  وذو  خليطة،  وراثية 
كبرية من التباين، وبالرغم من انخفا�ض اإنتاجيته 
من  عالية  بدرجة  يتمتع  لكنه  واللحم  البي�ض،  من 
مقاومة االأمرا�ض نظرًا لتاأقلمه مع الظروف البيئية 
املحلية، وتنت�ر تربيته يف املناطق الريفية، وله 
املزارعني  اإمكانيات  مع  التعاي�ض  على   قــدرة 

الب�سيطة والتقليدية. 
• وبالرغم من جتاهلها لع�رات ال�سنني، وتعر�سها 

التغريات  وحدوث  امل�ستوردة،  ال�ساالت  دخول  مع  خميفة  ب�سورة  انت�رت  التي  الفتاكة  الفريو�سية  لاأمرا�ض 
املناخية، مازالت الدواجن املحلية امل�سدر الرئي�ض للربوتني احليواين لقطاع وا�سع من االأ�ر الفقرية.

اأ�سول  وذات  عالية،  اإنتاجية  ذات  حمددة  �ساالت  با�سترياد  ال�ريع  الربح  اإىل  امل�ستثمرين  من  كثري  اجته  لقد   •
جتارية عند املربني االأ�سليني، وذلك لتغطية احتياجات ال�سكان من الربوتني دون النظر باهتمام اإىل امل�سادر 

الوراثية للدواجن املحلية، واأهميتها االإ�سرتاتيجية يف الزراعة امل�ستدامة، واالأمن الغذائي وحماربة الفقر.
اأهمية امل�رشوع

• علىالرغم من انخفا�ض اإنتاجية الدجاج البلدي من البي�ض، واللحم، اإال اأنها تتمتع بكفاءة عالية ملقاومة االأمرا�ض، 
وحتمل الظروف البيئية القا�سية، ورغم ذلك فقد مت جتاهلها بحيث بقى هذا العرق )املجموعة الوراثية( جمهول 
الهوية علميًا، واإنتاجيًا، ومل يدخل يف برامج االنتخاب، اأو التح�سني الوراثي، مما يتطلب النظر، وب�سورة جدية 
من قبل متخذي القرار يف الدول العربية اإىل اأهمية البدء يف انتخاب وحت�سني، واإكثار �ساالت الدواجن املحلية يف 

حمطات مركزية، وبحثية متخ�س�سة ثم اإعادتها اإىل بيئتها الطبيعية برتكيبة وراثية مائمة، وذات اإنتاجية عالية. 
•ومن هنا تاأتي اأهمية هذا امل�روع الهادف اإىل جتميع قطيع حملي، ودرا�سة م�ستوياته االإنتاجية )البي�ض واللحم( 
من  نقية  حملية  ل�سالة  نواة  منها  كل  تكون  جتمعات  وت�سكيل  واال�ستبعاد،  االنتخاب،  لتكنولوجيا  اإخ�ساعه  ثم 
الناحيتني الوراثية، وال�سكلية، كما يهدف اإىل احلفاظ على االأ�سول الوراثية للدجاج البلدي ال�سوري كعنا�ر 

للتنوع احليوي، والعمل على حت�سينها، وا�ستنباط �ساالت جديدة تتمتع مبعدالت اإنتاجية جيدة.
•لذلك ان�ساأ اأك�ساد هذا امل�روع الإكثار وحت�سني الدواجن املحلية حتت الظروف البيئية للدول العربية الراغبة، اإذ 
يتم التو�سيف ال�سكلي، واالإنتاجي، والتنا�سلي للدواجن املحلية فيها. ولتحقيق هذا الهدف تاأ�س�ض م�روع التح�سني 

 الوراثي للدجاج البلدي ال�سوري يف اإطار اتفاقية تعاون بني اأك�ساد، وجامعة ت�رين يف �سورية عام 2008.
املرحلة التاأ�شي�شية للقطيع

اللون  ت�سيكي )دومينيت( ذات  اإىل امل�روع ذات م�سدر  114 ديكًا ودجاجة  باإدخال قطيع موؤلف من  العمل  •بداأ 
الر�سا�سي املخطط  بهدف درا�سته من الناحيتني الوراثية، واالإنتاجية، واإمكانية التهجني امل�ستقبلي مع الدجاج 
املحلي البلدي  بهدف حت�سينه. لوحظ من خال درا�سة االأداء االنتاجي لدجاج الدومنيت )ت�سيكي االأ�سل( واملدخل 

اإىل املحطة عدم نقاوته، لذلك مت ا�ستبعاده من برنامج الرتبية.
•اإ�سافة اإىل اإدخال قطيع موؤلف من 200 ديكًا ودجاجة بلدية حملية تنتمي اإىل اجليلني F1  و F2 واإىل اللونني االأ�سود 
ال�سايف والر�سا�سي املخطط م�سدرها مركز بحوث االإنتاج احليواين التابع لكلية الزراعة بجامعة  ت�رين، يف 
ومت  والعمر.  اللون،  ح�سب  الرتبية  غرف  على  وتوزيعها  وترقيمها،  فرزها،  مت  ال�سورية  العربية  اجلمهورية 
احل�سول على اأول دفعة من ال�سي�سان الفاق�سة البلدية، وت�ستمر عملية حت�سني وتفريخ البي�ض الناجت با انقطاع، 
وت�سكل هذه الطيور النواة االأولية التي تتم درا�ستها، واإكثارها للو�سول يف اأق�ر وقت اإىل الطاقة اال�ستيعابية 

الق�سوى للم�روع  وهي 3500 طريًا.
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•ويف نهاية عام 2011 مت درا�سة اإنتاجية البي�ض عند اأمات اجليل الثاينF2 ومت تطبيق االنتخاب وت�سكيل اأع�سا�ض 
 .F3 التزاوج الإنتاج اجليل الثالث

نتائج امل�رشوع عام 2012:

• ادخل الدجاج الفيومي من جمهورية م�ر العربية لغر�ض اإكثاره، ودرا�سة اإنتاجيته، واإمكانية حت�سينه 
باالنتخاب الوراثي، والتهجني مع عروق الدجاج املحلي حتت ظروف الرتبية يف �سورية.  

•ويف عام 2012 مت درا�سة اإنتاجية البي�ض عند 
اأمات اجليل الثالث F3  ومت تطبيق االنتخاب، 
وت�سكيل اأع�سا�ض التزاوج الإنتاج اجليل الرابع 

F4 من الدجاج البلدي ال�سوري.
يف  املزرك�ض  البلدي  الدجاج  تفوق  لوحظ   •
البلدي االأ�سود طول الفرتة  البي�ض عن  اإنتاج 
امل�ري  الفيومي  مع  وتــوازيــه  االإنتاجية 

باملقدرة االإنتاجية.
•مل ياحظ وجود فارق يف متو�سط وزن البي�ض 
بني الدجاج الفيومي امل�ري، ودجاج اجليل 
الفرتة  طول  املح�سن  ال�سوري  البلدي  الثالث 
ينعك�ض  مما  اأ�سبوعًا.   24 املمتدة  االإنتاجية 

اإيجابًا على كًا من وزن طبق البي�ض ووزن ال�سي�سان الفاق�سة.
• مل ياحظ وجود فارق يف وزن ال�سي�سان الفاق�سة للفيومي امل�ري والدجاج البلدي ال�سوري املح�سن للجيل 
)4( حتى عمر 15 اأ�سبوع. تفوق الفيومي امل�ري مبعدل 100 – 200 غرام عن البلدي ال�سوري املح�سن بينما 
لوحظ تفوق يف معدالت الزيادة الوزنية مع تقدم عمر الدجاج البلدي املح�سن حيث تفوقت ديوك ودجاج 
البلدي ال�سوري املح�سن للجيل F3 على الفيومي امل�ري خال الفرتة االإنتاجية 40 – 65 اأ�سبوع وتراوح 
الفرق يف وزن اجل�سم بني الديوك البلدي ال�سوري املح�سن والفيومي امل�ري 200 – 300 غرام بينما ارتفع 

هذا الفرق اإىل اأكرث من 400 غرام يف الدجاج ال�سوري املح�سن عن الفيومي امل�ري.

حزيران اأيار ني�سان اآذار �سباط كانون الثاين         ال�سالة
44.44 47.36 46.49 45.49 17.94 14.04 فيومي م�ري
40.10 39.43 33.80 46.31 32.6 23.33 مزرك�ض بلدي حم�سن
34.48 31.80 31.89 35.64 23.5 17.83 ا�سود بلدي حم�سن

متو�سط وزن البي�سة )غرام(
ال�سالة

حزيران اأيار ني�سان اآذار �سباط كانون 2
50.25 50.17 49.72 49.15 48.34 48.21 فيومي م�ري
50.64 51.07 50.96 49.9 49.85 46.17 مزرك�ض بلدي حم�سن
50.54 50.06 49.99 49.96 49.95 47.31 اأ�سود بلدي حم�سن

الن�سبة املئوية الإنتاج البي�ض يف حمطة بحوث اإزرع للفيومي امل�ري واجليل الثالث من الدجاج البلدي ال�سوري 
املح�سن لعام 2012.

متو�سط وزن البي�ض )غ( لقطيع الدجاج الفيومي امل�ري واجليل )3(  للدجاج البلدي ال�سوري املح�سن يف حمطة 
بحوث اإزرع للعام 2012.
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يوفر  امل�روع يف مراحله الاحقة فر�سة لتاأ�سي�ض قطيع من الدجاج البلدي وحت�سينه وراثيًا، والو�سول به اإىل 
مرحلة تاأ�سي�ض �ساالت حملية ت�سكل االأ�سول الوراثية لهذا النوع، وحمايته، واإكثاره يف بنك وراثي ينتج اجلدود 
باخللط املوّجه بني الّدجاج البلدي، وال�ساالت العاملية العالية االإنتاج، واالآباء وقطعان الرتبية التجارية املَح�ّسنة 

بهدف زيادة االإنتاج �سمن خطة االعتماد على املوارد الذاتية وحت�سينها.

متو�سط وزن الديوك )غ( يف قطيع الدجاج الفيومي امل�ري والبلدي ال�سوري املح�سن للجيل )3( يف حمطة بحوث 
اإزرع خال الفرتة االإنتاجية 40-65 اأ�سبوع  لعام 2012.

متو�سط وزن الديوك  /غرام
ال�سالة

حزيران اأيار ني�سان اآذار �سباط كانون 2
1950 1900 1895 1880 1875 1860 فيومي م�ري
2317 2315 2306 2196 2130 2060 مزرك�ض بلدي حم�سن
2319 2318 2251 2166 2105 2010 اأ�سود بلدي حم�سن

 متو�سط وزن الفرخات / غرام
ال�سالة

حزيران اأيار ني�سان اآذار �سباط كانون 2
1460 1400 1390 1385 1380 1375 فيومي م�ري
1912 1890 1840 1821 1809 1800 مزرك�ض بلدي حم�سن
1908 1881 1839 1821 1799 1796 اأ�سود بلدي حم�سن

متو�سط وزن الفرخات )غ( يف قطيع الدجاج الفيومي امل�ري والبلدي ال�سوري املح�سن للجيل )3( يف حمطة 
بحوث اإزرع خال املرحلة االإنتاجية 40-65 اأ�سبوع  لعام 2012.
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- االأرا�سي وا�ســــتعماالت امليـــــاه  3
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3-1 برنامج مراقبة الت�شحر ومكافحته يف الدول العربية
تتلخ�ض اأن�سطة هذا الربنامج  لعام 2012  مبا يلي:

3-1-1 م�رشوع درا�شة العوا�شف الغبارية وحركة الكثبان الرملية ومكافحة زحف الرمال:
3-1-1-1م�رشوع درا�شة تنمية حو�س احلماد العراقي:

ينفذ بالتعاون بني اأك�ساد ووزارة الزراعة يف جمهورية العراق، يف عدة مناطق، بداأ امل�روع عام 2011 بهدف تنمية 
املناطق الرعوية وزيادة دخل املربني وامل�ساهمة يف التنمية االقت�سادية والوطنية الزراعية امل�ستدامة، وعلى مدى 

4 �سنوات.
واأهم ما حتقق يف امل�روع خال عام 2012 مايلي:  

3-1-1-2 م�رشوع مكافحة زحف الرمال وتثبيت الكثبان الرملية يف البادية ال�شورية "موقعي الهريب�شة 
 وكباجب":

ينفذ هذا امل�روع بالتعاون مع الهيئة العامة الإدارة وتنمية البادية يف اجلمهورية العربية ال�سورية على م�ساحة 
2000 هكتار، وت�سمنت اأن�سطة امل�روع التثبيت امليكانيكي احليوي للرمال الزاحفة والكثبان الرملية بحفر اخلنادق 
واإقامة ال�سواتر الرتابية وا�ستعمال �سعف النخيل وعيدان الق�سب وال�سبك البا�ستيكي، وا�ستعمال اأنواع خمتلفة من 

النباتات الرعوية اأهمها الروثة والقطف والغ�سى.

• قيام وفد خرباء اأك�ساد بجوالت ميدانية لتحديد االأماكن املت�ررة جراء عملية زحف الرمال واالجنراف 
الكعرة-  ال�رقي-  عكا�ض  �سحايل-  بنيان   ( مواقع  يف  حمايتها  لغر�ض  تدخل  اإىل  حتتاج  والتي  املائي 

الرتكة(.
• تدريب الكوادر الفنية العراقية على كيفية حفر واأخذ العينات وقراءة اآفاق مقاطع الرتبة يف مواقع )الرتكة 

– �سواب - رتيمي(.
 • تدريب  الكوادر الفنية العراقية على الطرق امليكانيكية لتثبيت الرمال الزاحفة ومن ذلك كيفية حفر اخلنادق 

االأمامية الدفاعية وقيا�سات اأبعادها و�سنع وتثبيت احل�ر من �سعف النخيل يف موقع الرتكة.
 • تدريب الكوادر الفنية العراقية على الطرق امليكانيكية لتثبيت الرتبة يف جماري االأودية ومناطق االإجنراف 

املائي.
• درا�سـة عدة مواقع يف منطقة احلماد العراقي واقرتاح خطة تدخل لتثبيت الكثبان الرملية املتحركة حلماية 

املناطق املتاأثرة كالطريق ال�ريعة الدولية واإعادة تاأهيل االأرا�سي الرعوية املتدهورة. 
• االتفاق على االنتهاء من م�سح وت�سنيف الرتبة لــ 90 ت�سعني مقطعا كمرحلة اأوىل يف نهاية �سهر ت�رين االأول 

.2012
• تنفيذ 35 قطاع تربة يف منطقة الكعرة واملناطق املحيطة بها وفق املخطط.

• اأخذ 96 عينة تربة من املقاطع املنفذة وجُترى عليها التحاليل الفيزيائية والكيميائية.
• موا�سلة تنفيذ االأعمال اخلا�سة مبعاجلة تدهور االأرا�سي وزحف الرمال،من جانب الفريق العراقي، يف 

املناطق املقررة يف الدرا�سة املعدة من قبل اأك�ساد واملر�سلة اإىل وزارة الزراعة العراقية.
 • تنفيذ تطبيقات عملية لت�سنيف الرتبة وتدهور االأرا�سي.

اأعمال التثبيت امليكانيكي واحليوي املنفذة خال الفرتة 2010 - 2012  

كامل امل�روعكباجبهريب�سةعن�ر التدخل
161026طول اخلنادق املحفورة/كم

8000830016300حواجز من �سعف النخيل/م

440049009300حواجز من عيدان الق�سب/م

50005000-حواجز من �سبك با�ستيكي/م

320000200000520000عدد الغرا�ض/غر�سة
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 3-1-1-3 م�رشوع اإعادة تاأهيل اأرا�شي املراعي يف منطقة العمارية:
ينفذ هذا امل�روع بالتعاون بني اأك�ساد ووزارة الزراعة باململكة العربية ال�سعودية، من خال اإدارة املوارد الطبيعية 

ومركز اأبحاث االإبل واملراعي يف العمارية باجلوف على م�ساحة 5000 هكتار.
ماحتقق من العمل يف امل�روع لغاية نهاية عام 2012 مايلي: 

النباتية يف موقع  التغطية  ن�سبة متو�سط  املنفذة، حيث و�سلت  االأن�سطة  نتائج  يتابع اخلرباء مراقبة 
 %65.5 بلغت  الربيع  ويف   ، كغ/هـ   78.7 االإنتاجية  ومتو�سط  اخلريف  يف   %  16.8 اإىل  الهريب�سة 
ومتو�سط االإنتاجية 450 كغ، لـ 17 نوع نباتي مثل الرمث واحلاذ ال�سوكي.كما بلغ متو�سط التغطية 
الن�سبة  بلغت  الربيع  ويف   ، كغ/هـ   81 االإنتاجية  ومتو�سط   %16.5 اخلريف  يف  كباجب  يف  النباتية 
38.5% ومتو�سط االإنتاجية 256 كغ/هـ ، لـ 18 نوعًا نباتيًا اأهمها: الرمث، العاقول، احلرمل، القتاد 

ال�سوكي واحلاد ال�سوكي. 

التثبيت امليكانيكي للرمال املتحركة يف موقع هريب�سة

التثبيت احليوي للرمال املتحركةاحلو�ض املائي االإ�سمنتي ال�ستخدامه للريات الداعمة

غر�ض 30000 �سجرية علفية، كما مت تنفيذ 200 هال ترابي حل�ساد مياه االأمطار، واإجناز 20 
حاجز حجري للمحافظة على املياه والرتبة واإجراء اأربعة قيا�سات مو�سمية ملعرفة ديناميكية 
الغطاء النباتي، اإ�سافة اىل اإقامة �سياج لكامل امل�روع بطول 37كم، وقد بلغت ن�سبة جناح 
الغرا�ض حوايل 70 %، ويتابع خرباء اأك�ساد العمل يف امل�روع بالتن�سيق مع وزارة الزراعة 

يف اململكة العربية ال�سعودية.
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3-1-1-4 م�رشوع مكافحة زحف الرمال وتثبيت الكثبان الرملية يف منطقة النا�رشية:

ي�رف املركز العربي فنّيًا على امل�روع والذي ينفذ من قبل الهيئة العامة الإدارة وتنمية البادية يف اجلمهورية 
العربية ال�سورية، وهو يقع جنوب غرب بلدة النا�رية مب�ساحة 800 هكتار، وقد مت بدء العمل به عام 2010 وملدة 

3 �سنوات، 

3-1-1-5 م�رشوع درا�شة تنمية جبال نفو�شة يف ليبيا: 
بناًء على طلب وزارة الزراعة والرثوة احليوانية والبحرية يف دولة  ليبيا لا�ستفادة من خربة اأك�ساد يف اإعداد درا�سة 
 2012/12/25  - 14 لتنمية جبال نفو�سة يف اجلهة الغربية من ليبيا، قام خرباء اأك�ساد بزيارة ليبيا خال الفرتة 
ومت التن�سيق بني خرباء اجلانبني حول حماور الدرا�سة وم�ستلزماتها وروؤية اأك�ساد كبيت خربة عربي يف كيفية تنمية 
منطقة جبال نفو�سة، وقام الفريق امل�سرتك بجوالت ميدانية غطت م�ساحة 2.5 مليون هكتار، متهيدًا البرام اإتفاق 

بني اجلانبني بهذا اخل�سو�ض.
3-1-2 الفعاليات املرتبطة بتنفيذ التفاقيات الدولية ملكافحة الت�شحر:

.UNCCD 3-1-2-1 متابعة فعاليات وتو�شيات التفاقية الدولية ملكافحة الت�شحر
COP ي�سارك اأك�ساد يف فعاليات دورات موؤمتر االأطراف للدول املوقعة على االإتفاقية الدولية ملكافحة الت�سحر

بالتو�سيات  املتعلقة  االإجراءات  لتطبيق  واالإقليمية  الدولية  واملنظمات  العربية  الدول  كافة  مع  الربنامج  وين�سق 
املنبثقة عن اإتفاقية االأمم املتحدة ملكافحة الت�سحر.

موقع العمارية 

الهدف من امل�روع هو  حماية بلدة النا�رية 
و اخلط احلديدي والطرقات العامة من زحف 
وت�سمنت  الغبارية.  والعوا�سف  الــرمــال 
خنادق  حفر  للم�روع  التنفيذية  اخلــطــة 
20 كم،  م�سحوبة ب�سدات ترابية على م�سافة 
وغر�ض �سجريات عدد 80000 غر�سة، اأهمها 
الطرفاء والرغل والروثة، وقد نفذت اخلطة 
 % الغرا�ض95  جناح  ن�سبة  وبلغت  بالكامل، 
مما حقق نتائج اإيجابية انعك�ست ب�سكل ملحوظ 
على وقف زحف الرمال وحماية املن�ساآت يف 

املنطقة. 
حفر اخلنادق االأمامية ل�سيد الرمال الزاحفة
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3-1-2-2 التن�شيق مع الفريق العربي املعني مبتابعة اتفاقيات الأمم املتحدة )البيئة - مكافحة الت�شحر 
- التنوع البيولوجي( 

الفريق  مــع  تعاونه  اأكــ�ــســاد  يتابع 
االتفاقيات  مبتابعة  املعني  العربي 
مبكافحة  اخلا�سة  الدولية  البيئية 
البيولوجي،  ــوع  ــن ــت وال الت�سحر 
وتنفيذ تو�سيات الفريق بالتن�سيق مع 
مع  يتنا�سب  ومبا  املعنية  املنظمات 

خطة عمله ال�سنوية. 
بدعوة  اخلا�سة  بالتو�سية  وعما 
واالإقليمية  الــعــربــيــة  املــنــظــمــات 
الت�سحر  مبكافحة  املعنية  والدولية 
اإىل اال�ستمرار يف تدريب اأخ�سائيني 
و�سائل  عــلــى  الــعــربــيــة  الــــدول  مــن 
واإعادة  الت�سحر  مكافحة  واأ�ساليب 
نظم  املتدهورة،  االأرا�ــســي  تاأهيل 
دورة   2012 عـــام  خـــال  ــاد  ــس اأكــ�

تدريبية حول مراقبة تدهور االأرا�سي ومكافحة الت�سحر ملتدربني من جمهورية العراق خال املدة من 6/30 اإىل 
.2012/7/6

وبالتعاون مع مركز بحوث ال�سحراء بالقاهرة، مت عقد ور�سة عمل حول تبادل اخلربات وق�ش�س النجاح يف الدول 
 العربية يف جمالت مراقبة الت�شحر ومكافحته والإدارة امل�شتدامة لالأرا�شي خال  الفرتة 17 - 2012/11/19.

.UNEP/ROWA 3-1-2-3 التن�شيق مع برنامج الأمم املتحدة للبيئة/املكتب الإقليمي لدول غرب اآ�شيا
م�ساريع  القرتاح  الت�سحر  ملكافحة  الدولية  باالتفاقيات  املعنية  العربية  االرتكاز  نقاط  كل  مبرا�سلة  اأك�ساد  قام 
تنموية ملكافحة الت�سحر يف بلدانهم مل�ساعدتهم على اإيجاد متويل مل�ساريع الربنامج حتت االإقليمي ملكافحة الت�سحر
SRAP وقد تلقى ردود من �سلطنة عمان وفل�سطني و�سورية، وبناًء عليه قام اك�ساد باإعداد وثائق م�ساريع اأولية 
بالتن�سيق مع اجلهات املعنية، ومت توقيع اتفاقية �راكة بني املركز العربي اأك�ساد وبرنامج االأمم املتحدة للبيئة 
للموا�سفات  للقيام بدرا�سة و�سياغة وثائق امل�ساريع وفقًا   UNEP/ROWA اآ�سيا  / املكتب االإقليمي لدول غرب 

النموذجية املعتمدة من اجلهات التمويلية.

3-1-3 م�رشوع الأحزمة اخل�رشاء يف الأقاليم العربية:
يتابع اأك�ساد م�روع االأحزمة اخل�راء يف االأقاليم العربية، وقد �سدر القرار رقم 1866 عن املجل�ض االقت�سادي 
واالجتماعي، القا�سي باإحالة الربنامج التنفيذي التف�سيلي للمرحلة االأوىل من هذا امل�روع اإىل جمل�ض الوزراء 
 ،" اأك�ساد   " العربي  املركز  مع  والت�ساور  بالتن�سيق  وذلك  الزراعة  ووزراء  البيئة  �سوؤون  عن  امل�سوؤولني  العرب 

وتنفيذًا لذلك:
اأ- اتخذ جمل�س الوزراء العرب امل�شوؤولني عن �شوؤون البيئة القرار رقم )ق 378 – د.ع 23 – 2011/12/22( 
املت�سمن "تكليف االأمانة الفنية للمجل�ض بتعميم الربنامج التنفيذي للمرحلة االأوىل من م�روع االأحزمة اخل�راء 
يف الوطن العربي على اجلهات املعنية بالبيئة يف الدول العربية"، والطلب اإليها اإبداء املاحظات ب�ساأنه، وموافاة 

االأمانة الفنية للمجل�ض يف موعد اأق�ساه 2012/2/28.
ب- اتخذت اجلمعية العمومية للمركز العربي لدرا�سات املناطق اجلافة واالأرا�سي القاحلة اأك�ساد القرار رقم 

)ق 14 ج.ع/د31 – 2012/6/3( املت�سمن:
• املوافقة على م�روع االأحزمة اخل�راء يف اأقاليم الوطن العربي.

• عر�ض امل�روع على املجل�ض االقت�سادي واالجتماعي يف دورته القادمة.
واأ�شدر املكتب التنفيذي ملجل�س الوزراء العرب امل�شوؤولني عن �شوؤون البيئة القرار رقم )ق362 -اإ 48 م.ت - 

2012/10/4( والقا�سي مبايلي:
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اأوًل: 
االأحزمة  االأوىل من م�روع  للمرحلة  التف�سيلي  التنفيذي  الربنامج  بتعميم  للمجل�ض جمددًا  الفنية  االأمانة  تكليف   •
اخل�راء يف الوطن العربي على اجلهات املعنيةبالبيئة يف الدول العربية، والطلب اإليها اإبداء املاحظات ب�ساأنه، 

وموافاة االأمانة الفنية للمجل�ض يف موعد اأق�ساه 2013/2/28.
اإىل املركز العربي لدرا�سات  اإليها  التي ترد  اإحالة ماحظات الدول العربية  للمجل�ض  الفنية  اإىل االأمانة  • الطلب 
املناطق اجلافة واالأرا�سي القاحلة لتحديث الربنامج التنفيذي التف�سيلي للمرحلة االأوىل من م�روع االأحزمة 

اخل�راء يف الوطن العربي اآخذًا بعني االعتبار هذه املاحظات.
وبناًء على ذلك قام اأك�ساد باإعداد جدول بردود الدول العربية على هذا املو�سوع كما اأعد مذكرة حول م�سادر 

التمويل املتاحة للم�روع وذلك للعر�ض على املجل�ض االإقت�سادي واالجتماعي يف الوقت املنا�سب.
ثانيًا: 

عقد دورة ا�ستثنائية ملجل�ض الوزراء العرب امل�سوؤولني عن �سوؤون البيئة خال �سهر ني�سان / اأبريل 2013 ملناق�سة 
م�روع االأحزمة اخل�راء يف الوطن العربي،وي�سبقها اجتماع خلرباء الدول العربية واملركز العربي لدرا�سات 
العربية على  الدول  الواردة من  التعديات  للمجل�ض الإدخال  الفنية  القاحلة واالأمانة  املناطق اجلافة واالأرا�سي 

الربنامج التنفيذي التف�سيلي للمرحلة االأوىل من م�روع االأحزمة اخل�راء يف الوطن العربي.
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3-2 برنامج الإدارة امل�شتدامة لالأرا�شي وا�شتعمالت املياه 

3-2-1م�رشوع الأبحاث التطبيقية على ا�شتعمال املياه املاحلة ومتو�شطة امللوحة ونقل 
تقاناتها اإىل املزارعني يف الدول العربية:

2012. حيث نفذت عدة درا�سات  لعام  تنفيذ هذا امل�روع يف كل من تون�ض واجلزائر والكويت واملغرب  ا�ستمر 
اإىل تطوير النظام الزراعي با�ستعمال مياه ماحلة واإدخال حما�سيل بديلة من �ساأنها حت�سني دخل  واأبحاث هدفت 
املزارعني من خال نقل تقانات ا�ستعمال املياه املاحلة وتطبيق اإدارة جيدة ومائمة لتلك النوعية من املياه. وا�ستمر 

تنفيذ االأن�سطة املتفق عليها ح�سب الربامج التنفيذية يف كل دولة:
3-2-1-1 اجلمهورية التون�شية: 

ميكن اإيجاز النتائج التي مت التو�سل اإليها باالآتي :
ينفذ يف اإطار هذا امل�رشوع الأن�شطة والدرا�شات التالية:

اأ- تطوير النظام الزراعى با�شتعمال املياه املاحلة واإدخال غرا�شات واأ�شناف بديلة مبنطقة بوحجلة – القريوان: 
نتائج  بينت  حيث  املبا�رة،  بالطريقة  الرتبة  ملوحة  لقيا�ض  كهرومغناطي�سي  جهاز  وهو   EM38 جهاز  ا�ستخدم 
لكنها  للرتبة،  �سم   40-0 ال�سطحية  الطبقة  ملوحة  معنوي يف  انخفا�ض  الرتبة ح�سول  الدورية مللوحة  القيا�سات 

يلحظ  ومل   ،  dS/m  4 مــن  ــى  اأعــل بقيت 
الزيتون  �سنفي  بني  معنوية  فروق  وجود 
فيما  واآربكوينا(،  )�سمايل  املدرو�سني 
 6.84 املاحلة  باملياه  الري  بتاأثري  يتعلق 
وقطر  ال�سجرة  ارتفاع  يف   dS/m  8.77  -
معنوي  فرق  وجــود  لوحظ  بينما  جذعها. 
تاأثري  ال�سنفني املدرو�سني فيما يخ�ض  بني 
الثمار،  اإنتاجية  يف  املاحلة  باملياه  الري 
اأعلى  اإنتاجية  اآربكوينا  ال�سنف  حقق  فلقد 
ن�سبيًا من ال�سنف املحلي �سمايل. علمًا اأن 

عمر االأ�سجار �ست �سنوات.

1.جرى تطوير النظم الزراعية لدى بع�ض املزارعني من خال االإنتقال من نظام زراعي بعلي اإىل نظام زراعي 
مروي بطريقة التنقيط مبياه ماحلة ومتو�سطة امللوحة، حيث اأبدى �سنف الزيتون اآربكوينا اإنتاجية اأعلى ن�سبيًا 

.dS/m 8.77 – 6.84 من ال�سنف املحلي �سمايل عند الري مبياه تراوحت ملوحتها بني
2.تبني اأن الطبقات الطينية ال�سلتية للرتبة تلعب دورًا مهمًا يف عملية ت�رب املياه وتراكم االأماح يف االأعماق، 
واأن االأمطار مبعدل )< 50 مم/يوم( ت�سمح بغ�سل كميات كبرية من االأماح املرتاكمة يف الطبقة ال�سطحية للرتبة 

املروية مبياه ماحلة، مما يوؤدي اإىل خطر متلح املياه اجلوفية التي يزيد عمقها على 6م.
3.ميكن زراعة البطاطا مروية مبياه ت�سل ملوحتها حتى )dS/m )8.75واحل�سول على مردود ن�سبته 45 % 

.dS/m )2.34( مقارنة بالري مبياه ملوحتها
4.اأبدت نباتات ال�سبار واخلروب منوًا جيدًا عند ريها مبياه بلغت ملوحتها نحو dS/m 3.5 ما يعادل 2.24 

غ/ل. لذا ميكن ن�ر زراعتها كنباتات بديلة متحملة للجفاف وامللوحة.
5.اأدت الزراعة املبكرة لل�سعري اإىل زيادة يف املردود من خال معطيات النمو واالإنتاج،علمًا اأن الري كان  

. dS/m 8.77تكميليًا مبياه ماحلة تراوحت ملوحتها بني 6.84 و

يهدف الربنامج اإىل تطوير اإدارة مثلى ال�ستعماالت االأرا�سي واملياه واإيجاد تقانات علمية واأ�ساليب 
حم�سنة لا�ستعمال الفّعال واالآمن للمياه غري التقليدية كاملياه املاحلة والع�رة واملعاجلة حتقق اإنتاجًا 

اقت�ساديًا دون الت�سبب يف تدهور الرتبة واحلفاظ على ا�ستدامتها.
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ب - منذجة ثنائية الأبعاد حلركة املياه ونقل الأمالح حتت تاأثري الري بالتنقيط ال�شطحي:
يعترب تو�سيف النمذجة ثنائية االأبعاد حلركة املياه ونقل االأماح مهم الإدارة نظم الري املو�سعي. لهذا الغر�ض، 
مت تنفيذ جتربة ري بالتنقيط ال�سطحي على كتلتني من الرتبة الرملية جمهزة مب�سابر TDR لقيا�ض وتتبع الرطوبة ومت 
اأخذ عينات من الرتبة لتقدير ملوحتها. اأ�سبعت الكتلة االأوىل مباء عذب والثانية مباء مالح )التو�سيل الكهربائي=4 
dS/m. اأظهرت نتائج التو�سيف اأن هناك حركية عمودية اأكرث اأهمية للمياه من احلركة اجلانبية قي حني تركزت 

االأماح ب�سكل دائري حول النقاطات على عمق 20 �سم.
ج- درا�شة التاأثري بعيد املدى وخماطر متلح املياه اجلوفية وتلوثها من خالل متابعة الأمالح يف اأعماق الرتبة 

يف جنوب القريوان:
2012، حيث بينت نتائج التنبوؤ على املدى الق�سري حلركية االأماح اأن االأمطار مبعدل  ت�ستمر هذه الدرا�سة للعام 
للرتبة املروية مبياه ماحلة،  ال�سطحية  الطبقة  االأماح املرتاكمة يف  بغ�سل كميات كبرية من  ت�سمح  50 مم/يوم   >
وانتقالها اإىل الطبقات االأعمق مما يوؤدي اإىل متلح دوري للطبقة حتت ال�سطحية للرتبة ومتلح م�ستمر للمياه اجلوفية 

على عمق 6 م. 

د - درا�شة تاأثري الري باملياه املاحلة يف تربة رملية ويف اإنتاجية حما�شيل البطاطا وال�شبار واخلروب:
ي�ستمرتنفيذ هذه الدرا�سة يف اإحدى املحطات البحثية بوالية �سيدي بوزيد لعام 2012على املحا�سيل التالية:

البطاطا:

Ceratonia Siliqua اخلروب
�سلتية عميقة فقرية خ�سوبيًا  2009 يف تربة رملية  متت متابعة تطورات منو غرا�ض اخلروب املزروعة منذ عام 
ومتو�سطة امللوحة مروية مبياه جوفية ترتاوح ملوحتها بحدود dS/m 3.8 حيث اأبدت تلك الغرا�ض منوًا جيدًا حتت 
تلك الظروف، وحققت النباتات منوًا وا�سحًا يف نهاية املو�سم يف موؤ�ر الطول الذي تراوح بني 29 و123 �سم 
وموؤ�ر قطر ال�ساق الذي تراوح بني 0.7 و 2.7 �سم، حيث تعد هذه املعطيات جناحًا جيدًا نظرًا للظروف القا�سية 
التي متيز موقع التنفيذ، ومل ت�سهد الرتبة ارتفاعًا ملمو�سًا يف ملوحتها التي بقيت �سعيفة جدًا اأقل من dS/m 1،  ما 

يدعو لن�ر زراعة تلك النباتات يف املناطق اجلافة و�سبه اجلافة مروية باملياه املاحلة.

اأظهرت نتائج التنبوؤ على املدى الطويل حلركية االأماح اأن االأمطار مبعدل < 50 مم/يوم  حتد من متلح الطبقة 
ال�سطحية للرتبة، لكنها تزيد من خطر متلح املياه اجلوفية على عمق 6 م، وعلى العك�ض من ذلك فاإن انعدام 
هذه االأمطار يوؤدي اإىل زيادة خطر متلح الطبقة ال�سطحية للرتبة، لكنه يحد من خطر متلح املياه اجلوفية. ما 
ي�سري اإىل اأهمية الدور الذي تلعبه الطبقات الطينية ال�سلتية للرتبة يف عملية ت�رب املياه وتراكم االأماح يف 

االأعماق.

القوام  ذات  الرتبة  ري  اأن  النتائج  اأظهرت 
ملوحتها  تراوحت  والتي  ال�سلتي  الرملي 
dS/m 0.53-0.43 مبياه جوفية بلغ متو�سط 
ــاد  ازدي اإىل  ى  اأدَّ  dS/m  8.75 ملوحتها 
ملوحة م�ستخل�ض العجينة امل�سبعة للرتبة مع 
مرور الزمن )3 �سنوات(، لكنها بقيت اأدنى 
ومت  ماحلة.   غري  اأنها  اأي   .dS/m  2 من 
نحو  بلغ  البطاطا  من  مردود  على  احل�سول 
املروي  ال�ساهد  باإنتاجية  مقارنة   %  45

.dS/m 2.34 مبياه ملوحتها
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  Aloe vera ال�شبار
النبات  هــذا  وتطور  منو  متابعة  ت�ستمر 
خمتلفتني  تربتني  يف  باالأ�س�ض  املــزروع 
متفاوتة  مبياه  ومــرويــًا  وطينية  رملية 

امللوحة 
 ،  C0= 0.8dS/m ، C1=3.5 dS/m(
ملوحة  مراقبة  متت   ،  )C2= 12dS/m
تركيز  اأن  النتائج  بينت  حيث  الــرتبــة، 
ارتفاع  اإىل  اأدى  الري  مياه  يف  االأمــاح 
مقارنة  الطينية  خا�سة  الــرتبــة  ملوحة 

بالرملية.
هذا التغري يف امللوحة اأدى اإىل ا�سطرابات 
كظهور  ال�سبار  نباتات  يف  مورفولوجية 
والتفافها  االأوراق  على  الــوردي  اللون 

املروية  بالنباتات  مقارنة  امللوحة  عالية  مبياه  املروية  النباتات  منو  انخفا�ض  اإىل  اإ�سافة  بع�سها،  وجفاف 
باملياه االأقل ملوحة.

 
هـ - درا�شة مدى تاأثري التقلبات املناخّية يف بع�س الزراعات املهّمة بالو�شط التون�شي يف الظروف امللحّية:

خال عام 2012 متت درا�سة تاأثري تاريخ البذر على زراعة ال�سعري املروي باملياه املاحلة  مبنطقة اأوالد �سامخ. 
الو�سط  مبنطقة  االإ�سرتاتيجّية  الزراعات  بع�ض  يف  املناخّية  التاأثريات  درا�سة  نطاق  يف  الن�ساط  هذا  يندرج  حيث 

ال�رقي للباد التون�سّية واملروية مبياه ماحلة.  
على  احل�سول  من  نتمّكن  حّتى  �سنوات  لعّدة  التجربة  اإعادة  يتطّلب  النبات  على  املناخّية  التاأثريات  درا�سة  اأن  اإذ 
معلومات اأكرث م�سداقّية وهو ما نقوم باإجنازه يف هذه التجربة حيث اأّننا نعيد التجربة لل�سنة الثانية بهدف الو�سول 

اإىل اأف�سل موعد يعطي اأعلى اإنتاج.
متت زراعة ال�سعري �سنف حملي "�سويحلي" عند اأحد املزارعني مبنطقة ال�سمرة التابعة ملعتمدّية اأوالد �سامخ وفقًا 

لثاثة مواعيد للزراعة هي:
 • التاريخ االأّول 2011/11/23

•التاريخ الثاين 2011/4/7 
•التاريخ الثالث 2011/12/14

كما جتري عملية حتليل للمعطيات املناخية املتوفرة باملنطقة كدرجة احلرارة ، وتركيز ثاين اأوك�سيد الكربون، 
ل�سيناريوهات  وفقا   simulations حماكاة  بعملية  القيام  بهدف  الري  مياه  ملوحة  وتتبع  مراقبة  اإىل  اإ�سافة 

م�ستقبلّية.
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3-2-1-2 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية:
ال�رشف  مياه  ا�شتعمال  حول  م�روع  ال�سحراوية  الزراعة  لتنمية  التقني  املعهد  مع  بالتعاون  اجلزائر  يف  ينفذ 
الزراعي يف حو�س وادي ريغ، حيث بداأ التنفيذ يف منت�سف عام 2010، وهو م�ستمر لعام 2014، وميكن تلخي�ض 

اأهم النتائج بالتايل:

وتـنفـذ يف اإطار هذا امل�روع عدة اأن�سطة وجتارب حقلية:
اأ- درا�شة خ�شائ�س الرتبة واملوارد املائية املتاحة يف منطقة وادي ريغ.

حيث ت�سود يف املنطقة تربة رملية فقرية خ�سوبيًا وتتفاوت ملوحتها بني خفيفـة وهي من نـوع �سلفات الكل�سيــوم، 
اإىل عالية امللوحة من نوع كلوريد ال�سوديوم، وقد مت اإجناز التجارب التالية:

• دور املادة الع�شوية يف تقليل اأثر امللوحة 
على حم�شول البطاطا:

بدور  ي�ساهم  االأغنام  روث  اأن  النتائج  بينت 
بينما  وت�سخمها،  الدرنات  اإنتاج  يف  اأكــرب 
اجلزء  منو  زيــادة  يف  الدجاج  روث  ي�ساهم 
اخل�ري للنبتة، واأن اإ�سافة كا النوعني من 
االأ�سمدة الع�سوية �ساعد النبات على مقاومة 
 )15.50( اإىل  و�سلت  التي  املــيــاه  ملوحة 
بلغ  وقــد  غ/ل،  نحو10  يــعــادل  مــا   dS/m
املردود نحو 12.59 ط/هـ عند اإ�سافة روث 
الغنم مبعدل 45 ط/هـ، ونحو 14.12ط/هـ عند 
اإ�سافة روث الدجاج مبعدل 30 ط/هـ مقارنة 

بال�ساهد 4.87 ط/هـ. 

1.اأدت اإ�سافة االأ�سمدة الع�سوية مبعدل 30 ط/هـ اإىل م�ساعدة نباتات البطاطا وال�سمندروالثوم على مقاومة 
املردود  يف  زيادة  على  واحل�سول  10غ/ل،  يعادل  ما   dS/m  15.5 اإىل  و�سلت  التي  الري  مياه  ملوحة 
بن�سبة 174 % من البطاطا و66 % من ال�سمندر ونحو 36 % من الثوم تقريبًا مقارنة بعدم اإ�سافة االأ�سمدة 

الع�سوية.
2.اإمكانية زراعة القمح ال�سلب مرويًا مبياه ت�سل ملوحتها حتى dS/m 14، واحل�سول على اإنتاجية من احلب 

ال�سايف بن�سبة 88 % عند اإ�سافة االأ�سمدة الع�سوية مبعدل 45طن/هـ مقارنة بال�ساهد.
3.اإمكانية زراعة حما�سيل التوابل يف ترب رملية فقرية ومروية مبياه تتجاوز ملوحتها dS/m 14 واإ�سافة 
 ،%  293 بن�سبة  الك�سربة  35طن/هـ، واحل�سول على مردود اقت�سادي جيد من بذور  روث االأغنام مبعدل 

و22 % من بذور احللبة مقارنة بال�ساهد.
4.تفوق اأ�سناف اأك�ساد من القمح الطري وال�سعري بقدرتها على حتمل امللوحة والنمو يف الظروف املناخية 

للنظام الواحي وباإنتاجيتها من احلب ال�سايف والتن على باقي االأ�سناف املحلية وامل�ستوردة.
5.عند الري مبياه ال�رف الزراعي املاحلة dS/m 15 زاد مردود الذرة البي�ساء حوايل 39 % كعلف اأخ�ر 
عند زراعتها بعد حم�سول الفول، وو�سلت الزيادة اإىل نحو290 % من القمح �سنف اأك�ساد 969 عند زراعته 

بعد حم�سول ال�سي�سبان وذلك مقارنة بال�ساهد. 

ال�سعري ينتج عنه  اأّن املوعد املبكر لزراعة   2012-2011 ل عليها للمو�سم الزراعي  النتائج املتح�سّ اأظهرت 
زيادة يف املردود من خال معطيات النمو واالإنتاج، واأن ملوحة الرتبة يف نهاية املو�سم كانت اأقل من بدايته 
لعملّية  باالأ�سا�ض  ذلك  dS/m، ويرجع   8.77 و   6.84 بني  ملوحتها  تراوحت  تكميليًا مبياه ماحلة  الري  رغم 
لعّدة موا�سم  التجربة  اإعادة  �سيقع  لذلك  املو�سم.  اأواخر  �سّجلت يف  التي  الهامة  االأمطار  املتاأّتية من  الغ�سيل 

اأخرى بهدف تاأكيد النتائج.
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• دور املادة الع�شوية يف تقليل اأثر امللوحة على حم�شويل ال�شمندر والثوم:
بينت نتائج التجربة احلقلية اأن املادة الع�سوية )روث الغنم( مبعدل 30 ط/هـ لعبت دورًا ايجابيًا يف زيادة حتمل 
حم�سول ال�سمندر للملوحة وزيادة وزن وحجم اجلذور الدرنية وبالتايل زيادة املردود بنحو 66 % من ال�سمندر 

 .dS/m 15.55 وبنحو 36 % من الثوم مقارنة بال�ساهد عند الري مبياه ملوحتها نحو
ب- ن�رش زراعة حما�شيل النباتات الطبية مروية مبياه ال�رشف الزراعي املاحلة:

زرع نوعني من النباتات الطبية هما الكزبرة واحللبة املروية مبياه ال�رف الزراعي املتوفرة يف منطقة وادي 
ريغ مع اإ�سافة املادة الع�سوية مبعدل 35ط/هـ من روث االأغنام، حيث اأظهرت النتائج اإمكانية زراعة تلك النوعية 
اقت�سادي  dS/m واحل�سول على مردود   14 من املحا�سيل يف ترب رملية فقرية مروية مبياه تتجاوز ملوحتها 
جيد من بذور الكزبرة بلغ 1.10 ط/هـ مقارنة بال�ساهد 0.28 ط/هـ، ومردود اقت�سادي مقبول من بذور احللبة بلغ 
نحو 0.33 ط/هـ مقارنة بال�ساهد 0.27 ط/هـ.مع ماحظة انخفا�ض درجة تفاعل الرتبة pH من 7.15 قبل الزراعة 

لي�سبح 6.50 بعد احل�ساد، اإ�سافة اإىل انخفا�ض م�ستوى ملوحة الرتبة مقارنة مبلوحتها قبل الزراعة.  
ج - تاأثيــر امللوحــة يف اإنتــاجية بع�س اأ�شناف القمح )الطري والقا�شي( وال�شعري: 

نفذت التجربة يف املو�سم الزراعي )2011 – 2012( يف النظام الواحي حلو�ض وادي ريغ جنوب اجلزائر، وقد 
رويت تلك االأ�سناف مبياه بلغت ملوحتها نحو dS/m 14.03 وو�سل مردود االأ�سناف من احلب ال�سايف كما هو 

مو�سح باجلدول.

ال�رشف  مبياه  املروية  الرتب  خ�شائ�س  لتح�شني  اأخ�رش  ك�شماد  وال�شي�شبان(  )الفول  البقوليات  ا�شتعمال  د- 
الزراعي املاحلة:

تربة  2012 يف  ال�سيفي  املو�سم  وال�سي�سبان يف  ال�ستوي2012-2011  املو�سم  البلدي يف  الفول  بذور  متت زراعة 
حو�ض وادي ريغ املروية مبياه ال�رف الزراعي البالغة ملوحتها حوايل dS/m 15.00، بهدف حت�سني اخل�سائ�ض 
اخل�سوبية والفيزيائية لتلك الرتب ومتهيدًا لزراعتها مبح�سول الذرة البي�ساء �سيفًا والقمح �ستاًء. حيث بلغ مردود 
العلف االأخ�ر من الذرة البي�ساء حوايل 35.4 ط/هـ عند ا�ستخدام الفول ك�سماد اأخ�ر مقارنة بال�ساهد 25.5 ط/هـ، 
ال�سي�سبان مقارنة  4.84 ط/هـ عندر زراعته بعد حم�سول  969 حوايل  اأك�ساد  بينما و�سل مردود القمح من �سنف 

  بال�ساهد 1.24 ط/هـ . 

مردود احلب طن/هـال�سنفاملح�سول

ال�سعري
1.71اأك�ساد 176

1.51الباهية

القمح الطري
5.38اأك�ساد 899

5.95اأك�ساد 969

القمح القا�سي
1.52ال�سام

1.94بو�سامل

 متو�سط مردود بع�ض اأ�سناف احلبوب املروية مبياه 
ماحلة

• اأدت اإ�سافة املادة الع�سوية اإىل الرتبة مبعدل 40 ط/هـ اإىل التقليل من تاأثري ملوحة مياه الري يف الرتبة 
وح�سنت من خ�سائ�ض الرتبة الفيزيوكيميائية.

• مكنت هذه الكمية من تخفي�ض ملوحة الرتبة بن�سبة 80 % يف حني ارتفعت بن�سبة 50 % يف ال�ساهد خال 4 
اأ�سهر. 

بلغت  ماحلة  مبياه  والري  ط/هـ   40 مبعدل  الع�سوية  املادة  اإ�سافة  عند  البطاطا  حم�سول  اإنتاجية  •زيادة 
ملوحتها نحو dS/m 4. لت�سل اإىل نحو 47 ط/هـ اأي بزيادة حوايل 35 % مقارنة بال�ساهد.
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3-2-1-3 اململكة املغربية:
ي�ستمر امل�روع يف منطقة ال�سخريات، والذي بداأ منذ عام 2010. حيث اأظهرت نتائج عام 2012 ما يلي :

دور الت�شميد الع�شوي يف زيادة حتمل البطاطا للملوحة عند الري باملياه املاحلة.
اأظهرت النتائج باأن اإ�سافة املادة الع�سوية اإىل الرتبة �ساهمت ب�سكل فّعال يف التقليل من تاأثري ملوحة مياه الري 
على الرتبة، ويف انخفا�ض ملوحة الطبقة ال�سطحية للرتبة مع زيادة معدل اإ�سافة املادة الع�سوية 0، 20، 40، 
60 ط/هـ مقارنة مع ملوحتها قبل االإ�سافة، علمًا اأن ملوحة مياه الري التي ا�ستعملت لري حم�سول البطاطا كانت 

. dS/m 4 بحدود
3-2-2 م�شــــروع ا�شـــــتعمال املياه العادمة املعاجلة وخملفاتها ال�شلبة يف الزراعـــة 

 العربيـــة وتاأثرياتها يف البيئة.
3-2-2-1 تاأثري حماأة ال�رشف ال�شحي يف تراكم العنا�رش الثقيلة يف الرتبة والنبات ويف اإنتاجية بع�س 

املحا�شيل.
عام  منذ  ال�سورية  العربية  اجلمهورية  يف  الزراعي  واالإ�ساح  الزراعة  وزارة  مع  بالتعاون  امل�روع  هذا  ينفذ 
2004 وملدة ع�ر �سنوات لدرا�سة االأثر طويل االأمد لرتاكم العنا�ر املعدنية الثقيلة يف الرتبة ومدى انتقالها للن�سج 
النباتية للمحا�سيل املزروعة �سمن دورة زراعية رباعية وهي القطن- القمح- الذرة ال�سفراء- البيقية العلفية، 

وميكن اإيجاز اأهم نتائج هذه الدرا�سة مبا يلي:

3-2-2-2 ا�شتعمال مياه ال�رشف ال�شحي املعاجلة يف الزراعة وتاأثرياتها البيئية:
ينفذ هذا امل�روع بالتعاون مع املعهد الوطني لاأرا�سي وال�سقي و�رف املياه باجلزائر يف والية تلم�سان حيث 
تتوفر املياه املعاجلة، وقد بداأ التنفيذ يف منت�سف عام 2010 وملدة اأربع �سنوات. وميكن تلخي�ض اأهم نتائج عام 

2012 بالتايل:

1. اأدت اإ�سافة احلماأة لزيادة معنوية يف اإنتاجية املحا�سيل املزروعة مقارنة بال�ساهد.
والف�سفور وكذلك  الغذائية كاالآزوت  العنا�ر  بع�ض  اإتاحة  احلماأة يف زيادة  اإ�سافة  �ساهمت   .2

زيادة حمتوى الرتبة باملادة الع�سوية.
املعدنية  واالأ�سمدة  احلماأة  اإ�سافة  زيادة  مع  الرتبة  يف  الثقيلة  العنا�ر  بع�ض  تراكم  ازداد   .3

وال�سيما الكادميوم والر�سا�ض مقارنة بال�ساهد.اإاّل اأنها بقيت �سمن حدود املحتوى الطبيعي.
اإمكانية  يعنى  مما  املعدين  ال�سماد  معاملة  مع  االإنتاج  يف  تقارب  اإىل  احلماأة  ا�ستعمال  اأدى   .4

اال�ستغناء عن اإ�سافة االأ�سمدة الكيميائية.
5. لعبت احلماأة امل�سافة للرتبة ح�سب احتياجات املح�سول لعن�ر االآزوت و�سعفها دورًا اإيجابيًا 
مقارنة  معنوي  وب�سكل  الهامة  اخل�سوبية  العنا�ر  من  الرتبة  تلك  حمتوى  ورفــع  زيــادة  يف 

بال�ساهد. 
املزروعة �سمن حدود  للمحا�سيل  النباتية  الن�سج  املدرو�سة يف  الثقيلة  املعادن  تراكيز  بقيت   .6
احلدود  تركيزه  جتاوز  الذي  النيكل  عن�ر  با�ستثناء  النباتات،  يف  لرتكيزها  الطبيعي  املحتوى 

الطبيعية يف املجموع اخل�ري للقطن.

تلم�سان ذات  ال�سادرة من حمطة معاجلة عني احلوت يف والية  1. تعترب املياه املعاجلة 
مع  والعربية واملحلية،  العاملية  املعايري واملقايي�ض  و�سّمية �سمن  كيميائية  خ�سائ�ض 

جتاوز حمتواها اجلرثومي احلدود امل�سموح بها.
املياه  من  النوعيتني  بكلتا  تكميليًا  املروي  ال�سايف  احلب  من  ال�سعري  اإنتاجية  تقاربت   .2

املعاجلة واجلوفية.
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وينفذ يف اإطار هذا امل�رشوع الأن�شطة التالية:
اأ- حتديد خ�شـائ�س املياه املعاجلة امل�شتعملة يف الري:

جتري متابعة خ�سائ�ض املياه املعاجلة املدرو�سة ال�سادرة من حمطة معاجلة عني احلوت يف والية تلم�سان ب�سكل 
دوري على مدار العام، حيث اأظهرت نتائج التحليل املخربي الدوري اأنها ذات خ�سائ�ض كيميائية و�سمية �سمن 
املعايري واملقايي�ض العاملية والعربية واملحلية، اأما حمتواها اجلرثومي فقد جتاوز احلدود امل�سموح بها، االأمر 

تلك  ا�ستعمال  يف  واحلــذر  الدقة  اإىل  يدعو  الذي 
النوعية من املياه يف الري الزراعي ليكون حتت 

اإدارة جيدة وكفاءة عالية وملحا�سيل حمددة.
اإنتاجية  يف  املعاجلة  باملياه  الري  تاأثري  ب- 

حم�شول ال�شعري �شنف )ريحانة(:  
والية  يف  املــزارعــني  اأحــد  لــدى  التجربة  نفذت 
املياه  مــن  نوعيتان  ا�ستعملت  حيث  تلم�سان، 
�سنف  ال�سعري  حم�سول  لري  وجوفية(  )معاجلة 

)ريحانة(.
اأظهرت النتائج عدم وجود اأي تاأثري لنوعية املياه 
اإنتاجية ال�سعري من  على املردود، حيث تقاربت 
احلب ال�سايف لكلتا النوعيتني من املياه املعاجلة 
الري  مياه  بكمية  تف�سريه  ميكن  وهذا  واجلوفية، 

القليلة املقدمة للمح�سول خال مو�سم النمو باعتباره مو�سمًا �ستويًا تزامن منوه مع هطول االأمطار. حيث احتاج 
املح�سول لثاث ريات فقط مبعدل 600 م3/هـ. 

الزراعة  يف  املعاجلة  ال�شحي  ال�رشف  ملياه  الآمــن  ال�شتعمال  حول  الإقليمي  امل�رشوع    3-2-2-3
العربية.

ي�ستمر تنفيذ اأن�سطة هذا امل�روع لعام 2012 حتت مظلة اتفاقية التعاون الفني بني اأك�ساد، واملركز الدويل للزراعة 
امللحية ICBA، وذلك يف ثاث دول عربية هي: االأردن وتون�ض وعمان، بهدف اإيجاد الطرائق االآمنة ال�ستعمال 
املياه املعاجلة يف االإنتاج الزراعي بغر�ض تخفيف العبء عن ا�ستعمال املياه التقليدية، ودعم االإنتاج وزيادة 

دخل املزارعني ذوي املوارد املحدودة.
وميكن عر�ض اأهم النتائج التي مت التو�سل اإليها من اأن�سطة هذا امل�روع باالآتي:

3-2-2-3-1 اململكة الأردنية الها �شمية:
ت�ستمر اأن�سطة امل�روع يف ثاث مناطق باالأردن هي: تل املنطح ووادي مو�سى والرمثا حيث تتوفر املياه املعاجلة 

لري حما�سيل الدخن والذرة الرفيعة، حيث تنفذ االأن�سطة التالية:

1. تفوق نبات الذرة البي�ساء ال�سنف ICSV-745 يف اإنتاجيته من الكتلة احلية مقارنة باالأ�سناف 
االأخرى، حيث بلغ متو�سط اإنتاجيته نحو 35 ط/هـ.

2. تفوق نبات الدخن ال�سنف IP22269  يف اإنتاجيته من الكتلة احلية مقارنة باالأ�سناف االأخرى، 
حيث بلغ متو�سط اإنتاجيته نحو 49.17 ط/هـ.

3. ا�ستعمال املياه املعاجلة يف ري اأ�سجار الزيتون ونباتي اجلاتروفا واخلروع واحل�سول على 
منو جيد، مقارنة باملياه العذبة.

4. زيادة اإنتاجية الذرة ال�سامية من الكتلة اخل�راء بن�سبة 39 % عند ريها باملياه املعاجلة مقارنة 
بريها باملياه العذبة.

5. تفوقت اإنتاجية حم�سول القمحيلم )الرتيتيكايل( املروي باملياه املعاجلة من العلف اجلاف بن�سبة 
25 % مقارنة بال�ساهد املروي باملياه العذبة.
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الواعدة  الأ�شناف  اإنتاجية  ا- جتربة مقارنة 
من الذرة البي�شاء ) الرفيعة(:

معنوي  فرق  اأي  وجود  عدم  النتائج  اأظهرت 
بني اأ�سناف الذرة الرفيعة ال�سبعة املختربة عند 
الري باملياه املعاجلة من حيث اإنتاج احلب، 
حيث تراوح متو�سط مردود تلك االأ�سناف من 
بينما  ط/هـ،   0.82-0.62 بني  ال�سايف  احلب 
يف  معنويًا  فرقًا   ICSV-745 ال�سنف  اأظهر 
باالأ�سناف  مقارنة  احلية  الكتلة  من  اإنتاجيته 
 35 نحو  اإنتاجيته  متو�سط  بلغ  حيث  االأخرى، 

ط/هـ.
ب - جتربة مقارنة اإنتاجية الأ�شناف الواعدة 

من الدخن املروية باملياه املعاجلة:
تنفذ الدرا�سة يف حمطة بحوث دير عا بالغور على عدة اأ�سناف من الدخن، حيث اأظهرت النتائج وجود فرق معنوي 
  IP7704 على امل�ستوى 5 % بني اأ�سناف الدخن الع�رة املختربة عند الري باملياه املعاجلة، حيث تفوق ال�سنف
باإنتاجيته من احلب ال�سايف 1.15 ط/هـ مقارنة باالأ�سناف االأخرى، بينما اأظهر ال�سنف IP22269  فرقًا معنويًا يف 

 اإنتاجيته من الكتلة احلية مقارنة باالأ�سناف االأخرى، حيث بلغ متو�سط اإنتاجيته نحو 49.17 ط/هـ.
3-2-2-3-2 اجلهورية التون�شية:

ت�ستمر اأن�سطة هذا امل�روع لعام 2012 يف مناطق نابل وال�سبالة – برج الطويل وقلعة االأندل�ض، حيث تتوفر املياه 
املعاجلة لري بع�ض املحا�سيل العلفية كالذرة ال�سفراء والبي�ساء، اإ�سافة اإىل بع�ض االأ�سجار املثمرة كاحلم�سيات 

والزيتون والرمان. ومت تنفيذ االأن�سطة التالية يف اإطار هذا امل�روع:
اأ- تاأثري ا�شتعمال املياه املعاجلة على الرتبة واملياه اجلوفية وثالثة اأ�شناف من الزيتون .

اأظهرت النتائج عدم وجود اأي تاأثري �سلبي لنوعية املياه على النمو بالن�سبة الأ�سناف الزيتون الثاثة، حيث اأبدى 
ن�سبة امللوحة وتركيز  ارتفاع  اإىل  اإ�سافة  ال�ساق،  للطول وقطر  بالن�سبة  �ستوي وكرنيكي جتاوبًا هامًا  ال�سنفان 

بع�ض العنا�ر الثقيلة والنادرة يف كل من الرتبة واملياه اجلوفية، اإاّل اأنها بقيت �سمن حدود املحتوى الطبيعي.
ب - تاأثري الري باملياه املاحلة  ومياه ال�رشف ال�شحي املعاجلة على اجلاتروفا واخلروع.

اجلاتروفا  نباتي  dS/m يف ري   7.5 تركيز  املعاجلة واملاحلة حتى  املياه  ا�ستعمال  باالإمكان  اأنه  النتائج  بينت 
واخلروع واحل�سول على منو جيد، مقارنة باملياه العذبة.
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ج - حتديد طرائق الإدارة املثلى لنظم الإنتاج الزراعي )تربة ومياه وحم�شول( عند ا�شتعمال مياه ال�رشف ال�شحي 
املعاجلة يف الري.

اأنواع واأ�سناف  النوعية من املياه حتديد مواقع تنفيذ امل�روع، واختيار  تت�سمن االإدارة املثلى ال�ستعمال تلك 
النباتات واالأ�سجار املنا�سبة كاحلم�سيات والرمان والزيتون والذرة الرفيعة والذرة ال�سفراء، وحتديد طرائق 
الري املائمة للمياه املعاجلة وهي الري بالتنقيط والري حتت ال�سطحي، ومن ثم متابعة ور�سد التغريات احلا�سلة 

يف خ�سائ�ض الرتبة واملياه اجلوفية، ومراقبة نوعية املنتج النباتي.
3-2-2-3-3 �شلطنة عمان: 

ي�ستمر تنفيذ امل�روع يف كل من حمطة البحوث الزراعية بالرمي�ض، ويف موقع امل�روع التنموي ب�سحم لري بع�ض 
املحا�سيل العلفية، حيث مت تنفيذ االأن�سطة التالية: 

اأ - ا�شتجابة حم�شول الذرة ال�شامية للري باملياه املعاجلة والعذبة: 
اأظهرت النتائج ا�ستجابة كبرية ملح�سول الذرة ال�سامية للري باملياه املعاجلة، حيث بلغ اإنتاج املادة اخل�راء نحو 

25ط/هـ مقارنة بال�ساهد 18 ط/هـ املروي مبياه عذبة. اأي بزيادة نحو 39 % تقريبًا.
ب - زراعة حم�شول القمحيلم )الرتيتيكايل( مرويًا باملياه املعاجلة:

االأخ�ر  العلف  ووزن  النبات  الرتفاع  بالن�سبة  املعاجلة  باملياه  للري  القمحيلم  حم�سول  ا�ستجابة  النتائج  اأظهر 
واجلاف، حيث تفوقت معنويًا اإنتاجية املح�سول املروي باملياه املعاجلة من العلف اجلاف بن�سبة 25 % مقارنة 

بال�ساهد املروي باملياه العذبة.

3-2-3 م�رشوع ا�شتخدام تقانات حتليل الرتبة والنبات يف اإدارة امل�شاريع الزراعية واملزارع 
ال�شغرية 

اإن اأهم النتائج املتحققة يف امل�روع يف عام 2012 مايلي :

ينفذ يف اإطار هذا امل�روع االأن�سطة التالية:
 اأ - تطوير املعادلة ال�شمادية لأ�شجار احلم�شيات:

تنفذ هذه الدرا�سة بالتعاون مع املعهد الدويل لتغذية النبات IPNI بهدف درا�سة تاأثري م�ستويات خمتلفة من الت�سميد 

1. ا�ستجابة اأ�سجار احلم�سيات يف املنطقة ال�ساحلية للم�ستوى 75 % من التو�سية ال�سمادية وكان الفرق باالإنتاج 
اأقل ظاهريًا بن�سبة 20 % مقارنة بامل�ستوى 100 % من التو�سية ال�سمادية، وبزيادة معنوية بن�سبة 18 % 

مقارنة بال�ساهد.
2. ا�ستجابة حم�سول القمح املزروع مطريًا يف منطقة اأزرع للم�ستوى 75 % من التو�سية ال�سمادية NPK وبوجود 
املادة الع�سوية مبعدل10ط/هـ ب�سكل فّعال مقارنة بامل�ستوى 100 % و150 % من التو�سية ال�سمادية املو�سى 

بها ملح�سول القمح املزروع مطريًا، وبال�ساهد اأي�سًا، وبزيادة تراوحت بني 34-28 %.
3. اأبدت اأنواع االأ�سمدة املختلفة )�سماد الغاز احليوي، روث االأغنام املتخمر، ال�سماد املعدين( تاأثريًا مت�سابهًا 
يف اإنتاجية حم�سول الذرة ال�سفراء وكانت الفروق ظاهرية فيما بينها، ومعنوية مقارنة بال�ساهد. حيث ميكن 

ا�ستعمال اأي نوع من تلك االأ�سمدة ح�سب توفرها وانخفا�ض �سعرها.
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يف  بينها  فيما  والتفاعل  والبوتا�سي  النرتوجيني 
املنطقة  ظروف  يف  احلم�سيات  اأنواع  بع�ض  اإنتاجية 
ال�ساحلية، حيث اأظهرت النتائج اأنه ميكن توفري حوايل 
25 % من كمية االأ�سمدة املو�سى بها للحم�سيات مقابل 
نق�ض ظاهري يف املردود يقدر بنحو 20 % مقارنة 
مبعاملة التو�سية ال�سمادية 100 %، وبزيادة معنوية 

تقدر بنحو 18 % مقارنة بال�ساهد دون ت�سميد. 
بني  املتبادل  للفعل  القمح  حم�شول  ا�شتجابة  ب - 

العنا�رش ال�شمادية الكربى مع املادة الع�شوية:
ا�ستمر تنفيذ هذه الدرا�سة يف حمطة بحوث اأك�ساد يف 
باملنطقة  املزارعني  اأحد  ولدى   2012 لعام  اإزرع 
 IPNI وذلك بالتعاون مع املعهد الدويل لتغذية النبات

بهدف درا�سة تاأثري التداخل بني م�ستويات خمتلفة من االأ�سمدة الكربى NPK بوجود املادة الع�سوية يف اإنتاجية 
حم�سول القمح كزراعة مطرية، واأظهرت النتائج ا�ستجابة القمح للم�ستوى 75 % من التو�سية ال�سمادية املو�سى 
بها لهذا املح�سول مع اإ�سافة املادة الع�سوية مبعدل 10 ط/هـ، حيث بلغ متو�سط مردود احلب 2.56 ط/هـ مقارنة 
1.90( ط/هـ بوجود املادة   ،2.00( %  100 2.39ط/هـ، وامل�ستوى  % بدون مادة ع�سوية   75 بكل من امل�ستوى 
والع�سوية وبدونها على التوايل، وامل�ستوى 150 % )2.25، 1.98( ط/هـ بوجود املادة الع�سوية وغيابها على 
1.86ط/هـ بوجود املادة الع�سوية وغيابها على الرتتيب، علمًا اأن كمية الهطول   ،1.91 التوايل واأي�سًا بال�ساهد 
املطري خال املو�سم بلغت 283.8 مم. هذا وقد �سلكت نتائج الدرا�سة املنفذة عند املزارع املنحى ذاته من حيث 

املردود واال�ستجابة. 
ج - تاأثري �شماد الغاز احليوي يف اخل�شائ�س اخل�شوبية للرتبة ويف مردود الذرة ال�شفراء:

نفذت هذه الدرا�سة احلقلية يف حمطة بحوث اأك�ساد يف اإزرع للعام 2012 بهدف درا�سة تاأثري ال�سماد الع�سوي الناجت 
30ط/هـ مقارنًا بامل�ستوى   =B3 20ط/هـ،   =B2 10ط/هـ،   =B1 اإنتاج الغاز احليوي بثاث م�ستويات  عن عملية 

والتو�سية  البلدي،  ال�سماد  من  20ط/هـ   =M
ال�سمادية املعدنية F اإ�سافة لل�ساهد C، وذلك 
للرتبة،  يف اخل�سائ�ض اخل�سوبية واالأ�سا�سية 
حيث  ال�سفراء،  الذرة  حم�سول  اإنتاجية  ويف 
اأظهرت النتائج عدم وجود اأي فرق معنوي بني 
اأنواع االأ�سمدة املختلفة امل�ستعملة يف الدرا�سة 
)�سماد الغاز احليوي، ال�سماد البلدي، ال�سماد 
ــذرة  ال ـــردود  م تــاأثــريهــا على  املــعــدين( يف 
ال�سفراء من احلب بينما كانت الفروق معنوية 
بني تلك االأنواع مقارنة بال�ساهد،حيث تقاربت 
باأنواع  امل�سمدة  ال�سفراء  الـــذرة  اإنتاجية 
االأ�سمدة املختلفة وتراوحت بني 3.05 و 3.56 

ط/هـ، مقابل اإنتاجية ال�ساهد التي بلغت 1.94 ط/هـ.

3-2-4 م�رشوع نقل تقانة الغاز احليوي اإىل الريف العربي:
نظرًا للنتائج العلمية والعملية ال�ستخدام تقانة انتاج الغاز احليوي وجناح اإن�ساء وحدات انتاج هذا الغاز، التي نفذها 
اأك�ساد خال ال�سنوات ال�سابقة، حيث مت ت�سميم وتنفيذ العديد من الوحدات يف الدول العربية، فاإن التن�سيق جاٍر مع 
املعهد الوطني للبحث الزراعي باململكة املغربية ب�ساأن تنفيذ م�روع اإنتاج الغاز احليوي من املخلفات احليوانية، 
اإن�ساء وحدات الإنتاج  اإعداد مقرتح م�روع حول اال�ستفادة من املخلفات احليوانية واملنزلية عن طريق  كما مت 

الغاز احليوي بهدف اقرتاحه على الهيئة االإقت�سادية للقمة العربية للتمويل والتنفيذ يف بع�ض الدول العربية.
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3-3 برنامج درا�شات الرتبة والأرا�شي واإعداد اخلرائط
3-3-1 م�رشوع مراقبة التدهور يف الغطاء النباتي:

ميثل هذا امل�روع اأحد االأن�سطة التي �رع اأك�ساديف اإعدادها للمراقبة طويلة املدى لتدهور االأرا�سي يف املنطقة 
منذ  الت�سحر  ملكافحة  الدولية  باالتفاقية  اخلا�سة  والتكنولوجيا  العلوم  جلنة  تو�سيات  اإطار  يف  العربية.وياأتي 
منتدى مراقبة تدهور االأرا�سي الذي عقد يف عام 2006 مبدينة بون باأملانيا وموؤمتر االأطراف التا�سع الذي عقد 
يف مدينة بوين�ض اأير�ض باالأرجنتني ويف ظل دور املركز يف التن�سيق واملتابعة بني الدول العربية فيما يخ�ض تفعيل 

االتفاقية، واهم االجنازات التي حتققت يف هذا املجال  ميكن تلخي�سها فيما يلي:
3-3-1-1 مراقبة تدهور الغطاء النباتي يف الوطن العربي:

م�ساحة  �سنويًا من   %  1 الطبيعية وحوايل  م�ساحة املراعي  % من   1.67 يعادل  ما  �سنويا  العربي  الوطن  يفقد   •
تتدين  الرعوي حيث  النباتي  الغطاء  نوعية  تراجع يف  اإن هناك  املوؤكد  اأ�سبح من  انه  الغابات واالأ�سجار، كما 
نوعية املرعي وقدرة احلمولة الرعوية النت�سار اأ�سناف غري م�ست�ساغة، كما اإن تراجع معدالت الهطوالت املطرية 
لن�سب جتاوزت 25 % يف بع�ض املناطق مع ارتفاع درجات احلرارة مبعدل مت تقديره بحوايل 0.9 درجة مئويه 

القرن املا�سي  �سبعينات  منذ 
نتح  التبخر  معدالت  وتزايد 
التحليل  نتائج  اأو�سحت  كما 
الهطوالت  لدليل  القيا�سي 
 SPEI املطرية والتبخر نتح  
واإعــداد  درا�سته  مت  والــذي 
العربية  الدول  لكل  منحنياته 
كــان   ،2012 عـــام  خـــال 
انخفا�ض  يف  ــره  اأث هــذا  لكل 
الرطوبة  حمــتــوى  م�ستوى 
مناطق  يف  بالرتبة  االأر�سية 
ومناطق  البعلية  الــزراعــات 
ادخل  مما  الطبيعية  املراعي 
مــ�ــســاحــات كــبــرية مــنــهــا يف 

منطقة عدم اليقني يف الزراعة، واخرج بع�ض املناطق من الزراعات ال�سيفية النخفا�ض م�ستوى املاء االأر�سي 
وارتفاع اأ�سعار املازوت امل�ستخدم يف �سخ املياه.

• اإن االنزياح املوؤكد ملدة قدرها تقرير IPCC 2012  بحوايل ثاثة اأ�سابيع كان لها اآثرها يف تراجع ن�سب العقد 
يف مناطق الإنتاج الزيتون وال�سنوبر وكان لها كذلك اأثرها على تزايد معدالت حرائق الغابات، مما دفع مبعدالت 
تدهور االأرا�سي يف املنطقة العربية مل�ستويات عالية قدرت بحوايل 14 % فيما بني عامي 2007 )46 %( و 2011 

)60 %( وظهر تاأثريها املتزامن مع اجلفاف يف انخفا�ض م�ستوى االأمن الغذائي العربي ب�سكل خطري.
• وقد ارتفعت الفجوة الغذائية نتيجة تاأثريات تدهور االأرا�سي امل�ساحبة لعوامل اأخرى عديدة اأهمها اجلفاف وتزايد 
ال�سغوط ال�سكانية وتزايد ندرة املوارد املائية باالإ�سافة اإىل ال�راعات واحلروب من 18 بليون دوالر عام 2008 

حلوايل 39 بليون دوالر عام 2011. 
لتدهور  املبكر  االإنــذار  م�روع  نتائج    MODIS and SPOT Vegetation 1km اأر�سيف  حتليل  اأظهر  وقد   •
مع  التدهور  ن�سبه  حم�سلة  عام  ب�سكل  النباتي  الغطاء  يف  وا�سح  تراجع  هناك  اإن  اإىل   2011-1999 االأرا�سي 
1999-2007، وميكن اإرجاع هذا  % خال الفرتة   35 %، بينما كانت   45 التح�سن يف املنطقة العربية حلوايل 
التدهور ال�ريع اىل تاأثري دورة اجلفاف املمتدة لفرتة طويلة منذ املو�سم الزراعي2006/2005– 2009/2008، 
على الرغم من االرتفاع الن�سبي يف كمية الهطوالت املطرية ويف املحتوى الرطوبي بالرتبة الذي بداأ من مو�سم 

2010/2009 بدرجات متفاوتة اأعاها قي املغرب العربي. 
• واملاحظ اإن التدهور كان اأعاه يف دول الكويت وجيبوتي وال�سعودية والعراق وال�سومال وال�سودان وم�ر 



87

التقرير الفني ال�سنوي - 2012

واليمن وليبيا و�سورية على الرتتيب، يف الوقت الذي ياحظ فيه حدوث حت�سن ب�سكل وا�سح يف فل�سطني وال�سومال 
ولبنان وال�سودان وتون�ض على الرتتيب.

مقارنة بني تغريات الغطاء النباتي خال فرتتني زمنيتني )1999-2007( و )2011-1999(

3-3-1-2 مراقبة التغري يف الغطاء النباتي– الإمارات العربية املتحدة :
االإدارة  مع  وبالتن�سيق  املتحدة  العربية  االإمــارات  بدولة  واملياه  البيئة  وزارة  مع  املوقعة  املذكرة  على  بناء   •
نتائج  من  االأر�سي  "التحقق  النباتي  الغطاء  تغريات  ملراقبة  تقرير  اإعداد  مت  "اأك�ساد"  العربي  باملركز  النباتية 

امل�سح الف�سائي للتغريات يف الغطاء النباتي".
• تناولت الدرا�سة يف البداية درا�سة مرجعية خمت�رة عن دولة االإمارات العربية املتحدة �سملت معلومات عامة عن 
الظروف الطبيعية للدولة، كما تناولت الدرا�سة الغطاء االأر�سي ح�سب اخلارطة االإقليمية لوكالة الف�ساء االأوربية 
)2009( والغطاء النباتي اعتمادًا على موزييك ال�سور الف�سائية من نوع الند�سات قدرة متييز 30 مرت )2004-

2007( وحتليل القرينة النباتية NDVI لهذه ال�سور، وعلى التحقق احلقلي، ثم تطرقت الدرا�سة بعد ذلك اإىل مراقبة 
باالإ�سافة  بعد،  عن  اال�ست�سعار  تقانات  با�ستعمال  املتحدة   العربية  االإمارات  دولة  يف  النباتي  الغطاء  تغريات 
النباتي والتغري  ال�سلبية للغطاء  اأنواع الغطاء االأر�سي، كما ربطت الدرا�سة بني التغريات  التدهور احلا�سل يف 
احلا�سل يف من�سوب ونوعية املياه اجلوفية، ثم تطرقت بعد ذلك الأ�سباب تدهور الغطاء النباتي وو�سعت بع�ض 

املقرتحات للحد من تدهور الغطاء النباتي واملحافظة عليه تبعًا مل�سبباته.
•اأظهرت النتائج اأن ما يناهز 80.13 مليون دومن اأي 95.85 % من م�ساحة دولة االإمارات العربية املتحدة تعر�ست 
لتغريات �سلبية يف الغطاء النباتي خال الفرتة ما بني 1999-2007 ، حيث تعر�ض نحو 91 % من امل�ساحة اإىل 
تدهور خفيف جدًا اإىل خفيف، ونحو 4 % كان تدهوره متو�سط، ونحو1 % تراوح تدهوره بني العايل والعايل 

2011 - 1999 2007 -1999  الدول
%العربية املناطق املتدهورة % املناطق امل�رقة % املناطق املتدهورة % املناطق امل�رقة

15 6338726 4 1690327 42 29759276 6 3944633 املغرب
40 34716584 3 2603744 28 67805828 5 12073166 اجلزائر
27 2612679 13 1257957 42 6814500 20 3288609 تون�ض
37 28084304 9 6831317 49 50941962 6 5831656 موريتانيا
46 25117021 13 7098288 25 43681775 0 186713 ليبيا
63 5335482 9 762212 34 6320164 8 1420913 �سوريا
10 15440 60 92639 13 136635 26 270539 لبنان
64 26437028 10 4130786 59 25979784 10 4588028 العراق
29 417853 2 28817 14 1263924 7 610345 االأردن
38 26748 15 10559 10 63991 32 200526 فل�سطني
47 47176588 2 2007514 62 61960321 3 2698345 م�ر
47 52024989 5 5534573 33 83226666 24 59985854 ال�سودان
50 7712366 15 2313710 20 12853944 30 19203574 ال�سومال
82 3203559 2 78136 89 2067079 1 24698 جيبوتي
69 161354286 1 2338468 66 140871561 1 1118817 ال�سعودية
46 813784 2 35382 83 966719 1 4140 قطر
38 15149064 3 1195979 74 22911470 1 170724 عمان
83 2610822 3 94367 92 1638317 1 14508 الكويت
35 2895564 17 1406417 61 5138535 1 50154 االإمارات
46 32981079 2 1433960 77 40507344 1 526024 اليمن
50 455023968 5 40945151 43 604909794 8 116211967 االإجمايل
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 2008 الدولة، وزادت مع عامي  % من م�ساحة   61.46 بلغت نحو  للتدهور قد  الن�سبة املئوية  جدًا.بينما كانت 
و2009 مما يثبت ت�سارع عمليات تدهور الغطاء النباتي يف دولة االإمارات يف ال�سنوات االأخرية.

وكان الغطاء االأر�سي النباتي االأكرث تعر�سًا للتدهور هو الغطاء من نوع االأ�سجار وال�سجريات ذات التغطية النباتية 
االأكرث من 15 %.والغطاء من النوع نباتات طبيعية متفرقة Sparse vegetation ذات تغطية نباتية اأقل من 15 %. 

3-3-2 درا�شة ومراقبة اجلفاف يف املنطقة العربية
3-3-2-1 م�رشوع درا�شة اأ�شباب وا�شرتاتيجيات التخفيف من اآثار خماطر اجلفاف الزراعي يف �شورية:

• يف اإطـــار تــعــاون اأكــ�ــســاد مع 
برنامج االأمم املتحدة االإمنائي، 
مت توقيع اتفاقية لتنفيذ م�روع 
وا�سرتاتيجيات  اأ�سباب  درا�سة 
اآثـــــار خماطر  مـــن  الــتــخــفــيــف 
�سورية،  يف  الزراعي  اجلفاف 
وميثل منوذجًا ميكن تعميمه على 
وي�سكل  كما  اأخرى  عربية  دول 
ا�ستجابة ملوجات اجلفاف التي 
�ربت �سورية واأدت اإىل هجرة 
حوايل اأكرث من مليون ن�سمة من 
وخا�سة  املــتــ�ــررة  املناطق 
ب�سورية  احلــ�ــســكــة  مبــحــافــظــة 

)36000 عائلة(، 
اال�ستقرار  ــدم  ع حــالــة  اأن  كما 
االقــتــ�ــســادي واالجــتــمــاعــي يف 
املناطق الريفية والهام�سية كنتيجة 
لرتاجع االإنتاجية الزراعية والتي 
و�سلت يف حما�سيل القمح البعلية 
 %  46 حـــدود  اإىل  واملـــرويـــة 
خال عام 2007-2008 ونفوق 
الـــرثوة  % مــن   25 ــارب  ــق ي مــا 
ومناطق  البادية  يف  احليوانية 
والبادية  �سورية  �ــرق  �سمال 
وكلها اأثرت على م�ستويات االأمن 
الغذائي وهي تاأتي كنتيجة للتكرار 

امل�ستمر لدورات اجلفاف وتزايدها من حيث ال�سدة وطول فرتاتها. 
•ت�سري نتائج الدرا�سة والتي متت خال اعوام  2011 
عالية  الــدول  �سمن  تقع  �سورية  اأن  اإىل   2012 و 
االأكرث ت�ررًا  امل�ساحات  التاأثر باجلفاف من حيث 
% من م�ساحة �سورية خال العقد  حيث غطت 79.8 
ن�سبتها  م�ساحة  ومثلت   2010-2000 �سنة  من 
19.9 % من امل�ساحة الكلية املتاأثرة  بدرجة ت�رر 
متو�سط،وحوايل  ت�رر  بدرجة   % و30  جدًا  عايل 

29.9 % بدرجة ت�رر منخف�ض.
الزراعية  املوا�سم  اإن  اإىل  النتائج  وت�سري  كما   •
و   2008/2007  ،2005/2004  ،2002/2001
والر�سم  باخلرائط  معرو�ض  هو  كما   2009/2008
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البياين والذي يو�سح اإن اأ�سواأ املوا�سم 
من حيث �سدة اجلفاف هي التي ارتفعت 
اإجمايل �سدة اجلفاف  فيها كل من ن�سبة 
املو�سم  يف  ومتثلت  ال�سدة  وم�ستوى 
�سدة  يلغت  حيث   2008/2007 الزراعي 
م�ستوى  فيها  )متثل   %  91.54 اجلفاف 
اإجمايل  من   %  51.11 ال�سعيفة  ال�سدة 
الزراعي  املو�سم  تــاه  اجلفاف(  �سدة 
�سدة  اإجــمــايل  بلغ  حيث   2009/2008
م�ستوى  فيها  متثل   %  73.54 اجلفاف  
ال�سدة ال�سعيفة 61.7 % من اإجمايل �سدة 

اجلفاف.
• تظهر النتائج كذلك اإن اأعلى املحافظات 
ال�ســـــورية تاأثـــرا باجلفاف حمافظــــات 
وديـــر  ودرعـــا  واحل�سكة  الرقــــة 

الـــزور. 
•ولتمثيل مناطق الطرد يف �سورية مت اإجراء 
ملحافظــة  تف�سيلية  حقلية  درا�ســــــات 
احل�ســــــكة لو�سع اإطار عام لدرا�ســــــات 
اجلفاف الزراعي حيث مت حتديد:خارطة 
ملحافظة  ــي  ــس االأرا� ا�ســــــتخدامات 
احل�ســــكة وحتديد املخاطر الواقعة على 
كل مــــن اأنـــواع ا�ســـتخدامات االأرا�سي 
لكل  متثيل  ميداين/�سمل  م�سح  تنفيذ  و 
اأنواع ا�ستخدامات االأرا�سي يف مناطق 
وكذلك  ــقــرى  وال للنواحي  احل�ســــكة 
لوحظ  حيث  االأرا�سي  بتدهور  عاقتها 

وجود ترابط بني املناطق االأقل ا�ستقرارا مع تواجد كل  من اجلفاف وتدهور االأرا�سي  مب�ستويات عالية.
• والأن االعتماد يف �سورية على مياه مت�ساطئة الأحوا�ض مائية م�سرتكة ميثل اأهمية عالية للتعرف على خماطر اجلفاف 
الهيدرولوجي والزراعي واملناخي وتدهور االأرا�سي على التغري يف كمية املياه ونوعيتها وتاأثريها على متلح 
االأحوا�ض.   الزراعية فقد مت درا�ستها وعقد مقارنات بني دول  االأرا�سي واالإنتاجيات  االأرا�سي وا�ستخدامات 
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باملقارنة مع مناطق حو�ض اخلابور يف تركيا خال الع�ر �سنوات االأخري لذلك مت تتبع االأحوا�ض املائية التي تنبع 
من تركيا كما يف اأحوا�ض الفرات ودجلة واخلابور والبليخ وتلك من لبنان كما يف العا�سي، كما متت املقارنة بني 

تغري اال�ستخدامات يف احل�سكة )ب�سورية(. 
• ولتحديد م�ستويات القابلية للت�رر، مت تقييم قدرات الدولة يف مقابل خماطر اجلفاف حيث وجد اأن املخاطر 

متو�سطة ب�سكل عام للدولة وبن�سبة تغطية عالية. 
• كما مت اإعداد موؤ�رات اال�ستقرار على م�ستوى النواحي املختلفة من �سوريا ودرا�ستها وتقييمها ،والتي اأو�سحت 

وجود عاقة طردية بني انخفا�ض قيمة موؤ�ر اال�ستقرار وزيادة الهجرة من القرى.
3-3-2-2 م�رشوع تو�شيف اجلفاف الزراعي يف قارة افريقيا وحو�س البحر املتو�شط وال�رشق الو�شط:

• بتمويل من  �سكرتارية االتفاقية الدولية للحد من املخاطر UNISDR  وبهدف اإعداد ورقة مرجعية لا�ستفادة 
منها يف اإعداد التقرير الدويل لتقييم املخاطر يف العامل والذي �سيتم اإطاقه عام GAR13( 2013( واال�ستفادة 
من تقييم اجلفاف الزراعي الذي اأعده "اأك�ساد" نفذت درا�سة غطت حوايل75 دولة متثل دول قارة اأفريقيا ومعظم 

دول حو�ض البحر املتو�سط وجميع دول ال�رق االأو�سط. 
• وقد مت اإعداد التقرير اخلا�ض بالدرا�سة ومناق�سته يف اجتماعني خلرباء من عدد من املنظمات الدولية واالإفريقية 
التقرير ملنظمة االأر�ساد  اإر�سال  اآخر عقد يف نريوبي. كما مت  اأولهما يف مدينة كيب تاون وتاه اجتماع  عقد 

اجلوية الدولية WMO لتقييم املنهجية امل�ستخدمة. 
من حيث  املتو�سط  البحر  اجلفاف يف حو�ض  دورات  تزايد  منها:  الهامة  احلقائق  من  عدد  اإىل  النتائج  وت�سري   •
ال�سدة والتكرارية وطول فرتات اجلفاف بدرجة كبرية خال العقد املمتد من 2000-2010، واإن معظم الدول 
العربية تتعر�ض لتاأثري اجلفاف بدرجات خمتلفة اأعاها يف ال�سومال، تليها  املغرب و�سورية والكويت ثم تون�ض 
لبنان وقطر وال�سعودية واالإمارات وال�سودان وجزر  العالية واملتو�سطة،  ثم   والعراق وجيبوتي بدرجة بني 
القمر بدرجة متو�سطة ويف االأردن واليمن وموريتانيا واجلزائر وليبيا و�سلطنة عمان بدرجة اقل، ثم بدرجة اقل 

بكثري يف م�ر.
• مت تقييم اخل�سائر يف االإنتاج الزراعي خال العقد املذكور اآنفًا مبتو�سط 39 بليون دوالر �سنويًا وتتزايد حدة 
خماطر اجلفاف على املراعي العربية والزراعات البعلية ب�سكل اأ�سا�سي تليها من حيث االأهمية الغابات ثم املناطق 

املروية، حيث لوحظ تراجعها يف املناطق املروية يف حواف دلتا النيل باملناطق اجلريية حديثة اال�ست�ساح. 
• كما اأ�سارت الدرا�سة للعاقة بني زيادة القابلية للت�رر مع انخفا�ض الناجت القومي االإجمايل وتراجع ن�سيب 
الزراعة حيث و�سل  االإجمايل على قطاع  القومي  الناجت  الدول يف   اعتماد  تزايد  القومي مع  الدخل  الفرد من 
% وموريتانيا   25 45% وال�سودان  % وجزر القمر   60 يف بع�ض الدول حلدود عالية ن�سبيا كما يف ال�سومال 

و�سورية واملغرب حوايل 17 %. 
• كما وتتزايد فر�ض التعر�ض ملخاطر اجلفاف مع تزايد عدد �سكان الريف املعتمدين على الزراعة وتزايد ن�سب 

الفقر والبطالة و�سعف املوارد املائية املتاحة.  
3-3-2-3 م�رشوع تقييم اجلفاف الزراعي وتدهور الأرا�شي يف اأهم الأحوا�س املائية امل�شرتكة )املت�شاطئة( 

يف املنطقة العربية:
• تعاين معظم الدول العربية من ندرة املوارد املائية، حيث تقل ح�سة الفرد ال�سنوية يف 4 دول عن 200 مرت مكعب 
�سنويًا ويف 8 دول عن 500 مرت مكعب �سنويًا وبقية الدول عن 1000 مرت مكعب �سنويًا، وحيث و�سل العجز املائي 
عام 2009 حلوايل 16 % ومن املتوقع اأن ي�سل عام 2025 اإىل37 %، مع العلم اأن 65 % من مياهها املتجددة 
تاأتي من خارج حدودها مما ي�سكل التهديد االأكرب لاأمن املائي العربي خا�سة يف ظل اجلفاف الذي يوؤثر على 
دول املنابع وجلوئها لبناء ال�سدود )تركيا واإثيوبيا(، والتو�سع يف الزراعات املروية وح�ساد املياه ب�سكل متزايد 
مما يوؤثر على املياه العابرة للحدود العربية �سلبًا من حيث الكم ونوعية املياه ويهدد ا�ستقرار الزراعة واالإنتاج 
الزراعي املروي، وي�سكل م�سدر تهديد لاأمن الغذائي العربي وم�سدرًا لتزايد تدهور االأرا�سي بالوطن العربي 

ودافعًا للمزيد من عدم اال�ستقرار وتزايد ال�راعات. 
• والأنه على امل�ستوى الدويل توجد اتفاقية غري مكتملة تنظم املياه الزرقاء العابرة بني الدول )االأنهار( وال توجد 
اتفاقية لتنظيم املياه اخل�راء )مناطق الهطوالت املطرية واملياه اجلوفية(، لذلك قام املركز العربي "اأك�ساد" 
االأحوا�ض املائية  تقريرًا حول حالة  باإعداد  الإ�سرتاتيجية احلد من املخاطر  االإقليمي  العربي  بطلب من املكتب 
امل�سرتكة من املنابع ودرجة تعر�سها ملخاطر اجلفاف وتدهور االأرا�سي واأنواع اال�ستخدامات االأكرث تاأثرًا يف 
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اأحوا�ض الفرات ودجلة والعا�سي والنيل وال�سنغال.
• وقد نظم اأك�ساد ور�سات عمل اإقليمية ملناق�سة اأو�ساع االأحوا�ض املائية:

- ور�سة العمل االأوىل حول الفرات ودجلة والعا�سي عقدت يف بريوت مب�ساركة خرباء من العراق ولبنان.
- ور�سة العمل الثانية حول حو�ض ال�سنغال وموريتانيا عقدت يف موريتانيا.

- ور�سة العمل الثالثة حول حو�ض النيل عقدت يف القاهرة مب�ساركة خرباء من م�ر وال�سودان. 
- ور�سة العمل الرابعة حول اأحوا�ض اأنهار الفرات ودجلة والعا�سي، عقدت يف دم�سق.
3-3-2-4 م�رشوع اإدارة اجلفاف يف الدول العربية )�شورية والأردن وم�رش ولبنان(:

• عرف اجلفاف من خال )IPCC2011( باأنه، "فرتة تراجع الهطوالت املطرية لفرتة طويلة كافية الإحداث خلل 
الن�ساط املتاأثر باجلفاف. فالرتاجع يف  مائي ب�سكل غري عادي، ومفهوم اجلفاف ن�سبي لذلك يجب حتديد نوع 
"اجلفاف املناخي"، والنق�ض يف املحتوى الرطوبي للرتبة ب�سبب اجلفاف  كميات الهطوالت املطرية يطلق عليه 
بحيث يوؤثر على املو�سم الزراعي وعلى االإنتاج الزراعي ميكن اإن نطلق عليه "اجلفاف الزراعي اأو جفاف الرطوبة 
االأر�سية"، بينما اجلفاف الذي يوؤثر على م�ستوى اجلريان ال�سطحي للمياه ور�سح وتخلل املياه خال الرتبة ي�سبب 
ما يطلق عليه "اجلفاف الهيدرولوجي"، ويوؤثر 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 

 . drought-mega اجلفاف لفرتة عقد اأو لفرتة اأطول من عقد من الزمن
• يعترب اجلفاف احد املخاطر الطبيعية االأكرث تعقيدا واالأقل يف الفهم مقارنَا مع جميع االأخطار الطبيعية، مما يجعل 

تاأثريه على عدد اأكرب من النا�ض اأكرث من اأي خماطر طبيعية اأخرى. 

ــاد  ــس اأكــ� ــار  ــي ــت الخ •ونظرًا 
حالة  اإعـــداد  يف  للم�ساركة 
درا�ــســيــة حــول اجلــفــاف يف 
التقرير  خـــال  ــن  م ــامل  ــع ال
الطبيعية  باملخاطر  اخلا�ض 
 IPCC +UNISDR  الذي يعده
الدويل  التقرير  وكذلك  معًا 
الطبيعية  املــخــاطــر  لتقييم 
البنك  وتــقــريــر   GAR11
التغريات  مع  للتكيف  الــدويل 
العربية.  باملنطقة  املناخية 
جديدة  منهجية  اأك�ساد  اتبع 
مراقبة  عــلــى  تعتمد  ــًا  ــي دول
ب�سور  باال�ستعانة  اجلفاف 

."Vegetation Healthy Index االأقمار ال�سنعية بنظام "دليل �سحة النبات

م�ستويات تاأثر اأقاليم الوطن العربي باجلفاف
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 • وعمل خال عام 2012 على متابعة مراقبة اجلفاف يف دول امل�رق العربي من خال اإدخال ال�سور الف�سائية 
حلالة  الزراعي  املو�سم  خال  �سهرية  خرائط  منها  املتعددة،  اخلرائط  واإعــداد  و2012   2011 لعامي  اجلديدة 
االأكرث  العربي وطول فرتته واملناطق  الوطن  �سنوات، خرائط تكرارية حلدوث اجلفاف يف   10 اجلفاف طوال 

ت�ررا باجلفاف يف الوطن العربي.
• وياأتي هذا امل�روع بالتعاون مع الوكالة االأملانية للدعم الفني GIZ ويهدف اإىل نقل هذه املنهجية اإىل ثاثة 
مراكز متخ�س�سة يف الوطن العربي، هي وحدة درا�سات اجلفاف يف وزارة الزراعة يف �سورية ومركز البحوث 
الزراعية واالإر�ساد باالأردن و املعمل املركزي للمناخ الزراعي مبركز البحوث الزراعية مب�ر، بالتعاون مع 

املركز الوطني لا�ست�سعار عن بعد بلبنان ،بهدف:
- حت�سني نظم مراقبة اجلفافDrought Monitoring ونظم االإنذار املبكر وحتديد املناطق االأكرث قابلية للت�رر 

من خال ا�ستخدام منهجيات حديثة تعتمد على مراقبة اجلفاف باال�ست�سعار عن بعد، 
- التاأكيد على اخلطوات الواجب اتخاذها لتعميق مفهوم  اال�ستعداد  Preparedness يف املناطق االأكرث قابلية 

للت�رر للتخفيف من خماطر اجلفاف. 
• ونفذ اأك�ساد دورات لنقل املنهجية يف كل من االأردن وم�ر و�سورية خال اعوام  2010 و 2011 و2012.

3-3-3 اإعداد خرائط الرتبة:
3-3-3-1 م�رشوع ا�شتكمال قاعدة بيانات الرتبة واحلقل- املنطقة ال�شمالية الغربية يف دولة ليبيا:

• ا�ستنادًا اإىل اتفاقية التعاون امل�سرتك مع الهيئة العامة للمياه يف دولة ليبيا، بداأ م�روع ا�ستكمال قاعدة بيانات الرتبة 
واحلقل للجزء املتبقي من املنطقة ال�سمالية الغربية من ليبيا )املمتدة من منطقة زوارة وحتى احلدود التون�سية(. حيث 

املتوفرة   واخلرائط  املعلومات  جتميع  مت 
للجزء املتبقي من املنطقة ال�سمالية )800األف 
هكتار(،وحتليل واإعداد خرائط لل�سخر االأم 
يف  واإدخالها  الفيزيوغرافية  والــوحــدات 

قاعدة البيانات.
نظام  اإعــداد  على  الليبي  اجلانب  تدريب   •
املعلومات  نظم  ا�ستخدام  وعلى  ال�سوتر 
اجلغرافية يف جمال التحليل املكاين )دورة 
متقدمة( اإ�سافة اإىل دورة يف اأ�سا�سيات نظم 
املعلومات اجلغرافية ملهند�سي اإدارة الرتبة 

يف الهيئة العامة للمباه .
اإدارة   ( الليبي  اجلانب  تزويد  مت  كما   •
الرتبة الهيئة العامة للمياه ( بخارطة اأولية 
قطاعات  اإعــداد  اجل  من  ال�سوتر  لوحدات 
لهذه  احلقلي  والتحقق  ــة  ــازم ال الــرتبــة 

الوحدات واإعداد اال�ستمارات اخلا�سة بها. 
• كما ومت تدريب خرباء ليبيني على ربط البيانات احلقلية بالوحدات اخلرائطية لل�سوتر.

UNISDR 3-3-4 التعاون مع اإ�شرتاتيجية الأمم املتحدة للحد من املخاطر
3-3-4-1 درا�شة اجلفاف الزراعي يف دول اأفريقيا واملتو�شط )2011-2000(: 

الزراعي يف  تقرير حول اجلفاف  اإعداد  UNISDR، مت  للحد من املخاطر  االأمم املتحدة  اإ�سرتاتيجية  بتمويل من 
اأفريقيا واملتو�سط 2011-2000.

وقد مت ا�ستخدام هذا التقرير كخلفية مرجعية من اإعداد تقرير التقييم العاملي ب�ساأن احلد من خماطر الكوارث - 
من  خبري  اختيار  ومت   ،2013 اأيار  يف  �سدوره  واملتوقع   GAR13 التنمية  تعريف  واإعادة  املخاطر  عن  الك�سف 

املركز العربي اأك�ساد �سمن املجل�ض اال�ست�ساري الدويل للتقرير.
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- املــــوارد املائيــــــة  4
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4-1برنامج الإدارة املتكاملة للموارد املائية

4-1-1 م�رشوع ا�شتخدام التقانات الريا�شية احلديثة يف تنمية واإدارة املوارد املائية: 
4-1-1-1 م�رشوع اإعداد نظام دعم القرار لتحقيق الإدارة املتكاملة للموارد املائية:

الجنازات الأ�شا�شية:
يعد ربط منوذج WEAP مع النموذج 

االأكرث �سيوعًا يف منذجة املياه اجلوفية MODFLOW اأحد اأهم االجنازات يف هذا امل�روع، اإ�سافًة اإىل تو�سيع نطاق 
عمل النظام بتزويده باأدوات اإ�سافية ت�ساعد متخذ القرار على حل جمموعة اأكرب من امل�ساكل املتعلقة باإدارة املوارد 

.MODPATHو Model Optimizationو MABIA :املائية وهي عبارة عن ثاثة برامج اأ�سا�سية
ُنظمت  و2012    2011 عامي  •خال 
من  كل  يف  لفنيني  تدريبية  دورات 
واملغرب  و�سورية  ولبنان  االأردن 
نظم  جمــال  يف  وفل�سطني  وتــونــ�ــض 
املتكاملة  لاإدارة  كاأداة  القرار  دعم 
ــة، والــتــكــيــف مع  ــي ــوارد املــائ ــم ــل ل

التغريات املناخية.
• كما ومت  العمل على تطوير اأداة جديدة 
تدعى Linkitchen الإمتام عملية الربط 
مع MODFLOW  بكل �سهولة ودون 
حيث  م�ساعدة  برجميات  اإىل  احلاجة 

متتاز هذه االأداة مبا يلي:

تلك  اإدارة  الت�سـاركي يف  النهج  للموارد املائية وتطبيق  االإدارة املتكاملة  اإىل حتقيق مبداأ  الربنامج  يهدف 
املوارد للو�سول اإىل حتقيق اال�ســـتخدام امل�ســتدام واالأمثل  للموارد املائية ال�ســــطحية واجلوفية املتاحة من 

.Decision Support System  DSS خال بناء نظام متكامل لدعم القـــرار يف اإدارة املوارد املائيــــة

وتقييم  تخطيط  نظام  يهدف 
 ،WEAP املائية  املـــوارد 
اإىل تخ�سي�ض املوارد املائية 
ـــددة لــا�ــســتــخــدامــات  ـــح امل
باأداة قوية  املختلفة وربطها 
املتكامل  للتخطيط  وعملية 
هذا  طور  املائية.  للموارد 
املعهد  مع  بالتعاون  النظام 
الـــفـــدرايل لــعــلــوم االأر�ـــض 
واملوارد الطبيعية يف اأملانيا 
ا�ستوكهومل  ومعهد   BGR
يف  بو�سطن  مدينة  يف  للبيئة 
االأمريكية  املتحدة  الواليات 

.SEI



96

املركز العربي - اأك�ســـاد

GIS اإمكانية العمل يف بيئة-
.WEAP - MODFLOW م�سممة لتلبية احتياجات الربط بني-

-�سهلة اال�ستخدام وال حتتاج اإىل مهارات متقدمة.
.WEAP سهولة نقل البيانات من واإىل�-

وقد مت اإعداد دليل م�ستخدم باللغة االنكليزية وقام املركز العربي اأك�ساد برتجمته اإىل اللغة الفرن�سية ل�سمان انت�سار 
اأو�سع يف الدول الفرانكوفونية وخا�سة دول املغرب العربي.

:MABIA اأ.برنامج
االإدارة  مفهوم  ال�ستكمال 
مت  املائية  للموارد  املتكاملة 
يخت�ض  الــذي  اجلانب  تطوير 
املائية  االحتياجات  بح�ساب 
النباتي  وللغطاء  للمحا�سيل 
ــة  ــزراع ال كـــون  عـــام  ب�سكل 
للموارد  االأكرب  امل�ستهلك  هي 
املائية يف معظم بلدان الوطن 

 )INAT( للعلوم الفاحية يف تون�ض MABIA الذي مت تطويره يف املعهد الوطني  العربي لذلك مت اختيار برنامج 
وربطه مع WEAP ملا له من ميزات كثرية نذكر منها:

• يقوم بح�ساب قيم النتح- تبخر املرجعي والفعلي اليومي.
•يعتمد طريقة FAO-56 ثنائية معامل املح�سول والتي متكن من ف�سل النتح عن التبخر من �سطح الرتبة.

•يت�سمن عدة طرائق جلدولة الري تتنا�سب مع الطرائق ال�سائعة يف الوطن العربي.
• يت�سمن قاعدة بيانات كبرية للرتب واملحا�سيل متكن من اال�ستفادة من الربنامج حتى يف حال عدم توفر بيانات 

كثرية عن منطقة الدرا�سة.
•ميكن من ح�ساب الرا�سح اإىل املياه اجلوفية.

•يت�سمن منوذجا حل�ساب الغلة للمحا�سيل مما ميكن من اإدخال اجلوانب االجتماعية االقت�سادية يف درا�سة كفاءة 
ا�ستعمال املياه يف الزراعة.

:Model Optimization ب.برنامج
اإن االإدارة املتكاملة تعني عدم اإغفال اأي مكون من مكوناتها لذا تركز االهتمام يف املراحل االأخرية على ت�سمني 

برجميات تعالج اجلوانب االقت�سادية واالجتماعية وكذلك نوعية املياه.
مت اختيار برنامج All-Water-gw الذي يقوم بتحديد اال�ستخدام االأمثل للمياه اجلوفية Optimization عن طريق 

ربطه بربنامج Modflow وذلك من خال:
•تاأمني االحتياج املائي بالنوعية املائمة

•احلد االأدنى للتكلفة
•تخفي�ض الهبوط يف من�سوب املياه اجلوفية

وي�سمح الربنامج بو�سع حمددات constraints من قبل امل�ستخدم وهي:
-احلد االأدنى امل�سموح النخفا�ض املياه اجلوفية يف اخللية.

-احلد االأق�سى امل�سموح مللوحة املياه اجلوفية.
-احلد االأق�سى لل�سخ امل�سموح ح�سب ا�ستطاعة امل�سخة و اأنابيب النقل.

WEAP كما مت اأي�سًا اإعداد دليل امل�ستخدم واأمثلة تطبيقية لتو�سيح وت�سهيل كيفية ا�ستخدامه مع
:MODPATH ج.برنامج

الربنامج الثالث الذي مت ت�سمينه يف WEAP هو MODPATH الذي ي�ستخدم يف حتديد حركة امللوثات يف االأو�ساط 
برنامج  مع  بالتوافق  يعمل  الربنامج  املائية.  امل�سادر  حرم  وحتديد  املحتملة  التلوث  ومناطق  اجلوفية  املائية 

.USGS ومطور من هيئة امل�ساحة اجليولوجية االأمريكية Modflow
•يف الربع االأخري من العام 2012 اقرتح املركز العربي اإجناز كتيب يت�سمن تلخي�ض للجوانب الفنية التي يت�سمنها 
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التي  ــافــات  االإ�ــس بعد  وخــا�ــســة   WEAP
الـ  و  املركز  بني  التعاون  خــال  من  متت 
من  وتنقيحه  اإعدادة  مت  الكتيب  هذا   ،BGR
الفرقاء امل�ساركني يف امل�روع وهو  قبل 
طباعته  قبل  االأخري  التنقيح  طور  يف  حاليًا 
مما  املعنية  واملوؤ�س�سات  الــدول  يف  ن�ره 
�سي�ساعد على التعريف ب�سكل اأو�سع لربنامج 
WEAP الذي يخت�ض يف االإدارة املتكاملة 

للموارد املائية.
عمان  يف  ختامية  عمل  ور�سة  اأقيمت  •كما 
فيها  2012، مت  الثاين  ت�رين   18-16 من 
اإىل  والــدعــوة  امل�روع  اجنــازات  عر�ض 

ن�ر التقانات املطورة يف العامل العربي.
• وقد تقدم املركز العربي مبقرتح م�روع 

املتكاملة  االإدارة  القرار يف  " نظام دعم  بعنوان    BMZ االأملانية  االقت�سادي والتطوير  التعاون  لوزارة  متمم 
للموارد املائية"، هو ا�ستمرار ودعم للم�روع املنجز ون�ر لاأدوات املطورة وامل�ستخدمة يف دعم القرار يف 

اإدارة املوارد املائية.
4-1-1-2م�رشوع درا�شة املياه اجلوفية يف حو�س ال�شاحل:

متيز املركز العربي بخربة جتاوزت الثاثني عامًا يف ا�ستخدام تقانات النمذجة الريا�سية حلركة املياه اجلوفية 
طور خالها العديد من النماذج الناجحة الإدارة االأحوا�ض املائية اجلوفية العربية وقد ا�ستخدمت هذه النماذج 
كاأداة لتحقيق االإدارة املثلى لهذه االأحوا�ض وفق خطط ا�ستثمارية خمتلفة ويتابع حاليا يف درا�سة ثاثة اأحوا�ض 

مائية جوفية.
وال�سمالية  الغربية  اجلهة  اأق�سى  يف  يقع  حيث  ال�سوري،  ال�ساحل  حو�ض  يف  املائية  املوازنة  درا�سة  اأك�ساد  تابع 

 5049 احلو�ض  م�ساحة  تبلغ  �سورية.  من  الغربية 
كم2 بامتداد جنوب- �سمال على طول �ساطئ البحر 
االأبي�ض املتو�سط وموازيًا له بطول حوايل125 كم، 
البحر  40 كم. ي�سكل  وبعر�ض و�سطي يبلغ حوايل 
للحو�ض ويحده  الغربية  املتو�سط احلدود  االأبي�ض 
من ال�رق وال�سمال ال�رقي حو�ض نهر العا�سي، 
حيث يعترب خط تق�سيم املياه ال�سطحية ل�سا�سل اجلبال 
بني  الفا�سل  الهيدروجيولوجي  احلد  هو  ال�ساحلية 
احلو�سني.  يت�سمن امل�روع اإعداد منوذج ريا�سي 
يف  تف�سيليني  منوذجني  و  ال�ساحل  حلو�ض  اإقليمي 

منطقتي دم�رخو و�سهل عكار /البقيعة. 
4-1-1-2-1النموذج الإقليمي حلو�س ال�شاحل 

ال�شوري:
االإجنازات الرئي�سية:

1.مت اإن�ساء النموذج الهيدروجيولوجي االعتباري 
الــنــمــوذج  هـــذا  يــحــتــوي   . الــدرا�ــســة  ملنطقة 
والهيدروليكي  الهند�سي  التمثيل  على  االعتباري 
الطبقات  جلميع  الــهــيــدروجــيــولــوجــي  للو�سع 
الهيدروجيولوجية املتو�سعة يف حو�ض ال�ساحل 
اخلارطة  مــن  الــنــمــوذج  مــدخــات  تتكون  حيث 
 اخلارطة اجليولوجية حلو�ض ال�ساحل ال�سوريالطبوغرافية، حدود الطبقات الهيدروجيولوجية، 

حتديد حركة امللوثات يف االأو�ساط امل�سامّية
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�سطوح  الطبقات،  واأبــعــاد  �سماكة 
اإىل  العمق  االرتــفــاعــات،  ت�ساوي 
اإىل منظومة  �سطح املياه، باالإ�سافة 

حركة املياه اجلوفية.
ــات  ــان ــي ــب ال ــع  ــي جــم اإعـــــــداد  مت   .2
ــة  املــتــوفــرة  ــوجــي ــول ــدروجــي ــي ــه ال
  Hydrgeological Parameters
من حيث الناقلية، النفوذية، معامل 
التخزين وامل�سامية للحوامل املائية 
 . احلــو�ــض  مــن  مناطق حمــددة  يف 
كما مت اإعداد خرائط توزيع التغذية 
ــار  واأب الينابيع  مــواقــع  اجلوفية، 
وجمــاري  ال�سخ   واآبـــار  املراقبة 
االأودية واالأنهار الرئي�سية يف منطقة 
النموذج ومت اإدخال هذه املعلومات 

اإىل �سبكة النموذج الريا�سي.
3. متت عملية املعايرة ملرحلة الثبات  
Steady Stateاأو املرحلة االبتدائية 
عندها  والــتــي  الريا�سي  للنموذج 
الهيدروليكية  الثوابت  قيم  تتغري  ال 
املعايرة.  عملية  خــال  الزمن  مع 
التحديد  املرحلة  هــذه  خــال  ومت 
االأويل لقيم املعامات الهيدروليكية 
الطبقات  جلميع  الزمن(  مع  )الثابتة 

اجليولوجية، كما مت حتديد قيم عنا�ر املوازنة املائية 
االأولية كما مت حتديد العاقة الهيدروليكية بني الطبقات 

املائية وبني منطقة النموذج واملناطق املجاورة.  
الثابتة   احلالة  معايرة  خمرجات  جميع  ا�ستخدام  مت   .4
املياه  �سطح  ح�ساب  يف  متثلت  والتي   Steady State
)معامل  الهيدروجيولوجية  واخل�سائ�ض  اجلوفية 
معامل   امل�سامية،  الــنــفــوذيــة،  معامل  الناقلية، 
والنهر،...الخ(   للينابيع  الهيدروليكية  املو�سلية 
 Transient للنموذج  الثبات  عــدم  حلالة  كمدخات 
State. وتهدف معايرة عدم الثبات اإىل الو�سول اإىل 
معايرة التغري يف م�ستوى �سطح املياه اجلوفية )مقدار 
فرتة  �سمن  املراقبة  اآبــار  يف   )Drawdown الهبوط 
نتائج  ا�ستخدام  ثم  التغري ومن  قيمة  فيها  زمنية حمدد 
النموذج املعايرة للتنبوؤ يف �سلوك الطبقة املائية الناجت 

عن اال�ستثمارات املائية احلالية وامل�ستقبلية.
5. متت معايرة حالة عدم الثبات باالعتماد على مراقبة 
وقيا�ض مقدار الهبوطات يف اآبار املراقبة ل�سطح املياه 
اجلوفية املتاحة للحوامل املائية باحلو�ض  خال فرتة 
واالأنهار  الينابيع  وت�ساريف   2010-1976 املعايرة 

الرئي�سة )متو�سط طويل االأمد(.

مقطع يف النموذج االعتباري

املخطط البياين ملنهجية اإعداد معطيات النموذج الريا�سي

 خارطة معايرة ت�ساوي من�سوب �سطح املياه اجلوفية 
املح�سوب واملقا�ض للحامل االأول
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الهيدروجيولوجية املتوفرة للحو�ض،  6. بناء على املعلومات 
اجلوفية  املياه  يف  اال�ستثمارات  مقدار  يف  التغري  اخــذ  مت 
فرتات  جلميع  للنموذج  املعايرة  عملية  خال  االعتبار  بعني 
احلدود  على  ثابت  اجلوفية  املياه  �سطح  اعترب  بينما  االإجهاد 

الهيدروليكية. 
4-1-1-2-2م�رشوع النموذج الريا�شي ملنطقة دم�رشخو: 

درا�سة تداخل مياه البحر مع املياه اجلوفية ومدى تاأثريها على 
نوعيتها: 

اأ. املوقع العام ملنطقة الدرا�سة:
ال�سوري  ال�ساحل  يف  الاذقية  مدينة  �سمال  دم�رخو  �سهل  يقع 
العام  والطريق  البحر  �ساطئ  بــني  الواقعة  املناطق  وي�سم 
عدة  بلدات  �سمنها  وتقع  ك�سب  اإىل  الاذقية  مدينة  من  الوا�سل 
وتوجد  ال�سام  وبرج  وال�سامية  الق�سب  وبرج  دم�رخو  منها 
على احلدود ال�رقية منه عدة �سدود مائية مثل �سد برمانة و�سد 
اجلوزية و�سد كر�سانا ويحده من اجلنوب املجرى االأدنى لنهر 

الكبري ال�سمايل ومن ال�سمال نهر قنديل. 
ب.الهدف من امل�رشوع:

اجلوفية  املياه  مع  املاحلة  البحر  مياه  تداخل  درا�سة مدى  هو 
العذبة يف هذه املنطقة املنخف�سة ن�سبيًا ومعرفة مدى تاأثري ذلك 
ريا�سي  منــوذج  اإعــداد  طريق  عن  اجلوفية  املياه  نوعية  على 

يدر�ض حركة املياه اجلوفية ونوعيتها يف هذا ال�سهل.
ج.الجنازات الرئي�شية:

4-1-1-2-3 م�رشوع النموذج الريا�شي ملنطقة �شهل عكار -البقيعة:
اأ.املوقع العام ملنطقة الدرا�شة: 

حتتل منطقة �سهل عكار اجلزء اجلنوبي من حو�ض ال�ساحل ال�سوري. 
حدود منطقة ال�سهل: من الغرب يحده البحر االأبي�ض املتو�سط، من ال�رق �سل�سلة من التال واله�ساب، من اجلنوب 
جمرى النهر الكبري اجلنوبي واحلدود الدولية مع لبنان، ومن ال�سمال يحده نهايات �سفوح �سل�سلة اجلبال ال�ساحلية، 
وحتى  البحر  �سطح  فوق  مرت   50 بني  ما  ترتاوح  الطبوغرافية  املنا�سيب  كم2،   250 حوايل  ال�سهل  منطقة  م�ساحة 

املن�سوب �سفر.
ب.الهدف الرئي�شي من هذه الدرا�شة: 

1.معرفة البنية اجليولوجية والهيدروجيولوجية وال�روط احلّدية  ملنطقة �سهل عكار. 

خطوط ت�ساوي تركيز �ساردة الكلور يف الطبقة 
املائية الرباعية من 50 اىل 2100 ملغ/ل

 57 حوايل  م�ساحتها  تبلغ  والتي  للنموذج  املعتربة  املنطقة  كامل  لتغطية  النموذج  �سبكة  اأبعاد  حتديد  •مت 
كم2 تقريبًا اعتمادا على التوزيع اجلغرايف للقيا�سات واملعلومات الهيدروجيولوجية املتاحة وانطاقًا من 

االأهداف الرئي�سية للنموذج الريا�سي.
• مت حتديد حدود النموذج الريا�سي لتنطبق على احلدود الهيدرولوجية حلو�ض دم�رخو واملتمثلة يف �ساحل 

البحر املتو�سط يف جهة الغرب وتك�سفات �سخور ع�ر النيوجني املحيطة باحلو�ض من اجلهات االآخرى. 
• مت جمع كافة البيانات املتوفرة وحتليلها وحتديد كافة االجهادات اال�ستثمارية املائية يف منطقة امل�روع 
وحتديد ال�روط املحيطية للنموذج الريا�سي، كما متت درا�سة نظام املياه اجلوفية وتطور نوعيتها منذ عام 

1976 وحدد النموذج االعتباري ملنطقة الدرا�سة. 
احلالة  من  للتثبت  متهيدًا  للمعايرة  اأوىل  كن�سخة  الثبات  وعدم  الثبات  حلالتي  الريا�سي  النموذج  اجناز  مت   •

الواقعية حلركة املياه اجلوفية ونوعيتها واإظهار النتائج واإعداد اخلرائط النهائية يف املرحلة القادمة. 
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2.اإعداد منوذج ريا�سي تف�سيلي ملنطقة 
�سهل عكار ي�ساهم يف فهم املنطقة من 

خال نتائجه والتي تتمثل مبا يلي: 
•اإعداد املوازنة املائية. 

•تقدير املخزون اجلويف وا�ستثماره. 
االآبار  معطيات  وحتليل  درا�سة  •نتائج 

اال�ستثمارية وتوزيعها اجلغرايف.
املياه  مــن  ــري  ال احتياجات  •تقدير 

اجلوفية. 
اجلوفية  ــاه  املــي تــاأثــر  مــدى  •حتديد 

وتداخلها مع مياه البحر. 
ال�سطحية  الري  مياه  من  العائد  •تاأثري 
املياه  ونوعية  اجلــويف  احلامل  على 

اجلوفية.
ج.الجنازات:  

الثاين  الن�سف  خــال  مت  لقد 
ا�ستعرا�ض   2012 عــام  مــن 
ال�سابقة  ــات  ــس ــدرا� ال كــافــة 
عـــــن مـــنـــطـــقـــة الــــدرا�ــــســــة 
اجليولوجية  البنية  ومعرفة 
ـــة  ـــوجـــي ـــول ـــدروجـــي ـــهـــي وال
ــة  ملنطقة  احلــدي ــروط  ــ� وال
كافة  وجتــمــيــع  عــكــار  �سهل 
وحتليلها  املتوفرة  البيانات 

واإعداد اخلرائط من اأجل بناء النموذج االعتباري متهيدًا لبدء عملية النمذجة الريا�سية.

4-1-2 م�رشوع الأمن املائي العربي 
4-1-2-1 م�رشوع اخلطة التنفيذية لإ�شرتاتيجية الأمن املائي يف املنطقة العربية ملواجهة التحديات 

واملتطلبات امل�شتقبلية للتنمية امل�شتدامة
تنفيذية  عمل  خطة  اإعداد  خال  من  العربي  املائي  االأمن  حتقيق  تعزيز  يف  امل�ساهمة  اإىل  العربي  املركز  ي�سعى 
الإ�سرتاتيجية االأمن املائي العربي يف املنطقة العربية ملواجهة التحديات ومتطلبات التنمية امل�ستدامة، و�سدر قرار 
املكتب التنفيذي للمجل�ض الوزاري العربي للمياه 18-2012/1/19 بت�سكيل جلنة عربية لطرح م�سودة برنامج تنفيذي 

ملتابعة تنفيذ اإ�سرتاتيجية االأمن املائي يف املنطقة العربية.وبناًء على ذلك:
4-1-2-2 م�رشوع الإدارة املتكاملة للموارد املائية لتحقيق تنمية م�شتدامة يف املنطقة العربية

موقع منطقة �سهل عكار باللون االأبي�ض

مقطع هيدروجيولوجي يف منطقة �سهل عكار يقع يف اجلزء اجلنوبي من احلو�ض 
حيث يبداأ من منطقة �سني مرورًا مبنطقة �سافيتا وينتهي قرب مدينة طرطو�ض

•عمل اأك�ساد على مراجعة االإ�سرتاتيجية وحمتويات وبنود اخلطة املقرتحة من قبل اللجنة، ول�سمان توافق 
البنود كافة فقد مت اجناز ملف حت�سريي يحتوي ملخ�ض اخلطة التنفيذية املقرتحة وحمتواها والهدف منها 
وكيفية بنائها مع مثال تعريفي متكامل الأحد ف�سولها وعر�ض ذلك على املجل�ض الوزاري العربي للمياه الذي 

عقد يف كانون الثاين/2013 حيث مت اعتماد منهجية العمل املقرتحة الإجناز الف�سول املطلوبة. 
•كما قام اأك�ساد باإعداد مقرتح اخلطوط العري�سة لكل جزء من اأجزاء اخلطة التنفيذية وال�سكل الذي �سيبدو عليه 

كل ف�سل من الف�سول.
•قام اأك�ساد بدعوة اأع�ساء اللجنة والوزارات املعنية يف الدول العربية ملراجعة الن�سخة االأخرية من هيكلية 

اخلطة التنفيذية املقرتحة واإر�سال ماحظاتها اىل املركز العربي.
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•�سمن م�روع االأمن املائي يف املنطقة العربية ي�سعى املركز العربي لتنفيذ اأربعة م�ساريع وذلك بعد اإقرار املجل�ض 
الوزاري العربي للمياه للم�ساريع املنبثقة عن م�روع االإدارة املتكاملة للموارد املائية. هذه امل�ساريع هي:

- رفع كفاءة ا�ستعمال املياه يف املنطقة العربية
- التغريات املناخية وتاأثرياتها على املوارد املائية يف الدول العربية

- التو�سع يف ا�ستخدام املوارد املائية غري التقليدية
- تطبيق النهج الت�ساركي يف اإدارة املوارد املائية

•قام املركز العربي ب�سياغة مقرتحات م�ساريع االإدارة املتكاملة للموارد املائية IWRM ح�سب املاحظات التي 
اأبدتها ال�سناديق العربية املمولة وجميع ماحظات الدول املعنية بكل م�روع، علمًا باأن ردود الدول املوافقة 
اأكدت يف معظمها على تقدمي امل�ساعدة اللوج�ستية لتنفيذ هذه امل�ساريع، وطلب بع�سها متويًا الإجناز املهام املطلوبة 

منها.
4-1-2-2-1م�رشوع رفع كفاءة ا�شتعمال املياه يف الوطن العربي 

االقت�سادي  لاإمناء  العربي  ال�سندوق  على طلب  بناء  الري  كفاءة  على �سياغة مكون م�روع رفع  اأك�ساد  •عمل 
حول  مرجعية  درا�سة  اإعداد  بهدف  االأول  املرجعية:  ال�روط  دفرتي  من  االأوىل  الن�سخة  واإعداد  واالجتماعي 
تقييم واقع كفاءة ا�ستعماالت املياه يف الزراعة )كفاءة الري ب�سكل اأ�سا�سي( يف كٍل من �سورية ولبنان واالأردن 
وم�ر وتون�ض واجلزائر واملغرب والكويت، ودرا�سة جتاربها يف هذا املجال  والثاين الإعداد درا�سة �ساملة 
)من قبل ا�ست�ساري خبري يف جمال كفاءة ا�ستعمال املياه يف الزراعة(، حتلل واقع كفاءة ا�ستعمال املياه يف الري 
اعتمادًا على الدرا�سات املرجعية املنجزة حول ذات املو�سوع، وتقيم اأو�ساع كفاءة الري يف الدول العربية، 
وحتّدد اأوجه الق�سور، واأهم املعوقات التي حتول دون رفع تلك الكفاءة وتقرتح برنامج عمل ي�سمل امل�ساريع، 

واالأن�سطة الازم القيام بها يف الدول العربية للحد من العجز املائي الذي تعاين منه معظم هذه الدول.
هذه  بوثائق  املعنية  الدول  يف  والزراعة  الري  وزارات  بتزويد  العربي  املركز  قام  ال�سندوق  طلب  على  وبناًء 

امل�ساريع من اأجل اإبداء املاحظات والتاأكيد على ت�سمية من�سق وطني يكّلف مبتابعة هذه امل�ساريع. 
العربي  ال�سندوق  وطلبات  ماحظات  كافة  اأخذ  بعد  امل�روع  وثيقة  وحتديث  بتعديل  العربي  املركز  قام  •وقد 
لاإمناء االقت�سادي واالجتماعي الواردة يف كتابه االأخري بتاريخ 2012/4/26 باالعتبار، وقام باإر�سالها جمددًا 

اإىل ال�سندوق بتاريخ 2012/5/24 ليتم عر�سها على جمل�ض اإدارة ال�سندوق.
4-1-2-2-2 م�رشوع درا�شة التغريات املناخية وتاأثرياتها على املوارد املائية:

•اأعاد املركز العربي �سياغة وثيقة امل�روع لتتكامل مع امل�روع املتعلق بتقييم التغريات املناخية الذي ي�سارك 
التي خ�س�سها  ي�ستفاد من املنحة  )�سيدا( بحيث  ال�سويدية  الوكالة  تنفيذه �سمن امل�روع املمول من  املركز يف 
�سندوق اأبو ظبي للتنمية بقيمة 500 األف دوالر اأمريكي الإجناز الن�ساطات احليوية املتممة واملتعلق بتقييم اآثار 
التغريات املناخية على القطاع الزراعي من حيث تغري املوارد املائية املتجددة واالحتياجات املائية للمحا�سيل 
الزراعية )االأن�سطة ذات البعد املناخي- املائي- الزراعي( يف بع�ض الدول العربية االأكرث تاأثرًا بتغريات املناخ 
وبذلك يلبي طلباتها ويدعم جهودها يف و�سع �سيا�سات وخطط  التكييف مع التغريات املناخية املتوقعة  واآثارها 

املحتملة على التنمية امل�ستدامة يف املنطقة العربية.
للمجل�ض  الفنية  االأمانة  واىل   ،)2012/3/11 )بتاريخ  للتنمية  ظبي  اأبو  �سندوق  اإىل  امل�روع  وثيقة  اأر�سلت  •وقد 
الوزاري العربي للمياه مت�سمنة ن�ساطات وموازنة امل�روع الكلي لدرا�سة اآثار تغريات املناخ والظواهر اجلوية 

املتطرفة على املوارد املائية م�سافًا اإليها مقرتحات اال�ستفادة من منحة �سندوق اأبو ظبي للتنمية.
 ESCWA اأما بخ�سو�ض م�روع تقييم اأثر التغريات املناخية على املوارد املائية يف الوطن العربي بالتعاون مع•

فاإن االأعمال ت�سري ح�سب الربنامج التنفيذي املقرر وقد اأنهى املركز العربي البنود التالية: 
-حتديد وجتميع البيانات املناخية )احلرارة والهطول( وتقييمها وت�سنيف املتوفر منها على قاعدة بيانات منا�سبة 

ملعظم البلدان العربية.
-تقييم البيانات الهيدرولوجية والنماذج الهيدرولوجية املتوفرة ومعايري اختيارها ال�ستخدامها من اأجل تقييم 

اأثر التغريات املناخية على املوارد املائية يف املنطقة العربية.
-حت�سري البيانات الهيدرولوجية ملناطق الدرا�سة يف االأحوا�ض املعتربة. 

•وقد مت البدء بالنمذجة الهيدرولوجية لاختبار يف ثاثة اأحوا�ض مائية يف كل من تون�ض واالإمارات و�سورية.
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GIZ ويف اإطار م�رشوع التكيف مع التغريات املناخية بالتعاون مع
-مت توقيع مذكرة التفاهم مع GIZ يف الربع االأخري من العام 2012 وبداأ املركز العربي تنفيذ املهام املوكلة اإليه 

�سمن هذا امل�روع حيث عقدت عدة جل�سات عمل م�سرتكة مع اإدارة امل�روع.
املناخية  التغريات  مع  التكيف  طرق  على  للتعرف  وبلجيكا  اأملانيا  اإىل  اإطاعية  بزيارة  املركز  خرباء  وقام   -

واخلطط املناطقية يف هذا املجال 
-كما قام خرباء املركز بزيارة مواقع امل�ساريع الرائدة املقرتحة يف كل من م�ر- االأردن- لبنان ومت مناق�سة 

تفا�سيل امل�ساريع املقرتحة وطرح منهجيات العمل وخطط التنفيذ املمكنة.
4-1-2-2-3 م�رشوع تطبيق النهج التكاملي لإدارة املوارد املائية

بطلب من البنك االإ�سامي للتنمية متت اإعادة �سياغة وثيقة امل�روع وحتديد نطاقاته وطرح تطبيقه يف بع�ض الدول 
للتنمية واأر�سلت  البنك االإ�سامي  اأن يقدمه  لتتنا�سب مع ما ميكن  اأوىل وتقلي�ض ميزانية امل�روع  العربية كخطوة 

وثيقة امل�روع املعدلة اإىل البنك االإ�سامي للتنمية واىل االأمانة الفنية  للمجل�ض الوزاري العربي للمياه.
وقد اأبدت وزارتي الري يف كل من م�ر و�سورية وكذلك وزارة الفاحة التون�سية ترحيبهم بالتعاون يف اإجناز 

هذا امل�روع.
4-1-2-2-4 م�رشوع ال�شتخدام امل�شتدام للموارد املائية غري التقليدية

قام املركز العربي باإر�سال ن�سخة جديدة باللغة االنكليزية من وثيقة امل�روع املعدلة اإىل �سندوق االأوبك واإىل 
اأوبك مبا  �سندوق  اأ�سئلة  على  ردودًا  يحتوي  كتابًا  معها  مرفقًا  للمياه،  العربي  الوزاري  للمجل�ض  الفنية  االأمانة 
يخ�ض منهجية العمل املقرتحة وخطة العمل وال�ركاء املحتملني يف تنفيذ امل�روع، كما مت اإر�سال كتاب تذكري مع 

ن�سخة من املر�سل �سابقًا اإىل �سندوق االأوبك يف متوز وت�رين ثاين/2012، وبانتظار ردود ال�سندوق.
4-1-2-3 م�رشوع حتديث الدرا�شات اخلا�شة بحو�س احلماد العراقي- )الدرا�شة املائية(

بني  املــوقــع  العقد  •ت�سمن 
وزارة الزراعة يف جمهورية 
العربي  واملــركــز  ــعــراق  ال
�ــــــرورة تـــوفـــري �ـــروط 
امل�ساريع  وجنــاح  دميومة 
املزمع  املتكاملة  التنموية 
احلماد  حو�ض  يف  تنفيذها 

العراقي.
حالة  حتديث  من  البد  •وكان 
املائية  بــاملــوارد  املعرفة 
وذلك  واجلوفية،  ال�سطحية 
اعتمادًا على نتائج الدرا�سات 

ال�سابقة وامل�ستجدات التي تعر�ست لها منطقة احلماد �سواء من حيث الظروف املناخية اأو تطور ا�ستثمارات املوارد 
املائية بعد جمع واإح�ساء البيانات واملعلومات املتوفرة واإجناز بع�ض االأعمال امليدانية اال�ستطاعية وغريها.

املتوفرة  ال�سطحية  املائية  املوارد  ا�ستعمال  وح�سن  تعبئة  على  العراقي  احلماد  بحو�ض  التنمية  برنامج  •يرتكز 
واملقدرة بحوايل 55 مليون مرت مكعب وذلك باإن�ساء تقانات  ح�ساد مياه االأمطار مع الرتكيز على ال�سدود ال�سغرية 

وحواجز الن�ر وحواجز تغذية املياه اجلوفية.
ال�رب و�سقاية احليوانات والري  ا�ستثمارها كم�سدر ملياه  اإىل ح�سن  •تهدف درا�سة املوارد املائية واجلوفية 
اإمكانية توفر املياه وح�سن توزيعها يف مناطق  حيث �سرتكز امل�ساريع املقرتحة يف جمال املياه ال�سطحية على 
رعوية خمتلفة ون�ر املياه يف جماري االأودية وذلك باإن�ساء �سدود التخزين والتحويل والن�ر اإ�سافة اإىل التغذية 

ال�سناعية للمياه اجلوفية خا�سة حول االآبار اال�ستك�سافية. 
•اإن اإجمايل املياه اجلوفية امل�ستثمرة حاليًا داخل حو�ض احلماد تقدر بحوايل )5.8( مليون م3 �سنويًا وهي ب�سكل 
اأويل �سمن احلدود امل�سموحة اأو اأقل من تلك املقدرة اأو املقرتحة مبوجب درا�سات املوازنة املائية املنفذة من 

قبل عدة دار�سني �سابقني.

تغري درجات احلرارة مع الهطول ال�سنوي ملحطة الرطبة )2000-32(
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•ي�سود املناخ ال�سحراوي و�سبه ال�سحراوي �سطح اله�سبة الذي يتميز بعدة نظم لل�رف املائي ال�سطحي بوديان 
عميقة ذات اأهمية بالغة مثل وادي حوران- عامج- الغدف كنظام عميق يف اجلنوب، واآخر �سحل مثل وادي 

الولج اإ�سافة اإىل الوديان ال�سمالية املتو�سطة )مدي�سي�ض- عكا�سات- الرتقة- �سواب-...الخ( .
الجنازات الرئي�شية: 

4-1-2-4 م�رشوع التو�شع يف زراعة القمح با�شتخدام املياه اجلوفية يف وليتي نهر النيل و ال�شمالية قي جمهورية 
ال�شودان

•يف اإطار العقد املوقع بني وزارة الزراعة والري ال�سودانية 
القمح  بــزراعــة  التو�سع  اىل  املــ�ــروع  يهدف  واأكــ�ــســاد، 
ال�سمالية  و  النيل  نهر  املياه اجلوفية يف واليتي  با�ستخدام 
يف املناطق املعروفة )بالرتو�ض العليا( والبعيدة ن�سبيًا عن 

وادي نهر النيل يف املناطق ال�سحراوية.
•يهدف عمل اإدارة املوارد املائية يف هذا امل�روع اإىل:

نظام  يف  اجلوفية  املائية  واملعلومات  البيانات  1.تقييم 
 Nubian sandstone system النوبي  الرملي  احلجر 

والتحقق منها ميدانيًا. 
امليداين  الهيدروجيولوجي  امل�سح  اأعمال  بع�ض  2.تنفيذ 

واإح�ساء االبار املحفورة حديثًا يف الواليتني وحتديث بيانات االآبار القدمية.
3.تنفيذ م�سوحات جيوفيزيائية كهربائية بطريقة ال�سبور الكهربائية ال�ساقولية VES يف املواقع امل�ستهدفة وتف�سري 

نتائج القيا�سات.
اأبعادها وكيفية  4.اإعداد تقرير هيدروجيوفيزيائي متكامل لكل موقع لتو�سيح حالة املوارد املائية اجلوفية و 

انت�سارها و مدى توفر اإمكانية اال�ستفادة منها كموازنة مائية عامة.
الجنازات الرئي�شية::  

1.مت جمع وحتليل البيانات املناخية ونتائج امل�سوحات امليدانية للمياه ال�سطحية واجلوفية بغية تقييم الواقع 
احلايل للموارد املائية وذلك يف �سوء املعلومات  والدرا�سات التي مت توفريها من طرف اجلانب العراقي 

ومت اإجناز تقييم ودرا�سة حتليلية متكاملة لكافة العنا�ر املناخية 
بتجميع  ال�سطحية واجلوفية  وذلك  للبيانات املناخية واملياه  2.يجري حتديث حالة املعرفة مع و�سع قاعدة 
ما ميكن من البيانات والتقارير وت�سنيفها وحتديد االأحوا�ض ال�ساكبة وت�سخي�ض موا�سفاتها الطبوغرافية 
االأمطار  ال�سطحية واجلوفية  ق�سد اقرتاح من�ساآت حل�ساد مياه  واجليومرفولوجية وتقدير املوارد املائية 

والتغذية اجلوفية.
3.مت تدقيق بع�ض الدرا�سات املنجزة ملن�ساآت ح�ساد مياه االأمطار املقرتحة من قبل اإدارة امل�روع خلدمة 

مربي االأغنام والتجمعات ال�سكانية ال�سغرية

1.مت جمع وت�سنيف وحتليل املعطيات املتوفرة من الدرا�سات ال�سابقة وترتيبها بال�سيغة املنا�سبة لا�ستفادة 
منها يف مراحل العمل التالية.

2.مت االنتهاء من تنفيذ اأعمال امل�سح الهيدروجيولوجي احلقلي الإح�ساء االآبار اال�ستثمارية و غريها يف منطقة 
امل�روع. وقد بلغ عدد االبار املح�ساة التي در�ست موا�سفاتها بحدود 2000 بئرًا موزعة على اأرا�سي 

الواليتني يف املواقع امل�ستهدفة لتعزز الفائدة من النقاط املائية املتاحة من الدرا�سات ال�سابقة.
القيا�سات  نتائج  الكهربائية احلقلية املطلوبة وتف�سري  االأعمال اجليوفيزيائية  تنفيذ حجوم  االنتهاء من  3.مت 
وو�سعها بال�سيغ املنا�سبة لتعظيم اال�ستفادة منها وذلك بواقع 187 نقطة �سرب كهربائي �ساقويل موزعة على 

املواقع امل�ستهدفة كما يلي:
والية نهر النيل: موقع كنيدرة 24، موقع �ساردية 30، موقع �سقادي 25، موقع وادي النقع 25

الوالية ال�سمالية: اأم جوا�سري 32 ، القعب )الكعب( )19(، غرب القولد 27، جمي 5
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يتم  اأن  املـــتـــوقـــع  •من 
ـــــــــــاز الــــتــــقــــريــــر  اجن
ئي  يا فيز جيو و ر لهيد ا
منت�سف  يف  االأويل 
بعدها  لتتم   2013 اآذار 
املبا�رة ب�سياغة التقرير 
الثمانية  للمواقع  النهائي 
وتو�سيح  املــ�ــســتــهــدفــة 
اجلوفية  املــيــاه  ــع  و�ــس
احلاملة  الطبقات  واأبعاد 
وكيفية  ومنا�سيبها  للماء 
اأفقيًا  توزعها وانت�سارها 

وراأ�سياً.
املياه  لنوعية  �ستعطى  •كما 
ومعرفة  الازمة  االأهمية 
الإنتاج  �ساحيتها  مــدى 
مناطق  ظروف  يف  القمح 

العمل.
•كما �سيتم تقدمي املقرتحات والتو�سيات بخ�سو�ض ا�ستثمار املياه اجلوفية غري املتجددة وفق اأ�س�ض علمية وعقانية 

لتحقيق اأف�سل ال�سبل للتنمية امل�ستدامة يف املناطق اجلافة.

مواقع االآبار التي متت زيارتها 
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4-2 برنامج حماية البيئة املائية
4-2-1م�رشوع درا�شة تقييم تاأثري التغريات املناخية والظواهر املناخية املتطرفة على 

املوارد املائية يف املنطقة العربية 
• ينفذ اأك�ساد هذا امل�روع بالتعاون مع الوكالة ال�سويدية للتنمية واال�سكوا و املنظمة العاملية لار�ساد اجلوية 

و املعهد ال�سويدي لاأر�ساد و الهيدرولوجيا، والهيئة االأممية للحد من خماطر الكوارث.
تنفيذ  خال  من  العربية  املنطقة  يف  املوارد  املائية  على  املناخية  التغريات  اثر  تقييم  اإىل   امل�روع  ويهدف   •

اخلطوات التالية:
  Regional  climate model s درا�سة التغريات املناخية يف املنطقة العربية با�ستخدام مناذج مناخية اإقليمية -

وفق �سيناروهات خمتلفه لاإنبعاثات الغازية
مناذج  ريا�سية  با�ستخدام  العربية  املنطقة  يف  املائية  امل�سادر  على  املناخية  التغريات  هذه  تاأثري  -درا�سة 

هيدرولوجية
-تقييم ح�سا�سية املنطقة العربية من الناحية االقت�سادية و االجتماعية  للتغريات املناخية

-حت�سري خرائط احل�سا�سية )للهدفني الثاين والثالث( با�ستخدام نظام املعلومات اجلغرايف ومن  ثم حتديد املناطق 
ال�ساخنة )االأكرث ح�سا�سية( يف املنطقة العربية.

وميكن تلخي�س  الأعمال املنفذة حتى تاريخه كما يلي: 
اأ.الدرا�شات املناخية:

با�ستخدام  العربي  املناخي  املجال  حتديد   •
والبيانات  الريا�سية  املناخية  الــنــمــاذج 
هذا  اعــتــمــاد  ومت   ، املــر�ــســودة  املناخية 
املنظمة  قبل  من  عامليًا  املناخي  املجال 
مراكز  وجميع  اجلوية  لاأر�ساد  العاملية 
املناخ  ــال  جم يف  العاملة  العلمي  البحث 

والتغريات املناخية. 
الو�سع  مناخ  حماكاة  اأعمال  من  االنتهاء   •
با�ستخدام   2010 حتى   1950 للفرتة  الراهن 
االإقليمي  املــنــاخــي  الــريــا�ــســي  ــمــوذج  ــن ال
وكذلك  كيلومرت   50  *50 وبدقة   PRECIS
ال�سويدي  املعهد  قبل  من  العمل  نف�ض  اأجنز 
الريا�سي  النموذج  با�ستخدام  SMHI  وذلك 
خال  يتم  و�سوف   Reg CM 4.1 املناخي 
ومعاجلة  وتدقيق  معايرة   2013 الــعــام 
نتائج النماذج وذلك الإمتام عمليات حماكاة 
مناخ امل�ستقبل للفرتة 2010-2100. بهدف 
حتديد تاأثري تغري املناخ على املوارد املائية 
الـتاأثر  نقاط  وحتديد  العربية  املنطقة  يف 

ال�ساخنة بتغري املناخ.
ور�سة  يف  التدريب  اأعــمــال  يف  امل�ساركة   •
املناخية   التوقعات  حــول  االإقليمية  العمل 
وقرائن الظواهر اجلوية املتطرفة با�ستخدام 
اأخ�سائي   20 تدريب  مت  حيث   ،RclimDex
مناخي من الدول العربية خال اآذار 2012 

يف الدار البي�ساء - املغرب.
ور�سة  يف  التدريب  اأعــمــال  يف  امل�ساركة   •

املجال املناخي العربي
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من  مناخي  اخ�سائي   20 تدريب  RCM، حيث مت  الريا�سية  املناخية   النماذج   ا�ستخدام  االإقليمية حول  العمل 
الدول العربية خال اأيار 2012 يف بريوت - لبنان.

واملعهد  اجلوية  لاأر�ساد  العاملية  واملنظمة  االإ�سكوا  مع  امل�روع  خلرباء  املو�سع  االجتماع  يف  امل�ساركة   •
الكوارث  للحد من خماطر  االأمم املتحدة  الإ�سرتاتيجية  االأممية  الهيئة  املياه واالأر�ساد اجلوية،  لعلوم  ال�سويدي 
احلايل  امل�روع  يف  العمل  �سري  تقدم  ملناق�سة  االإقليمية  املبادرة  م�روع  يف  ال�ركاء  وباقي   )UNISDR(
وامل�روع االإ�سايف حول تقييم ودرا�سة القرائن املناخية للظواهر اجلوية املتطرفة ونظام االإنذار املبكر عن 

اأخطار الكوارث )بريوت، حزيران 2012(.
ب.الدرا�شات الهيدرولوجية:

• فيما يتعلق بالدرا�سة الهيدرولوجية فقد مت و�سع معايري اختيار النماذج الهيدرولوجيه التي �ست�ستخدم يف الدرا�سه 
ومن ثم مراجعة النماذج الهيدرولوجيه امل�ستخدمه عامليًا .

• كما مت اختيار املناطق التي �سيتم فيها اختبار ومعايرة هذه النماذج الريا�سيه حيث مت اعتماد االأحوا�ض املائية 
التالية:

1. حو�ض جمرده يف تون�ض.
2.حو�ض وادي �سيقة يف �سلطنة عمان.

3.حو�ض نهر الكبري اجلنوبي امل�سرتك بني لبنان و�سورية.
• حيث مت جمع البيانات الهيدرولوجية 

واملناخيه ملواقع الدرا�سة وهي: 
�ستة  من  املطري  الهطول  بيانات   -
احلو�ض  يف  تقع   مطرية  حمطات 

ال�ساكب لوادي �سيقة.
- بيانات الت�ريف من اأربعة حمطات 
احلو�ض  يف  تــقــع  ــة   ــرتي ــدروم ــي ه

ال�ساكب لوادي �سيقة.
اأربع  الهطول املطري من  بيانات   -
احلو�ض  يف  تقع  مطرية  حمــطــات 

ال�ساكب لوادي جمردة.
- بيانات الت�ريف من ثاث حمطات 
احلو�ض  يف  تــقــع  ــة   ــرتي ــدروم ــي ه

ال�ساكب لوادي جمردة.
• كما مت جمع بيانات الرتبة والغطاء 
االأر�سي من قواعد البيانات العاملية 

التالية:
قاعدة  من  الطبوغرافية  البيانات   -

.Hydrosheds  :بيانات
من  االأرا�ــســي  ا�ستخدام  خرائط   -

قاعدة بيانات: 
.GlobCover Land Cover

بيانات:  قاعدة  من  الرتبة  خرائط   -
 Soil map of the World,

.UNESCO
النموذج  اإعـــــداد  ــًا  ــي حــال ــم  ــت وي  •
الريا�سي الهيدرولوجي ومعايرته.

 احلو�ض ال�ساكب لوادي �سيقه يف �سلطنة عمان

 احلو�ض ال�ساكب لوادي جمرده يف تون�ض
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4-2-2 م�رشوع التو�شع يف ا�شتخدام املوارد غري التقليدية للتكيف مع التغريات املناخية 
يف م�رش العربية:

بني  بالتعاون   امل�روع  هــذا  ينفذ   •
ووزارة     GIZ  ـــ وال العربي  املركز 
م�ر  جمهورية  يف  املائية  املــوارد 
اإطار م�روع التكيف  العربية، �سمن 
على  واأثرها  املناخية  التغريات  مع 
العربية  املنطقة  يف  املائية  املــوارد 
ا�ستدامة  عــلــى  املــحــافــظــة  ــدف  ــه ب
خال  من  ال�سطحية  املائية  املــوارد 
الري  اأقنية  ملياه  امل�سرتك  اال�ستثمار 
الزراعي مع  ال�رف  ال�سطحية ومياه 
يف  الطبيعية  املــوارد  حماية  �سمان 

منطقة الدرا�سة. 
مورد  تاأمني  اإىل  املــ�ــروع  يهدف   •
املائي  العجز  يغطي  اإ�ــســايف  مائي 
احلادث يف ف�سل ال�سيف وخا�سة يف 

املناطق التي تقع عند نهاية قناة ري املي�ساوية ومنها منطقة الدرا�سة يف املحمدية، حيث اعتاد �سكان هذه املنطقة 
العجز املائي  االأرا�سي وتغطية  لري  االإن�ساء مبا�رة  امل�سماة ج�ر  الزراعي  ال�رف  قناة  مياه  اال�ستفادة من 
احلا�سل وخا�سة لزراعة حم�سول الرز الذي يحقق ريعا كبريا للفاحني مما يجعلهم ي�رون على زراعته بالرغم 

من العجز املائي وتوجيهات الدولة لتقلي�ض زراعة هذا املح�سول ليتنا�سب مع املوارد املائية املتاحة.
- يدر�ض هذا امل�روع اإمكانية �سخ مياه ال�رف الزراعي من قناة ج�ر االإن�ساء اإىل قناة ري املي�ساوية بغزارة 
حوايل 0.5-0.9 م3/ثا لتغطية العجز املائي احلا�سل يف منطقة الدرا�سة �سمن حدود نوعية جيدة للمياه املخلوطة 

من اأجل ري املحا�سيل املعتمدة يف املنطقة .
- اإن فرق املن�سوب بني قناة ال�رف وقناة الري هو 2-3 م وعادة ما تقوم الدولة لتنفيذ هذا النوع من امل�ساريع 
اإىل اإن�ساء حمطات �سخ ثابتة لتوؤمن الغزارة املطلوبة، هذا النوع من احللول يحتاج اإىل بنية حتتية كبرية وذات 
كلفة عالية مما دعى اىل اقرتاح ا�ستبدال حمطات ال�سخ الثابتة مبتحركة يتم ا�ستئجارها خال فرتة العجز وهي 
ثاثة �سهور مما يقلل الكلفة، اأما على م�ستوى احلقل ف�سيتم تزويد احلقول مب�سخات �سديقة للبيئة ت�ستخدم الطاقة 

ال�سم�سية.
- هذه امل�سخات عادة ما تروي 8 فدانات وفق الدرا�سة املبدئية لهذا امل�روع، وهذا ال يتنا�سب مع احلاالت التي 
اآلت اإليها امللكيات يف منطقة الدرا�سة حيث ترتاوح امللكيات حول فدان واحد لل�سخ�ض واأحيانا لعائلة موؤلفة من 
خم�سة اأ�سخا�ض مما يدعو اإىل تفعيل دور اجلمعيات املحلية مل�ستفيدي املياه  وكذلك القيام بحمات التوعية حول 

ا�ستخدام هذا النوع من امل�سخات ال�سديقة للبيئة وخا�سة يف ظل التغريات املناخية التي ت�سهدها املنطقة.
4-2-3 م�رشوع حماية املياه اجلوفية:

4-2-3-1 م�رشوع اإعداد خارطة قابلية التلوث للحامل املائي اجلويف الأول يف دولة الإمارات العربية 
املتحدة 

واالأرا�سي  اجلافة  املناطق  لدرا�سات  العربي  املركز  مع  تفاهم  مذكرة  بتوقيع   املياه  و  البيئة  وزارة  قامت   •
القاحلة، الإجناز خارطة لتحديد قابلية التلوث الأول حامل مائي جويف  لدولة االإمارات اعتمادًا على املعطيات 

االأ�سا�سية املتاحة.
• لقد اأدى ال�سخ اجلائر من خزان املياه اجلويف )حوايل 800 مليون مرت مكعب �سنويًا( اإىل خلل كبري نظرًا الأن ن�سبة 
مياه االأمطار التي ي�ستفاد منها يف جتدد مياه اخلزان اجلويف قليلة. وت�سري وثائق االإ�سرتاتيجية الوطنية البيئية 
مياه اخلزان  ي�ستفاد منها يف جتدد  التي  االأمطار  مياه  ن�سبة  تقدر  اأن ح�سابات اخلرباء  اإىل  البيئي  العمل  وخطة 
اجلويف هي 10 % فقط )اأي حوايل 129 مليون مرت مكعب �سنويًا(، وهي ن�سبة �سئيلة ال تكاد تكفي لتغطية جزء من 
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هذا املخزون، يف حني تقدر كمية ال�رف من 
مكعب  مرت  مليون   800 بحوايل  اجلوفية  املياه 
مليون   670 حوايل  يبلغ  العجز  اأن  اأي  �سنويًا، 
تراجع  من  الرغم  وعلى  �سنويًا،  مكعب  مرت 
االحتياجات  تلبية  يف  اجلوفية  املياه  اإ�سهام 
ظل  عليها  الطلب  اأن  اإال  واحل�رية،  املنزلية 
اأدى  % �سنويًا مما   5 يف تزايد م�ستمر ومبعدل 
نوعية  تدهور  و  املائي  احلامل  ا�ستنزاف  اإىل 
ال�سهول  البحر يف  مياه  توغل  ناهيك عن  املياه 
للمياه  اجلــائــر  اال�ــســتــغــال  ب�سبب  ال�ساحلية 
على  املحافظة  من  جعل  هذا  العذبة.  اجلوفية 
ا�ستدعى تطبيق طرق  اأمرا هاما و  هذا احلامل 

متقدمة لتحديد قابليته للتلوث.
بني  من   DRASTIC درا�ستيك  طريقة  تعترب   •
املياه  قابلية  حتديد  يف  امل�ستخدمة  الطرق  اأهم 
غري  كونها  انت�سارا  ــرث  واالأك للتلوث  اجلوفية 
مكلفة واملعلومات التي تتطلبها �سهلة املنال كما 
اأن اخلريطة الناجتة عنها تكون �سهلة اال�ستعمال 

والتف�سري من قبل متخذي القرار. 
وكلمة DRASTIC خمت�رة من االأحرف االأوىل 

للعنا�ر التالية:
D : عمق �سطح املاء اجلويف 

 )Depth to watertable(
 )Recharge( التغذية املائية : R

 )Aquifer( طبيعة احلامل املائي : A
 )Soil( طبيعة الرتبة : S

 )Topography( الطوبوغرافيا : T
I : تاأثري النطاق غري امل�سبع 

 )Impact of vadose zone(
C: النفوذية املائية 

 )Hydraulic Conductivity(
حتديد  ميكن  درا�ستيك  دليل  ح�ساب  على  بناًء   •

املناطق التي ميكن اأن تكون اأكرث عر�سة لتلوث املياه اجلوفية باملقارنة مع املناطق االأخرى فكلما ازدادت قيمة 
دليل درا�ستيك تزداد اإمكانية تلوث املياه اجلوفية، علما باأن دليل درا�ستيك هي و�سيلة للتقييم الن�سبي )�سعيفة- 

متو�سطة- مرتفعة - مرتفعة جدا( Qualitative Category اإذ ال تعطي قيما مطلقة.
مت تطبيق هذه الطريقة على احلامل االأول يف دولة االإمارات العربية املتحدة حيث مت ر�سم ال�رائح املختلفة ح�سب 

البيانات املتاحة بالتعاون مع وزارة البئية واملياه يف دولة االإمارات العربية املتحدة،وهي:
- �رشيحة عمق املياه اجلوفية.

- �رشيحة تغذية املياه اجلوفية. 
- �رشيحة النفوذية املائية.

- �رشيحة امليل الطبوغرايف.
- �رشيحة تاأثري و�شط  الرتبة.  

- �رشيحة تاأثري طبيعة الو�شط املائي.
بجمع ال�رائح ال�سابقة نح�سل على ال�ريحة النهائية والتي متثل قيم معامل الدرا�ستيك لكامل منطقة االإمارات كما 

التملح يف ال�سهول ال�ساحلية نتيجة لتداخل مياه البحر.
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هو مو�سح يف ال�سكل. وناحظ اأن االأكرث قابلية للتلوث هو اأق�سى ال�سمال عند املناطق امل�سققة والتي لها ح�سا�سية 
احلامل  نفوذية  دليل  مرتفع الرتفاع  دليل  ال�ساحلية متتلك  املناطق  اأن  كم  امل�سبع،  النطاق غري  دليل  عالية وفق 
ال�سهل  من  يجعل  ل�رائح  تق�سيمها  اأن  غري  املتاحة  املعطيات  مقيا�ض  و  بدقة  هي  اخلارطة  هذه  دقة  اإن  املائي. 

حتديثها واإعادة بنائها من جديد.

• وبناًء على طلب اجلانب االإماراتي يقوم اأك�ساد بتحديث بع�ض ال�رائح وفق البيانات املحدثة ومبا يتوافق مع 
االإ�سرتاتيجية الوطنية لدولة االإمارات ويتوقع اإ�سدار التقرير النهائي يف الن�سف الثاين من 2013.

4-2-3-2 م�رشوع حماية املياه اجلوفية يف ال�شاحل اللبناين واإمكانية التغذية اجلوفية
م�رشوع احلد من ظاهرة تداخل مياه البحر يف منطقة احلازمية - بريوت  

• ينفذ اأك�ساد هذا امل�روع بالتعاون مع الـ GIZ  ووزارة الطاقة واملياه يف اجلمهورية اللبنانية ويهدف اإىل احلد 
من ظاهرة تداخل مياه البحر يف منطقة احلازمية - بريوت.  

• تعاين مدينة بريوت من م�سكلة تداخل مياه البحر والناجتة عن ال�سخ اجلائر للمياه اجلوفية حيث يوجد اآبار خا�سة 
يف  معظم االأبنية يف بريوت ويتم ال�سخ منها من دون اأية رقابة مما اأدى اإىل زيادة  ملوحة املياه اجلوفية ب�سكل 
كبري، ولذلك اقرتح هذا امل�روع لتنفيذ درا�سة تف�سيلية لدرا�سة اإمكانية  التخفيف من تاأثري هذه الظاهرة با�ستخدام 

التغذية اال�سطناعية للمياه اجلوفية.
• وقد اختريت منطقة  احلازمية بناء على اقرتاح وزارة الطاقة واملياه اللبنانية لتنفيذ هذه الدرا�سة و�ستنفذ على 

مرحلتني، ومت البدء يف الربع االأخري من العام2012:
املرحله الأوىل: 

•جمع وحتليل الدرا�سات ال�سابقة.  
املتعلقة  املتاحة  البيانات  وحتليل  •جمع 

بالدرا�سة.
•اإعداد تقرير  يلخ�ض نتائج  حتليل الدرا�سات 
منطقة  حدود  ويو�سح  املتاحة  والبيانات 

الدرا�سة.
املرحلة الثانية:

اجلوفية  للمياه  احلـــايل  الــو�ــســع  •تقييم 
ــذي   وال احلــازمــيــة  منطقة  يف  وال�سطحية 
لاآبار  م�سوحات  حقلية   اإجـــراء  يت�سمن 
حتاليل  واإجــــراء  املنطقة  يف  املــوجــودة 
الغر�سية  اخلــرائــط  واإعـــــداد  كيميائية 

 املطلوبة. 
للتغذية  املتاحة  املائية  املـــوارد  •تقييم 

.GIS ربط ال�رائح مع بع�سها البع�ض با�ستخدام نظام

نهر الدي�سونيه يف منطقة احلازميه
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اال�سطناعية يف حال كانت البيانات املتاحة غري كافيه يجب اإجراء جتارب �سخ لتحديد املعامات الهيدروليكية 
 ال�رورية للدرا�سة.

•حتديد تقريبي للموازنة املائية للحو�ض اجلويف يف منطقة الدرا�سة.
•تقييم الطرق املمكن ا�ستخدامها للتغذية اال�سطناعية مع االأخذ بعني االعتبار االإدارة املتكاملة للموارد  املائية.  

•تقييم البدائل االأخرى الإدارة الر�سح للمياه اجلوفية.
بالتف�سيل  وو�سع  الطريقة املقرتحة  التغذية اال�سطناعية يجب تو�سيح  الدرا�سة عن جدوى  نتائج  •يف حال دلت 

الت�ساميم التف�سيلية مع تو�سيح م�سدر املاء الذي �سي�ستخدم واخلطة التنفيذية للعمل.
•اإعداد التقرير النهائي
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4-3 برنامج تنمية املوارد املائية
4-3-1م�رشوع اإدارة مياه الفي�شان وح�شاد مياه الأمطار

الأردنية  اململكة  يف  اجلوفية  للمياه  ال�شطناعية  والتغذية   الأمطار  مياه  ح�شاد  م�رشوع   1-1-3-4
الها�شمية: 

• يوجد يف اململكة االأردنية الها�سمية 12 حو�سًا 
جوفيًا تتعر�ض لا�ستنزاف وال�سخ اجلائر نتيجة 
ملحدودية املوارد  املائية يف اململكة، ويعترب 
حو�ض االأزرق اأحد هذه االأحوا�ض حيث  تبلغ 
كمية ال�سخ منه حوايل �سعفي  الرا�سح من مياه 
االأمطار، وذلك بواقع حوايل 50.4 مليون مرت 
مرت  مليون  منها   27.9  ي�ستهلك  �سنويًا،  مكعب 
من  بد  ال  كــان  لذلك  الــري.  الأغــرا�ــض  مكعب 
اال�ستنزاف  من  هذا  من  للحد  اإجــراءات  اتخاذ 
با�ستخدام  اجلوفية  للمياه  الرا�سح  زيادة  خال 

تقانات التغذية اال�سطناعية.
املركز  بــني  بالتعاون   املــ�ــروع  هــذا  ينفذ   •
واملياه  الزراعة  والـ   GIZ   ووزارة  العربي 
يف االأردن ويهدف  اإىل املحافظة على ا�ستدامة 
االأردن من خال  املائية اجلوفية يف  املوارد 

ا�ستخدام تقانات التغذية  اال�سطناعية. 
هيدرولوجية  درا�ــســة  املــ�ــروع  �سيت�سمن   •
حتديد  عليها  بناء  و�سيتم  وهيدروجيولوجية 
ثم  اال�سطناعية ومن  للتغذية  املواقع  املائمة 
اال�سطناعية  للتغذية  بدائل  عدة  درا�سة  �سيتم 

مثل ال�سدات املائية وحواجز ن�ر املياه، حيث �سيتم اإجراء درا�سة تف�سيلية لهذه التقانات. 
-مت البدء بامل�روع عام 2012  و ي�ستمر لغاية   2014   وميكن تلخي�ض مراحل عمل امل�روع مبا يلي: 

-تقييم الدرا�سات ال�سابقة وجمع املعطيات الازمة للدرا�سة. 
-و�سع معايري الختيار املواقع املائمة للتغذية اال�سطناعية

-اختيار املواقع املائمة للتغذية اال�سطناعية با�ستخدام نظم املعلومات اجلغرافية والنمذجة  الريا�سية. 
-اجراء الدرا�سات احلقلية )جيوفيزياء + تربة( يف بع�ض املواقع املختارة

-اختيار التقانة املائمة للتغذية اال�سطناعية
-الت�سميم الهند�سي للتقانة التي مت اختيارها وتقدير الكلفة. 

4-3-1-2 م�رشوع ح�شاد مياه الأمطار يف اجلبل الأخ�رش يف دولة ليبيا:  
• نفذ هذا امل�روع بناء على االتفاقية املوقعة بني املركز العربي ووزارة الزراعة والرثوة  احليوانية والبحرية  
اجلبل  منطقة  بحريات  جبلية يف  الإقامة  درا�سة  اإجراء  بهدف  للتنمية  االإ�سامي  البنك  من  وبتمويل  ليبيا  دولة  يف 

االأخ�ر يف ليبيا من اأجل تاأمني مورد مائي اإ�سايف وزيادة و�سمان االإنتاجية  الزراعية. 
• وقد قام اأك�ساد بجمع وحتليل املعطيات واملعلومات املتاحة  حول املناخ واملوارد املائية والرتبة وا�ستخدام 
االقت�سادية  والظروف  الزراعية  واالأنظمة  والهيدرولوجيا  واجليولوجيا  وال�سكان  واجلغرافيا  االأرا�سي 

واالجتماعية وال�سيا�سات  وحقوق امللكية  اخلا�سة.
تف�سيلية،  درا�سة  هيدرولوجية  وتنفيذ  املتاحة،  املناخية  املعلومات  حتليل  على   2011 عام  خال  عمل  كما   •

و درا�سة الرتبة والطبوغرافية.
• كما اأعد درا�سة اقت�سادية واجتماعية للم�روع  بالتعاون مع الفنيني يف دولة ليبيا.

منطقة درا�سة امل�روع
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ـــات، مت  ـــس ـــدرا� ــى ال • وبـــنـــاء عــل
تنفيذ  ــدف  ــه ب حتــديــد11مــوقــعــًا 
با�ستخدام  وذلــك  جبليه   بحريات 
ونظم  بعد  عن  اال�ست�سعار  تقانات 
   GIS  ــة ــي ــراف ــغ اجل ــات  ــوم ــل ــع امل

والنمذجة  الريا�سية.
• ويف املرحلة الثانية من الدرا�سة 
التقييم  اإجـــراء  مت   2012 عــام  يف 
اجلبلبة   البحريات  لهذه  االقت�سادي 
املزروعات  ا�ستخدام  خــال  من 
والعنب  والزيتون  التني  التالية: 
اأن  ــد  وج ــد  وق وال�سعري  والــقــمــح 
  NPV  ــة ــي ــال الــقــيــمــة  احل ــايف  ــس �
كانت  وال�سعري  القمح  ملحا�سيل 

اأنه من غري  دومًا �سالبة، لذلك ا�ستنتج 
املجدي اقت�ساديا  ا�ستخدام مياه البحريات اجلبلية يف منطقة الدرا�سة لري حما�سيل القمح وال�سعري. بينما وجد 
اأن فرتة  ا�سرتداد راأ�ض املال عند ا�ستخدام مياه البحريات لري اأ�سجار التني والزيتون والعنب ترتاوح بني 9 و 

14  �سنة. 

4-3-2 م�رشوع درا�شة احلد من فواقد املياه يف خمتلف قطاعات ا�شتخدام املياه:
4-3-2-1م�رشوع درا�شة فواقد التبخر من ال�شبخات وبحريات ال�شدود واملناطق املروية يف دولة ليبيا

بهدف حتديد  ليبيا،  دولة  املائية يف  للموارد  العامة  والهيئة  العربي  املركز  بني  بالتعاون  امل�روع  هذا  ُنفذ   •
 االحتياجات املائية للمحا�سيل الزراعية الرئي�سية يف ليبيا، وتاأهيل كوادر الهيئة العامة للمياه يف  جمال ا�ستخدام 

تقانات حديثة لتقدير الفواقد املائية بالتبخر والتبخر- النتح. 
دت اإىل  امل�روع  • ولهذا الغر�ض ُورِّ
متطورة  مــنــاخــيــة  حمــطــات  خم�ض 
الــدّوامــيــة  احلــركــة  طــريــقــة  تعتمد 
املحيطة  الهواء  لطبقة  واال�سطرابية 

  : Eddy Covariance  بالنبات 
- تفرت�ض هذه الطريقة اأن احلركة 
لطبقة  واال�سطرابية  الــدوامــيــة 
الهواء املحيطة بالنبات توؤثر على 
للنبات حيث يتم  عملية  التبخر نتح 
ال�ساقولية  الرياح  �رعة  قيا�ض 
ورطــــوبــــة الــــهــــواء وكــثــافــتــه 
ويتم  دقيقة  با�ستخدام  ح�سا�سات 
ح�ساب اال�ستهاك املائي للنبات 

 ETc  من خال املعادلة التالية: 

   E=p.W
-
 .q' 

-
 

حيث: 
E : اال�ستهاك املائي للنبات. 

p: كثافة الهواء
W : تذبذب �رعة الرياح ال�ساقولية

 'q : تذبذب الرطوبة اجلوية

م�روع ح�ساد مياه االأمطار يف اجلبل االأخ�ر يف ليبيا

 مقارنة �سايف القيمة احلا�رة للمحا�سيل املقرتحة يف موقع وادي مو�سى 
يف ليبيا
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االحتياج  تقي�ض  باأنها  الطريقة  هذه  -ومتتاز 
املائي الفعلي للنبات مبا�رة. وقد مت تركيب 
املواقع  يف  النوع  هــذا  من  حمطات  خم�ض  

التالية: 
 40 املحطة   تبعد  الزهراء،  ري  بحوث  حمطة 
�سيتم  حيث  طرابل�ض   مدينة  عــن  مــرتًا  كيلو 
لقيا�ض    Eddy Covariance  حمطة ا�ستخدام 
هذا  يف  الليمون  الأ�سجار  املائية  االحتياجات 

املوقع. 
 80 نحو  املــ�ــروع  يبعد  عي�شه:  اأبــو  م�رشوع 
�سيتم  حيث  طرابل�ض.  مدينة  عــن  كيلومرتًا 
لقيا�ض    Eddy Covariance  حمطة ا�ستخدام 
هذا  يف  الزيتون  الأ�سجار  املائية  االحتياجات 

املوقع
 100 حمطة بحوث املرج: تقع املحطة على بعد 
�سيتم  حيث   ، بنغازي  مدينة  �سمال  كيلومرت 
لقيا�ض    Eddy Covariance  حمطة  ا�ستخدام 

االحتياجات املائية ملحا�سيل القمح وال�سعري يف هذا املوقع
600  كيلومرت  جنوب �رق مدينة طرابل�ض،  حيث �سيتم ا�ستخدام  الزراعي: يقع امل�روع على بعد  اللود  م�رشوع 

حمطة  Eddy Covariance  لقيا�ض االحتياجات املائية الأ�سجار النخيل يف هذا  املوقع
م�رشوع ت�شاوة الزراعي: يقع امل�روع جنوب مدينة �سبها ، ويبعد نحو 1000 كيلومرت عن  مدينة طرابل�ض . حيث 

�سيتم ا�ستخدام حمطة  Eddy Covariance  لقيا�ض االحتياجات املائية ملحا�سيل  اخل�راوات يف هذا املوقع.
4-3-2-2 م�رشوع اإن�شاء برك جبلية يف اجلمهورية اللبنانية

• بناء على االتفاقية املوقعة بني املركز العربي واللجنة االإدارية للم�روع االأخ�ر حول تقدمي اخلربة  وامل�سورة 
الفنية يف جمال اختيار  واإعداد درا�سات فنية لع�رة برك جبلية يتم اختيارها يف مواقع متفرقة  من لبنان   متهيدا 

لتنفيذها من قبل امل�روع االأخ�ر.
اأربعني موقعًا موزعة يف كافة  اأك�ساد برفقة فنيني من امل�روع االأخ�ر  بزيارة حوايل  وقام فريق من خرباء 

اأنحاء لبنان  ومت اإعداد درا�سة اأولية لتقييم �ساحية هذه املواقع لتنفيذ بحريات جبلية.
– نحلة–  10 مواقع الإجراء درا�سة تف�سيلية وهذه املواقع هي: عني البنية  • وبناء على هذه الدرا�سة مت  اختيار 

بوداي – �سبعا –  عيتا ال�سعب – عيرتون – بيت ليف – اهدن، تنورين واهمج. 

 حمطة  Eddy Covariance  لقيا�ض االحتياجات املائية 
الأ�سجار الزيتون يف  م�روع اأبو  عي�سه

 موقع اهدن يف لبنان امل�سقط االأفقي للبحريه اجلبليه يف موقع اهدن يف لبنان
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• وقد �سملت الدرا�سة االأعمال التالية: 
-جمع البيانات املطلوبة: خرائط طبوغرافية- خرائط الرتبة- خرائط ا�ستخدامات االأرا�سي – بيانات  مناخية.

-تقدير االحتياجات املائية للمحا�سيل املزروعة.
-امل�سح الطبوغرايف احلقلي.

-الدرا�سة الهيدرولوجية.
-الت�سميم الهند�سي للبحرية اجلبلية.

-ت�سميم املفي�ض.
-ت�سميم املاأخذ املائي.

-ت�سميم حو�ض الرت�سيب.
-اختيار نوع التبطني وموا�سفاته.

-و�سع املوا�سفات الفنية للمواد امل�ستخدمة يف التنفيذ.
-و�سع اخلطة التنفيذية لاأعمال.

-جتهيز جدول التكاليف.
-اخذ ج�سات ترابية من موقع العمل.

4-3-3 م�رشوع اإ�شدار تقرير �شنوي حول املوارد املائية املتاحة:
يهدف امل�روع اإىل بناء قاعدة معلومات للموارد املائية املتاحة يف االأقطار العربية، مع خلق اإمكانية حتديث هذه 
املعلومات ب�سكل  دوري خلدمة التنمية امل�ستدامة وتوفري املعلومات والبيانات الازمة الإجناح تنفيذ امل�ساريع يف 

املنطقة العربية. 
4-3-3-1 قاعدة البيانات املائية:

بنك معلومات املوارد املائية اخلا�س باملركز العربي
اأو  بيانات لكل حو�ض مائي على حدا  ليتعامل مع عدة قواعد  لبنك معلومات املوارد املائية   مت تطوير برنامج 
للتعامل معها جمتمعة وملقاطعة املعلومات وجمعها من عدة قواعد بيانات لاأحوا�ض املائية ب�سكل عام، وذلك 

عو�سا عن بنك املعلومات ال�سابق الذي كان يتعامل مع قاعدة واحدة يقوم باالت�سال فيها.
اأهم الجنازات:

بيانات  بقاعدة  االت�سال  طريقة  1.تطوير 
حو�ض من داخل واجهة العمل،حيث يح�سل 
الربنامج اآليا على اإعدادات قاعدة بيانات هذا 
احلو�ض من ملف اإك�سل  خمزن عليه اإعدادات 
امللف  االأحوا�ض وهذا  بيانات  قواعد  جميع 
ويف  التنزيل.  عند  الربنامج  مع  حتميله  يتم 
بيانات  بقواعد  االت�سال  يف  الرغبة  حــال 
اإىل  اإعداداتها  اإ�سافة  يكفي  اأخرى  اأحوا�ض 

ذلك امللف فت�سبح جاهزة لات�سال بها.
يف  حفظها  ميكن  التي  البيانات  2.تو�سيع 
اأنـــواع  جميع  حفظ  ميكن  الــقــاعــدة،بــحــيــث 
البيانات جلميع اأنواع النقط املائية من اآبار 
مناخية  وحمطات  و�سدود  واأنهار  وينابيع 
املائية   للنقط  الكيميائية  البيانات  قبيل  من 
وتت�سمن 179 معامًا والبيانات اجليولوجية 
معامًا   66 وت�سمل  الــعــامــة  واملــعــطــيــات 
معامًا   56 وت�سمل  ال�سخ  جتارب  وبيانات 
النقط  بيانات  اأنواع  من  جداً  الكثري  وغريها 

املائية املختلفة.
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عمليات  يف  عالية  مبرونة  القاعدة  3.تتمتع 
ا�سترياد وت�سدير البيانات ومن اأهمها:

لكل من حمطات  اليومية  البيانات  اأ.ا�شترياد 
املناخ والأنهار والينابيع:

حيث يتم ا�سترياد القراءات اليومية لبيانات املناخ 
ال�سهرية املحفوظة لها ب�سكل اآيل، حيث اأن ملف 
اال�سترياد يحوي ثاثة اأعمدة االأول رمز املحطة 

والثاين تاريخ القراءة والثالث قيمة القراءة .
ب.ا�شترياد بيانات جتارب ال�شخ:

حيث يتم ا�سترياد بيانات جتارب ال�سخ لكل من 
اآبار ال�سخ واآبار املراقبة وفق قوالب ا�سترياد 
كملفات اإك�سل حيث تدرج البيانات امل�سجلة لكل 
والهبوط  الرتاكمي  للزمن  اآيل  ح�ساب  مع  بئر 
لتكون  اإك�سل  واال�ستعا�سة، مع ت�سدير ملفات 

قوالب ا�سترياد لربنامج حتليل جتارب ال�سخ. 
ج.ت�شدير البيانات اإىل برامج نظم املعلومات 

اجلغرافية: 
حيث يتم عن طريق واجهات اال�ستعام  جلميع 
اأنواع النقط املائية ت�سدير ملف يحوي اأ�سماء 
اال�ستعام  �ــروط  حققت  التي  املائية  النقط 
واإحداثياتها وفق النوع املختار والتاريخ لكل 
عملية خا�سة بالنقطة املائية واأخريا البارامرت 

املحدد اإن كان الق�ساوة الكيميائية وغريها .
د.ا�شترياد بيانات الكيمياء للنقط املائية:

حيث يتم ا�سترياد البيانات الكيميائية للنقط املائية واملخزنة كملفات اإك�سل مع احل�ساب االآيل للمجاميع واملكافئات 
وجميع احل�سابات املرتبطة فيها كما ميكن تعديل وجتزيء عملية اال�سترياد ومن دون االهتمام برتتيب البارامرتات 
�سمن ملف اال�سترياد بل وحذف وتغيري نوع النقط املائية وفق ملف اال�سترياد.هذا باالإ�سافة لت�سدير ملفي اإك�سل 
عملية  تنجح  مل  التي  البيانات  ي�سم  ثاٍن  وملٍف  ا�ستريادها  عمليات  جنحت  التي  ال�سحيحة  البيانات  اأحدها  يظهر 

ا�ستريادها ويك�سف طبيعة هذه االأخطاء.
4-3-3-2 قاعدة البيانات املناخية:

وخا�سة  املناخية  البيانات  الأهمية  •نظرًا 
بيانات الهطول املطري واحلرارة يف معظم 
العربي  املركز  و�سع  املائية  الدرا�سات 

خطة الإر�ساء قاعدة بيانات مناخية. 
• ويقوم ومنذ بداية العام  2012 مبا يلي:

املر�سودة  املناخية  البيانات  ــرد  1.ج
لعنا�ر املناخ واملتاحة على امل�ستوى 
بجميع  واملحلي  واالإقليمي  العاملي 
اأ�سكالها )االإلكرتونية والورقية( للمنطقة 
وجلميع   2011  -  1837 للفرتة  العربية 
املجال  يف  ـــوي  اجل الــر�ــســد  حمــطــات 
يومية(   – )�سهرية  العربي  املناخي 

البلدان التي مت ترميم البيانات املطرية ال�سهرية فيهاواختبار جودتها.
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الورقية  املناخية  البيانات  2.اإدخـــال 
مــ�ــســادر وترميم  عــدة  مــن  املــتــوفــرة 
ال�سهرية  البيانات  النق�ض يف  الكثري من 
البيانات املناخية  �سل�سلة  وحت�سني طول 
املر�سودة وبالتايل رفع عدد املحطات 
املناخية التي تتوفر لها بيانات مناخية 
 2000 اإىل  لي�سل  العربي  املجال  يف 

حمطة منها 650 حمطة للدول العربية.
يومية  مناخية  بيانات  قاعدة  3.اإعـــداد 
للبيانات  العربية  للمنطقة  و�سهرية 
التخزين  قاعدة  با�ستخدام  املر�سودة 
هي  القاعدة  وهذه   ClimSoft املناخية 
للبيانات  مناخية  بيانات  قاعدة  اأول 
املر�سودة يف املنطقة العربية من حيث 
املتوفرة  ال�سل�سلة  وطول  املحطات  عدد 

.2011-1837

توزع املحطات املناخية يف الدول العربية والدول التي تقع �سمن 
املجال املناخي العربي
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- الدرا�ســـات االقت�ساديــة واالجتماعيــة  5
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5-1 برامج الدرا�شات القت�شادية والجتماعية 
5-1-1م�رشوع تقييم النتائج البحثية والتقنية التي ينفذها اأك�شاد 

وقد مت خال عام 2012 تنفيذ االأن�سطة التالية:
لإقامة  والقت�شادية  الفنية  5-1-1-1 درا�شة اجلدوى 

مزارع رعوية لإنتاج حليب وحلم الإبل باجلزائر:
اأك�ساد  بني  للتعاون  التنفيذي  الربنامج  تنفيذ  ــار  اإط يف 
ووزارة الفاحة والتنمية الريفية يف اجلمهورية اجلزائرية 
والتخطيط  االقت�ساد  اإدارة  عملت  ال�سعبية،  الدميقراطية 
واالقت�سادية  الفنية  اجلدوى  درا�سة  اإعداد  على  اأك�ساد  يف 
والية  يف  االإبل  وحلم  حليب  الإنتاج  رعوية  مزارع  الإقامة 
من  اإعتمادها  ومت  الدرا�سة  واأُجنزت  اجلزائر،  يف  ورقلة 

قبل اجلانب اجلزائري.
كبرية  اقت�سادية  جــدوى  وجــود  اإىل  الدرا�سة  اأ�ــســارت 
ا�ستعر�ست  كما  املــ�ــســاريــع،  هــذه  مثل  يف  لا�ستثمار 
الدرا�سة مامح النق�ض املتزايد يف �سلعتي احلليب واللحم 
يف اجلزائر، حيث  ت�سري الدرا�سات اإىل وجود نق�ض كبري 
احلمراء  اللحوم  واإنتاج   %  56.7 احلليب  اللن/  اإنتاج  يف 
% واالأ�سماك 12.4 % وهي املواد الغذائية االأ�سا�سية   24
ــوده يف  الــ�ــروري وج الــربوتــني احلــيــواين  التي حتتوى 

الوجبة الغذائية اليومية لاإن�سان. 

5-1-1-2 درا�شة اقت�شادية واجتماعية ملربي الإبل يف �شورية:
مت خال عام 2011 اإعداد درا�سة اقت�سادية اجتماعية �سمن م�روع لدرا�سة نظم اإنتاج واأمرا�ض االإبل يف �سورية 
واإمكانات حت�سني  اإىل درا�سة طرق  الزراعية، ويهدف امل�روع  العلمية  البحوث  بالتعاون مع هيئة  ُينفذ  والذي 
اإنتاجية االإبل املحلية يف مناطق تاأقلمها وبيئتها املحلية من خال رفع الكفاءة االإنتاجية للوحدة احليوانية املحلية 
بحيث  القطعان  واإدارة  ال�سحية  والرعاية  والتغذية  املاأوى  حيث  من  البيئية  معي�ستها  ظروف  حت�سني  طريق  عن 
ينتج زيادة يف اإنتاج احلليب واللحم عند االإبل �سمن مزارع رعوية متكاملة تهدف ال�ستثمار طاقات االإبل بال�سكل 
االأمثل، نفذت الدرا�سة يف اجلمهورية العربية ال�سورية بهدف و�سع منوذج بحثي يطبق على بقية الدول العربية 

البحثية  النتائج  تقييم  اإىل  امل�روعات  واإعداد  واالجتماعية  االقت�سادية  الدرا�سات  ق�سم  يف  العمل  يهدف 
التي ينفذها اأو يتو�سل اإليها اأك�ساد بهدف التيقن من جدواها االقت�سادية على اأر�ض الواقع، وتوفري قواعد 
معلومات عن اخل�سائ�ض االقت�سادية واالجتماعية ل�سكان املناطق اجلافة و�سبه اجلافة العربية، باالإ�سافة 
لدرا�سة النظم الزراعية وحتديد معوقات التبني املتطورة وتاأهيل وتدريب الكوادر العربية، واإعداد الدرا�سات 

االقت�سادية واالجتماعية التي يتطلبها عمل املركز.

احلليب،  من  االحتياجات  �سد  يف  ُي�سهم  هام  م�روع  كونه  اإىل  باالإ�سافة  الدرا�سة،  هذه  من  وُي�ستخل�ض 
واللحوم، ويوفر 42 فر�سة عمل، اإ�سافًة للعمال املو�سميني، باأن اإن�ساء مزرعة لاإبل كم�روع جمٍد ماليًا 
حيث بلغت ن�سبة العائدات اإىل التكاليف )معّدل الربحية( )B/C( نحو 7،135 دينار جزائري،اأي اأن كل دينار 
جزائري تكلفة تعطي عائدًا مبعيار القيمة احلالية قدرها 7.135 دينار جزائري، وجتاوز معدل العائد الداخلي 
IRR الــ 50 %، اأي اأن امل�روع ي�سرتد جميع تكاليفه ب�سعر فائدة اأكرث من 50 %، والعائد على اال�ستثمار 
ROI نحو 53.6 %، كما مل تتجاوز فرتة ا�سرتداد راأ�ض املال ال�سنة ون�سف ال�سنة، وكان موؤ�ر معدل العائد 

الب�سيط 186 % مما ي�سري اإىل جدوى اال�ستثمار الكبرية يف هذا امل�روع.
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مرتافق مع درا�سة اقت�سادية اجتماعية، و مت اإعداد ا�ستمارة م�سح ميداين لهذا الغر�ض، وا�ستيفاء بيانات نحو 100 
ا�ستمارة من مربي االإبل، ومن ثم تفريغ وتبويب البيانات يف قاعدة معلومات، وحتليلها وكتابة الدرا�سة، والتي 

مت اإ�سدارها نهاية عام 2012.

الزراعي  والت�شنيع  الإنتاج  خملفات  من  ال�شتفادة  حول  والجتماعية  القت�شادية  الدرا�شة   3-1-1-5
كاأعالف جاهزة لتنمية الرثوة احليوانية يف البلدان العربية:

تنفيًذًا خلطة عمل املركز العربي، وا�ستكمااًل للجزء االأول من الدرا�سة التي �سدرت يف ني�سان/ اأبريل 2011 حتت 
الدول  اإىل كل من  ا�ستمارات خا�سة بالدرا�سة واإر�سالها  اإعداد  العنوان والتي تخ�ض دولة املقر، فقد مت  نف�ض 
التالية: االأردن، تون�ض، اجلزائر، العراق، ال�سعودية، واملغرب، وذلك للتعرف على الو�سع الراهن للمخلفات 
الأ�ساليب  االقت�سادية واالجتماعية والبيئية  االآثار  البلدان، وتقييم  الزراعي يف هذه  الت�سنيع  الزراعية وخملفات 
اال�ستفادة من تلك املخلفات وحت�سني قيمتها الغذائية، وعر�ض اأهم اأ�ساليب التح�سني لهذه املخلفات، كما مت جمع 
البيانات من عدة م�سادر واإعداد الدرا�سة املرجعية، وحتليل البيانات، ومن املتوقع �سدورها خال الربع االأول 

من عام 2013.
5-1-1-4 درا�شة واقع املراعي و�شبل تطويرها يف الدول العربية )الأردن، اجلزائر، �شورية، ُعمان(:

ا�ستنادًا اإىل خطة اأك�ساد لعامي 2011-2012 واملت�سمنة قيام املركز باجراء درا�سة اقت�سادية بعنوان: "درا�سة 
املراعي  لهذه  الراهن  الو�سع  على  التعرف  بهدف  تطويرها"،  و�سبل  العربية  البلدان  للمراعي يف  احلايل  الواقع 
املناطق  يف  الت�ساركي  النهج  فاعلية  على  والتعرف  املوا�سي  ملربي  واالجتماعي  االقت�سادي  الواقع  وا�ستقراء 
املدرو�سة،  البلدان  الر�سمية يف  اجلهات  على  وتوزيعها  الدرا�سة  الأغرا�ض  اأعدت  ا�ستمارة  توزيع  الرعوية، مت 
وقد مت اإجناز الدرا�سة، وهي يف طور املراجعة والعمل على اإ�سدارها ب�سكلها النهائي خال الربع االأول من عام 

.2013

اإيرادات مربي  اأن  ومن خال معطيات الدرا�سة يتبني 
بلغ  حيث  احلية،  االإبــل  ــض  روؤو� بيع  من  تتاأتى  االإبــل 
نحو  املباعة  واإناثًا(  )ذكــورًا  الروؤو�ض  عدد  متو�سط 
لرتبية  الكلية  التكلفة  طرح  وعند  مربي.  لكل  راأ�سًا   22
ال�سنوي  الربح  �سايف  ن�سبة  فاإن  االإيــراد،  من  الراأ�ض 
% وهو   22 يبلغ حوايل   االإنتاجية  العملية  للمربي من 
الراأ�ض  من  االإنتاجية  للعملية  الربح  �سايف  ميثله  ما 
اأن  اإىل  ت�سري  الدرا�سة  معطيات  املــبــاع.وان  الواحد 
ب�سكل  ُيخ�س�ض  كونه  احلليب  يبيعون  ال  املربني  جميع 
على  منه  ق�سما  ويــوزع  املنزيل،  لا�ستهاك  رئي�سي 
اإ�سافة  واالأجــر.  الثواب  لك�سب  لاآخرين  اأو  اجلريان 
يف�سلون �ربه طازجًا،  لكونهم  ت�سنيعه  اإىل حمدودية 
مما يعني عدم اال�ستفادة من هذا املورد الهام لتعزيز 
دخول املربني، وعدم اهتمامهم بزيادة اإنتاجية النوق 
من احلليب ملحدودية ا�ستهاكه، ومما يعني اأي�سًا عدم 

وجود قنوات ت�سنيع وت�سويق هذا املنَتج الهام.
فاأن  احلليب  من  اإنتاجه  ببيع  املربي  قيام  حالة  ويف 
حيث  وجليًا،  وا�سحًا  �سيكون  ال�سنوي  ال�سايف  الربح 

الرتبية  تكلفة  متو�سط  وبطرح  اأمريكي،  دوالر   1000 نحو  الواحدة  للناقة  املنتج  احلليب  قيمة  متو�سط  يبلغ 
للراأ�ض الواحد والبالغة نحو 460 دوالر اأمريكي من هذه القيمة،  فاأن متو�سط �سايف الربح ال�سنوي من الناقة 
الواحدة يبلغ 540 دوالر اأمريكي، وبطرح ن�سبة ما ي�ستهلك منزليًا منه والبالغة 20 % منه، فاإن متو�سط �سايف 

الربح النقدي ال�سنوي من الناقة الواحدة يبلغ نحو 426 دوالر اأمريكي.
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)ال�شودان،  العربية  الأقطار  بع�س  يف  وت�شويقه  الإبل  حليب  اإنتاج  وحت�شني  تقييم  م�رشوع   5-1-1-5
اجلزائر، املغرب( بالتعاون مع اإيفاد:

يف اإطار التعاون بني اإدارتي الرثوة احليوانية واالقت�ساد والتخطيط، مت يف اآذار/مار�ض 2011 ال�روع يف تنفيذ 
م�روع تطوير اإنتاج وت�سويق حليب االإبل يف بع�ض الدول العربية، ويهدف امل�روع اإىل زيادة الدخل وتخفيف 
الفقر وحت�سني االأمن الغذائي للمجموعات الرعوية ومربي االإبل مبا يف ذلك الن�ساء وال�سباب من خال اإنتاج وت�سويق 
حليب االإبل، وقد مت اإعداد واعتماد خم�ض اأنواع من اال�ستمارات الإجراء امل�سح امليداين بحيث تغطي حلقات اإنتاج 
وت�سنيع وتوزيع وبيع وا�ستهاك حليب االإبل، وبعد اعتمادها وتوزيعها على الدول الثاث وبعد احل�سول على 
البيانات مت العمل على حتليلها، وكتابة �سيغة منوذجية الإعداد الدرا�سات االقت�سادية املطلوب اإعدادها من قبل 
الثاين  التن�سيقي  االجتماع  يف  دولة  لكل  التحليل  نتائج  مع  ومناق�ستها  عر�سها  مت  وقد  امل�ساركة،  الدول  من�سقي 
للم�روع الذي عقد خال �سهر اأيار/ مايو 2012 يف املغرب، ومن املقرر ا�ستام هذه الدرا�سات يف الربع االأول 
من عام 2013. ويعمل خرباء االإدارة على امل�روع من خال التقييم االقت�سادي مل�ساريع التنمية الريفية وكيفية 

تقييم اأثر التدخات املقرر تنفيذها با�ستخدام اأ�سلوب حتليل امليزانية اجلزئية.
5-1-1-6 الإعداد للقمة العربية التنموية القت�شادية والجتماعية يف دورتها الثالثة، الريا�س 2013: 

بناًء على قرارات املجل�ض االقت�سادي واالجتماعي، ويف 
اإطار التح�سري واالإعداد للقمة العربية التنموية االقت�سادية 
 ،)2013 )الــريــا�ــض  الثالثة  دورتــهــا  يف  واالجتماعية 
وال�سناعة  التجارة  لغرف  العام  االحتــاد  مع  وبالتن�سيق 
اخلا�ض  القطاع  منتدى  لعقد  العربية  الباد  يف  والزراعة 
عمل  االقت�سادية،  الريا�ض  لقمة  التح�سريي  العربي 
اأك�ساد على اإعداد بع�ض من ثمرات البحث والدرا�سات التي 
اأجراها، والتي ميكن تطبيقها ميدانيًا، وميكن تبنيها من قبل 
للم�ساهمة  اال�ستثمارية  ن�ساطاته  نطاق  اخلا�ض يف  القطاع 
التنمية امل�ستدامة،وذلك لطرحها على اال�ستثمار  يف حتقيق 
امل�ساريع  اإعداد  مت  حيث  العربي  اخلا�ض  القطاع  قبل  من 

التالية :
• حت�سني اإنتاجية القمح يف الدول العربية )من خال اإكثار 

البذار املح�ّسن الذي ينتجه اأك�ساد وت�سويقه(.
خال  )من  الزراعية  للمخلفات  االأمثل  العلفي  •اال�ستثمار 
جدواها  وثبتت  ت�سنيعها  مت  التي  اأك�ساد  اآالت  ا�ستثمار 
وفرامة  املكعبات،  ت�سنيع  وحــدة  وهــي:  االقت�سادية 

خملفات(.
•اال�ســــــتفادة من املخلفات احليوانية واملنزليــــــة لزيادة 

االإنتاجية الزراعية عن طريق اإن�ساء وحدات الإنتاج الغاز احليوي يف االأرياف العربية. 
مت عر�ض امل�ساريع يف املنتدى املذكور، والقت امل�ساريع ترحيبًا كبريًا من القطاع اخلا�ض، وي�ستمر "اأك�ساد" 
ال�سادة  مل�ساعدة  العربية  الباد  يف  والزراعة  وال�سناعة  التجارة  لغرف  العام  االحتاد  مع  والتن�سيق  التعاون  يف 

امل�ستثمرين الراغبني يف تنفيذ هذه امل�ساريع.
اإزرع  الفنية والقت�شادية مل�رشوع حت�شني الدجاج املحلي يف حمطة بحوث  5-1-1-7 درا�شة اجلدوى 

وخياراته القت�شادية:  
�سمن خطة اإدارة االقت�ساد والتخطيط، ويف جمال حتديد االإمكانات واملعوقات االقت�سادية واالجتماعية والبنيوية 
لتبني النتائج البحثية والتقنيات اجلديدة التي تعطي انتاجًا عاليًا واقرتاح احللول املنا�سبة للتغلب عليها اأعدت هذه 
الدجاج  مل�روع  واالإنتاج  واالأبحاث  الرتبية  خطي  حول  اقت�سادية  جدوى  درا�سة  اإعداد  تت�سمن  التي  الدرا�سة 
البلدي يف حمطة بحوث اإزرع. وهي تاأتي يف �سياق التعرف على االإمكانات املتاحة يف امل�روع والطاقة االإنتاجية 

الكامنة لا�ستفادة منها يف حتقيق اإيرادات مالية جمزية تدعم ا�ستمرار اجلهد البحثي يف امل�روع وا�ستدامته.
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5-1-1-8 التقرير الإح�شائي لعام 2012:
على  وبناًء  لاإح�ساء،  الدائمة  الفنية  اللجنة  باأعمال  واال�سرتاك  احل�سور  على  املا�سية  الفرتة  اأك�ساد خال  عمل 
ذلك وللمرة االأوىل مت اإعداد التقرير االإح�سائي لعام 2012 عن اأك�ساد، وتقدميه اىل االأمانة العامة جلامعة الدول 
العربية. وهو يت�سمن ا�ستعرا�سًا الإجنازاته منذ تاأ�سي�سه يف عام 1968 و�روعه يف العمل يف عام 1971 ولغاية 

نهاية عام 2012.، ويعمل املركز العربي على جعله ن�ساطًا دائمًا، وحتديثه �سنويًا وب�سكل دوري.
5-1-2 م�رشوع تطوير الإر�شاد الزراعي يف الدول العربية

يهدف ق�سم االإر�ساد الزراعي يف املركز العربي اإىل تعزيز تبادل اخلربات والتن�سيق والتعاون بني اأجهزة االإر�ساد القطرية 
وق�سم االإر�ساد الزراعي يف املركز العربي فيما يخ�ض النتائج البحثية الزراعية عمومًا، وتلك التي تنتج عن اأبحاث املركز 
العربي خ�سو�سًا، وذلك من ناحية متابعة اآلية التنفيذ والنتائج املتو�سل اإليها، واإجراء البحوث االإر�سادية التطبيقية يف 
الدول العربية والدرا�سات التقوميية مل�ساريع التنمية الزراعية والريفية والتي ت�سمل ن�ساطًا اإر�ساديًا زراعيًا، باالإ�سافة 
اإىل تدريب الكوادر العربية يف جمال االإر�ساد الزراعي وتقدمي اخلدمات اال�ست�سارية يف هذا املجال. وامل�ساركة بتنفيذ 

الدورات التدريبية التي ينفذها املركز للمتدربني من الدول العربية، وخال عام 2012 مت تنفيذ مايلي:
5-1-2-1الدرا�شة القت�شادية الجتماعية والدرا�شة الت�شويقية �شمن م�رشوع ال�شتجابة التنموية لتخفيف 

الفقر الريفي يف �شمال �رشق �شورية، بتمويل من منظمة مكافحة اجلوع ACF يف ا�شبانيا:
يت�سمن م�روع اال�ستجابة التنموية ملكافحة الفقر املت�سبب عن اجلفاف يف مناطق �سمال �رق �سورية اأربع مكونات 
)الزراعة احلافظة، تنمية الرثوة احليوانية، ت�سويق املنتجات احليوانية، والرعاية البيطرية(، ويتميز هذا امل�روع 
بتقدمي امل�ساعدة من خال التدريب على ا�ستخدام التقانات لتلك املكونات من اأجل تقليل التكاليف وزيادة االإنتاجية. 
وقد مت توزيع املعدات وامل�ستلزمات املطلوبة يف املناطق امل�ستهدفة يف املحافظات امل�سمولة بامل�روع )الرقة، 
احل�سكة، دير الزور( كتوزيع فرامات املخلفات الزراعية، واأجهزة ت�سنيع منتجات االألبان، وبذارات حملية ال�سنع 
ملكون الزراعة احلافظة. كما مت اإعداد ا�ستمارات اال�ستبيان اخلا�ض مبكوين الزراعة احلافظة والرثوة احليوانية، 

ومت تدريب عنا�ر امل�روع على اآلية العمل الت�ساركي مع املزارعني امل�ستفيدين.
كذلك تنفيذ امل�سح االقت�سادي االجتماعي للم�ستفيدين من امل�روع، حيث مت تفريغ بيانات ا�ستمارتي مكوين الزراعة 
احلافظة والرثوة احليوانية، اإ�سافة اإىل ت�سميم نظام داخلي ينظم امل�ستفيدين �سمن جمموعات عمل ت�ساركية، وو�سع 
اآلية عمل ت�ساركية لكيفية ا�ستخدام االآالت املقدمة من امل�روع .وعملت االإدارة على امل�ساركة يف ت�سميم و مراجعة 
احلية  للحيوانات  القيمة  �سل�سلة  الت�سويقية  الدرا�سة  وتوزيعها.وتت�سمن  للم�روع  االإر�سادية  املن�سورات  وطباعة 
ومنتجاتها امل�سوقة من قبل املربني يف املنطقة ال�رقية الغربية من �سورية ) حمافظات دير الزور والرقة و احل�سكة(، 
وقد مت اإعداد املنهجية الازمة التي تت�سمن اإعداد ا�ستمارات ا�ستبيان وعقد جل�سات حوار مع اأطراف العملية الت�سويقية 
من املربني وامل�سوقني والو�سطاء وامل�سنعني والبائعني وامل�ستهلكني  لغر�ض التو�سل اإىل مقرتحات وتو�سيات، 

الإجراء تدخات لتح�سني ت�سويق املنتجات احليوانية يف منطقة امل�روع.
5-1-2-2 الدرا�شة القت�شادية الجتماعية لتطوير منطقة احلماد العراقي:

احلماد  م�روع  اإطاق  مت  العربي  املركز  مع  بالتعاون  العراقية  الزراعة  وزارة  اأبدتها  التي  الرغبة  على  بناًء 
ادارة  عملت  وقد  امل�روع.  ملنطقة  واالجتماعية  االقت�سادية  الدرا�سة  اإجــراء  مكوناته  �سمن  ومن  العراقي، 
االقت�ساد والتخطيط على اإجراء الدرا�سة املطلوبة، حيث مت ت�سميم ا�ستمارة م�سح اقت�سادي اجتماعي ميداين ملنطقة 
امل�روع، ومن ثم توزيعها وجمعها الحقًا وتفريغ بياناتها ) نحو 150 ا�ستمارة( على قاعدة بيانات �سممت لهذا 
الغر�ض، وقد رافق امل�روع دورات تدريبية لروؤو�ساء فرق امل�سح من اجلانب العراقي يف مقر اأك�ساد بدم�سق، 

وقاموا بدورهم بتدريب اآخرين يف منطقة امل�روع، ومازال العمل جاريًا على حتليل البيانات. 
5-1-3 م�رشوع دعم الأن�شطة املولدة للدخل للن�شاء الريفيات يف املناطق اجلافة و�شبه 

اجلافة العربية
مع  التن�سيق  اأك�ساد  ويتابع  الرقة،  حمافظة  يف  الريفيات  للن�ساء  للدخل  املولدة  االن�سطة  م�روع  ا�ستكمال  مت 
RESCATE لتقييم نتائج امل�روع واملتابعة. باالإ�سافة اإىل ا�ستمرار املركز العربي يف متابعة الفريق امليداين 

يف املحافظة لعمل للن�ساء امل�ستفيدات من امل�روع.
ونتيجة للنجاح الذي حققه امل�روع وبناًء على طلب وزارة الزراعة والري يف اجلمهورية اليمنية  مت اإعداد مقرتح 

م�روع "الأن�سطة املولدة للدخل للن�ساء الريفيات يف اجلمهورية اليمنية"، ومت اجنازه وموافاة اجلانب اليمني بذلك.
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5-1-4  ق�شم التعاون العربي والدويل
لدرا�سات  العربي  املــركــز  ي�سعى 
املناطق اجلافة واالأرا�سي القاحلة 
مع  الــفــعــال  الــتــعــاون  زيــــادة  اإىل 
والبحثية  التنموية  املوؤ�س�سات  كافة 
من  والدولية  العربية  واالإر�سادية 
والعملية  العلمية  خرباته  نقل  اأجــل 
من  واال�ستفادة  العربية  الدول  اإىل 
لدى  والتكنولوجي  العلمي  التطور 
والعاملية  العربية  االأبحاث  مراكز 

لدعم م�سرية التنمية الزراعية .
والهيئات  الـــوزارات   1-4-1-5
يف  البحثية  واملراكز  العربية 

الدول العربية:
التعاون  ــات  ــاق ع ــز  ــرك امل يــقــيــم 
العربية  الـــدول  كافة  مــع  الثنائية 
مع  الثنائية  االتفاقيات  خــال  من 
واملياه  والبيئة  الزراعة  وزارات 
عمله  برنامج  �سمن  ــدول   ل تلك  يف 
بتنفيذ  املركز  يقوم  حيث   ، ال�سنوي 
عربية  دولة   17 من   باأكرث  اأن�سطته 
متطلبات  وفق  اأع�ساء  وغري  اأع�ساء 
كل دولة من اأجل دعم  م�سرية التنمية 

الزراعية .
والهيئات  املنظمات   2-4-1-5

العربية والإقليمية والدولية :
لتعزيز  الــدوام  على  اأك�ساد   ي�سعى 
روابط التعاون مع كافة  املنظمات 
وذلك  والدولية  االإقليمية  والهيئات 
العمومية  اجلمعية  لتو�سيات  تنفيذا 
ــاد  ــس ــذي الكــ� ــي ــف ــن ــت ــض ال ــ� ــل ــج وامل
وقرارات جلنة التن�سيق العليا للعمل 
العربي امل�سرتك يف تعزيز التعاون 
املــ�ــســرتك وذلـــك لــا�ــســتــفــادة من 

اخلربات املرتاكمة لدى املركز .
قـــام اكــ�ــســاد بـــاإبـــرام الــعــديــد من 
مع  امل�سرتك  الــتــعــاون  اتفاقيات 
ــة خال  ــي ــئــات دول مــنــظــمــات وهــي
اإىل  باالإ�سافة  ال�سابقة  ال�سنوات 
ــاءات  ــق ــل ـــرات وال اإقـــامـــة املـــوؤمت
ومنها  العمل،  وحلقات  العلمية 

املتحدة  لاأمم  والزراعة  االأغذية  ومنظمة   IFAD الزراعية  للتنمية  الدويل  وال�سندوق  للتنمية  االإ�سامي  البنك 
ESCWA  ومركز البيئة والتنمية لاإقليم العربي واأوروبة  اأ�سيا  FAO واللجنة االقت�سادية واالجتماعية لغرب 
  UNDP وبرنامج االأمم املتحدة للبيئة  ICARDA واملركز الدويل للبحوث الزراعية يف املناطق اجلافة CIDARI
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EU ومنظمتي ري�سكات والعمل �سد اجلوع اال�سبانية والوكالة اال�سبانية للتمويل والتطوير  واالحتاد االأوروبي 
الدويل  واملعهد  احليوي  التنوع  التفاقية  الدولية  وال�سكرتارية  الت�سحر  ملكافحة  الدولية  االتفاقية  و�سكرتارية 
الغذاء،  ملعلومات  الدولية  وال�سبكة  والقمح  ال�سفراء  الذرة  لتح�سني  الدويل  واملركز  النباتية  الوراثية  للم�سادر 

واملنظمة العاملية لاأر�ساد اجلوية والوكالة ال�سويدية للتنمية.
5-4-1-3 وكالت التعاون الفني ومراكز بحثية وجامعات يف دول متقدمة :

تعاون  �سات  العربي  املركز  يقيم 
الهيئات  من  العديد  مع  وفني  علمي 
والوكاالت ومراكز البحوث العلمية 
للتعاون  االأملانية  الوكاالت  ومنها 
الــفــدرايل  واملــعــهــد   GIZ الــفــنــي 
ومعهد   BGR االأر�ــــــض  ــوم  ــل ــع ل
التنمية  اجل  من  الفرن�سي  البحوث 
الزراعية  الــعــلــوم  وجــامــعــة   IRD
وجامعة  �سلوفاكيا  جمهورية  يف 
االأملانيتني  دري�سدن  وجامعة  اآخن 
وتقانة  لعلوم  �سينجاجن  وموؤ�س�سة 
ال�سني  يف    XAEST اجلافة  البيئة 
الدويل  واملعهد  هامبلت  وجامعة 
واملعهد  اأملانيا  يف  النبات  لتغذية 

الغابوي الكتالوين ومركز الدرا�سات العلمية ملا وراء البحار الفرن�سي وجامعتي لند واي�ساال يف ال�سويد وجامعة 
االأمم املتحدة  االأممية ال�سرتاتيجية  لاأر�ساد والهيدرولوجيا، والهيئة  ال�سويدي  – كلية امربيال، واملعهد  لندن 
للحد من خماطر الكوارث. وذلك �سعيًا منه لتطبيق االأ�ساليب احلديثة واملتطورة يف تنفيذ م�ساريعه ونقل وتوطني 

التقانات املائمة ملناخ املناطق العربية .
5-2 برنامج توطني واإدارة املعرفة 

التزم اأك�ساد بتطوير البنية االلكرتونية والتوجه نحو الرقمية وذلك بهدف تزويد البحث العلمي باأحدث اأدوات اإدارة 
املعرفة القائمة على تقانات املعلوماتية والتي ترجمها باإقرار الربنامج الفرعي لتوطني واإدارة املعرفة ، وبعد 
اأن قام اأك�ساد باإعادة تاأهيل وتطوير البنية التحتية املعلوماتية خال عام 2010 و 2011 ، حافظ اأك�ساد يف عام  

2012 على التزامه بتطوير االأدوات املعرفية ملختلف ن�ساطاته من خال حتقيق مايلي :
يف جمال الدرا�شات والتدريب

بالتن�سيق بني الربنامج الفرعي لتوطني واإدارة املعرفة ووحدة تكنولوجيا املعلومات وبني االإدارات املخت�سة مت 
اإجناز امل�ساريع واالأعمال التالية :

الرعوي  النباتي  الغطاء  بيانات خا�سة مب�سح وتقييم  اإن�ساء قاعدة  اأجنز م�روع  النباتية  االإدارة  بالتن�سيق مع   -
وحتديد احلمولة الرعوية ، حيث مت اإن�ساء تطبيق حا�سوبي يقوم بحفظ بيانات امل�سوح الرعوية الربيعية واخلريفية 
وتنفيذ االإح�سائيات الازمة عليها وا�ستخا�سها على هيئة تقارير يتم االعتماد عليها لتح�سني الغطاء الرعوي ، ومت 

ا�ستثمار هذا التطبيق يف كل من :
• دولة االإمارات العربية املتحدة .

•منطقة احلماد العراقية .
• منطقة ال�سهوب اجلزائرية.

- بالتن�سيق مع ق�سم التقانات احليوية واملخابر، اأجنز م�روع اأمتتة ق�سم التقانات احليوية واملخابر يف اأك�ساد ، 
عليها  الازمة  االإح�سائيات  وتنفيذ  للعينات  التحليل املخربي  عمليات  بحفظ  يقوم  تطبيق حا�سوبي  اإن�ساء  حيث مت 
وا�ستخا�سها على هيئة تقارير يتم االعتماد عليها يف حتديد املعادن وغريها �سمن العينات واال�ستفادة العلمية من 

تلك التقارير.
- بالتن�سيق مع اإدارة املوارد املائية :
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•مت تعديل وحتديث تطبيقات قواعد بيانات االأحوا�ض املائية املنفذ يف العام 2010 و 2011 وفق طلبات اجلهة 
امل�ستثمرة للم�روع واأجنز دليل اال�ستخدام اخلا�ض بهذا التطبيق ، كما مت تقدمي الدعم الفني الكامل خال ا�ستثمار 

امل�روع يف كل من حو�سي حلب واحلرمون يف �سورية.
•مت بناء اأداة برجمية لت�سدير بيانات املعلومات املناخية واملياه ال�سطحية اليومية من ال�سيغة امل�ستخدمة يف �ركة 

الدرا�سات املائية يف �سورية اإىل ال�سيغة امل�ستخدمة يف الربجميات املطّورة من قبل اأك�ساد.
•مت تطوير عدة اأدوات برجمية ملعاجلة البيانات امل�ستخدمة يف النماذج الريا�سية اخلا�سة مب�ساريع واأعمال اإدارة 

املوارد املائية.
- بالتن�سيق مع ق�سم امل�سرتيات مت تطوير تطبيق للم�سرتيات يقوم بتخزين البيانات حول طلبات ال�راء و الفواتري و 
الك�سوفات مع اإمكانية التحرير الكاملة من اإ�سافة اأوحذف اأو تعديل واال�ستعام عنها و اإظهار نتيجة اال�ستعام 
طباعية  تقارير  �سكل  على  وت�سديرها  وطباعتها  عر�سها  واإمكانية  النتائج  هذه  لتحرير  الو�سول  اإمكانية  مع 
اأو ملفات اك�سل اأو وورد اأو اأكروبات، اإ�سافة الإمكانية  ت�سدير ملف قاعدة البيانات بهدف احلفظ اأو النقل  

واإمكانية ا�سترياده اإىل قاعدة البيانات.
- بالتن�سيق مع اإدارة الرثوة احليوانية :

•مت تعريب تطبيق قاعدة بيانات حيوانية امل�ستخدمة يف 
عمل االإدارة.

•مت اإجناز عدد من التعديات املطلوبة من قبل االإدارة 
على تطبيقات قواعد بيانات الرثوة احليوانية .

املوقع اللكرتوين
من  اأك�ساد  موقع  ملحتوى  م�ستمر  بتحديث  اأك�ساد  قام 
االأن�سطة والفعاليات التي قام بها اأو �سارك فيها، كما 
قام بتحديث املعلومات املن�سورة يف املوقع واملتعلقة 
واالأق�سام  االإدارات  ملختلف  وامل�ساريع  بالربامج 
الربامج  لهذه  االأحـــدث  احلالة  املوقع  يعك�ض  بحيث 

وامل�ساريع.
الدعم الفني الداخلي

لكافة  وال�سيانة  الفني  الــدعــم  بتوفري  اأكــ�ــســاد  قــام 
داخليًا،  ا�ستثمارها  يتم  التي  والربجميات  التجهيزات 
تكنولوجيا  وحدة  كادر  قبل  من  مبعظمها  نفذت  والتي 
املعلومات حمققني بذلك �رعة اال�ستجابة والتوفري يف 

الكلف املادية للدعم الفني وال�سيانة.
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- تنميـــة املوارد الب�ســــرية   6
ونقل التقانــــات
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تعد عملية تنمية املوارد الب�رية العاملة يف جماالت الزراعة ، الري ، والبيئة يف الدول العربية اأحد اأهم املحاور 
الرئي�سية الإ�سرتاتيجية عمل املركز العربي لدرا�سات املناطق اجلافة واالأرا�سي القاحلة )اأك�ساد( من خال تنظيم 
الدورات التدريبية وتبادل املعلومات واخلربات عن طريق عقد املوؤمترات والندوات وحلقات العمل العلمية بهدف 
نقل وتوطني وا�ستنباط املعرفة املائمة لظروف التنمية الزراعية واإعداد كوادر عربية موؤهلة ملواجهة التحديات 
الغذائي  االأمــن  لتحقيق  امل�ستدامة  الزراعية  التنمية  الأحــداث  وكمية  نوعية  تغريات  واأحــداث  املعا�رة  التقنية 

العربي. 
الدورات التدريبية املنفذة

فنيني  "تدريب  حــول  تدريبية  دورة   •
اجلمهورية  يف  ــكــان  االإ�ــس وزارة  مــن 
النموذج  ا�ستخدام  على  ال�سورية  العربية 
والتي  احلرمون"  حلــو�ــض  الريا�سي 
متفرقة  اأيام  �سكل  على  املركز  نفذت يف 
)1/4 ، 2012/1/5، 2012/1/12، ولـ ـ8 

متدربني. 
اأ�سناف  "انتخاب  حول  تدريبية  •دورة 
الــبــذريــة لنخيل  الــ�ــســاالت  جــديــدة مــن 
خال  القاهرة  يف  نفذت  والتي  التمر" 
الفرتة 4-2012/1/8، ولـ 4 متدربني من 
وجمهورية  ال�سورية  العربية  اجلمهورية 

م�ر العربية.
•دورة تدريبية حول "تطبيق نظام الزراعة 
خال  املركز  يف  نفذت  والتي  احلافظة" 

الفرتة 14-2012/1/21، لـ 10 متدربني من وزارة الزراعة يف جمهورية ال�سودان.
•دورة تدريبية حول " اإعداد امل�روعات" والتي نفذت يف املركز خال الفرتة 15-2012/1/19، لـ 12متدربًا من 

وزارة الزراعة يف جمهورية العراق واجلمهورية العربية ال�سورية.
"ا�ستخدامات  جمــال  يف  تدريبية  •دورة 
املعلومات  ونظم  بعد  عــن  اال�ست�سعار 
امل�ستخدمة"  والــربجمــيــات  اجلغرافية 
والتي نفذت يف املركز خال الفرتة 25-
وزارة  من  متدربني   6 لـ   ،2012/1/29

الزراعة يف جمهورية العراق. 
وتقييم  "م�سح  جمــال  يف  تدريبية  •دورة 
اأبو  يف  نفذت  والــتــي  النباتي"  الغطاء 
لـ   ،2012/2/17-4 الفرتة  خــال  ظبي 
10 متدربني من وزارة البيئة واملياه يف 

االإمارات العربية املتحدة. 
"ا�ستخدام  جمـــال  يف  تــدريــبــيــة  •دورة 
تدهور  مراقبة  يف  بعد  عن  اال�ست�سعار 
خال  دم�سق  يف  نفذت  والتي  االأرا�سي" 

الفرتة 2/12-2012/3/29 )بواقع يومني اإىل ثاثة اأيام يف كل اأ�سبوع (، لـ 10  متدربني من مديرية التخفيف من 
اآثار اجلفاف والكوارث الطبيعية على االإنتاج الزراعي بوزارة الزراعة واالإ�ساح الزراعي باجلمهورية العربية 

ال�سورية.  
 2/  28 الفرتة  اللوز والف�ستق احللبي" والتي نفذت يف املركز خال  اأ�سجار  "عمليات تربية  •دورة تدريبية حول 
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وزارة  من  متدربني   5 ولعدد   ،2012/3/4  -
الزراعة يف جمهورية العراق.

•دورة تدريبية يف جمال "اأعمال امل�سح احلقلي 
احلفر"  على  واالإ�ــــراف  املائية  للم�سادر 
-11 الــفــرتة  والــتــي نفذت يف املــركــز خــال 
2012/3/15،  لـ 6 متدربني من م�روع تنمية 

احلماد العراقي. 
WEAP نظام  ا�ستخدام  حول  تدريبية  •دورة 
خال  باأملانيا   BGR معهد  يف  نفذت  والتي 
الفرتة 12-2012/3/20، لـ 10 فنيني من الدول 

العربية امل�ساركة يف امل�روع .
وتو�سيف  "انتخاب  جمال  يف  تدريبية  •دورة 
والتي  وال�سعري"  القمح  ملح�سويل  االأ�سناف 
-4/29 الــفــرتة  خـــال  اجلـــزائـــر  يف  ــفــذت  ن
التقني  املعهد  من  متدربا   28 لـ   ،2012/5/3

للزراعات الوا�سعة يف احلرا�ض-اجلزائر - اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية.
•دورة تدريبية حول "منهجية االإر�ساد الزراعي" والتي نفذت يف القاهرة خال الفرتة 5/20 - 2012/6/9، لـ 22 

متدربًا من الدول االإفريقية الناطقة باللغة االنكليزية .
عملية  تدريبات   " جمــال  يف  تدريبية  •دورة 
لت�سنيف الرتب" والتي نفذت يف احلماد العراقي 
6 متدربني من  1-2012/7/6، لـ  خال الفرتة 
جمهورية العراق – م�روع احلماد العراقي.  
امليكانيكي  "التثبيت  جمال  يف  تدريبية  •دورة 
يف  نفذت  والتي  الرملية"  للكثبان  واحليوي 
احلماد العراقي خال الفرتة  2012/7/6-1، 
– م�روع  8 متدربني من جمهورية العراق  لـ 

احلماد العراقي. 
حو�ض  م�روع  يف  العاملني  الفنيني  •تدريب 
وا�ستغال  تعمري  كيفية  حول  العراقي  احلماد 
املائية  باملوارد  اخلا�سة  اال�ستبيان  جداول 
وكيفية متابعة العمل احلقلي ومراقبة املن�ساآت 
من   ،2012/10/6 يف  اأ�سكالها   بكافة  املائية 

جمهورية العراق.  
• دورة تدريبية يف جمال "اإدارة ا�ستعماالت املياه املاحلة واملعاجلة يف الري الزراعي واآلية التحاليل املخربية 
 26 لـ   ،2012/12/6-2 الفرتة   الرتبة واملياه والنبات" والتي نفذت يف اجلزائر خال  لكل من  املعتمدة دوليًا 

متدربًا من اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية.
الرباط  خال  نفذت يف  الزراعة" والتي  املياه املاحلة يف  ا�ستعمال  واأ�ساليب  "اإدارة  تدريبية يف جمال  •دورة 

الفرتة 9-2012/12/13، لـ 14 متدربًا من اململكة املغربية.
•دورة تدريبية حول "ا�ستخدام نظم املعلومات اجلغرافية وف�سل وحدات ال�سوتر" والتي نفذت يف القاهرة خال 

الفرتة 11-2012/12/22 ، لـ 4 متدربني من الهيئة العامة للمياه يف ليبيا . 
اللقاءات العلمية:

•امل�ساركة يف املوؤمتر الدويل حول هيدرولوجية البيئات اجلافة يف اإطار اتفاقية التعاون مع الـ BGR يف اأملانيا 
من 2012/3/16-13.
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اإطار م�روع تيمبو�ض حول  باأملانيا يف  التي ت�رف عليها جامعة دري�سدن  الثالثة  العمل  •امل�ساركة يف ور�سة 
تطوير نظام التعليم العايل ملهند�سي املياه يف �سورية )جمهورية الت�سيك( خال الفرتة 2012/3/30-24. 

•ور�سة عمل تدريبية للمر�سدين الزراعيني والتي نفذت يف املركز خال الفرتة 10-2012/4/11، لـ 15م�ساركًا من 
وزارة الزراعة واالإ�ساح الزراعي يف اجلمهورية العربية ال�سورية.

•امل�ساركة يف موؤمتر ملجموعة اجلودة  للدرا�سات/ا�ست�ساري يف ملتقى املراأة ال�ساد�ض يف اإدارة االأعمال االقت�سادي 
حتت �سعار )خماطر اإعاقة التنمية يف العمل( بالتعاون مع االحتاد العام الن�سائي يف �سورية وعقد يف دم�سق خال 

الفرتة 2012/4/30-29.
•حلقة العمل حول " تقييم اآثار اجلفاف الزراعي وتدهور االأرا�سي با�ستخدام تقانات اال�ست�سعار عن بعد يف دول 
اأحوا�ض اأنهار العا�سي والفرات ودجلة  "والتي نفذت يف املركز خال الفرتة 2-2012/5/4،  لـ 15م�ساركا من 

جمهورية العراق واجلمهورية اللبنانية واجلمهورية العربية ال�سورية.
•حلقة العمل حول "تقييم اآثار اجلفاف الزراعي وتدهور االأرا�سي با�ستخدام تقانات اال�ست�سعار عن بعد يف دول 

حو�ض نهر ال�سنغال " والتي نفذت يف نواك�سوط خال الفرتة 13-2012/5/15، لـ 15 م�ساركًا من موريتانيا.
•حلقة العمل حول" تقييم اآثار اجلفاف الزراعي وتدهور االأرا�سي با�ستخدام تقانات اال�ست�سعار عن بعد يف دول 
حو�ض  النيل" والتي نفذت يف القاهرة خال الفرتة 19-2012/5/23، لعـ 15 م�ساركًا من جمهورية ال�سودان و 

جمهورية م�ر العربية.
نفذت يف  والتي  �سورية"  املناطق احل�رية يف  على  للحد من خماطر اجلفاف  اإطار  "و�سع  العمل حول  •ور�سة 

املركز خال الفرتة 18-2012/6/21، لـ 45 م�ساركًا من اجلمهورية اللبنانية واجلمهورية العربية ال�سورية.
• امل�ساركة يف ور�سة العمل واجتماع خرباء م�روع درا�سة اآثار التغريات املناخية على املنطقة العربية، بريوت 

.2012/7/7-4
•امل�ساركة يف اأعمال االجتماع الت�ساوري االإقليمي حول اإدارة املوارد املائية اجلوفية )اململكة االأردنية الها�سمية 

 .)2012/10/12-7
ال�سغرية  "امل�ساريع  بعنوان  ال�سورية  العربية  اجلمهورية  يف  الزراعي  واالإ�ساح  الزراعة  لوزارة  عمل  •ور�سة 
-10 الفرتة  خال  دم�سق   يف  نفذت  والتي  واآفاق("  )واقع  الريفية  التنمية  عملية  يف  ودورها  الريفيات  للن�ساء 
للدخل  املولدة  ال�سغرية  امل�ساريع  جمال  يف  اأك�ساد  "جتربة  حول  اأك�ساد  عمل  ورقة  تقدمي  ومت   ،2012/10/11

للن�ساء الريفيات".
WEAP امل�ساركة يف ور�سة العمل النهائية لتقييم م�روع نظام دعم القرار يف اإدارة املوارد املائية اجلوفية•

ململكة االأردنية الها�سمية 2012/10/21-14.
ومكافحته  الت�سحر  مراقبة  جماالت  يف  العربية  الدول  يف  النجاح  وق�س�ض  اخلربات  تبادل  حول  العمل"  •حلقة 
من  م�ساركًا   11 لـ   ،2012/11/19-17 الفرتة  خال  القاهرة  يف  نفذت  لاأرا�سي"والتي  امل�ستدامة  واالإدارة 

جمهورية م�ر العربية.
العربية  اجلمهورية  الدويل يف  والتعاون  التخطيط  مديرية   - الزراعي  واالإ�ساح  الزراعة  لوزارة  عمل  •ور�سة 
البحوث واالإر�ساد" والتي  التعاون بني  العمل االإر�سادي واآفاق تطويره واآليات تفعيل  "واقع  ال�سورية بعنوان 
نفذت يف دم�سق يوم 2012/12/23، ومت تقدمي ورقة عمل اأك�ساد حول "منهج العمل االإر�سادي واآفاق تطويره". 
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