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تقديــــــــــم

ملخ�ضًا للن�ضاطات التي نفذها املركز العربي لدرا�ضات املناطق اجلافة والأرا�ضي  يقدم التقرير الفني ال�ضنوي لعام 2013 
القاحلة )اأك�ضاد( من خالل خطة عمله التي ا�ضتملت على برامج رئي�ضية احتوت 20 برناجمًا فرعيًا �ضملت 47 م�ضروعًا بحثيًا 

وتنمويًا، اإ�ضافة اإىل 34 دورة تدريبية ولقاء علمي.
النباتية والرثوة  املياه واملوارد  املائية والأرا�ضي وا�ضتعمالت  املوارد  املتمثلة يف جمالت  اأك�ضاد  اأن حماور عمل  القول  وميكن 
احليوانية واملوارد القت�ضادية والجتماعية والب�ضرية، قد تنامت براجمها وم�ضاريعها وتعمقت وتو�ضعت يف نطاقها بحيث �ضملت 

كل ماهو جديد.
لقد متيز اإجناز هذا العام با�ضتنباط املزيد من اأ�ضناف حم�ضنة من احلبوب ذات النتاجية العالية واملوا�ضفات التكنولوجية 
اجليدة واملتحملة للجفاف واملقاومة لالأمرا�ض، كما تو�ضع )اأك�ضاد( يف تطبيق نظام الزراعة احلافظة يف حمطاته البحثية 
وحقول املزارعني، اإ�ضافة اإىل متابعة تزويد العديد من الدول العربية بامل�ضادر الوراثية املح�ضنة من الأ�ضجار املثمرة وبع�ض 

النباتات الرعوية.
وتابع )اأك�ضاد( بحوثه ودرا�ضاته على حت�ضني الكفاءة النتاجية والتنا�ضلية وتطوير نظم الرتبية والتغذية والرعاية ال�ضحية 
لعروق الغنام واملاعز والإبل وتنمية م�ضادر الأعالف وحتديد قيمته الغذائية، وعمل على تطوير و�ضائله با�ضتعمال تقانات نقل 

الأجنة لت�ضهيل وت�ضريع نقل الرتاكيب الوراثية املح�ضنة، بالإ�ضافة اإىل متابعته ا�ضتعمال تقانات التلقيح ال�ضطناعي.
واأجنز املركز العربي ا�ضرتاتيجية الأمن املائي، واخلطة التنفيذية مل�ضروع الإدارة املتكاملة للموارد املائية يف املنطقة العربية 
تنفيذا لقررات القمم العربية، كما �ضاهم يف ن�ضر الإدارة املتكاملة للموارد املائية يف العديد من الدول العربية، من خالل اإدخال 
النماذج الريا�ضية كاأف�ضل تقانة حديثة ومتطورة يف هذه املجال، وتو�ضع يف تنفيذ م�ضاريع ح�ضاد مياه الأمطار لتوفري موارد 

مائية اإ�ضافية، وحتقيق التنمية امل�ضتدامة للمجتمعات املحلية يف الدول العربية.
البحوث  اإج��راء  وا�ضل جهوده يف  فقد  العربية،  ال��دول  بع�ض  البوادي يف  تاأهيل  اإع��ادة  اأك�ضاد يف  الذي حققه  للنجاح  ونظرًا 
والدرا�ضات وتنفيذ عدد من امل�ضاريع النموذجية ملكافحة الت�ضحر واحلد من حركة الكثبان الرملية، كما مت اإن�ضاء نظام اإقليمي 
للك�ضف املبكر عن عمليات الت�ضحر وتدهور الأرا�ضي يف الدول العربية، وعمل �ضمن خططه وبراجمه على تو�ضيع قاعدة نقل 

تقانات  ا�ضتعمال املياه املاحلة والعادمة اإىل عدد اأكرب من املزارعني يف الدول العربية.
تابعنا ا�ضدار ثالث جمالت دورية متزامنة با�ضم » املجلة العربية للبيئات اجلافة » وهي جملة علمية حمكمة، وجملة » الزراعة 

واملياه يف الوطن العربي » وهي جملة علمية غري حمكمة، واملجلة الخبارية » اأخبار اأك�ضاد ».
وحماورها  عمله  با�ضرتاتيجية  الكامل  اللتزام  على  وم�ضاريعه  لرباجمه  والتنفيذ  التخطيط  يف  حري�ضًا  )اأك�ضاد(  كان  لقد 
التنفيذي  العمل وفق قرارات جمل�ضه  وتنظيم  النفاق  وتر�ضيد  الداء  والقطاعية، وحت�ضني  ال�ضاملة  اأهدافها  وان�ضجامها مع 

وجمعيته العمومية واملجل�ض القت�ضادي والجتماعي. 
و�ضيتابع اأك�ضاد جهوده يف حتديث و�ضائل البحث وتطويره، وتوفري املعطيات الفنية والتقنية والرتقاء مب�ضتوى الآداء للم�ضي قدمًا 

يف حتقيق اأهدافه يف تنمية املوارد الطبيعية املتجددة يف املناطق العربية اجلافة و�ضبه اجلافة، بالرغم من الظروف الراهنة.
                                                             

                                                                                                                                              واهلل ويل التوفيق
                                                                                                                                          

                                                                                                                                              الدكتور رفيق علي �صالح 
                                                                                                                                           املدير العام     
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1
املـــــوارد النباتيــــــة
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وال�صعري عالية  القمح  اأ�صناف من  ا�صتنباط  1-1-1 م�صروع 
كفاءة  وذات  والإحــيــائــيــة  الالاأحيائية  لــالإجــهــادات  التحمل 

اإنتاجية عالية
غطت الأن�ضطة املنفذة مكونات برامج تربية وحت�ضني القمح وال�ضعري خالل املو�ضم 

الزراعي 2013/2012 مت�ضمنة الآتي:
تقييم امل�صادر الوراثية لتحمل الإجهادات الالاإحيائية والإحيائية: 

حيث مت انتخاب 572 م�ضدرًا وراثيًا ملوا�ضلة العمل عليها يف مراحل الرتبية 
املختلفة، بهدف الو�ضول لل�ضاللت الواعدة.

•التهجينات العامة: 
450 تهجينًا ناجحًا بني الآباء املنتخبة لكل من حما�ضيل القمح  اإجراء  مت 

القا�ضي والقمح الطري وال�ضعري مبعدل 150 هجني من كل حم�ضول.
•تقييم الهجن والأجيال النعزالية واملتقدمة: 

تغطي هذه الأجيال خمتلف مراحل برنامج تربية القمح وال�ضعري، بدءًا من 
اجليل الأول "F1" وحتى اجليل اخلام�ض "F5"، حيث مت تقييم 1330 هجينًا 
�ضمت 6630 عائلة و�ضاللة، وانتخب منها 866 هجينًا ت�ضمنت 7450 عائلة 
و�ضاللة، بهدف اإدخالها يف جتربة الكفاءة الإنتاجية الأولية، التي ُتعد املرحلة 

الأوىل من تقييم ال�ضاللت املب�ضرة.
•اأ�ضطر املراقبة املنتخبة: 

�ضمت هذه الأ�ضطر 296 مدخاًل من القمح وال�ضعري، جرى تقييمها وانتخاب 
هجن  كاآباء  ا�ضتخدامها  يتم  مدخاًل.   123 ع��دده  بلغ  وال��ذي  منها  املتميز 

للتح�ضني الوراثي يف مو�ضمي  2012/-2013 2014/2013.
•جتارب الكفاءة الإنتاجية الأولية: 

بلغ عدد ال�ضاللت املختربة من القمح وال�ضعري يف جتارب الكفاءة الإنتاجية 
الأولية 388 �ضاللة، ومت انتخاب 57 �ضاللة مب�ضرة، �ضتخترب يف جتربة الكفاءة 
الإنتاجية العربية، و116 �ضاللة يعاد اختبارها يف جتربة الكفاءة الإنتاجية 

الأولية ل�ضنة ثانية.
•جتارب الكفاءة الإنتاجية العربية: 

تهدف هذه التجارب اإىل تقييم اأداء �ضاللت اأك�ضاد املتقدمة حتت ظروف 
املوزعة  املتباينة  البيئية  املواقع  اأكرب عدد من  واملروية يف  املطرية  الزراعة 
يف 16 دولة عربية. �ضمت كل جتربة 19 �ضاللة متقدمة من كٍل من  القمح 

الطري، والقمح القا�ضي، وال�ضعري، اإ�ضافًة لل�ضاهد املحلي واملح�ضن.

من اأهم مايركز عليه  املركز العربي "اأك�ضاد" يف اأبحاثه وم�ضاريعه، هو ا�ضتنباط اأ�ضناف وتطوير �ضاللت مب�ضرة من 
اأنواع الإجهادات  وتطوير حزمة التقانات الزراعية املثلى لكل �ضنف ومنطقة  )القا�ضي والطري( متحملة لكافة  القمح 

بيئية لبلوغ كامل الطاقة النتاجية للطرز الوراثية املزروعة.
البحثية  امل�ضاريع  من  عددًا  ويت�ضمن  اأك�ضاد،  يف  امل�ضتمرة  الرئي�ضة  الربامج  اأحد  هو  املطرية  الزراعة  تنمية  وبرنامج 

والتنموية، التي ُتنفذ بالتعاون مع اجلهات والهيئات املعنية يف الدول العربية.

يهدف امل�ضروع اإىل تطوير وحت�ضني 
اإنتاجية حما�ضيل القمح وال�ضعري، 
وثبات اإنتاجيتها مبا ي�ضمن حتقيق 

الأمن الغذائي، والتنمية الزراعي�����ة 
امل�ض������تدامة ملكونات النظام 

الزراعي العربي.

1-1 برنامج تنمية وتطوير الزراعة املطرية يف الدول العربية
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ا�ضتملت اأن�ضطة امل�ضروع خالل مو�ضم 2012 - 2013 على ما يلي:
•تاأثري معدلت البذار والت�ضميد على اإنتاجية �ضاللت من القمح الطري: ُنفذت جتربة حقلية 
خالل املو�ضم الزراعي  2011/2010،  يف حمطتي بحوث اأك�ضاد )دير الزور، والرقة(، حتت 
 -  969  -  901  -  899  -  885( اأك�ضاد  7 اأ�ضناف من  ظروف الزراعة املروية، وا�ضتخدمت 
1069 - 1115 - 1133( و�ضنفي �ضام-8 �ضام10، وطبق عليها ثالث معامالت ت�ضميد )100 

كغ N + 50 كغ P2O5، و150 كغ N + 70 كغ P2O5، و 200 كغ N + 90 كغ P2O5 (، وثالث 
معدلت بذار )150 كغ/ه�، 200 كغ/ه�، 250 كغ/ه�(. وقد اأظهرت نتائج املو�ضم الأول، وجود 

فروقات يف اإنتاجية اأ�ضناف القمح نتيجة للمعامالت املدرو�ضة.
•تاأثري موعد الزراعة على اإنتاجية �ضاللت من القمح الطري: ُنفذت جتربة حقلية خالل 
املو�ضم الزراعي  2011/2010،  يف حمطة بحوث اأك�ضاد يف الرقة، حتت ظروف الزراعة 
املروية، ويف حمطة بحوث اأك�ضاد يف الغاب حتت ظروف الزراعة املطرية، وا�ضتخدمت 5 
اأ�ضناف من اأك�ضاد )885 - 901 - 969 - 1115 - 1133( و�ضنف �ضام8، زرعت يف ثالث 
النتائج  اأظهرت  الزراعة،  موعد  لتاأثري  ونتيجة   .)2012/12/10  ،11/20  ،11/1( مواعيد 

وجود فروقات يف اإنتاجية الأ�ضناف امل�ضتخدمة.

اأ�ضارت نتائج مو�ضم 2013/2012 يف عدة مواقع يف الدول العربية اإىل تفوق �ضاللت اأك�ضاد على ال�ضواهد املحلية يف اأكرث 
من دولة عربية، وهي:

القمح القا�ضي: اأك�ضاد )1391 - 1399 - 1407 - 1409 - 1431(.
القمح الطري: اأك�ضاد )1196 - 1208 - 1212 - 1222 - 1232 - 1236 - 1238(.

ال�ضعري: اأك�ضاد )1701 - 1704 - 1711 - 1717 - 1722 - -1724 1725 - 1727 - 1730(.

�ضنة العتمادال�ضم املحليا�ضم ال�ضنفالدولةاملح�ضول

2012 - 2012- 2013جنات - جميلة - مونةاأك�ضاد 899 - اأك�ضاد 969 - اأك�ضاد 901اجلزائرقمح طري

قيد العتماد-اأك�ضاد 1133�ضورية

قمح قا�ضي
2012�ضاورةاأك�ضاد 1107اجلزائر

2013تل عمارة 3اأك�ضاد 1105لبنان

قيد العتماداأك�ضاد 1187الأردن

بع�ض اأ�ضناف اأك�ضاد املعتمدة يف الدول العربية 

يويل هذا امل�ضروع 
اأهمية خا�ضة لأ�ضناف 

و�ضاللت اأك�ضاد 
امل�ضتنبطة حديثًا من 
خالل حتديد حزمة 
املعامالت الزراعية 

املالئمة لكٍل منها 
ونقلها اإىل حيز التطبيق 

يف حقول املزارعني. 

1-1-2 م�صروع الأنظمة الزراعية املح�صولية يف املناطق املطرية:
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بلغ عدد اأ�ضناف و�ضاللت اأك�ضاد املب�ضرة التي مت اإكثاره خالل مو�ضمي 2012/2011، 2013/2012 ومبراحل الإكثار املختلفة 
)النوية G0، والنواة G1( 364 �ضنفًا و�ضاللًة من القمح وال�ضعري. واأر�ضل من اإنتاجها كمية بلغت نحو 1723 كغ بذار اإىل 16 دولة 

عربية على �ضكل جتارب وهجن و�ضاللت مب�ضرة لزراعتها يف مو�ضميني تاليني.

ت�ضمنت خطة امل�ضروع  عدة ن�ضاطات، وهي: 
• مت تهجني عدد من الطرز الوراثية املدخلة من موريتانيا وم�ضر 
و�ضورية وال�ضودان وعمان، يف حمطة بحوث اإزرع ، وبلغ عددها 

20 تهجينًا. 

 )F3( كما مت متابعة جتارب الأجيال النعزالية يف اجليل الثالث•
وانتخاب اأف�ضل النباتات من الهجن الثمانية لزراعتها يف املو�ضم 

. )F4( القادم للح�ضول على
العربية  الدول  من  املدخلة  الوراثية  الطرز  وتو�ضيف  تقييم  •مت 
والتي بلغت 30 طرازًا وراثيًا من م�ضر وال�ضودان و�ضورية وعمان 
 Jougotillo التالية:  الطرز  من  ك��اًل  فيها  وتفوق  وموريتانيا، 
وجيزة  دورادو9،  )موريتانيا(،   Biofuelو  Fellobodley

وفيرتيته  مايو  )عمان(،  حملي  عماين  )م�ضر(،  15،وم�ضر11 

63، و خرابو  واإزرع   ،62 اإزرع  و   ،7 اإزرع  و   ،5 اإزرع  )ال�ضودان(، 
113 )�ضورية(.

كمية البذار )كغ( الدولةم�ضل�ضل
مو�ضم 2014/2013مو�ضم 2013/2012

2037�ضورية1
750400لبنان2
2526الأردن3
1511العراق4
1511الكويت5
1511ال�ضعودية6
1511�ضلطنة عمان7
2026اليمن8
2028ال�ضودان9
2013م�ضر10
1511ليبيا11
2013تون�ض12
2727اجلزائر13
2013املغرب14
80-فل�ضطني15
8-موريتانيا16

997726املجموع

كميات بذار القمح وال�ضعري املر�ضلة اإىل الدول العربية

يهدف هذا امل�ضروع اإىل تنمية وتطوير وحت�ضني اإنتاجية هذا املح�ضول يف الدول العربية املهتمة بزراعته، والذي �ضي�ضاهم 
يف زيادة دخل املزارع العربي، ودعم الربامج الوطنية باملادة الوراثية املح�ضنة.

1-1-3 م�صروع اإكثار بذار الأ�صناف وال�صاللت الواعدة )املب�صرة( من  القمح  وال�صعري:

:Sorghum bicolor )1-1-4 م�صروع تنمية وتطوير وحت�صني الذرة الرفيعة )البي�صاء

يف اإطار تنمية وتطوير وحت�ضني زراعة الذرة الرفيعة 
يف الدول العربية، مت تزويد اجلزائر ببذار 19 طراز 
العربية،  الإنتاجية  الكفاءة  جتربة  �ضمن  وراث��ي 
وبذار29 هجني للجيل الثاين )F2( بهدف اختبارها 

حمليًا وانتخاب املالئم منها.
العامة  الهيئة  مع  امل�ضرتك  التعاون  اتفاقية  و�ضمن 
زراعة  مت  �ضورية،  يف  الزراعية  العلمية  للبحوث 
اإزرع،  بحوث  حمطة  يف   )F2( من  هجني  ب���ذار23 
الزراعية  بال�ضفات  املتميزة  النباتات  وانتخاب 
الهامة، لزراعتها يف املو�ضم القادم ومتابعة جتارب 
مع  التعاون  اتفاقية  و�ضمن  النعزالية.  الأج��ي��ال 
جامعة دم�ضق يف )�ضورية( مت تزويد كلية الزراعة 
16 طرازًا وراثيًا جديدًا بهدف تقييمها واختبار  ب� 

مقاومتها وحتملها لالآفات الزراعية.
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1-1-5-1 م�صروع حت�صني اإنتاج القمح يف الدول العربية:
بداأ العمل بامل�ضروع فعليًا يف املو�ضم 2009/2008، وينفذ بالتعاون مع البنك الإ�ضالمي 
اإنتاجًا من  للتنمية. وقد بلغت امل�ضاحة املزروعة باأ�ضناف اأك�ضاد 3461 هكتار، اأعطت 

البذار يف حقول املزارعني يف الدول امل�ضتفيدة من امل�ضروع، وذلك لغاية 2013.

1-5-1-2 م�صروع اإكثار بذار القمح يف ال�صودان:
يف اإطار تنفيذ م�ضروع حت�ضني اإنتاج القمح يف الدول العربية، ينفذ اأك�ضاد امل�ضروع يف 
جمهورية ال�ضودان، حيث مت تزويد اجلانب ال�ضوداين بكمية 24.5/طن من بذار الأ�ضناف 

احل�ضنة املالئمة للزراعة يف بيئات ال�ضودان، وتنفيذ الدورات التدريبية الالزمة.

1-5-1-3 م�صروع حت�صني اإنتاجية  املحا�صيل ال�صرتاتيجية يف اجلمهورية 
الإ�صالمية املوريتانية:

الزراعية  والتنمية  ال��زراع��ي  للبحث  ال��وط��ن��ي  امل��رك��ز  م��ع  بالتعاون  امل�����ض��روع  ينفذ 
املحا�ضيل  اإنتاجية  لتح�ضني  وذل���ك  للتنمية،  الإ���ض��الم��ي  والبنك   ،)CNARADA(

الإ�ضرتاتيجية )القمح وال�ضعري والذرة ال�ضفراء والذرة البي�ضاء والدخن والفا�ضولياء( 
يف اجلمهورية الإ�ضالمية املوريتانية. وقد اتخذت الإجراءات الالزمة لتمديد امل�ضروع 

حتى نهاية عام 2013، وذلك ل�ضتكمال �ضراء املعدات والأجهزة احلقلية واملخربية.

يهدف امل�ضروع اإىل حت�ضني 
اإنتاجية حم�ضول القمح 

حتت ظروف الزراعة 
املروية والبعلية، ودعم 
م�ضاريع الأمن الغذائي 

يف املنطقة، وتاأمني بذار 
حم�ضن من اأ�ضناف 

و�ضاللت اأك�ضاد ذات 
الإنتاجية العالية للدول 

امل�ضتفيدة من امل�ضروع وهي: 
الأردن، تون�ض، اجلزائر، 

ال�ضعودية، ال�ضودان، 
�ضورية، العراق، لبنان، 

ليبيا، املغرب، اليمن.

يهدف امل�ضروع اإىل زيادة 
اإنتاج القمح يف ال�ضودان، 
عن طريق اإكثار اأ�ضناف 

القمح يف حقول املزارعني، 
وتدريب الكوادر الفنية 
والدعم الفني بتقدمي 

الآلت الزراعية وتطوير 
عمليات الغربلة والتخزين، 

ويتم بالتعاون مع البنك 
الإ�ضالمي للتنمية.

املجموعالنيل البي�ضنهر النيلال�ضماليةالولية
503535120امل�ضاحة/ فدان 

21.715.215.252امل�ضاحة/ه� 
916631عدد املزارعني امل�ضتهدفني 

يهدف امل�ضروع اإىل ح�ضر 
وجمع الأ�ضول الوراثية من 
الأنواع املح�ضولية  واإدخال 

اأ�ضناف و�ضاللت اأك�ضاد 
من القمح وال�ضعري وتقييم 
اأدائها يف البيئات املحلية، 

وانتخاب الطرز الوراثية 
الأكرث تكيفًا وانتاجية  

واكثارها، وتاأ�ضي�ض برنامج 
تربية وحت�ضني وراثي لتلك 

الأنواع، وتدريب الكوادر 
الفنية  على جمع وحفظ  

واإكثار البذار .

1-1-5 امل�صاريع التنموية اخلا�صة يف الدول العربية:
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1-1-5-4 م�صروع ن�صر وا�صتنباط الأ�صناف املتفوقة من حم�صويل القمح 
وال�صعري يف اجلزائر: 

ن�ضاطات  وت�ضمنت   ،2011/2010 املو�ضم  من  اعتبارًا  �ضنوات  خم�ض  امل�ضروع  مدة 
امل�ضروع ما يلي:

•اإقامة دورة تدريبية وعقد ور�ضة عمل لتقييم النتائج وو�ضع خطة عمل عام 2012.
املعهدالتقني  مع  بالعاون  الأ�ضناف  وتو�ضيف  اإنتخاب  على  تدريبية  دورة  •اإقامة 

للزراعات الوا�ضعة و�ضارك بها 33 متدربًا.
•تزويد املعهد التقني للزراعات الوا�ضعة ببذار هجن اجليل الثاين لل�ضالبات التي 
اأك�ضاد وبلغ عددها 17  اأ�ضناف جزائرية واأ�ضناف  اأبحاثه بني  اأك�ضاد يف  نفذها 

هجني من القمح الطري و 12 هجني من القمح القا�ضي و 14 من ال�ضعري.
1-1-5-5 م�صروع حت�صني اإنتاجية ونوعية حما�صيل احلبوب با�صتخدام 
اأ�صناف اأك�صاد للقمح وال�صعري والنتخاب مب�صاركة املزارعني يف الأردن:

حيث   ،2012/2011 املو�ضم  اإىل   ،2008/2007 املو�ضم  منذ  امل�ضروع  يف  العمل  بداأ 
اعترب املو�ضم الأخري لتقييم الأ�ضناف وال�ضاللت التي اأظهرت تفوقًا ملحوظًا بغر�ض 

تقدميها اإىل اللجنة الوطنية لالإعتماد وهي:

)القمح  احلـــبـــوب  حمــا�ــصــيــل  حتــ�ــصــني  مــ�ــصــروع   6-5-1-1
وال�صعري( يف لبنان:

عمليات  متابعة   2012/2011 ال��زراع��ي  املو�ضم  ن�ضاطات  -ت�ضمنت 
التقييم والإكثار ل�ضاللت اأك�ضاد، والتي بلغت 8 �ضاللت من كل من 
القمح القا�ضي والقمح الطري، و5 �ضاللت من ال�ضعري، وم�ضتمر العمل 

يف اأن�ضطة امل�ضروع وفقًا للخطة املقررة.

يهدف امل�ضروع اإىل تقييم اأداء 
اأ�ضناف و�ضاللت اأك�ضاد ذات 
الإنتاجية العالية واملوا�ضفات 
النوعية املرغوبة يف البيئات 

املحلية اجلزائرية، بهدف اعتماد 
املتفوق منها، وحتديد الآليات 

املورفولوجية والفيزيولوجية 
والبيوكيميائية املرتبطة وراثيًا 

بالكفاءة الإنتاجية والتكيف مع 
البيئات امل�ضتهدفة.

يهدف امل�ضروع اإىل حت�ضني 
اإنتاجية حم�ضويل القمح 

وال�ضعري يف الأردن، وذلك 
من خالل اختبار عدد من 
اأ�ضناف و�ضاللت اأك�ضاد، 

وانتخاب املتفوق منها على 
ال�ضواهد املحلية باإ�ضراف 

الفنيني وم�ضاركة املزارعني 
املحليني، واعتماد ال�ضاللت 

املتفوقة كاأ�ضناف حم�ضنة 
جديدة يف الأردن.

�ضنف اأك�ضاد 885 من القمح الطري
و�ضنف اأك�ضاد 1187 واأك�ضاد 1275 من القمح القا�ضي

و�ضنف اأك�ضاد 1420 و اأك�ضاد 1692 من ال�ضعري
ور�ضح �ضنف اأك�ضاد 1187 من القمح القا�ضي لالعتماد ك�ضنف 

حم�ضن يف الأردن
انتهى امل�ضروع يف نهاية مو�ضم 2013/1012

يهدف امل�ضروع اإىل تطوير زراعة حم�ضويل 
القمح وال�ضعري يف لبنان بزيادة الإنتاجية من 

خالل، اإكثار ون�ضر اأ�ضناف اأك�ضاد املتفوقة على 
الأ�ضناف املحلية يف املناطق البيئية امل�ضتهدفة.
مدة امل�ضروع ثالث �ضنوات اعتبارًا من املو�ضم 

.2011/2010
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وبالتعاون   2013  -  2012 الزراعي  املو�ضم  خالل 
مكافحة  ومنظمة  العربي"اأك�ضاد"،  املركز  بني  ما 
ال�ضتجابة  م�ضروع  ُنفذ   ،ACF الإ�ضبانية  اجل��وع 
التنموية لتخفيف الفقر الريفي واحلد من تاأثريات 
العربية  اجلمهورية  �ض������رق  �ض�����مال  يف  اجلفاف 
ال�ضورية، حيث مت تطبيق نظام الزراعة احلافظة 
 90( احل�ضكة  حمافظتي  يف  م��زارع��ًا،   150 ل��دى 
م�ضاحة  �ضمن  م��زارع��ًا(،   60( والرقة  م��زارع��ًا(، 

1800 هكتارًا. 

جميع  امل�ضتفيدين  ل��ل��م��زارع��ني  امل�����ض��روع  ق���ّدم 
)ال��ب��ذار، والأ�ضمدة  ال��زراع��ي  الإن��ت��اج  م��دخ��الت 
املعدنية(، التي تكفي لزراعة م�ضاحة ترتاوح بني 7 – 9 هكتارًا لكل مزارع، ح�ضب النوع 
املح�ضويل املزروع ) قمح، �ضعري، عد�ض، بيقية (، ومعدلت الت�ضميد املعدين، معدلت 
البذار، بالإ�ضافة اإىل اآلت البذر املبا�ضر التابعة لأك�ضاد ب�ضكٍل جماين. ومّت تقييم نتائج 
نظام الزراعة احلافظة باملقارنة مع الزراعة التقليدية من خالل العديد من املوؤ�ضرات 

الإنتاجية والقت�ضادية.
ميكن تلخي�ص اأهم النتائج املتح�صل عليها من تطبيق نظام الزراعة احلافظة خالل 

املو�صم الزراعي 2012 - 2013 بالنقاط الآتية:
الزراعة  اآلة  دور  ب�ضبب  البذار  تقليل معدل  اإىل  الزراعة احلافظة  •اأدى تطبيق نظام 
احلافظة، التي تعمل على و�ضع البذار على اأعماق منا�ضبة ومتجان�ضة، ما ي�ضمن اإنبات 

جميع البذار املزروعة احلية Viable seeds باملقارنة مع الطريقة التقليدية. 
 ،32.44  ،19.82 بنحو  والعد�ض  والقمح،  ال�ضعري،  حما�ضيل  اإنتاجية  متو�ضط  •ازداد 

%8.06 على التوايل باملقارنة مع الزراعة التقليدية. 

•اأّدى تطبيق هذا النظام اإىل تقليل معدل ا�ضتهالك الوقود وعدد �ضاعات العمل بنحو 
20.67% و29.12 % على التوايل بالن�ضبة اإىل حم�ضول ال�ضعري، وبنحو 23.33 % و 

25 % على التوايل بالن�ضبة اإىل حم�ضول القمح، وبنحو 19.26% و 28.93% بالن�ضبة 

ملح�ضول العد�ض، باملقارنة مع الزراعة التقليدية. 
•تطبيق هذا النظام �ضاهم بتخفي�ض تكاليف الإنتاج الزراعي بنحو 12.10 % بالن�ضبة 
18.11 % ملح�ضول  وبنحو  القمح،  5.27 % ملح�ضول  وبنحو  ال�ضعري،  اىل حم�ضول 
بنحو  الزراعي  الإنتاج  من  العائد  وازداد  التقليدية.  الزراعة  مع  باملقارنة  العد�ض 
اإىل  بالن�ضبة   % و5.00   ،% و32.36   ،%  18.39

زيادة  نتيجة  التوايل،  على  والعد�ض  والقمح،  ال�ضعري، 
الأر����ض،  م��ن  امل�ضاحة  وح��دة  يف  الإنتاجية  متو�ضط 
اإ�ضافة اإىل تخفي�ض تكاليف الإنتاج. وتبعًا لذلك كانت 
اأعلى  اإىل مدخالته  الزراعي  الإنتاج  ن�ضبة خمرجات 
الزراعة  باملقارنة مع  الزراعة احلافظة  حتت ظروف 
التقليدية )3.35، 3.80، 6.38 %( يف ال�ضعري، والقمح، 
تطبيق  اأهمية  اإىل  ي�ضري  ما   ،) التوايل  على  والعد�ض 
نظام الزراعة احلافظة يف حت�ضني دخل املزارع، ومن 

ثّم م�ضتوى معي�ضته.

يعتمد نظام الزراعة احلافظة يف جوهره على:
•عدم فالحة الرتبة، اأو فالحتها باحلد الأدنى.

•التغطية امل�ضتمرة ل�ضطح الرتبة مبحا�ضيل التغطية اخل�ضراء، اأو 
البقايا النباتية امليتة.

•تطبيق الدورة الزراعية املنا�ضبة، التي تت�ضمن حم�ضوًل بقوليًا ذي 
كفاءة عالية على تثبيت الآزوت اجلوي، وتنتج كتلة حية اأكرب.

•املكافحة الفعالة لالأع�ضاب ال�ضارة Weeds، وخا�ضًة يف احلقول 
املوبوءة ببذور الأع�ضاب ال�ضارة.

ويعمل اأك�ضاد على ن�ضر الزراعة احلافظة يف الدول العربية، ومت 
التو�ضع يف  امل�ضاحات املزروعة نظرًا لتقبل املزارعني لهذا النظام.

Conservation Agriculture   1-2 برنامج الزراعة احلافظة
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اأما يف جمال التوعية والإعالم مت تنفيذ الن�صاطات التالية:
•تنفيذ دورة تدريبية خالل مو�ضم 2012 – 2013 ملهند�ضي الإر�ضاد الزراعي العاملني 
يف  اجلفاف  اآثار  من  واحلد  الريفي  الفقر  لتخفيف  التنموية  ال�ضتجابة  م�ضروع  يف 

املنطقة ال�ضمالية ال�ضرقية من �ضورية. 
يف  امل�ضاركة   ،GIZ الفني  للتعاون  الأملانية  الدولية  والوكالة  اأك�ضاد  بني  بالتعاون  •مّت 
الدورة التدريبية على تطبيقات نظام الزراعة احلافظة، لنحو 40 طالبًا وطالبة من 

.AREC اأربع جامعات لبنانية، يف مركز التعليم والبحوث الزراعية
• نفذت دورة تدريبية حول تطبيقات نظام الزراعة احلافظة ملتدربني من ال�ضودان، 

ومن العراق،  يف مركز البحوث العلمية الزراعية LARI، يف لبنان. 
 SPCI Concept – CA round table/ بعنوان:   اإقليمية  عمل  ور�ضة  يف  •امل�ضاركة 

Debate session، عقدت يف بريوت.

•امل�ضاركة بتقدمي  عرو�ض تخ�ض�ضية لعر�ض جتربة اأك�ضاد يف جمال تطبيق نظام 
الزراعة احلافظة، بهدف التو�ضل اإىل م�ضاريع تنموية بني اأك�ضاد ووزارة الفالحة 

والتنمية الريفية يف اجلزائر خالل الفرتة 17 - 19 اأيلول/2013.
• مّت اإعداد التقرير الفني ال�ضنوي 2012 - 2013 لأهم نتائج تطبيق نظام الزراعة 
احلافظة يف �ضورية. ومّت اأي�ضًا خالل املو�ضم الزراعي 2013 اإعداد مطوية عن 

اإدارة بقايا املح�ضول.
م�صروع ن�صر وتطبيق الزراعة احلافظة يف ال�صودان:

على  اإقامة حقول مزارعني  2011-2013، حيث مت  الفرتة  للتنمية خالل  الإ�ضالمي  البنك  مع  بالتعاون  امل�ضروع  ُنفذ هذا 
حم�ضول القمح يف الولية ال�ضمالية وولية نهر النيل، وعلى الذرة البي�ضاء يف ولية ق�ضارف وولية �ضنار، وقد مت تزويد 

املزارعني بالآلت واملعدات الالزمة لتنفيذ امل�ضروع. وو�ضل اأعلى اإنتاج ملح�ضول القمح يف ولية ال�ضمال 5290كغ.ه�1- ، 

الولية
املو�ضم 2013املو�ضم 2012املو�ضم 2011

املردود كغ/ هكتاراملردود كغ/ هكتاراملردود كغ/ هكتارعدد املزارعنيطريقة الري
الزيادة %تقليديةحافظةالزيادة %تقليديةحافظةالزيادة %تقليديةحافظة

21360031261528571666713095119060حموريال�ضمالية
30956060-9501100---20ان�ضيابينهر النيل

يف جمال القمح

الولية
20122013

املردود كغ/ هكتاراملردود كغ/ هكتارعدد املزارعني
الزيادة %تقليديةحافظةالزيادة %تقليديةحافظة

1026505953451565361332الق�ضارف
202857833701666357366�ضنار

يف جمال الذرة البي�ضاء

مكان الدورةعدد املتدربنياملدة/يومتاريخ الدورةاجلهة امل�ضاهمةمو�ضوع الدورة
اخلرطوم - ال�ضودانACSAD2011315تعريف الزراعة احلافظة

اأك�ضاد – �ضوريةACSAD+IDB20121010تطبيقات الزراعة احلافظة
تل عماره- لبنانACSAD+IDB20131010تطبيقات الزراعة احلافظة
تل عماره- لبنانACSAD+IDB20141010تطبيقات الزراعة احلافظة

يف جمال التدريب وبناء القدرات
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1-3 برنامج تنمية وتطوير النخيل
يف اإطار تنفيذ مكون اإن�ضاء املجمعات الإقليمية والرئي�ضة لأ�ضناف نخيل التمر، فقد عمل 

اأك�ضاد على مايلي:
دير  يف  اأكــ�ــصــاد  بــحــوث  مبحطة  للنخيل  الـــوراثـــي  املجمع   1-3-1

الزور:
•متت اإ�ضافة عدد من ف�ضائل نخيل التمر وذلك بدًل من الف�ضائل غري الناجحة وتعزيز 
الأ�ضناف املزروعة باأعداد اإ�ضافية من اأ�ضناف: زهدي، خ�ضتاوي، لولو، خ�ضري، برحي، 
نبوت �ضيف، جمهول، خال�ض، زغلول، ج�ض ربيع، �ضهاين، كبكاب اأ�ضفر، بربن، مكتوم، 

كبكاب اأحمر،  �ضي�ضي، مطواح، خنيزي، �ضالله 26، �ضالله 28.
•اأعطى عدد كبري من هذه الف�ضائل حمل تب�ضريي، وظهرت بداءات الف�ضائل على قواعد 
الف�ضائل املنزرعة بالإ�ضافة لتواجد ما يزيد عن 70 �ضجرة نخيل من ال�ضاللت املحلية 
و�ضنفي زهدي وخ�ضتاوي يف احلقل الأول من املحطة وجميعها يف طور احلمل املليء، 

حيث زرعت هذه الأ�ضجار يف الت�ضعينات من القرن املا�ضي.
1-3-2 حمطة بحوث وادي العزيب:

زهدي  و�ضنفي  املحلية  البذرية  ال�ضاللت  من  النخيل  ف�ضائل  من  عدد  زراع��ة  •متت 
النخيل  مالئمة  مدى  لدرا�ضة   2009 عام  العزيب  وادي  يف  اأك�ضاد  مبحطة  وخ�ضتاوي 
لظروف املنطقة )بيئة البادية(.  ويف عام 2010 مت اإ�ضافة عدد من الف�ضائل من اأ�ضناف 
برحي - نبوت �ضيف - جمهول- خال�ض -  لولو-  خنيزي -  كبكاب اأ�ضفر. وتتم املتابعة الفنية 

لهذه الف�ضائل للوقوف على مدى ا�ضتجابة هذه الأ�ضناف للظروف البيئية للمنطقة.
•خالل عام 2011  ح�ضل "اأك�ضاد" على ف�ضائل نخيل من جمموعة جديدة من الأ�ضناف 
املتوفرة يف مركز نخيل البوكمال يف اجلمهورية العربية ال�ضورية، ومتت زراعة اأ�ضناف 
جديدة مبحطتي دير الزور ووادي العزيب حيث مت الإ�ضراف ميدانيًا على زراعتها خالل 

�ضهري اأبريل/ ني�ضان ومايو/ اأيار 2011 ومتابعتها خالل عامي 2012 و 2013.
1-3-3  حمطة بحوث �صبخة املوح بتدمر لنخيل التمر:

�ضعيًا من املركز العربي لتطوير البنية التحتية لتتنا�ضب  وحجم الأن�ضطة والربامج وامل�ضاريع 
املتطورة التي يقوم بها، مت تخ�ضي�ض م�ضاحة 50 هكتار مب�ضروع �ضبخة املوح "بتدمر" يف 
اجلمهورية العربية ال�ضورية لإن�ضاء جممع وراثي عربي مركزي لالأ�ضناف الرئي�ضية لنخيل 
التمر لتنفيذ برنامج �ضامل لتطوير زراعة النخيل واإنتاج التمور يف الوطن العربي. وقد 
قامت جلنة فنية باختيار قطعة الأر�ض املخ�ض�ضة لإقامة املجمع الوراثي يف موقع متميز، 
وكذا متطلبات الإن�ضاءات و�ضبكة الري احلديثة وعمل �ضوبة بال�ضتيكية وم�ضتل لف�ضائل 

النخيل. 
1-3-4 م�صروع انتخاب اأ�صناف جديدة من �صاللت النخيل البذرية 

يف بع�ص الدول العربية )م�صر، ال�صعودية، �صورية(:
يف اإطار اأن�ضطة العام الثالث للم�ضروع قام اأك�ضاد بالدعوة لعقد الجتماع الثالث للمن�ضقني 
اإقامة ور�ضة عمل ت�ضم الدول  الوطنيني للم�ضروع يف  جمهورية م�ضر العربية،  وكذلك 
خالل  بامل�ضروع  امل�ضاركة  الثالث 
/ يناير  �ضهر  م��ن  الأول  الأ���ض��ب��وع 

توحيد  بغر�ض   2013 ث��اين  كانون 
الفنية  والأ�����ض���������ض  ال��ق��ي��ا���ض��ات 
واخلطوات التنفيذية التي تتم على 

يعمل اأك�ضاد على تنمية 
وتطوير نخيل التمر يف 

الوطن العربي  حيث يعمل 
على تطوير عمليات اخلدمة 

والرعاية الفنية، وحت�ضني 
عمليات اجلني والتداول، 

واملكافحة املتكاملة لالآفات، 
واملحافظة على الأ�ضناف 
الهامة وا�ضتنباط اأ�ضناف 

جديدة من �ضاللت النخيل 
البذرية املنت�ضرة يف 

الأقطار العربية.

يهدف امل�ضروع  اإىل احل�ضول على اأ�ضناف نخيل جديدة مبوا�ضفات مميزة ، 
واإكثار هذه الأ�ضناف ون�ضر زراعتها ، كذلك ن�ضر وتعميم نتائج هذا امل�ضروع على 

الدول العربية، واإقامة جممعات وراثية بالدول امل�ضتهدفة ت�ضلح لتنفيذ الدرا�ضات 
والتجارب، على اأن يتم اإعادة تطبيق امل�ضروع على دول عربية اأخرى.
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من  جديدة  اأ�ضناف  وانتخاب  تقييم  عملية  اأ�ضا�ضها 
�ضاللت النخيل البذرية. 

مت حتديد عدد حمدد من ال�ضاللت البذرية ثمارها 
فائقة اجلودة للدرا�ضة من كل دولة م�ضاركة، وتخ�ضع 
املتوفرة منها  الف�ضائل  العلمي، ومعرفة عدد  للتقييم 
الوراثية  باملجمعات  لزراعتها  منها  تي�ضر  ما  وتاأمني 
واإكثارها  بامل�ضروع  واخل��ا���ض��ة  دول��ة  لكل  املقرتحة 
م�ضتقباًل.  وقد بداأت الدول الثالثة امل�ضاركة بامل�ضروع 
املنتخبة  النخيل  ل�ضاللت  الوراثية  املجمعات  باإن�ضاء 

فيها. ويف اإطار تنفيذ  مكونات الربنامج يف جمال البحوث والدرا�ضات وزيادة النتاجية، 
فقد ت�ضمنت خطة برنامج النخيل لعامي 2012 - 2013 امل�ضاريع البحثية التالية:

1 - اإ�ضدار اأطل�ض نخيل التمر يف اجلمهورية العربية ال�ضورية خالل عام 2013، بالتعاون 
بني املركز العربي ووزارة الزراعة يف اجلمهورية العربية ال�ضورية.

البلح متاأثرة  لثمار  نخيل  الكيماويه  "درا�ضة اخل�ضائ�ض  - ن�ضر ورقة علمية بعنوان   2

بالر�ض بال�ضيتوفيك�ض" .
3 - �ضارك املركز العربي "اأك�ضاد" بندوة النخيل اخلام�ضة والتي عقدت يف جامعة امللك 
  2013  /11  /5   -  3 الفرتة من  ال�ضعودية خالل  العربية  باململكة   - الأح�ضاء   - في�ضل 
"درا�ضة التباين الوراثي وخريطة الرتباط ل� 7 عزلت من الفطر   بورقة علمية حول 

Thielaviopsis paradoxa معزولة من نخيل البلح من م�ضر و�ضورية".

النخيل وحتديد دوره��ا يف  ب�ضاتني  الطبيعية يف  الأع��داء احليوية  " تق�ضي  - درا�ضة   4

�ضبط الآفات املنت�ضرة"، وقدمت للن�ضر مبجلة البيئات اجلافة  "جملة علمية حمكمة" 
ي�ضدرها "اأك�ضاد" وتهدف الدرا�ضة اإىل ت�ضخي�ض الأعداء احليوية الطبيعية املوجودة 

يف بيئة نخيل التمر، ومت اإجراء الدرا�ضة يف حمطات بحوث املركز العربي "اأك�ضاد".
1-4 برنامج تنمية وتطوير الأ�ضجار املثمرة املالئمة للمناطق 

اجلافة
واأجنزت يف هذا املجال العديد من الدرا�ضات املتخ�ض�ضة والإ�ضدارات، ت�ضمنت نتائج 
املتدربني  من  العديد  فيها  �ضارك  دورات  عدة  واأقيمت  اأك�ضاد،  خلرباء  العلمي  اجلهد 

العرب، وفيما يلي اأهم ماحتقق يف هذه املجالت:
1-4-1 م�صروع تنمية وتطوير الأ�صجار املثمرة املالئمة للمناطق 

اجلافة يف الدول العربية:
تابع املركز العربي "اأك�ضاد" تنفيذه للم�ضاريع  وزيادة التعاون يف هذا املجال مع الدول 
والزيتون  اللوز  من  متميزًا  �ضنفًا   )107( وزراع��ة  انتقاء  على  خ��رباوؤه  وعمل  العربية، 
والتني من اأ�ضجار املجمع الوراثي يف جّلني )�ضورية( �ضمن حقول اإنتاجية حديثة لتقييم 
عقل  اأو  )مطاعيم(،  كاأقالم  قوية  وراثية   نويات  على  واحل�ضول  ونوعًا  كمًا  اإنتاجيتها 
الدول  لدى  م�ضاتل  وتاأ�ضي�ض  اإر�ضادية  حقول  واإقامة  منها  املتفوق  وحتديد  للتجذير، 

العربية. 
للبيئة اجلافة  الأنواع املتحملة  الهامة املميزة من  انتخاب جمموعة من الأ�ضناف  ومت 
و�ضبه اجلافة، ويقوم اأك�ضاد باإنتاج الغرا�ض منها �ضنويًا لتلبية احتياجات الدول العربية 

والتو�ضع بزراعتها يف املناطق املالئمة.

عمل اخلرباء على حتديد املناطق التي ت�ضتكمل بها الدرا�ضة 
لكل من الدول امل�ضاركة، حيث مت اختيار منطقة الداخلة 
يف م�ضر ومنطقة الزلفي بال�ضعودية ومنطقتي دير الزور 

وحم�ض " تدمر" ب�ضورية. على اأن يتم اإخ�ضاع عدد حمدد 
من ال�ضاللت البذرية ثمار فائقة اجلودة من كل دولة م�ضاركة 

بامل�ضروع للدرا�ضة والتقييم العلمي، و�ضراء ما تي�ضر منها 
لزراعتها باملجمعات الوراثية املقرتحة لكل دولة.

يهدف الربنامج اإىل تنمية 
وتطوير الأ�ضجار املثمرة 

من خالل جتديد الأ�ضناف 
وال�ضاللت الأكرث مالئمة 

للبيئات العربية، واإمداد 
املوؤ�ض�ضات الوطنية بالغرا�ض 

والبذور املوثوقة ميدانيًا 
لتنميتها، وتقدمي اخلربة 

الفنية والتقنية الالزمة 
يف جمالت تدعيم البنية 

التحتية من م�ضاتل اأمهات 
وم�ضاتل اإنتاج الغرا�ض 

وحتديد العمليات الزراعية 
ومدخالت الإنتاج الالزمة 

لإبراز كامل الطاقة 
النتاجية لهذه الأ�ضناف 

وال�ضاللت.
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1-4-1-1 م�صروع درا�صات وبحوث الأ�صجار املثمرة املالئمة للمناطق البيئية 
اجلافة يف جمهورية العراق:

اجلمهورية  يف  للجفاف  املتحملة  املثمرة  الأ�ضجار  زراع��ة  تطوير  اإىل  امل�ضروع  ويهدف 
مت  حيث  بزراعتها،  للتو�ضع  املنا�ضبة  وال�ضاللت  والأ�ضناف  الأن��واع  وحتديد  العراقية، 
اإر�ضال50000  عقلة زيتون جمذرة، و400 غر�ضة من اأ�ضناف الزيتون املختلفة ، و1750 
غر�ضة لوز من اأ�ضناف خمتلفة، و1000 غر�ضة ف�ضتق حلبي مطعمة و150 كغ من بذور 

الف�ضتق احللبي لإن�ضاء بنك وراثي.

 الف�ضتق احللبي  الزيتون  اللوز  العنب  التني
�ضلطاينفالم �ضيدل�ضتك�ضا�ضجلطعا�ضوري
�ضامي�ضلطانينانك بلو�ض اولرتاابو �ضطل حمزمباتوري
ملكيكاردينال احمرفريادويلم�ضعبيعجمي

�ضن�ضاريا�ضود فزجنيكري�ضتوموروخوتدمريناب اجلمل
بيا�ضيزيتي احمر وابي�ضفوركوروناأك�ضاد
خ�ضراويبلدي)حم�ض(�ضفادعيبيا�ضي
ا�ضودحلواين)قنوات(تل �ضهابقيثار
انزوكياورابي ابي�ضتونوماطر
خ�ضريي�ضامي ابي�ضحم�ض 101بندقي

احمر�ضلطيحماه 275الزاوردي
ملقحات 

ب�ضاريبريلفال�ضتون)اأ�ضناف مذكره(

Aغزلينالفون�ض لفاليه�ضيمنرثكي
Bحماريمو�ضكا ت هامبورغفريد
Cحب�ضيايطالياتيوغا
Eزعيبليكابرنتبريك�ض

بريفلياليكانت بو�ضيتدريك
ايريل �ضوبر يور�ضامي فرك
ايريل �ضوبريوربروفي�ضتا

Aiضوبريور�
بريليتبرن�ضي�ض
ديليتتريوتو

بيوتي �ضيدل�ضفرياغني�ض
طوم�ضون �ضيدل�ضرا�ضيل
الفي�ضتاماركونا
امرالد �ضيدل�ضاأك�ضاد2
�ضيل�ضيااأك�ضاد5
بالك مونكااأك�ضاد6
كنج روبي روبي اأك�ضاد9

�ضيدل�ض
كرمي�ضون �ضيدل�ض

ال�ضنيتيال

اأهم اأ�ضناف الأ�ضجار املثمرة املتميزة للزراعة يف البيئات اجلافة و�ضبه اجلافة
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للمناطق  املالئمة  املثمرة  الأ�صجار  وتطوير  تنمية  م�صروع   2-1-4-1
اجلافة يف اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية: 

ويهدف امل�ضروع اإىل اإن�ضاء م�ضتل للف�ضتق احللبي واللوز والزيتون مب�ضاحة 15 هكتار، 
واإن�ضاء حقل اأمهات لالأنواع املذكورة، واإقامة دورات تدريبية لتاأهيل وتدريب الكوادر 
الفنية يف الوزارة، ويف هذا املجال قام املركز العربي بتزويد اجلانب اجلزائري ب�  
1000 غر�ضة زيتون، 400 غر�ضة تني، 250 غر�ضة كرمة، 750غر�ضة لوز، 1100غر�ضة 

ف�ضتق حلبي، 100 كغ بذور ف�ضتق حلبي، 65 كغ بذور اللوز، و15 كغ بذور زيتون، وقد 
مت زراعة املواد النباتية يف حمطة بحوث بن �ضكوا يف ولية املدية وحمطة بحوث 
تغليف يف ولية مع�ضكر بهدف اإن�ضاء م�ضاتل للف�ضتق احللبي والزيتون واللوز، كما مت 
تنفيذ دورة تدريبية لتاأهيل الكوادر الفنية بعنوان )امل�ضاتل وطرق وزراعة الأ�ضجار 
اأمهات  اإن�ضاء حقل  الزراعية، كما مت  اأهم عمليات اخلدمة  والتعرف على  املثمرة 

لالأنواع املذكورة.
1-4-1-3 م�صروع تنمية وتطوير زراعة الزيتون يف اجلمهورية اليمنية: 
واإن�ضاء  الغ�ضة،  بالعقل  الزيتون  اأ�ضناف  لإكثار  م�ضاتل  اإن�ضاء  اإىل  امل�ضروع  يهدف 
حقل اأمهات لأ�ضجار الزيتون، واإقامة معا�ضر الزيتون وحتليل زيتون املائدة، وتاأهيل 
الكوادر الفنية يف جمال اإكثار الأ�ضجار املثمرة، ويف هذا املجال مت اإر�ضال 40000  
عقلة زيتون جم��ذرة،1000  غر�ضة تني، و1000 غر�ضة لوز مطعمة، و500 غر�ضة 

ف�ضتق حلبي.
1-4-1-4 التعاون الفني مع وزارة الزراعة يف اجلمهورية اللبنانية:

وزيادة  اجلافة  للبيئات  املتحملة  املثمرة  الأ�ضجار  زراعة  ن�ضر  اإىل  امل�ضروع  يهدف 
اإنتاجيتها وحت�ضني نوعية الثمار، وا�ضتثمار املناطق اجلافة والهام�ضية قليلة الأمطار 
والتي لت�ضلح لزراعة النباتات الأخرى فيها )زراعة بعلية(، واإقامة دورات تدريبية 
لتاأهيل الكوادر الفنية، ويف هذا املجال مت  اإر�ضال 87000 غر�ضة من اأ�ضناف الزيتون 
خالل عامي 2012 و 2013. ومت التعاون مع نقابة املهند�ضني يف بريوت يف تنظيم 
والبقاع  واجلنوب  لبنان  جبل  حمافظات  يف  البلديات  ملهند�ضي  تدريبية  دورات 

وبريوت يف جمال طرق الت�ضجري احلديثة.
1-4-2 م�صروع حفظ الأ�صول الربية لالأ�صجار املثمرة املتحملة 

للجفاف:
من  مدخاًل   469 درعا  حمافظة  في  جلني  بحوث  حمطة  يف  الوراثي  املجمع  ي�ضم 
وهي:  للجفاف  املتحملة  املثمرة  الأ�ض���جار  من  اأن��واع  خم�ضة  و�ض����اللت  اأ�ض���ناف 
100مدخاًل للزيتون ، 158للوز، 25 ف�ضتق حلبي، 134تني، 93 عنب، مزروعة على 

م�ضاحة 27 هكتار.  
وتنفذ على الأ�ضجار درا�ضات واأبحاث خمتلفة، ويتم تتدريب الكوادر الفنية العربية 
العربي  الوطن  م�ضاحة  على  الأ�ضجار  هذه  زراعة  وتطوير  ن�ضر  على  املتخ�ض�ضة 
الأ�ضا�ض  النباتية  امل��ادة  املجمع  هذا  اأ�ضناف  وتعترب  ونوعًا،  كمًا  الإنتاج  وزي��ادة 
لها كافة  وتقدم  العربي����ة،  الدول  الأمهات يف  امل�ض���اتل وحقول  لتاأ�ضي�ض  واملوثوقة 
اخلدمات الزراعية وفقًا للربنامج املعد لذلك، وقد زاد عدد املدخالت من الأ�ضناف 
يف املجمع الوراثي اإىل 504 مدخاًل.  ويف حمطة بحوث اأك�ضاد يف اإزرع مت عام 2013 
لها،  املنا�ضبة  والرعاية  تقدمي اخلدمات  ومت  )1700�ضجرة(  الأ�ضجار  تقليم جميع 

وكانت حالة منو الأ�ضجار عام 2013 جيدة. 
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وكان حمل اأ�ضجار الزيتون جيدًا يف حني كان حمل اأ�ضجار الف�ضتق احللبي  �ضعيفًا ب�ضبب 
ظاهرة املعاومة، وعمل اأك�ضاد خالل ال�ضنوات ال�ضابقة على مايلي:

•اإدخال 5 اأ�ضناف زيتون من اجلزائر و�ضنفًا واحدًا من تركيا .
•اإدخال 11 �ضنفًا من التني من اأمريكا، و3 اأ�ضناف من الأردن، و 3 اأ�ضناف من اجلزائر  

و�ضنف حملي من �ضورية من مركز �ضنجار.
•اإدخال 5 اأ�ضناف من الف�ضتق احللبي من تركيا.

•اإدخال 6 اأ�ضناف عنب من تركيا.
•جتديد املجمع الوراثي لأ�ضناف التني املغربي 70 �ضنفًا وهي يف طور احلمل التب�ضريي.

لتلبية  املثمرة  الأ�صجار  غرا�ص  اإنــتــاج  يف  التو�صع  م�صروع   3-4-1
طلبات الدول العربية:

اإنتاج الغرا�ص املثمرة:
• مت خالل 2013 اإنتاج 71000 غر�ضة زيتون يف حمطة بحوث بوقا اأر�ضل منها 62000 

غر�ضة اإىل وزارة الزراعة اللبنانية وت�ضويق 9000 غر�ضة زيتون.
100000غر�ضة  2013، وجتهيز  لوز خالل  5500 غر�ضة ف�ضتق حلبي وغر�ضة  •تطعيم 
الدول  احتياجات  لتاأمني  بوقا  بحوث  حمطة  يف  متنوعة  اأ�ضناف  من  حديثة  زيتون 
)25000(  2013 نهاية  للتوزيع  اجلاهزة  الغرا�ض  عدد  وبلغ   .2014 مطلع  العربية 

غر�ضة زيتون وجميعها يف حالة جيدة. 
•التح�ضري لإنتاج 5000 غر�ضة مطعمة من الف�ضتق احللبي و 4000 غر�ضة لوز مطعمة 

من اأ�ضناف اللوز يف حمطة ازرع قابلة للقلع والتوزيع مطلع عام 2014. 
ويف اإطار تزويد اأك�ضاد الدول العربية بالغرا�ض والعقل والبذور لالأ�ضجار املثمرة املتحملة 

للجفاف مت خالل عام 2012 و2013 اإر�ضال الغرا�ض والبذور كما يف اجلدول التايل: 

الأ�صجار  اأنــواع جديدة من  اإدخــال  اأبحاث ودرا�صة  م�صروع   4-4-1
املثمرة املتحملة للجفاف:
1-4-4-1  يف جمال الزيتون: 

تو�صيف اأ�صناف الزيتون يف املجمع الوراثي يف جلني )115 �صنفا(: 
الزيتون  لتو�ضيف  القيا�ضي  الدليل  على  بناًء  �ضنفًا   33 املو�ضفة  الأ�ضناف  عدد  بلغ 
املعتمد لدى املجل�ض الدويل، بهدف و�ضع هوية لكل �ضنف زيتون يف املجمع الوراثي ومت 
اأخذ عينات من الزيت من كل �ضنف لتحديد خ�ضائ�ض الزيت من النواحي الفيزيائية 
تتعلق  الزيتون، يت�ضمن موا�ضيع  كتاب علمي عن �ضجرة  اإع��داد  ويتم  والكيميائية.  يف  

باأ�ضناف الزيتون يف العامل  وخدمة ورعاية وتقنيات اإكثار �ضجرة الزيتون. 

اجلهة املر�ضل اإليهاالكمية / العدداملادة النباتية تاريخ الإر�ضال

خالل كانون الثاين 
و �ضباط

50000عقل زيتون جمذرة

العراق 400غرا�ض زيتون
150 كغبذور ف�ضتق حلبي
1750غرا�ض لوز مطعمة

الأردن500غرا�ض ف�ضتق حلبي�ضباط
50 كغبذور ف�ضتق حلبي ال�ضعودية550غرا�ض ف�ضتق حلبيكانون الثاين

لبنان25000عقل زيتون جمذره�ضباط 62400غرا�ض زيتون

اإر�ضاليات برنامج الأ�ضجار املثمرة  2012 و2013
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الأ�ضناف املتحملة لل�ضقيع الأ�ضناف املتحملة للبيئة احلارة واجلافة 
ال�ضتخداماملن�ضاأال�ضنفال�ضتخداماملن�ضاأال�ضنف

مائدة�ضوريةجلطمائدة�ضوريةجلط
ثنائي الغر�ض�ضورية�ضوراينثنائي الغر�ض�ضورية�ضوراين
مائدة�ضوريةقي�ضيمائدة�ضوريةقي�ضي

مائدة�ضوريةم�ضعبيمائدة�ضوريةم�ضعبي
ثنائي الغر�ض�ضوريةدانثنائي الغر�ض�ضوريةدان

مائدة�ضوريةحمزم ابو�ضطلزيتايطالياكوراتني
مائدة�ضوريةعبادي ابوغربةثنائي الغر�ض�ضوريةقرماين

ثنائي الغر�ض�ضوريةعني الغزالمائدة�ضوريةعبادي ابوغربة
ثنائي الغر�ضالأردننبايل حم�ضنثنائي الغر�ض�ضوريةزياتي ابو�ضعرة

ثنائي الغر�ضاإ�ضبانيامانزانيلالمائدةا�ضبانياكوردال
ثنائي الغر�ضفرن�ضابي�ضولنيمائدةفرن�ضاتان�ض
مائدةاإ�ضبانياكوردالمائدةفرن�ضالوك

ثنائي الغر�ضليبياا�ضود ليبيازيتايطاليامرايولو
مائدة�ضوريةادكمزيتايطاليافرونتويو
زيتاإيطاليافرونتويومائدةالردنجبع2

ثنائي الغر�ض�ضوريةمعريثنائي الغر�ضا�ضبانيامانزنيلال
مائدةفرن�ضالوكمائدةاليونانكون�ضرفوليا

زيتاليونانكرونايكيمائدةا�ضبانيا�ضانتا كاترينا
مائدة�ضوريةادكممائدةاليوناناميغدالوليا

مائدةاليونانكون�ضرفوليازيتايطالياكانينو

اأ�ضناف الزيتون املتحملة للظروف البيئية اجلافة و�ضبه اجلافة

الأ�ضناف الغري منتظمة الإنتاج )املعاومة(الأ�ضناف املنتظمة الإنتاج
ال�ضتخداماملن�ضاال�ضنفال�ضتخداماملن�ضاال�ضنف

زيت�ضوريةزيتيمائدة�ضوريةجلط
ثنائي الغر�ض�ضوريةماوي ابو�ضوكةثنائي الغر�ض�ضورية�ضوراين
ثنائي الغر�ض�ضوريةماوي ا�ضتنبويلمائدة�ضوريةقي�ضي

ثنائي الغر�ض�ضوريةدعيبليمائدة�ضوريةم�ضعبي
ثنائي الغر�ض�ضوريةدرماليلثنائي الغر�ض�ضوريةدان

ثنائي الغر�ض�ضوريةخوخاينثنائي الغر�ض�ضوريةزياتي ابو�ضعرة
ثنائي الغر�ض�ضوريةمتراينثنائي الغر�ض�ضوريةقرماين

ثنائي الغر�ض�ضوريةخرمبو�ضيمائدة�ضوريةعبادي ابو غربة
ثنائي الغر�ض�ضورية�ضيفيثنائي الغر�ض�ضوريةخ�ضريي
مائدة�ضوريةابوقناينمائدةا�ضبانياكوردال
زيتتون�ض�ضتويمائدةفرن�ضاتان�ض
مائدةفرن�ضالوكمائدةفرن�ضالوك

مائدةاليوناناميغدالوليازيتايطاليامورون
مائدةايطالياا�ضكولنازيتايطاليافرونتويو
مائدةتركياايفاليكمائدةالردنجبع2

ثنائي الغر�ضا�ضبانياكورنيكابراثنائي الغر�ض�ضوريةقرماين ابو�ضوكة
مائدة�ضوريةمهاطيثنائي الغر�ض�ضوريةحمبال�ضي
ثنائي الغر�ضفرن�ضاتان�ضثنائي الغر�ضا�ضبانيامانزانيلال
ثنائي الغر�ضفرن�ضااوغالندوثنائي الغر�ضفرن�ضابي�ضولني

مائدةاليونانكالماتامائدةايطاليا�ضانتا كاترينا
مائدة�ضوريةخ�ضابيثنائي الغر�ضا�ضبانيابالنكيتا

ثنائي الغر�ض�ضورية�ضيفيزيتاليونانكرونايكي

اأ�ضناف الزيتون املنتظمة وغري منتظمة النتاج
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الزيتون املطعمة مع العقل اخل�صرية  جتربة مقارنة الأ�صول الربية من 
املجذرة:

من خالل درا�ضة اجلذور كمرحلة اأولية تبني املالحظات التالية:
• ن�ضبة انت�ضار اجلذور ذات الأقطار )1-3( مم بالغرا�ض املجذرة كانت عالية وخا�ضة 

جانب جذع ال�ضجرة. 
•ن�ضبة انت�ضار اجلذور ذات الأقطار )3-5( مم بالغرا�ض املطعمة كانت علية وخا�ضة على 

م�ضافة  3.5 م من جذع ال�ضجرة.
• يبداأ انت�ضار اجلذور من عمق 25 �ضم جانب جذع ال�ضجرة. 

•يبداأ انت�ضار اجلذور من عمق 35-45 �ضم على بعد 3.5 م من جذع ال�ضجرة والن�ضبة 
العالية لنت�ضار ال�ضجرة والن�ضبة العالية لنت�ضار اجلذور على عمق 50-100 �ضم.  

• توزع معظم اجلذور من عمق 30-80 �ضم.
1-4-4-2 يف جمال الف�صتق احللبي:

جتــربــة مــقــارنــة الأ�ـــصـــول وتــاأثــريهــا عــلــى الــ�ــصــنــف مــن حــيــث الإنتاجية 
والنوعية:

بهدف ايجاد نباتات تتحمل اجلفاف وتعطي مردودًا يف املعدلت املطرية احلادة نفذ 
املركز جتربة عام 2009، بزراعة عدد من اأ�ضناف الف�ضتق احللبي املميزة يف �ضورية على 
اأ�ضول بذرية من الف�ضتق احلقيقي  .Pistacia vera L، ويف عام 2010 مت التطعيم بنف��ض 
الأ�ضن��اف على الأ�ض��ل الربي البطم الأطل���ضي  .atlantica  Pاملتميز بتحمله للجفاف 
والرتبة الكل�ضية بعد اإجراء جتارب ناجحة على التن�ضيد واإنبات البذور واإنتاج الغرا�ض 
منه، ويف عام 2012  نقلت الغرا�ض املطعمة اإىل موقعها الدائم يف حقل خم�ض�ض يف 
الأ�ضناف على  �ضلوكية هذه  النتائج ومقارنة  اأخذ  الوراثي يف حمطة جلني ومت  املجمع 

الأ�ضل vera والبطم الأطل�ضي ومدى حتملها لالجهادات البيئية واحليوية .
 1-4-4-3 يف جمال اللوز:  

تقييم اإنتاجية اأ�صناف اللوز يف املجمع الوراثي: 
اأ�ضجار جممع اللوز يف  2008 حيث مت  قيا�ض وزن ثمار كل �ضجرة من  بداأ العمل منذ 
حمطة جلني الذي ي�ضم 108 اأ�ضناف مطعمة على الأ�ضل اللوز ال�ضائع، بحيث ميثل كل 
�ضنف ب�ضتة اأ�ضجار، وقورنت الأرقام والنتائج بع�ضها مع بع�ض خالل الأعوام املذكورة،  
اأظهرت النتائج اإىل تباين اأ�ضناف اللوز من حيث اإنتاجها من عام لآخر، وهناك بع�ض 
الأ�ضناف تفوقت يف اإنتاجها على مدى ثالثة اأعوام حيث بلغ متو�ضط اإنتاجية ال�ضجرة من 

هذه الأ�ضناف بني 5 اإىل حوايل 12 كغ وهذه الأ�ضناف هي:  
)فريادويل، تريوتو، كا�ضتيالء، A-10-6، بروفي�ضتا، حم�ض 106، �ضفادعي، تل�ضهاب101، 

زحاف، �ضيمرتكي، بودي بتالفيت�ض، بكراتي، قارقاو�ض، دوما 12، 5-6، فللي�ض، ارد�ضواز، 
 ،5-C-16 ،221، جاما، دوما 3، األ�ضينا-P-341 ،7 5 ، تريل-A-15 ،بالتن�ضكلي، فريادول

روخو، ال�ضني، متراتي(.
كما تبني وجود اأ�ضناف قليلة الإنتاجية )كمية اإنتاج ال�ضجرة الواحدة �ضنويًا اأقل من 5 كغ( 
 ،SF-121 ،2 1، اأك�ضاد 1، اأك�ضاد 6، اأك�ضاد-C-10 ،كوكاهي ،AI ،7 وهي: ماركونا، دوما
2، دل�ضيد، فرياني�ض،  4، جمهول  A-11-1، جمهول  A-13-4، م��ولر-دي-اإف،  تك�ضا�ض، 

اإيفراند.  عالوًة على وجود اأ�ضناف ظهرت فيها �ضفة املعاومة مثل: 
فليبو�ضيو، حلي�ضا، اأتو�ضا، A-10 ،3-B-5-7، حلي�ضة 3، مولري، كولورادو، كريك، كوك 
تندر، اأك�ضاد 4، اأك�ضاد 5، برلي�ض، بارتري، تيوفا، فنقريال، دوما 73. وقد تاأثرت اأ�ضجار 
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املجمع الوراثي  ملوجة �ضقيع ربيعي مع تباين يف درجات حرارة الليل والنهار يف بداية 
اأدى اإىل موت الأزهار وبالتايل ف�ضل العقد وغياب احلمل حالة  2012 مما  مو�ضم منو 

الأ�ضجار جيدة وتقدم للحقول اخلدمات الزراعية بال�ضكل املنا�ضب، والبحث م�ضتمر.
تاأثري الأ�صول الربية للوز يف منو واإنتاجية بع�ص اأ�صناف اللوز احللو: 

يهدف هذا البحث اإىل معرفة اإمكانية ال�ضتفادة من اأنواع اللوز الربية يف ن�ضر زراعة 
اأ�ضناف اللوز يف البيئة اجلافة و�ضبه اجلافة وحتمل الإجهادات املختلفة مت التو�ضل اإىل:  

• تو�ضيف مورفولوجي لبع�ض اأنواع اللوز الربي ، وحتديد ظروف  تواجدها البيئية.
• حتديد الب�ضمة الوراثية لأنواع و�ضاللت اللوز الربي ومعرفة درجة قرابتها الوراثية.

• معرفة ن�ضبة و�ضرعة وجتان�ض اإنبات بذور اأنواع اللوز الربي املختلفة.
• معرفة ن�ضب جناح تطعيم اأ�ضناف خمتلفة من اللوز احللو على اأنواع اللوز الربي.

• حتديد اإنتاجية اأ�ضجار اللوز احللو املطعمة على اللوز الربي ومقارنتها مع املطعمة على 
اللوز احللو.

• حتري مدى حتمل اأ�ضناف اللوز احللو املطعمة على الأ�ضل الربي حل�ضرة الكابنود�ض.
القراءات  واأخ��ذت  الدرا�ضة  متابعة  متت   2013 عام  وخالل  النتائج.  هذه  ن�ضر  ومت 

وقدمت اخلدمات الزراعية للحقول املزروعة.
• تطعيم غرا�ض الأنواع وال�ضاللت املدرو�ضة باأ�ضناف اللوز احللو التالية: 

عوجا، �ضفادعي، Ardechoise،Forna, Texas, primor 6. وقد بلغ طول الغرا�ض 2-3 
مرت. تراوحت ن�ضبة جناح التطعيم بني 36% - 100 % ح�ضب الأ�ضل وال�ضنف املطّعم 
ل�ضجرة  البيئات اجلافة  الربي يف  الأ�ضل  زراعة  ون�ضر  موؤ�ضر جيد على جناح  وهذا 
اللوز ومن املتوقع احلمل التب�ضريي لالأ�ضجار يف عام 2014. وتقدم لالأ�ضجار اخلدمات 

احلقلية املنا�ضبة.  
درا�صـــــات الأنــــــواع الربية:  

البيئية  الظروف  بالقدرة على حتمل  املثمرة  لالأ�ضجار  الوراثية  امل�ضادر  بع�ض  تت�ضف 
القا�ضية وحتمل اجلفاف، وقام خرباء املركز بح�ضر وجمع بع�ض بذور الأنواع الربية من 
مناطق متباينة من �ضورية، بهدف احلفاظ عليها والتو�ضع يف زراعتها يف البيئات اجلافة، 
كما نفذ املركز �ضل�ضلة من التجارب والأبحاث على اإنباتها واإنتاج الغرا�ض البذرية منها 
ومن ثم التطعيم عليها من الأ�ضناف املميزة وعمر الغرا�ض املطعمة ثالث �ضنوات، حيث 
واإنتاج غرا�ض  عليها  بالتطعيم  الربية   الأ�ضول  ن�ضر  اإمكانية  اإىل  الأولية  النتائج  ت�ضري 
مازال  والبحث  العربي   الوطن  من  اجلافة  و�ضبه  اجلافة  البيئات  يف  للزراعة  مطعمة 

م�ضتمرًا. 
اأهم الأ�صـــــــجار الربية التي يتم درا�صــــــتها:  

البطم   ،Amygdalus orientalis ال�ضرقي  اللوز   ،OLeae  europeae الربي  الزيتون 
الأطل�ضي Pistacio atlantica، الزعرور الربي .Crateagus spp، الأجا�ض الربي ال�ضوري 

Pyrus  Syriaca  العناب Zizyphus spp. وجميعها من البيئة الطبيعية ال�ضورية.

 Arabic L. ،ال��ل��وز ال���ربي ال��ع��رب��ي ن��وع��ي  اإن��ت��اج غ��را���ض ب��ذري��ة م��ن   2013 ومت ع��ام 
مع جامعة  بالتعاون   SpartioidesAmygdales  L. الوزايل  الربي  واللوز   Amygdales

دم�ضق  و�ضيتم اإدخال الغرا�ض اإىل املجمع الوراثي ل�ضجرة اللوز يف جلني  وتطعيم الغرا�ض  
من اأ�ضناف اللوز احللو ملعرفة ن�ضبة جناح التطعيم و�ضلوكية الغرا�ض من حيث الإنتاج 

ونوعية الثمار.
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 1-5 برنامج تاأهيل وتطوير املراعي واملوارد احلراجية
الأن�ضطة  ع��ددًا من  وامل��وارد احلراجية  املراعي  برنامج  ينفذ  الأه��داف  لهذه  وحتقيقًا 
تت�ضمن، م�ضاريع يف بع�ض الدول العربية واأبحاثًا علمية ودورات تدريبية بهدف رفع كفاءة 
الكوادر الفنية يف البلدان العربية، وجمع واإر�ضال البذور والغرا�ض لنباتات رعوية وغابوية 

هامة اإىل عدد من الدول العربية، وميكن ح�ضر الأن�ضطة مبا يلي:
1-5-1 جمع وحفظ واإنتاج بذور امل�صادر الوراثية للنباتات الرعوية 

بهدف اإعادة تاأهيل مناطق املراعي العربية:
1-5-1-1 م�صروع تنمية احلماد العراقي:

القت�ضادي  امل�ضح  اإج��راء  مت  حيث  للم�ضروع  التنفيذية  اخلطة  وف��ق  الأن�ضطة  نفذت 
البيانات  كافة  النتائج. مت جمع  العمل على درا�ضة  والثاين، ويجري  الأول  والجتماعي 
واملعلومات حول املياه ال�ضطحية واجلوفية واإعداد التقرير الفني الالزم يف الربع الأول 
وت�ضليمها  الفيزيوغرافية  الوحدات  وحتديد  اخلرائط  اإجن��از  مت  كما   ،2013 عام  من 
للجانب العراقي. ويف جمال حمور تدهور الأرا�ضي وت�ضنيف الرتب، مت تنفيذ الدورات 
التدريبية املطلوبة وتنفيذ 35 قطاع تربة واأخذ 96 عينة منها من املقاطع املنفذة ويجري 
عليها التحاليل الكيميائية والفيزيائية. كما مت حتديد 25 موقع درا�ضي يف احلماد العراقي 
لتنفيذ القيا�ضات وامل�ضوحات النباتية الرعوية، وحتديد م�ضاحة 205 هكتار ملواقع التاأهيل 

بال�ضتزراع والنرث املبا�ضر، و�ضملت الأن�ضطة املنفذة:
• م�ضح ربيعي وخريفي للغطاء النباتي عام 2012  يف منطقتي القائم والرطبة من خالل 

25 نقطة درا�ضية.

• اإدخال ا�ضتمارات امل�ضح احلقلي يف قاعدة البيانات اخلا�ضة بامل�ضروع ومت حتليلها.
• م�ضح ربيعي للغطاء النباتي عام 2013  يف منطقتي القائم والرطبة من خالل  25 

نقطة درا�ضية، مت العمل عليها.
•ا�ضتزراع م�ضاحة 500 هكتار بغرا�ض اأنواع رعوية جفافية موزعة )مدي�ضي�ض، عكي�ضة، 
�ضواب، الولج، الرتكة، عكا�ض �ضرقي(. ومنها )روثا - رغل �ضوري- قطف ملحي-  غ�ضى 

- اأرطى(.
ق�صاء القائم :

تراوحت التغطية النباتية بني 0 – 2.33 % مبتو�ضط عام 0.44 %، واأهم الأنواع النباتية 
املنت�ضرة )الرمث- �ضلما�ض - �ضيح - �ضر(.

ق�صاء الرطبة : 
الأنواع  واأه��م   ،%  3.16 عام  % مبتو�ض�ط   14.67 –  0 بني  النباتية  التغطية  تراوحت 

النباتي�ة املنت�ض��رة )قتاد- رمث - �ضلما�ض(.
اإن�صاء قاعدة بيانات متكاملة ملواقع الرعي الطبيعي يف  م�صروع   2-1-5-1

�صلطنة عمان:
يهدف هذا امل�ضروع اإىل اإن�ضاء قاعدة بيانات للمواقع الرعوية والأنواع النباتية الرعوية 
يف ال�ضلطنة، واإ�ضدار دليل حقلي للنباتات املتواجدة يف مواقع الدرا�ضة. و�ضملت الأن�ضطة 

املنفذة مايلي:
•قام فريق خمت�ض من املركز العربي "اأك�ضاد" وال�ضلطنة بتحديد املواقع الرعوية واإجراء 

م�ضح نباتي رعوي ربيعي وخريفي ل� 150 موقعًا. 
•تنفيذ امل�ضوحات التي �ضملت م�ضح وح�ضر وتقييم الغطاء النباتي يف 148 موقعًا رعويًا 

موزعة يف ال�ضلطنة من خالل منهجية حمددة. 

يهدف الربنامج اإىل �ضيانة 
وحفظ املراعي الطبيعية 

والنظم احلراجية واإعادة 
تاأهيلها حتقيقًا ملبداأ التوازن 

البيئي ومكافحة الت�ضحر، 
من اأجل تنمية م�ضتدامة 

للموارد الطبيعية وحت�ضني 
الإنتاجية العلفية.
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•اإعداد قاعدة البيانات وحتليل ال�ضتمارات وتقدير الإنتاجية النباتية والرعوية ح�ضب 
الوحدات الفيزيوغرافية.

•اإعداد دليل حقلي م�ضور للنباتات الربية يف املراعي الطبيعية يف ال�ضلطنة ، ت�ضمن 
اأنواع واأجنا�ض لنباتات تنتمي اإىل 59 ف�ضيلة.

النباتية،  •تدريب كوادر فنية من ال�ضلطنة يف جمال امل�ضوحات الرعوية والقيا�ضات 
وا�ضتخدام قاعدة البيانات وربطها بنظام G.I.S  وكيفية التعامل معها.

املناطق  وتاأهيل  تنمية  مقرتحات  وو�ضع  للم�ضروع،  النهائي  الفني  التقرير  •اإعداد 
الرعوية امل�ضتهدفة، وت�ضليمه اإىل اجلانب العماين.

1-5-1-3 م�صروع م�صح وتقييم الغطاء النباتي الرعوي وحتديد احلمولة 
النباتي يف  الف�صائي للغطاء  امل�صح  نتائج  الأر�صي من  الرعوية والتحقق 

دولة الإمارات العربية املتحدة:
ُنفذت اخلطة والأن�ضطة املقررة يف امل�ضروع واأر�ضل التقرير الفني اإىل وزارة البيئة واملياه 

يف دولة الإمارات العربية املتحدة بتاريخ 6/13/ 2013. واأهم نتائج الدرا�ضة:
مناطق  من  منطقة  كل  يف  الهامة  النباتية  التكوينات  الدرا�ضة  هذه  نتائج  •اأظهرت 
الدرا�ضة وعالقتها مع الظروف البيئية املحيطة وطاقتها الرعوية، و�ضلطت ال�ضوء 
على املزايا العديدة التي تتميز بها مناطق الرعي يف دولة الإمارات، والتي من اأهمها 

تعدد املناطق البيئية والتنوع النباتي وحالة املراعي. 
 )55( •بلغ عدد النقاط املدرو�ضة يف دولة الإم��ارات العربية املتحدة خم�ض وخم�ضني 

نقطة توزعت على اأربع مناطق )الو�ضطى – الغربية – ال�ضمالية – ال�ضرقية(.
•بلغ عدد الأنواع النباتية التي ظهرت يف القراءات �ضبع وخم�ضون )57( نوعًا توزعت 

على �ضت وع�ضرين )26( ف�ضيلة نباتية. 
عامي  خالل  معدومة  الهطولت  وكانت  جدًا  جاف  مناخ  امل�ضروع  تنفيذ  فرتة  •�ضاد 
2011 – 2012، ولذلك ُيالحظ غياب وا�ضح لالأنواع احلولية، ومتثلت نتائج التحاليل 

ب�ضكل وا�ضح باملعمرات. 
•اعتمدت الدرا�ضة على الوحدات اجليومورفولوجية الأربعة املمثلة لت�ضاري�ض الإمارات 
واملناطق  اجلبال  مناطق  وثابتة،  متحركة  رملية  كثبان  مناطق  ح�ضوية،  )�ضهول 

ال�ضاحلية(.
1-5-1-4 م�صروع اإعادة تاأهيل منطقة رعوية وتاأ�صي�ص م�صتل رعوي وحقل 

اأمهات رعوي يف اجلمهورية اللبنانية:
يهدف هذا امل�ضروع اإىل اإعادة تاأهيل منطقة رعوية وتاأ�ضي�ض م�ضتل وحقل اأمهات رعوي 

وتطوير كفاءة الكوادر الفنية.
فيها  تطبق  رائ��د  كم�ضروع  تاأهيلها  لإع��ادة  امل�ضتهدفة  الرعوية  املنطقة  حتديد  •مت 

التقانات املنا�ضبة يف هذا املجال مب�ضاحة 50 دومنًا يف منطقة كفردان.
•اأر�ضل اأك�ضاد 2000 غر�ضة و50 كغ من البذور الرعوية �ضملت اأنواع القطف، والروثا، 

والف�ضة ال�ضجريية،  واأنواع جنيلية وبقولية معمرة.
1-5-1-5 م�صروع مكافحة زحف الرمال وتثبيت الكثبان الرملية يف موقعي 

الهريب�صة و كباجب  يف اجلمهورية العربية ال�صورية:
العربية  البادية يف اجلهورية  وتنمية  لإدارة  العامة  الهيئة  مع  بالتعاون  امل�ضروع  ينفذ 
ال�ضورية يف حمافظة دير الزور، ويهدف امل�ضروع اإىل اإعادة تاأهيل املراعي املتدهورة 

وتثبيت الكثبان الرملية يف موقعي الهريب�ضة وكباجب.
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اأ�ضارت  املوقعني.  يف  املعتمدة  املوا�ضم  يف  النباتي  امل�ضح  اأعمال  الربنامج  خرباء  يتابع 
النتائج اإىل التطور اليجابي ملختلف املوؤ�ضرات حيث حت�ضن الغطاء النباتي باملوقعني من 
16.8 % اإىل 65 % مبوقع الهريب�ضة ومن 16 % اإىل 38 % مبوقع كباجب. وكما بينت 
نتائج امل�ضح الربيعي مت ح�ضر اأكرث من 35 نوعًا نباتيًا يف موقع الهريب�ضة وبلغ متو�ضط 
التغطية النباتية 25.2 % . اأما يف موقع كباجب فقد مت ح�ضر 30 نوعًا نباتيًا وبلغ متو�ضط 

التغطية النباتية 24 %.
1-5-1-6 م�صروع اإعادة تاأهيل الأرا�صي الرعوية يف ال�صهوب اجلزائرية:

التنمية  وامل�ضاهمة يف  املربني  وزي��ادة دخل  الرعوية  املناطق  تنمية  اإىل  امل�ضروع  يهدف 
القت�ضادية والوطنية، واحلد من عمليات تدهور الأرا�ضي، والتخفيف من �ضدة اجنراف 
الرتبة مع حتقيق ال�ضتفادة املثلى من مياه الأمطار ورفع اإنتاجية الغطاء النباتي الرعوي 
والتاأهيل لتنمية احلياة الربية، وتدريب الكوادر الفنية الوطنية وتفعيل دور املجتمعات 

املحلية يف مكافحة تدهور الأرا�ضي واإدارة املراعي.
الريفية يف  والتنمية  الفالحة  وزارة  فريق من  مع  العربي  املركز  فريق من خرباء  قام 
املخطط  وو�ضع  امل�ضروع  اأن�ضطة  لتنفيذ  مواقع  �ضتة   )6( بتحديد  اجلزائر  جمهورية 

التنفيذي للعمل  وفق التفاقية.
الرعوية  امل�ضاتل  لدعم  غ�ضى(  روثا،  �ضوري،  )رغل  رعوية  اأن��واع  بذور  كغ   70 •اإر�ضال 

اخلا�ضة بامل�ضروع. 
•اأر�ضل اجلانب اجلزائري تقرير ربعي عن الأن�ضطة املنفذة واملت�ضمنة حتديد مواقع 
)احللفاء،  الر�ضد واملتابعة، واإجراء مقاطع الرتبة، كما مت جمع بذور رعوية لالأنواع 

العذم، ال�ضيح، الرمت ( وبع�ض الأنواع البقولية.
•ا�ضتزراع نباتات احللفاء والرمت وال�ضدر.

البذور  وحفظ  الرعوية  النتاجية  امل�ضاريع  تقييم  جم��ال  يف  تدريبية  دورة  •تنفيذ 
الرعوية.

1-5-2 اإر�صاليات البذور:
بهدف دعم امل�ضاتل يف املواقع امل�ضتهدفة مل�ضاريع املركز العربي يف الدول العربية قام 
املركز العربي خالل عامي 2012 – 2013 باإر�ضال 512 كغ بذور روثا واأنواع من القطف 

والغ�ضى وبذور لأنواع جنيلية وبقولية اإىل كل من لبنان والعراق واجلزائر وليبيا.
1-6 برنامج التنوع احليوي

1-6-1 التن�صـيق بني الـدول العربيـة لتنفيذ كـل من اتفاقيتي التنـوع 
احليوي CBD وبروتوكول قرطاجنة لل�صالمة الإحيائية:

املعني  العربي  الفريق  اجتماعات  يف  "اأك�ضاد"  العربي  املركز  �ضارك 
بالتفاقيات البيئية الدولية ملكافحة الت�ضحر والتنوع احليوي التي تهتم 
التنوع احليوي  اتفاقيتي  العربية يف جمال تطبيق  الدول  بتن�ضيق جهود 

CBD وبروتوكول قرطاجنة لل�ضالمة الإحيائية، ويف هذا املجال مت:

•امل�ضاركة يف ور�ضة العمل �ضبه الإقليمية لبناء القدرات العربية يف جمال 
الأنواع الغازية والدخيلة، وذلك به�دف حتقيق الهدف التا�ض�ع من اأه�داف 

اأيت�ضي، خالل الفرتة 11-2013/2/14 يف الإمارات العربية املتحدة.
على  للح�ضول  ناغويا  بروتوكول  حول  الإقليمية  الور�ضة  يف  •امل�ضاركة 
املوارد الوراثية النباتية وتقا�ضم املنافع النا�ضئة عن ا�ضتخدامها والذي 

عقد يف عمان/ اململكة الأردنية الها�ضمية خالل الفرتة 2013/4/10-9. 

يهدف الربنامج اإىل ا�ضتثمار املوارد اجلينية 
للتنوع احليوي الزراعي يف برامج اإنتاج الغذاء 

والدواء، وتوثيق وتبادل املعلومات املتوفرة 
حول مكونات التنوع احليوي يف املناطق 
اجلافة و�ضبه اجلافة العربية، بالإ�ضافة 

اإىل التعاون والتن�ضيق بني الدول العربية يف 
جمال تنفيذ التفاقية الدولية للتنوع احليوي 

وبروتوكول قرطاجنة لل�ضالمة الحيائية.
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• امل�ضاركة يف الدورة ال�ضتثنائية ملجل�ض الوزراء العرب امل�ضوؤولني عن �ضوؤون البيئة والجتماع 
التح�ضريي على م�ضتوى خرباء الدول العربية واأك�ضاد والأمانة الفنية للمجل�ض يومي 17-

2013/4/18 ملناق�ضة م�ضروع الأحزمة اخل�ضراء يف الوطن العربي. 

•امل�ضاركة يف اجتماع خرباء الدول العربية: م�ضروع الأحزمة اخل�ضراء يف الأقاليم العربية 
.2013/6/11-10

اخلا�ضة  الدولية  البيئية  التفاقيات  املعني مبتابعة  العربي  الفريق  اجتماع  •امل�ضاركة يف 
مبكافحة الت�ضحر والتنوع البيولوجي )الأمانة العامة للجامعة: 2013/10/23-21(.

•اإعداد م�ضروع قاعدة بيانات لالأنواع الغازية يف الوطن العربي بالتعاون مع من�ضقني يتم 
ت�ضميتهم من قبل الدول العربية امل�ضاركة.

1-6-2 اإجناز اأطل�ص النباتات الطبية والعطرية يف الوطن العربي 
الــوراثــي احليوي  املــخــزون  مــن  الق�صوى  ال�صتفادة  بهدف  وذلــك 

املتوفر يف الدول العربية.
متابعة العمل على اإجنــاز اأطل�ص املراعي يف الوطن العربي   3-6-1

بالتعاون مع برنامج املراعي: 
وهو قيد املراجعة النهائية، ويت�ضمن النباتات الهامة رعويًا، والتي در�ضت من حيث الو�ضف 
النباتي )البيئة والتكاثر، القيمة العلفية، النت�ضار اجلغرايف، العدد الت�ضنيفي (، والأنواع 

الرعوية الأقل اأهمية، اإ�ضافًة لالأنواع ال�ضامة التي لي�ض لها اأي قيمة علفية.
1-6-4 ن�صـر بحث علمي فـــي جملــة البيئات اجلافــة املحكمة علمياً 
عـن اللـــوز العربـــي Prunus Arabica oliv من قبل خرباء برنامج 

التنوع احليوي وذلك تنفيذاً لأهداف اآيت�صي.
يندرج هذا البحث �ضمن درا�ضة قام بها املركز العربي "اأك�ضاد"، وتهدف اإىل ح�ضر اأماكن 
انت�ضار نبات اللوز العربي والتعرف على و�ضعه البيئي احلايل من خالل درا�ضة الب�ضمة 
وزيادة  وراثيًا بهدف حمايته  ليتم عزله  الوزايل  اللوز  امل�ضابهة مثل  ولالأنواع  له  الوراثية 

م�ضاحة انت�ضاره يف امل�ضتقبل متا�ضيًا مع اأهداف التفاقية الدولية للتنوع احليوي.
1-6-5 اإدراج م�صكلة الأنواع الغازية متا�صياً مع اخلطة ال�صرتاتيجية 

للتنوع احليوي 2020-2011 
الأنواع  تعّرف   ،2020 عام  بحلول  اأنه  على  احليوي  للتنوع  ال�ضرتاتيجية  للخطة  تنفيذًا 
الغريبة الغازية وم�ضاراتها، ويحدد ترتيبها ح�ضب الأولوية، وتخ�ضع للمراقبة الأنواع ذات 
الأولوية اأو يتم الق�ضاء عليها وتو�ضع تدابري لإدارة امل�ضارات ملنع اإدخالها وانت�ضارها". مت 

العمل على و�ضع اأهداف امل�ضروع وفق مايلي :
للمركز  املحليني  باملن�ضقني  الت�ضال  طريق  عن  الغازية  لالأنواع  بيانات  قاعدة  •اإن�ضاء 
العربي يف الدول العربية، وح�ضر الأنواع الغازية يف الوطن العربي وحتديد الأكرث �ضررًا 
الغازية  الأنواع  لنت�ضار  خارطة  واإن�ضاء  والزراعية،  الطبيعية  البيئية  النظم  على  منها 
الأكرث �ضررًا يف الوطن العربي مع الإ�ضارة اإىل �ضرورة حتديث هذه اخلارطة كل �ضنة اأو 
عدة �ضنوات لر�ضد حركية هذه الأنواع والتنبوؤ عن انت�ضارها عرب الزمن، على اأن ينجز 

امل�ضروع خالل عام 2014.
•العمل على اإن�ضاء دليل لأهم النباتات الغازية يف الدول العربية لإمكانية التعرف عليها وعلى 

اأطوارها الفينولوجية املختلفة والتعريف باأ�ضرارها واأهم طرائق احلد من انت�ضارها.
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للمحا�ضيل  واملتكاملة  الآمنة  الإدارة  على  العمل  يف  الربنامج  اأه��داف  تنفيذ  اإط��ار  يف 
الزراعية  والأ�ضجار املثمرة، مت العمل على:

 1-7-1 الأ�صجار املثمرة:
1-7-1-1 يف جمال الزيتون:  

يف جمال اإنتاج غرا�ص زيتون مقاومة ملر�ص ذبول الفريتي�صليوم:  
ال�ضطناعية  العدوى  بوا�ضطة  الذبول  ملر�ض  الزيتون  اأ�ضناف  مقاومة  اختبار  بهدف 
خمربيًا نفذت جتربة عام 2012 يف خمرب جامعة الالذقية ويف بيت بال�ضتيكي، حيث 
اأك�ضاد يف بوقا  اأ�ضناف من الزيتون الأكرث تداوًل واملنتجة يف حمطة  مت اختيار ع�ضرة 
)خ�ضريي، �ضوراين، قي�ضي، �ضماليل،  تريليا، جلط، منزنيال، زورزالينا، اأبي�ض من اأمه، 

خمرم اأبو �ضطل( متجان�ضة يف النمو بعمر 6 - 8 اأ�ضهر، وا�ضتمرت  التجربة عام 2013 
لختبار مقاومة اأ�ضناف خمتلفة من الزيتون املكاثرة خ�ضريًا �ضد مر�ض الذبول املت�ضبب 

.Verticillium dahlia عن الفطر
1-7-1-2 ذبابة ثمار الزيتون

ر�ضدت امل�ضائد الفرمونية خالل 2013 واأجريت املكافحة الكيميائية عند: وجود اأكرث من 
5 ح�ضرات/ م�ضيدة/ يوم. ون�ضبة  2-3 % من الثمار التي حتوي اأطوارًا حية. وا�ضتخدمت  

يف املكافحة اأحد املبيدات التالية: 

1-7-2 يف جمال الف�صتق احللبي:  
:Forda riccobonii 1-7-2-1 مكافحة تدرن حواف اأوراق الف�صتق احللبي

ا�ضتخدمت  يف املكافحة اأحد املبيدات التالية: 

احل�ضرة  هذه  ملكافحة   :Agonoscna targionii الف�صتق  ب�صيال   2-2-7-1
ا�ضتخدمت املبيدات التالية:

وا�ضتخدم مع هذه املبيدات الزيت ال�ضيفي.

ال�ضم التجارياملادة الفعالةاملجموعة
كيماتواتDimethoateاملبيدات الف�ضفورية الع�ضوية 

Deltatox EC- دي�ضي�ضDeltamthrinاملبيدات البريوثروئيدية امل�ضنعة 
اأكتليكPirimiphos mthylاملبيدات الف�ضفورية الع�ضوية 

يهدف الربنامج اإىل تقليل الفاقد يف املحا�ضيل الزراعية ب�ضبب الآفات الزراعية وزيادة الإنتاج والتخفي�ض من التكاليف، 
واملحافظة على البيئة والتنوع احليوي و�ضحة الإن�ضان، والعمل على حتقيق الو�ضول اإىل منتج غذائي نظيف مع املحافظة على 

التوازن البيئي والتنوع احليوي، ومتابعة امل�ضاريع الزراعية والأبحاث التي تنفد يف الدول العربية من جهة وقاية النبات.

1-7 الربنامج الفرعي لالإدارة املتكاملة لالآفات

ال�ضم التجارياملادة الفعالةاملجموعة
كيماتواتDimethoateاملبيدات الف�ضفورية الع�ضوية 

Deltatox EC- دي�ضي�ضDeltamthrinاملبيدات البريوثروئيدية امل�ضنعة 
�ضمبو�ضCypermethrinاملبيدات البريوثروئيدية امل�ضنعة 

ال�ضم التجارياملادة الفعالةاملجموعة
كيماتواتDimethoateاملبيدات الف�ضفورية الع�ضوية 
نوغو�ضDichlorvosاملبيدات الف�ضفورية الع�ضوية 

لنيتMethomylاملبيدات الكارباماتية الع�ضوية 
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1-7-3  يف جمال النخيل:
مت العمل على ح�ضر الآفات يف واحات النخيل يف �ضورية، حيث �ضجل:

 Microcerotermes )الأر�ضة(  الأبي�ض  النمل  بح�ضرة  النخيل  ف�ضائل  اإ�ضابة  لوحظ 
diversus،  كما مت مالحظة بي�ض ح�ضرة دوبا�ض النخيل Ommatisus lybicus وح�ضرة 

Arenipses (Aphomia) sabella Hampson .دودة طلع النخيل اأو دودة التمر الكربى
ولوحظ ا�ضابة ال�ضنف جمهول مبر�ض اللفحة ال�ضوداء )تعفن القمة النامية( املت�ضببة 

.Thielaviopsis paradoxa Hohn عن الفطر
 (Deseny) Hobn  Thielaviopsis 1-7-1-3 التو�صيف اجلزيئي للفطر

paradoxa امل�صبب ملر�ص تعفن القمة النامية للنخيل:
•نفذ البحث يف خمابر التقنيات احليوية يف املركز العربي لدرا�ضات املناطق اجلافة 

والأرا�ضي القاحلة )اأك�ضاد(.
•جلبت عينات ع�ضوائية من اأوراق )ال�ضعف( نخيل التمر امل�ضاب ومن اجلذع ومن القمة 
النامية )اجلمارة( ومن اجلذور من حمطة اجلالء )البوكمال - �ضورية( ومن )م�ضر(. 

ونقلت اإىل خمترب اأك�ضاد.
النامية  القمة  وم��ن  النخيل  )اأوراق(  �ضعف  من  املمر�ض  الفطر  على  احل�ضول  •مت 
ال�ضاق  من  املمر�ض  الفطر  على  احل�ضول  ميكن  ومل  امل�ضاب  للنخيل  )اجلمارة( 

واجلذور والرتبة.
•مت ا�ضتخدام 20 بادئة للك�ضف عن التعددية ال�ضكلية فقد جنحت 16 بادئة يف اإظهار 

نتائج ت�ضخيم.
•اأثبتت تقنية ISSR فعاليتها يف اإعطاء تعددية �ضكلية بلغت 99.47 %.

•انف�ضلت �ضجرة القرابة الوراثية ح�ضب توزعها اجلغرايف اأي عزلت م�ضر يف عنقود 
والعزلت ال�ضورية يف عنقود اآخر. 

1-7-4 يف جمال املحا�صيل احلقلية )القمح وال�صعري(:
مت بالتعاون مع برنامج احلبوب وحمطات البحوث متابعة احلقول الختبارية املو�ضعة، التي يتم فيها تقييم مقاومة العديد من 
�ضاللت اأك�ضاد من القمح القا�ضي والطري وال�ضعري لالأمرا�ض والآفات بهدف احل�ضول على �ضاللت اأكرث حتمال لالأمرا�ض، 
وخا�ضة اأمرا�ض ال�ضداأ والبيا�ض الدقيقي، لتكون بديال لالأ�ضناف احل�ضا�ضة، ومت مناق�ضة وحتليل قراءات الإ�ضابات املر�ضية 
على القمح وال�ضعري خالل املو�ضم 2012-2013، و�ضجل مر�ض �ضداأ الورقة على بع�ض الأ�ضناف وخا�ضة على الأ�ضناف الطرية، 
وكان عدد املدخالت املختربة 1650 �ضنف و�ضاللة منها قمح طري 1074 وقمح قا�ضي 414 و�ضعري 162، حيث كان املنتخب من 
هذه املدخالت لعام 2013 متحمل اأو مقاوم لالأمرا�ض التي ظهرت خالل املو�ضم، وهي بيا�ض دقيقي على ال�ضعري وعلى القمح 

ظهر ال�ضبتوريا و�ضداأ الأوراق وال�ضداأ الأ�ضفر كالتايل:  
قمح طري: 218 ،  قمح قا�ضي: 129، �ضعري: 64 وبذلك يكون جمموع املنتخب 411 �ضنف و�ضاللة قمح و�ضعري. 

1-7-5 ال�صدارات والدورات التدريبية:
مت اإ�ضدار عدد من الأبحاث العلمية الهامة والتي تعد اإ�ضافة هامة على املكتبة العلمية العربية حيث مت:

•ن�ضر بحث يف املجلة العربية للبيئات اجلافة بعنوان: )ح�ضر وت�ضخي�ض الآفات الزراعية التي تهاجم اأ�ضجار النخيل والأعداء 
احليوية املرافقة لها يف �ضورية(، عام 2013.

•ن�ضر بحث يف جملة وقاية النبات العربية بعنوان: )درا�ضة حقلية لبع�ض اخل�ضائ�ض احلياتية حل�ضرة دوبا�ض النخيل يف واحة 
نخيل اجلالء يف مدينة البوكمال- �ضورية(. ومتت امل�ضاركة يف ال�ضراف على اإعداد ر�ضالة ماج�ضتري عن ح�ضرة دوبا�ض النخيل 

بعنوان )درا�ضة بيئية وحيوية حل�ضرة دوبا�ض النخيل يف واحات النخيل يف �ضورية( يف جامعة دم�ضق.
"املكافحة املتكاملة  •نفذت دورة تدريبية  يف جمهورية م�ضر العربية خالل الفرتة 14-2013/9/29. ملتدربني ليبيني بعنوان 

للح�ضائ�ض" . 
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 2
الرثوة احليوانيــــــــة
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الدول  يف  الأغـــنـــام  ورعــايــة  الـــوراثـــي  التح�صني  مــ�ــصــروع   1-1-2
العربية 

بداأ تنفيذ امل�ضروع يف العديد من املحطات البحثية التابعة لأك�ضاد، حيث مت ت�ضكيل قطيع 
النواة يف حمطة بحوث اأك�ضاد لتح�ضني واإكثار اأغنام العوا�ض يف اإزرع، وبدء تطوير خطي 
وي�ضتمر   ،2007 عام  يف  الغر�ض  ثنائي  خط  واإن�ضاء   ،1975 عام  منذ  واللحم  احلليب 
التح�ضني الوراثي بالنتخاب �ضمن كل خط على حدا. كما يتم التعاون مع جمموعة من 
اإطار  العوا�ض املح�ضنة يف  اأغنام  مربي الأغنام املتميزين امل�ضتفيدين من توزيع كبا�ض 
�ضبكة مربي اأغنام العوا�ض. ويتم تنفيذ هذا امل�ضروع بالتعاون مع العديد من املحطات 

البحثية يف الدول العربية.
وفيما يلي النتائج املتحققة خالل عام 2013 يف هذا امل�ضروع:

2-1-1-1  حمطة بحوث اأك�صاد يف اإزرع لتح�صني واإكثار اأغنام العوا�ص: 
تعترب هذه املحطة مكون رئي�ضي يف م�ضروع حت�ضني الأغنام يف الدول العربية، حيث ت�ضاهم 
يف ت�ضريع عملية التح�ضني الوراثي لهذه ال�ضاللة من خالل توزيع احليوانات احلية وق�ضات 
الوراثي  التح�ضني  بهدف  العربية  ال��دول  اإىل  املحطة  يف  املنتجة  املجمد  املنوي  ال�ضائل 
لل�ضاللت املحلية بالنتخاب اأو بالتهجني املوجه مع هذه ال�ضاللة املح�ضنة، واأظهرت نتائج 

عام 2013 مايلي:
 املوؤ�صرات التنا�صلية:

100.0 % و97.3 % ون�ضبة  ال��ولدات  97.8 % ون�ضبة  95.2 % و  بلغت ن�ضبة التلقيح  
التوائم 35.0 % و26.1 % يف قطيعي اللحم واحلليب على التوايل عام 2012، بينما بلغت 
ن�ضبة التلقيح 66.6 % و95.1 %، ون�ضبة الولدات 100.0 % و96.9 %، ون�ضبة التوائم 
16.16 % و19.6 % يف قطيعي اللحم واحلليب على التوايل لعام 2013، وكانت منخف�ضة 

عن العام املا�ضي يف اغلب املوؤ�ضرات.
موؤ�صرات اإنتاج احلليب:

71.8 كغ  بلغ  60 يوم  واإنتاج احلليب يف  1.3 كغ  للراأ�ض من احلليب  اليومي  الإنتاج  بلغ 
والإنتاج الكلي من احلليب 120.9كغ يف مو�ضم اإدرار طوله 97.5يوم، وقدر الإنتاج من 
احلليب يف 175 يوم 227.6 كغ لعام 2012، واأن الإنتاج اليومي للراأ�ض من احلليب 1.2 كغ 
واإنتاج حليب 60 يوم بلغ 84.3 كغ والإنتاج الكلي من احلليب 191.8 كغ يف مو�ضم اإدرار 

طوله 150.02 يوم، وقدر الإنتاج من احلليب يف 175 يوم بلغ 223.8 كغ لعام 2013.

العربية،  ال��دول  يف  واملاعز  الأغنام  ع��روق  اإنتاجية  لتح�ضني  م�ضتمر  برنامج 
من  ال��واع��دة  وخا�ضًة  املحلية  للعروق  الإنتاجي  الأداء  تطوير  اإىل  ويهدف 
الأغنام و املاعز يف الدول العربية عن طريق تطبيق طريقة النتخاب الوراثي 
للحيوانات بناًء على القيم الرتبوية ل�ضفة اإنتاج احلليب واللحم، مع مراعاة 
ال�ضفات املظهرية للعروق الواعدة، اأو با�ضتخدام طريقة التهجني املوجه مع 
�ضاللت متميزة بالإنتاج. بهدف حت�ضني بع�ض العروق  ون�ضر تراكيبها الوراثية 
على املوؤ�ض�ضات احلكومية املعنية، واملربني، وحت�ضني الظروف البيئية، وتطوير 
نظم الرعاية، واإدارة القطعان، وتاأهيل وتدريب الكوادر الفنية العربية، باعتبار 

الرثوة احليوانية من الأ�ضول الثمينة وهي حمورية للنظم الزراعية املختلطة.

2-1 برنامج التح�ضني الوراثي ورعاية املجرتات ال�ضغرية يف الدول العربية
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اأوزان املواليد:
دلت النتائج اأن متو�ضط وزن امليالد والفطام وعند عمر 180 يوم بلغ 4.55 كغ 
234.67 غ/يوم  اليومي  النمو  التوايل وبلغت معدلت  و22.7 كغ و36.9 كغ على 
من امليالد ولغاية الفطام  و109.2 غ/يوم من الفطام ولغاية عمر180 يوم لعام 
2012، بينما كانت  النتائج  ملتو�ضط وزن امليالد والفطام وعند عمر 180 يوم 4.3 

كغ و 23.1كغ و42.7 كغ على التوايل، وبلغت معدلت النمو اليومي 243.2 غ/يوم 
من امليالد ولغاية الفطام و172.7  غ/يوم من الفطام ولغاية عمر 180 يوم لعام 

2013 وكانت الأوزان اأعلى من العام ال�ضابق عدا وزن امليالد.

اإنتاج احلليب العوامل املوؤثرة
اليومي )كغ(

اإنتاج حليب 
 60 يوم )كغ(

اإنتاج احلليب الكلي 
)كغ(

احلليب املعدل 
175 يوم )كغ(

طول مو�ضم 
الإدرار)يوم(

1.371.8120.9227.697.5املتو�ضط العام
اخلط 

الإنتاجي
1.2771.2117.9222.897.1احلليب
1.474.5130.1251.899.8اللحم

متو�ضطات موؤ�ضرات اإنتاج احلليب امل�ضحح لنعاج اأغنام العوا�ض يف حمطة بحوث اإزرع لعام 2012.

اإنتاج احلليب العوامل املوؤثرة
اليومي )كغ(

اإنتاج حليب 
 60 يوم )كغ(

اإنتاج احلليب الكلي 
)كغ(

احلليب املعدل 
175 يوم )كغ(

طول مو�ضم 
الإدرار)يوم(

1.284.3191.8223.8150.02املتو�ضط العام
اخلط 

الإنتاجي
1.285.5194.7223.6152.32احلليب
1.372.1169.4224.2132.25اللحم

متو�ضطات موؤ�ضرات اإنتاج احلليب امل�ضحح لنعاج اأغنام العوا�ض يف حمطة بحوث اإزرع لعام 2013.

مقارنة املتو�ضط العام ملوؤ�ضرات اإنتاج احلليب لنعاج اأغنام 
العوا�ض يف حمطة بحوث اإزرع عام 2012 و2013

مقارنة املتو�ضط العام لأوزان مواليد اأغنام العوا�ض عند الأعمار 
املختلفة يف حمطة بحوث اإزرع عام 2012 و2013

النمو  مل��ع��دلت  ال��ع��ام  املتو�ضط  مقارنة 
مل��وال��ي��د اأغ��ن��ام ال��ع��وا���ض ع��ن��د الأع��م��ار 
عام  يف  اإزرع  بحوث  حمطة  يف  املختلفة 

2012 و2013
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2-1-1-2 حمطة بحوث اأك�صاد يف وادي العزيب:
وهي اإحدى حمطات اأك�ضاد الختبارية لأغنام العوا�ض املح�ضنة، ومتثل املحطة نظام الرتبية التقليدي )ال�ضرحي امل�ضتقر(، اإ�ضافة 

اإىل توفري الغذاء الداعم والرعاية ال�ضحية اجليدة، واأفرزت التجارب والأبحاث النتائج التالية:
موؤ�صرات اإنتاج احلليب

بلغ متو�ضط اإنتاج احلليب اليومي 0.952  كغ واإنتاج احلليب عند 60 يومًا 61.0 كغ 
والإنتاج من احلليب الكلي 173.2 مبو�ضم اإدرار طوله 177.7 يومًا لعام 2012. بينما 
69.100كغ،  60 يومًا  1 كغ واإنتاج احلليب عند  اإنتاج احلليب اليومي  كان متو�ضط 
والإنتاج من احلليب الكلي 110.30كغ مبو�ضم اإدرار طوله 108.20 يومًا. انخف�ض 
اإنتاج احلليب اليومي 0.99 بن�ضبة 0.04 كغ عام 2013، و احلليب الكلي بن�ضبة  62.9 

كغ ونق�ض طول املو�ضم 69.5 يوم عن العام املا�ضي. 
اأوزان املواليد:

بلغ متو�ضط وزن املواليد عند امليالد والفطام والوزن عند عمر 180 يومًا نحو 5.10 
كغ و18.28 كغ و34.03 كغ على التوايل. ومعدل النمو اليومي من امليالد اإىل 60 يوم 

نحو 219.37 غ/يوم ومن 60 اإىل 180 يوم نحو 130.84 غ/يوم لعام 2012، بينما بلغ متو�ضط وزن املواليد عند امليالد والفطام 
60 يوم  اإىل  اليومي من امليالد  النمو  التوايل. ومعدل  5.45 كغ و21.30 كغ و37.70كغ على  180 يوم نحو  وال��وزن عند عمر 
264.26غ/يوم ومن 60 اإىل 180 يوم نحو 135.55 غ/يوم لعام 2013، حيث اإزدادت الأوزان ومعدلت النمو يف الأعمار املختلفة 

عن العام املا�ضي

مقارنة متو�ضطات موؤ�ضرات اإنتاج احلليب 
وطول فرتة الإدرار لنعاج اأغنام العوا�ض

 يف حمطة بحوث وادي العزيب عام 2012 و2013

مقارنة املتو�ضط العام لأوزان مواليد اأغنام العوا�ض 
عندالأعمار املختلفة 

يف حمطة بحوث وادي العزيب عام 2012 و2013

مقارنة املتو�ضط العام ملعدلت 
النمو  ملواليد اأغنام العوا�ض 

عند الأعمار املختلفة 
يف حمطة بحوث وادي العزيب 

عام 2012 و2013
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2-1-1-3 مركز البحوث العلمية الزراعية يف ال�صلمية )حمطة مرج كرمي(
يعترب املركز من اأهم مراكز التح�ضني الوراثي لأغنام العوا�ض يف اجلمهورية العربية ال�ضورية، ويتم فيه العمل على حت�ضني اأغنام 
العوا�ض، بالنتخاب �ضمن ثالثة خطوط لالإنتاج، خط احلليب، وخط اللحم، وخط ثنائي الغر�ض. ويعتمد النتخاب يف خط 
اإنتاج احلليب على اإنتاج النعاج من احلليب الكلي، بينما يتم التح�ضني الوراثي يف خط اللحم على اأ�ضا�ض ن�ضبة التوائم، واأوزان 
املواليد عند امليالد، والفطام )60 يومًا(، والأوزان الالحقة )180 و360 و480 يومًا(، ويتم التح�ضني الوراثي يف اخلط ثنائي 
الغر�ض على اأ�ضا�ض اإنتاج احلليب الكلي، ومعدل التوائم، واأوزان املواليد يف املراحل املتنوعة. يتم حلب النعاج املنتجة للحليب 

اآليًا خالل مو�ضم الإدرار، وجتفف عندما ي�ضل اإنتاجها اإىل اأقل من 200 غ/يوم.
املوؤ�صرات التنا�صلية:

بلغت ن�ضبة التلقيح 96.3 و 94.1 و 81.2 %، ون�ضبة الولدات بالن�ضبة للنعاج امللقحة 91.8  و93.1 و %84.3، ون�ضبة التوائم  
42.0 و66.4 و 44.0 % يف قطيع احلليب واللحم وثنائي الغر�ض على التوايل يف عام 2012، بينما بلغت ن�ضبة التلقيح 95.8 
و99.4 و 100.0 %، ون�ضبة الولدات  95.1 و96.4 و94.6 %، ون�ضبة التوائم 39.2 و 67.7 و 45.9 %  يف قطيع احلليب واللحم 
وثنائي الغر�ض على التوايل يف عام 2013، حيث بلغت ن�ضبة الزيادة يف عام 2013 عن عام 2012 يف الولدات 4.6 % يف قطيع 
احلليب، ويف التوائم 1.3 و1.9 % يف قطيع اللحم وثنائي الغر�ض على التوايل، ويعود ذلك للرعاية اجليدة للقطعان والرتكيز 

يف النتخاب على القيم الرتبوية.
موؤ�صرات اإنتاج احلليب:

ا�ضتخدمت طريقة النماذج اخلطية العامة لتحليل 
الإن��ت��اج، اخلط  )�ضنة  امل��درو���ض��ة  ال��ع��وام��ل  ت��اأث��ري 
الإنتاجي( على موؤ�ضرات اإنتاج احلليب، اإذ بلغ معدل 
احلليب اليومي 1240 غرامًا، ومعدل اإنتاج 60 يوم 
يف  كغ   240.23 الكلي  احلليب  واإنتاج  كغ،   84.14

عام 2012، بينما كان معدل احلليب  1190 غرامًا 
و82.7كغ  و217.4 كغ لكل من اإنتاج احلليب اليومي 
على  الكلي  احلليب  واإنتاج  يوم   60 حليب  واإن��ت��اج  
ثنائي  اإنتاج  اأن خط  وتبني   .2013 التوايل يف عام 
الغر�ض تفوق يف جميع موؤ�ضرات اإنتاج احلليب على 
�ضفة  فيه  مبا  اللحم  واإن��ت��اج  احلليب  اإنتاج  خطي 

مثابرة النعاج على اإنتاج احلليب، يف عام 2013.
اأوزان املواليد:

يت�ضح متو�ضط وزن امليالد 4.59 كغ والفطام 18.71 كغ و180يوم 40.65 كغ ومعدلت النمو 235.04 غ/يوم و181.96 غ/يوم بني 
امليالد والفطام وبني الفطام وعمر 180 يوم على التوايل عام 2012، بينما كان متو�ضط وزن امليالد 4.7 كغ والفطام 18.7 كغ 
و180 يوم 36.7 كغ ومعدلت النمو 223.5 غ/يوم و154.4 غ/يوم بني امليالد والفطام وبني الفطام وعمر 180 يوم على التوايل عام 
2013. وتفوق خط ثنائي الغر�ض على قرائنه يف وزن امليالد والفطام ووزن 180يوم ومعدل النمو اليومي بني امليالد والفطام اما 

يف معدل النمو بني الفطام ووزن 180 يوم فتفوق خط اللحم على خطي احلليب وثنائي الغر�ض عام  2012 و 2013. 

موؤ�ضرات اإنتاج احلليب لنعاج اأغنام العوا�ض 
يف مركز بحوث ال�ضلمية يف عامي  2012 و2013

اإنتاج احلليب العوامل املوؤثرة
اليومي )كغ(

اإنتاج احلليب يف 
60 يوم الأوىل )كغ(

اإنتاج احلليب 
الكلي )كغ(

احلليب املعدل 
ل�  175 يوم

طول فرتة الإدرار 
)يوم(

1.2484.14240.23217.19190.33املتو�ضط العام

اخلط 
الإنتاجي

1.2382.88238.74215.02191.56خط احلليب
1.1074.43207.93191.82186.86خط اللحم
1.4699.92288.49256.67193.31خط الثنائي

متو�ضط موؤ�ضرات اإنتاج احلليب لنعاج العوا�ض يف مركز بحوث ال�ضلمية لعام 2012
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متو�ضط موؤ�ضرات اإنتاج احلليب لنعاج اأغنام العوا�ض يف مركز بحوث ال�ضلمية لعام 2013

اإنتاج احلليبالعوامل املوؤثرة
اليومي )كغ(

اإنتاج احلليب يف
60 يوم الأوىل )كغ(

اإنتاج احلليب 
الكلي )كغ(

احلليب املعدل 
ل�  175 يوم

طول فرتة الإدرار 
)يوم(

1.1982.7217.4204.5186املتو�ضط العام

اخلط
الإنتاجي

1.2787.6233.7222.3184خط احلليب
0.92566.97170.8161.9184.6خط اللحم
1.2789.5243.1223.9190خط الثنائي

متو�ضط اأوزان املواليد عند الأعمار املختلفة لأغنام العوا�ض يف مركز بحوث ال�ضلمية خلطوط الإنتاج املختلفة  يف عام 2012 

وزن امليالد العوامل املوؤثرة
)كغ(

وزن الفطام  
)كغ(

وزن 180 يومًا 
)كغ(

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

من 60 - 180 يوميوم(
4.5918.7140.65235.04181.96املتو�ضط العام

اخلط 
الإنتاجي

4.5317.4938.68215.87175.69خط احلليب
4.5118.8441.39238.42187.75خط اللحم
4.8220.4042.40259.33181.92خط الثنائي

وزن امليالد العوامل املوؤثرة
)كغ(

وزن الفطام  
)كغ(

وزن 180 يومًا 
)كغ(

معدل النمو اليومي )غ/يوم(
من 60 - 180 يوممن امليالد اإىل الفطام 

4.718.736.7223.5154.4املتو�ضط العام

اخلط 
الإنتاجي

4.618.235.7220.7146.8خط احلليب
4.617.935.4206.2161.2خط اللحم
4.920.138.9249.7156.7خط الثنائي

متو�ضط اأوزان املواليد عند الأعمار املختلفة لأغنام العوا�ض يف مركز بحوث ال�ضلمية خلطوط الإنتاج املختلفة  يف عام 2013

مقارنة متو�ضطات اأوزان املواليد عند الأعمار املختلفة 
لأغنام العوا�ض يف مركز بحوث ال�ضلمية 

عام 2012 و2013.

مقارنة املتو�ضط العام ملعدلت منو املواليد )غ/يوم( 
عند الأعمار املختلفة لأغنام العوا�ض يف مركز بحوث ال�ضلمية 

عام 2012 و2013.



املركــز العربي - اأك�ســــــــاد 38

الدول  املاعز يف  الوراثي ورعاية  التح�صني  م�صروع   2-1-2
العربية 

 

وميكن اإبراز اأهم نتائج امل�ضروع يف الدول املتعاونة مبا يلي:
2-1-2-1 حت�صني اإنتاجية املاعز ال�صامي بالنتخاب يف حمطة بحوث 

اأك�صاد يف اإزرع
ُينفذ امل�ضروع حاليًا يف العديد من املحطات املُتخ�ض�ضة يف تربية املاعز ولدى 
التجارب والأبحاث  نتائج  2013 كانت  العربية، وخالل عام  الدول  املُربني يف 

مايلي:
املوؤ�صرات التنا�صلية:

بلغت ن�ضبة الإناث احلوامل من التلقيح الطبيعي مبتو�ضط عامي 2012 و2013 
97.35 %، وقد بلغت ن�ضبة الولدات %93.1و%94.4، ون�ضبة التوائم 63.3% 

املفردة  ال��ولدات  ن�ضبة  وبلغت  التوايل،  و2013 على   2012 و50 % يف عامي 
36.7 % و50.0 % والثنائية 55.9 % و26.5 %  والثالثية واأكرث 7.4 % و 23.5 

%يف عامي 2012 و2013 على التوايل. 

موؤ�صرات اإنتاج احلليب:
بلغ متو�ضط اإنتاج احلليب اليومي )1812 غ( وحليب ال� 90 يوم )221 كغ( واحلليب 
الكلي )336 كغ( واحلليب املعدل ل� 220 يوم )373 كغ( وطول مو�ضم الإدرار )185 
بعام   2013 الإنتاجية يف عام  املوؤ�ضرات  و2013.  مبقارنة   2012 لعامي  يوم( 
2012 بلغ متو�ضط  احلليب اليومي )1958،1667غ(، وحليب ال� 90 يوم )227، 

الإدرار  313 كغ(، وطول مو�ضم    ،359( الكلي من احلليب  والإنتاج  215 كغ(، 

)183، 186 يوم(، والإنتاج املعدل من احلليب ل� 220 يومًا )379،  367 كغ(على 

التوايل.

يهدف امل�ضروع اإىل التح�ضني الوراثي بالتهجني بني عروق املاعز ال�ضامي 
املحطات  وينفذ يف  الراغبة،  العربية  الدول  املحلي يف  واملاعز  �ضورية،  يف 

البحثية املتخ�ض�ضة يف تربية املاعز، ولدى املربني يف الدول العربية،

مقارنة توزع الولدات املتعددة  للماعز ال�ضامي 
يف حمطة بحوث ازرع عامي 2012 و2013
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عمر العنزةالعوامل املوؤثرة
اإنتاج احلليب 

اليومي )غ(
اإنتاج حليب 90 

يوم )كغ(
اإنتاج احلليب 

الكلي )كغ(
اإنتاج احلليب املعدل ل� 

220 يوم )كغ(

طول مو�ضم 
الإدرار )يوم(

1812221336373185املتو�ضط العام

جية
لإنتا

نة ا
ل�ض

2012ا

21341162268295199
31856253342408177
41609210299354185

5+1846231336406186
1667215313367186املتو�ضط

2013

21814208322342179
32782302439469158
43592419733770204

5+1908225358377186
1958227359379183املتو�ضط

متو�ضطات موؤ�ضرات اإنتاج احلليب للماعز ال�ضامي يف الأعمار املختلفة يف حمطة بحوث اإزرع عامي 2012 و2013

مقارنة  متو�ضطات موؤ�ضرات اإنتاج احلليب للماعز ال�ضامي يف املوا�ضم الإنتاجية املتتابعة 
يف حمطة بحوث اإزرع يف عامي 2012 و2013 

مقارنة معدل الإنتاج اليومي من احلليب للماعز ال�ضامي
يف املوا�ضم الإنتاجية املتتالية  يف حمطة بحوث اإزرع 

لعامي 2012 و2013

مقارنة متو�ضطات طول فرتة الإدرار للماعز ال�ضامي 
يف املوا�ضم الإنتاجية املتتالية يف حمطة بحوث اإزرع  

لعامي 2012 و2013
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اأوزان املواليد:

كتلة امليالد والفطام:

2-1-3 التعاون مع الدول العربية 
2-1-3-1 حت�صني  اإنتاجية الأغنام واملاعز يف الدول العربية الأخرى:

اأهم الأن�ضطة املُنفذة لعام 2013 يف اإطار هذا الربنامج يف الدول العربية فيما يلي:
2-1-3-1-1 اململكة الأردنية الها�صمية:

ي�ضتمر التعاون مع الأردن يف م�ضروعي حت�ضني اإنتاج الأغنام، وحت�ضني اإنتاج املاعز يف الدول العربية، اإذ يتم حت�ضني اإنتاج اأغنام 
العوا�ض يف حمطة الفجيج واخلنا�ضري، وحت�ضني اإنتاج املاعز ال�ضامي يف حمطة الوال التابعة لوزارة الزراعة واملركز الوطني 

للبحث والإر�ضاد الزراعي يف اململكة الأردنية الها�ضمية. وفيما يلي ملخ�ض عن اأهم النتائج:

متو�ضطات اأوزان مواليد املاعز ال�ضامي عند الأعمار املختلفة يف حمطة بحوث اإزرع مقدرًا )كغ( لعامي 2012 و2013

متو�ضطات كتلة امليالد والفطام  ح�ضب نوع الولدة ملواليد املاعز ال�ضامي يف حمطة بحوث اإزرع  عامي 2012 و2013
عند الفطام )كغ(عند امليالد )كغ(نوع الولدةالعوامل املوؤثرة

7.1227.43املتو�ضط العام

�ضنة امليالد

2012
14.1919.92
27.7628.68
312.1943.25

6.6526.19متو�ضط

2013
15.5520.16
28.3433.00
311.0945.52

7.5928.66متو�ضط

وزن 480 يوموزن 360 يوموزن 180 يوموزن الفطاموزن امليالدالعوامل املوؤثرة
4.5118.6725.3934.0544.5املتو�ضط العام

20124.2319.0725.8134.0544.5�ضنة امليالد
20134.9418.2724.97--

متو�ضطات اأوزان مواليد املاعز ال�ضامي )اجلديان(
عند الأعمار املختلفة يف حمطة بحوث اإزرع

عامي 2012 و 2013 

مقارنة كتلة البطن )كتلة امليالد وكتلة الفطام( 
للماعز ال�ضامي يف حمطة بحوث اإزرع 

عامي 2012 و 2013 
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حمطة بحوث الفجيج
موؤ�صرات اإنتاج احلليب: 

واإنتاج  كغ    1.36 احلليب  من  اليومي  الإنتاج  متو�ضط  بلغ 
احلليب الكلي 231.56 كغ ملو�ضم متو�ضط طول فرتة اإدراره 
170 يومًا واإنتاج حليب الر�ضاعة )60 يومًا( 81.7 كغ يف عام 

 .2013

اأوزان املواليد:
بلغ متو�ضط وزن امليالد والفطام 4.57 كغ و20.47 كغ ومعدل 
النمو اليومي من امليالد اإىل الفطام 265.14 غ/يوم يف عام 

.2013

حمطة اخلنا�صري
املوؤ�صرات التنا�صلية:

بلغت ن�ضبة اخل�ضوبة %81.9  ون�ضبة الولدات %81.53 ون�ضبة التوائم %22.1عام 2012، بينما بلغت ن�ضبة اخل�ضوبة 73.40%  
ون�ضبة الولدات %72 ون�ضبة التوائم %23.20 لعام 2013.

حمطة بحوث الوال:
اأوزان املواليد:

اأوزان املواليد عند امليالد، والفطام، ومعدل النمو اليومي ح�ضب اجلن�ض ونوع الولدة للماعز ال�ضامي حيث بلغ  بلغ متو�ضط 
متو�ضط وزن ميالد الذكور الكلي 2.848 كغ والإناث الكلي 2.536 كغ ومتو�ضط وزن الفطام الكلي 15.432 و 14.776 كغ للذكور 

والناث على التوايل، وبلغ متو�ضط معدل النمو اليومي من امليالد وحتى الفطام 210 غ/يوم للذكور و 204 غ/يوم لالأناث.
بلغ متو�ضط كتلة امليالد 2.716 و4.849 و 7.857 كغ للولدات املفردة والثنائية والثالثية، على التوايل وكتلة الفطام للولدات 
2013- يف   2012 44.643كغ يف حمطة الوال للمو�ضم  28.556 كغ وللولدات الثالثية  15.271 كغ وللولدات الثنائية  املفردة 

اململكة الردنية الها�ضمية.

متو�ضطات اأوزان مواليد اأغنام العوا�ض عند الأعمار املختلفة 
يف حمطة بحوث الفجيج، يف عام 2013

وزن امليالد والفطام بالكيلوغرام لقطيع املاعز ال�ضامي 
يف حمطة الوال يف اململكة الردنية الها�ضمية للمو�ضم 2013

متو�ضط كتلة اجل�ضم عند امليالد والفطام  مقدر بالكيلو غرام ح�ضب نوع الولدة يف حمطة الوال يف اململكة الردنية الها�ضمية 
للمو�ضم 2012-2013.)املتو�ضط ± انحراف قيا�ضي(

كتلة الفطام كتلة امليالد نوع الولدة
15.2712.225± 2.7160.482± املفردة
28.5565.169± 4.8491.120± الثنائية
44.6431.773± 7.8572.854± الثالثية
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2-1-3-1-2 اجلمهورية العربية ال�صورية:
الريفي  الفقر  لتخفيف  التنموية  ال�صتجابة  م�صروع 

وتاأثري اجلفاف يف �صمال �صرق �صورية:
 يتابع اأك�ضاد مع منظمة مكافحة اجلوع الإ�ضبانية ACF تنفيذ هذا 
امل�ضروع الذي يهدف اىل حت�ضني دخل الأ�ضر ال�ضغرية واملتو�ضطة 
العاملة يف تربية احليوان والزراعة ورفع قدرتها على التكيف مع 
والإدارية  التقنية  املهارات  املناخية من خالل حت�ضني  التغريات 
للمنتجات  الت�ضويق  طرق  وحت�ضني  احليوانية،  ال��رثوة  جمال  يف 
احليوانية )احلليب واللحوم(، وتنويع م�ضادر الدخل ومن خالل 

تطبيق نظام الزراعة احلافظة.
اأن�ضطة امل�ضروع يف عام 2013

مت تنفيذ جتارب التغذية على �ضيالج تفل ال�ضوندر للنعاج احللوب 
يف  املفطومة  للخراف  الت�ضمني  وجت���ارب  ال��رق��ة،  حمافظة  يف 
حمافظة دير الزور، وتوزيع 500 كغ من مادة النخالة و 300 كغ 
خلطة بلوكات علفية  اإىل 180 مربي )60 مربي يف دير الزور و60 
مربي يف احل�ضكة و60 مربي يف الرقة( ، ومت توقيع عقد ت�ضنيع 
افقي  وخ��الط   ،)2 عدد   ( خملفات  فرامة  لت�ضنيع  العلف  اآلت 
لالأعالف  )عدد 2(، و�ضهريج مول�ض )عدد 3(، و قوالب بلوكات 
جمال  يف  ار�ضادية  ن�ضرات  عدة  ا�ضدار  ومت    ،)36 )عدد  علفية 
وتنفيذ  املربني،  و�ضجل  احليوانية  وال�ضحة  املخلفات  حت�ضني 
دورتني تدريبيتني فرعيتني ودورة مركزية لفريق العمل، واإعداد 
املدراء  ويقوم  املربني،  عند  ال�ضحي  الو�ضع  لتقييم  ا�ضتمارة 
احلقليون مبلئ )180 ا�ضتمارة ( بهدف التقييم ال�ضهري للو�ضع 
ال�ضحي يف دير الزور من خالل اإدخال بيانات �ضهرية، كما مت 
وتامني  بيطري،  وكيل   43 على  ا�ضعافية  طبية  حقيبة   43 توزيع 
الزراعة-  وزارة  من  البيطرية  اللقاحات  من  جرعة   546600

مديرية ال�ضحة احليوانية، و تنفيذ جميع بيانات الر�ضد والتقييم 
ال�ضهرية، و توزيع مطويات فنية على املربني.

معدل النمو )غرام/يوم(وزن الفطاموزن امليالدنوع الولدةاجلن�ض

الذكور
211.991±15.50315.033±2.7831.112±0.458مفردة
21.486±15.47917.370±2.8501.014±0.403ثنائي 
195.455±14.77323.382±3.0451.057±0.568ثالثي

209.728±15.43217.698±2.8481.052±0.432الذكور الكلية

الناث
200.746±14.63716.222±2.5900.842±0.320مفردة
205.341±14.85715.877±2.5360.902±0.401ثنائي 
204.167±14.2504.811±2.0000.287±000ثالثي

203.993±14.77615.825±2.5360.880±0.384الناث الكلية

207.004±15.12017.048±2.7001.026±0.438املتو�ضط العام

متو�ضط وزن امليالد والفطام �ضمن نوع الولدة واجلن�ض لقطيع املاعز ال�ضامي يف حمطة الوال يف اململكة الردنية الها�ضمية 
للمو�ضم 2012-2013. )املتو�ضط ± انحراف قيا�ضي(.



43التقريـر الفنـي ال�ســنوي- 2013

2-1-3-1-3 جمهورية العراق:
احلماد  حو�ص  تنمية  درا�ــصــة  م�صروع  يف  احليوانية  الــروة  معطيات 

العراقي:
ينفذ بالتعاون بني اأك�ضاد ووزارة الزراعة يف جمهورية العراق، يف عدة مناطق، بداأ 
امل�ضروع عام 2011 وكان من اأهدافه حتديد اخل�ضائ�ض الإنتاجية لقطاع الرثوة 
احليوانية، وتو�ضيف طبيعة اإنتاجها، وتقييم الو�ضع الراهن لالإنتاج واأ�ضاليب اإدارة 
القطعان، وحتديد اأ�ضاليب التغذية والرعاية ال�ضحية وت�ضويق الإنتاج، وو�ضع خطة 

تنمية للرثوة احليوانية وتدريب الفنيني العاملني يف منطقة احلماد.
واأهم ما حتقق يف امل�ضروع خالل عام 2013  مايلي:

• اإجراء امل�ضح الأول للرثوة احليوانية وجمع املعلومات املتوفرة وملء ال�ضتمارات 
املعتمدة والتي متثل منط الإنتاج والتغذية والرعاية واخلدمات البيطرية يف بع�ض 
مناطق احلماد )عكا�ض الغربي، عكا�ض ال�ضرقي، عكا�ضات البوعي�ضى، عكا�ضات 
الهري، زملة حوران، بو�ضريدة، احل�ضرييات، احلالب�ضة، الراح الكعرة، الرتكة، 
الرويثة، الطبعات، الكعرة، الرميلة، النيتولة، الو�ضيفة، الولج، الويزية، �ضواب، 

قرية ال�ضلمان، مدي�ضي�ض، عكي�ضة، مكر الذيب والبوخليفة(
للرثوة  الراهن  الو�ضع  وحتديد  امل�ضتخرجة  النتائج  وتقييم  البيانات  حتليل   •

احليوانية يف منطقة احلماد العراقية.
•اعداد التقرير الفني الأويل ملعطيات الرثوة احليوانية مت�ضمنًا النتائج والتو�ضيات 

الالآزمة لتطوير الرثوة احليوانية. 
•ا�ضتالم ا�ضتمارات امل�ضح الثاين وتبويب بياناتها حتليلها وتقييم النتائج ومقارنتها 

مع نتائج امل�ضح الأول.
الرثوة  تطوير  يف  احلديثة  التقانات  ا�ضتخدام  ح��ول  تدريبية  دورة  تنفيذ   •
احليوانية للفنيني العاملني يف م�ضروع احلماد العراقي يف بريوت خالل الفرتة 

.2013/12/5-1

2-1-3-1-4 اجلمهورية اللبنانية:
مت اإر�ضال  عدد من روؤو�ض الأغنام واملاعز بهدف تفعيل ن�ضاطات التعاون ودعم 
حُم�ضنة  حيوانات  واإنتاج  املحطات  يف  واملاعز  الأغنام  قطعان  حت�ضني  برنامج 
اللبنانية،  الزراعة  وزارة  مع  م�ضتمر  والتوا�ضل  املُربني.  على  لتوزيعها  وراثيًا 

لدرا�ضة بيانات املوا�ضم  2012 و2013.
2-1-3-1-5 اجلمهورية اليمنية:

تدريب  مت  ال�ضغرية،  املجرتات  ورعاية  الوراثي  التح�ضني  برنامج  اإط��ار  �ضمن 
وبرامج  الإنتاجي  الأداء  رفع  يف  احلديثة  التقانات  على  اليمنية  الفنية  الكوادر 
التحليل الإح�ضائي ونظم اإدارة قطعان الأغنام واملاعز، كما مت العمل على اإر�ضال 
1000 ق�ضة من ال�ضائل املنوي املجمد لالأغنام العوا�ض واملاعز ال�ضامي اىل اليمن 

خالل عام 2013.
2-1-3-1-6 دولة قطر:

زود اأك�ضاد دولة قطر يف عام 2012 ب� )375( راأ�ض من الأغنام العوا�ض املح�ضنة 
)50 ذكرًا و 250 اأنثى(، و)67( راأ�ض من املاعز ال�ضامي منها )13 ذكر و53 اأنثى(. 

والتوا�ضل م�ضتمر مع وزارة البيئة، يف دولة قطر لدرا�ضة بيانات املو�ضم 2011 و 
2012 و  2013. وقد اأر�ضل 1800 ق�ضة من ال�ضائل املنوي املجمد لالأغنام العوا�ض 

خالل عام 2012 و2013.
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2-1-3-1-7 دولة ليبيا:
مت احل�ضول على هجني اجليل الأول من تلقيحات كبا�ض اأغنام العوا�ض مع نعاج اأغنام 
الرببري، ومت العمل على درا�ضة اأوزان املواليد الهجينة وقيا�ضات واأبعاد اجل�ضم املختلفة 
عند امليالد والأعمار الالحقة اإ�ضافة اإىل اإنتاج احلليب املرحلي والكلي، ويتم التوا�ضل 

مع وزارة الزراعة والرثوة احليوانية والبحرية يف ليبيا  ل�ضتكمال الدرا�ضة.
2-1-3-1-8 جمهورية ال�صودان:

واملاعز عن طريق  الأغنام  برنامج حت�ضني  ال�ضودان يف  مع جمهورية  التعاون  ي�ضتمر 
اإر�ضال حيوانات حية )اأغنام عوا�ض وماعز �ضامي(، وق�ضات �ضائل منوي جممد لالأغنام 

العوا�ض واملاعز ال�ضامي.
( خالل عام  اأغنام   1000 )1000 ماعز و  2000 ق�ضة �ضائل منوي منها  • مت ار�ضال 

.2013

• تفيد املعلومات عن املاعز النوبي يف حمطة دنقال خالل عدة موا�ضم حيث بلغ متو�ضط 
وزن امليالد 2.8 كغ و 2.5 للذكور والإناث على التوايل وبلغ متو�ضط انتاج احلليب 73.3 
للمو�ضم 2008 و 55.6 كغ للمو�ضم 2009. وبلغت اأوزان الفطام 60 يوم و 90 يوم )7.4 

و 6.2 كغ للذكور والإناث ( و )8.9 و 7.4 كغ للذكور والإناث ( على التوايل.
•من خالل املعلومات املن�ضورة بالدوريات العلمية املتوفرة يف جمهورية ال�ضودان فاإن 
متو�ضط وزن امليالد للماعز ال�ضامي 3.6 للذكور و 3.5 كغ لالإناث ووزن الفطام عند 
عمر 60 يوم و90 يوم )15.0 للذكور و 14.0 لالإناث ( و )23.3 للذكور و 22.0 لالإناث(

على التوايل.

املدىاملعدلاملوؤ�ضرات الإنتاجية

العمر عند اأول ولدة للعنزة )�ضهر(
8.9 )اجليل الأول(. 

18.5 )اجليل الثاين(. 
15.8 )اجليل الثالث(.

7.7 - 9.3 )اجليل الأول(. 
16.3 - 20.7 )اجليل الثاين (.
 10.8 - 20.7 )اجليل الثالث(.

2.8 )الذكر(.  وزن امليالد اجلديان )كغ(
2.5 )الأنثى(.

 4.5 - 1.5
4.0 - 1.3

73.3 )العام 2008م(. اإنتاج اللنب 90 يومًا )كغ(
55.6 )العام 2009م(.

 118.5 - 27.5
101.4 -  23.2

7.4 )الذكر(. وزن اجلدي عند 60 يوم )كغ(
6.2 )الأنثى(.

  12 - 3.5
3.5 - 3.0

8.9 )الذكر(.وزن اجلدي عند 90 يوم )كغ( 
 7.4 )الأنثى(

15.5 - 3.5
11.5 - 3.0 

املعلومات التي مت توفرها وح�ضابها للموؤ�ضرات الإنتاجية للماعز النوبي ال�ضوداين مبحطة دنقال

15 - 16.518العمر عند اأول ولدة )�ضهر(

3.6 )الذكر(.وزن امليالد اجلديان )كجم(
3.5 )الأنثى(.

4.0 - 3.3
4.0 - 2.9

15.0 )الذكر(.وزن اجلدي عند 60 يوم )كجم(
14.0 )الأنثى(.

15.7 - 14.3
14.8 - 14.0

23.3 )الذكر(وزن اجلدي عند 90 يوم )كجم(
22.0 )الأنثى(.

24.5 - 22.0
24.0 - 20.0

املعلومات املتوفرة واخلا�ضة باملاعز ال�ضامي املربى حتت ظروف ال�ضودان يف الفرتة 2008 اإىل 2012
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2-1-3-1-9 اجلمهورية التون�صية:
�ضمن برنامج التعاون امل�ضتمر يف جمال التح�ضني الوراثي للحيوانات املجرتة ال�ضغرية بني املركز العربي وتون�ض.

مت اإر�ضال البيانات اإىل املركز العربي من قبل املحطات املُتعاونة لتقييم وحتليل هذه البيانات لتقدير التقدم يف جمال التح�ضني 
الوراثي، وعمل اأك�ضاد على اإ�ضدار عدة ن�ضرات علمية يف نتائج البيانات، واأر�ضلت اإحداها اإىل اجلانب التون�ضي لبيان الراأي 
ويخطط حاليًا لو�ضع برنامج تنفيذي للتعاون يف جمال حت�ضني الكفاءة الإنتاجية والتنا�ضلية للمجرتات ال�ضغرية يف اجلمهورية 
التون�ضية بناًء على التفاقية املوقعة مع وزارة الفالحة يف اجلمهورية التون�ضية، وتنفيذ دورة تدريبية حول التح�ضني الوراثي 

والتلقيح ال�ضطناعي للمجرتات ال�ضغرية يف تون�ض.
1-3-1-10 اململكة العربية ال�صعودية:

اأر�ضل اأك�ضاد 40 راأ�ضًا من الأغنام العوا�ض واملاعز ال�ضامي )5 ذكور و15 اإناث اأغنام عوا�ض( و)5 ذكور و15 اإناث ماعز �ضامي( 
خالل عام 2011 ، ويتم ُمتابعة اأن�ضال احليوانات املُح�ضنة من الأغنام العوا�ض واملاعز ال�ضامي،  حيث مت  التوا�ضل مع  وزارة 

الزراعة  يف اململكة لإر�ضال بيانات املو�ضم 2012 و 2013.
2-1-3-1-11 دولة الكويت:

مت اإر�ضال 30 راأ�ضًا من الأغنام العوا�ض واملاعز ال�ضامي )5 ذكور و10 اإناث من اأغنام 
عوا�ض( و)5 ذكور و10 اإناث ماعز �ضامي(، و1200 ق�ضة من ال�ضائل املنوي املُجمد 
لالأغنام العوا�ض يف عام 2011. وتفيد البيانات النتاجية للماعز العار�ضي وال�ضامي 
والهجني )�ضامي ×عار�ضي(، اأنه بلغ معدل الولدات 143 و150 و %200 على التوايل. 
حيث بلغ وزن امليالد للماعز ال�ضامي 3.3 كغ والعار�ضي 3.4 كغ والهجني 3.5 كغ ، 
وبلغ وزن الفطام للماعز العار�ضي وال�ضامي والهجني )�ضامي ×عار�ضي( 12و 12.8 
و 16.6 كغ  على التوايل. ونالحظ من النتائج حت�ضن الهجني يف معدل الولدات  

ووزن امليالد  ووزن الفطام.

1-3-1-12 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية:
خالل عام 2013 مت التن�ضيق مع اجلانب اجلزائري حول ا�ضتكمال جتهيز خمرب 
كما مت  واخل��رباء.  التجهيزات  واحتياجاته من  الأجنة  ونقل  ال�ضطناعي  للتلقيح 

اإر�ضال عدد من ق�ضات ال�ضائل املنوي املجمد للماعز ال�ضامي.  
2-1-3-1-13 جمهورية م�صر العربية :

ا�ضتمر التعاون مع  معهد بحوث النتاج احليواين يف جمالت حت�ضني الأغنام املحلية 
بتلقيحها مع اأغنام العوا�ض واملاعز البلدي بتهجينها مع املاعز ال�ضامي من خالل 
تزويد م�ضر باحليوانات احلية وق�ضات ال�ضائل املنوية  للذكور املح�ضنة ومن نتائج 
امل�ضروع توزيع ذكور املاعز ال�ضامي والأغنام العوا�ض املح�ضن على املربني يف الدلتا 

وال�ضاحل ال�ضمايل الغربي. 

املاعز الهجني )�ضامي ×عار�ضي(املاعز العار�ضياملاعز ال�ضاميال�ضفات املقدرة
92014العدد يف جماميع التلقيح

4146عدد املاعز الوالدة
62012عدد املواليد

44.47043معدل الولدات )%(
150143200معدل املواليد)%(

3.33.43.5متو�ضط وزن امليالد )كغ(
1212.816.6متو�ضط وزن الفطام )كغ(

مقارنة البيانات النتاجية للماعز ال�ضامي والعار�ضي والهجني )�ضامي×عار�ضي( 
يف مركز تدريب الأغنام واملاعز بكبد يف دولة الكويت



املركــز العربي - اأك�ســــــــاد 46

الها�ضمية،  الأردنية  اململكة  وه��ي:  العربية  ال��دول  من  عدد  يف  الربنامج  هذا  ينفذ 
اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�ضعبية، جمهورية ال�ضودان، اجلمهورية العربية 
ال�ضورية، دولة قطر، دولة الكويت، دولة ليبيا، واجلمهورية اليمنية، وقد اأدت النتائج 
الإيجابية التي حققها اأك�ضاد يف هذا املجال اىل طلب امل�ضاركة فيه من عدة دول عربية 

اأخرى، جمهورية العراق، دولة فل�ضطني، اجلمهورية اللبنانية، واململكة املغربية.
كما طلبت بع�ض املوؤ�ض�ضات املهتمة باخليل العربي الأ�ضيل، اإ�ضهام املركز العربي يف 
تطوير وا�ضتخدام تقانتي التلقيح ال�ضطناعي ونقل الأجنة يف اخليول العربية الأ�ضيلة 
للخيول  خا�ض  خمترب  اإن�ضاء  على  والعمل  املهمة  هذه  تبني  على  اأك�ضاد  �ضجع  مما 

وجتهيزه بكل مايلزم لإطالق م�ضروع لتطوير اخليول العربية الأ�ضيلة.

ن�ضبة التوائمن�ضبة الخ�ضاباحليوانات الوالدةعدد املواليددخلت التلقيحنوع احليواناملحطة

برج 
العرب

34393191.11.2اأغنام عوا�ض
15128801.5ماعز �ضامي

1577461.4ماعز خليط )برقي×�ضامي(
25107401ماعز برقي )نقي(

66726090.11.2ماعز �ضامي�ضخا
81986681.41.5ماعز �ضامياجلميزة

معدلت اخل�ضوبة والولدة  لالأغنام العوا�ض واملاعز ال�ضامي والربقي  واملاعز اخلليط ملو�ضم 2012  
يف املحطات املتعاونة يف جمهورية م�ضر العربية

ذكر ماعز 
نوبي

انثى ماعز 
نوبي

هدف الربنامج ت�ضريع عمليات 
القطعان  يف  ال��وراث��ي  التح�ضني 
جمع  طريق  عن  وذل��ك  املح�ضنة 
ال�����ض��ائ��ل امل���ن���وي والأج���ن���ة من 
احليوانات النخبة فيها، ون�ضرها 
يف اأكرب قدر ممكن من املحطات 
امل��ت��ع��اون��ة وق��ط��ع��ان امل��رب��ني يف 

الدول العربية.

2-2برنامج تطوير وا�ضتخدام تقانتي التلقيح ال�ضطناعي ونقل الأجنة يف الدول العربية
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يت�صمن هذا الربنامج امل�صروعني التاليني:
•م�ضروع تطوير وا�ضتخدام تقانة التلقيح ال�ضطناعي للمجرتات ال�ضغرية واخليول يف الدول العربية. 

2-2-1 توزيع ق�صات ال�صائل املنوي:•م�ضروع تطوير وا�ضتخدام تقانة نقل الأجنة للمجرتات ال�ضغرية واخليول يف الدول العربية.
قام اأك�ضاد خالل عامي 2012-2013 باإنتاج وجتميد وتخزين  
نحو 10000 ق�ضة من اأغنام العوا�ض واملاعز ال�ضامي بحيث 

تكون جاهزة لالإر�ضال اإىل الدول العربية الراغبة.
2-2-2 ن�صاط الربنامج يف الدول العربية:

• ميثل م�ضروع حت�ضني الأغنام واملاعز املحلية يف دولة قطر 
با�ضتخدام التلقيح ال�ضطناعي اأحد امل�ضاريع الفتية حيث 
بداأ اأن�ضطته منذ ثالثة �ضنوات وهو يعد خطوة هامة، اإذ يتم 

فيه ا�ضتخدام هذه التقانة لدى املربني فورًا.
• وقد مت اأي�ضًا يف اإطار هذا امل�ضروع تدريب الكادر الفني القطري على تقانات توجيه التنا�ضل والتلقيح ال�ضطناعي ومت ت�ضكيل 

فريق حملي ملتابعة العمل ب�ضكل ذاتي، 
•مت خالل عام 2013 توزيع 6200 ق�ضة من ال�ضائل املنوي املجمد من اأغنام العوا�ض واملاعز ال�ضامي املح�ضنني واأر�ضلت اىل 

ال�ضودان واليمن وفل�ضطني واجلزائر وقطر و�ضورية.
•وميثل م�ضروع التلقيح ال�ضطناعي يف اليمن مثاًل جيدًا لأن�ضطة هذا الربنامج، ويهدف اإىل حت�ضني �ضاللت الأغنام واملاعز 
اليمنية املحلية بالتهجني مع �ضاللة اأغنام العوا�ض املح�ضنة و�ضاللة املاعز ال�ضامي املح�ضنة با�ضتخدام ال�ضائل املنوي املجمد.

• ت�ضمن  امل�ضروع تدريب الفنيني اليمنيني على كافة العمليات املرتبطة با�ضتخدام هذه التقانة.
•اإ�ضافة اإىل ذلك نفذ اأك�ضاد م�ضروعًا بالتعاون مع الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية يف اجلمهورية العربية ال�ضورية لتلقيح 
جزء من قطعان الأغنام واملاعز املح�ضنة يف بع�ض حمطات البحوث، با�ضتخدام ال�ضائل املنوي الطازج املاأخوذ من الذكور 

النخبة يف حمطة بحوث اإزرع التابعة للمركز العربي.
•وت�ضري النتائج الأولية اإىل حتقيق ن�ضب جيدة يف احلمل والولدة نتيجة هذه الطريقة، ويتم العمل على زيادة عدد املحطات 

واحليوانات التي تخ�ضع لهذه التجربة مبا ي�ضاهم يف ن�ضر الفائدة على اأكرب عدد ممكن من القطعان.
2-2-3 اأهم نتائج التلقيح ال�صطناعي يف الأغنام واملاعز

•يظهر التحليل الأويل لتجربة ا�ضتخدام التلقيح ال�ضطناعي بال�ضائل املنوي الطازج واملجمد يف قطيع اأحد املربني املتعاونني مع 
املركز العربي اأن معدل الولدات من التلقيح بال�ضائل املنوي الطازج جتاوز 60 % ومن التلقيح بال�ضائل املنوي املجمد جتاوز 

50 % وهي نتائج متميزة.

•وكذلك كانت النتائج متميزة عند ا�ضتخدام هذه التقانة يف تنفيذ عمليات اخللط الرتبوي بني �ضاللت الأغنام واملاعز اليمنية 
مع كل من اأغنام العوا�ض واملاعز ال�ضامي، ومتيزت املواليد بحالة �ضحية جيدة جدًا.

49 % يف املاعز  40 و48 % يف الأغنام، واقرتبت من  ال��ولدات من التلقيح بال�ضائل املنوي املجمد بني  • تراوحت معدلت 
كمتو�ضط  لعدة �ضنوات من التلقيح بهذه الطريقة، مع الإ�ضارة اإىل ان املوؤ�ضرات الدولية ملعدل الولدة عن هذه الطريقة يف 

الأغنام واملاعز تبلغ نحو 40 %.
2-2-4 تقدمي اخلربة وامل�صاركة يف اللقاءات العلمية وتنفيذ البحوث ون�صر الأوراق العلمية

ال�ضطناعي،  للتلقيح  لإن�ضاء خمتربات  الالزمة  واملواد  والأدوات  التجهيزات  بتقدمي اخلربة يف جمال   الربنامج  •ا�ضتمر 
وقدمت هذه اخلربة اإىل كل من دولة قطر واجلزائر.

• نفذ الربنامج خالل عام 2013 جتارب متعددة يف اإطار بحثني للدكتوراه:
الأول بالتعاون مع جامعة دم�ضق، وجامعة البعث، حول اإ�ضافة بع�ض الأحما�ض الأمينية والفيتامينات اإىل حملول متديد ال�ضائل 

املنوي للماعز ال�ضامي )بداأ العمل فيه عام 2011(. 
الثاين بالتعاون مع جامعة دم�ضق، وجامعة البعث حول ا�ضتخدام اجلزئيات الليبوبروتينية منخف�ضة الكثافة LDL يف ممددات 

جتميد ال�ضائل املنوي عند كبا�ض العوا�ض )بداأ العمل فيه عام 2012(. 
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مت خالل عام 2013 ن�ضر عدة اوراق علمية يف جمالت علمية حمكمة:
1 - درا�ضة بع�ض العوامل املوؤثرة يف طول فرتة احلمل عند الفرا�ض العربية 

الأ�ضيلة يف �ضورية )املجلة العربية للبيئات اجلافة، اأك�ضاد(.
2 - تقييم ال�ضائل املنوي املمدد واملجمد لكبا�ض العوا�ض يف اأو�ضاط خمتلفة 

با�ضتخدام جهاز CASA )املجلة العربية للبيئات اجلافة، اأك�ضاد(.
اإىل حملول  والربولني  الغلوتامني  من  تراكيز خمتلفة  اإ�ضافة  تقييم   -  3

)املجلة  ال�ضامي  املاعز  لذكور  املنوي  لل�ضائل  التح�ضري  حملي  متديد 
العربية للبيئات اجلافة، اأك�ضاد(.

4 - تقييم اإ�ضافة فيتامني B12 اإىل ممدد حملي التح�ضري لل�ضائل املنوي 
لذكور املاعز ال�ضامي )املجلة العربية للبيئات اجلافة، اأك�ضاد(.

5 - اإ�ضافة الغلوتامني والربولني وفيتامني B12 اإىل حملول متديد لل�ضائل 
البعث  جامعة  )جملة  ال�ضامي  املاعز  ذكور  عند  ال�ضنع  حملي  املنوي 

للعلوم الزراعية(.  
6 - فعالية حماليل التمديد املحلية يف حفظ ال�ضائل املنوي وجتميده عند 

ذكور العوا�ض )جملة جامعة دم�ضق للعلوم الزراعية(.
7 - مت الرتكيز خالل عام 2013على كتابة جزء من نتائج امل�ضروع ب�ضكل 
 Super( الإبا�ضة  ف��رط  بربنامج  يتعلق  فيما  وخا�ضة  علمية  اوراق 
Ovalution(، ودرجات ال�ضتجابة املبي�ضية لهرمونات فرط الإبا�ضة يف 

اأغنام العوا�ض واملاعز ال�ضامي. وجتهز حاليًا للن�ضر يف املجالت العلمية 
املحكمة ورقتني علميتني حول ال�ضتجابة املبي�ضية لل�هرمون pFSH يف 
العوا�ض يف  واأغنام  ال�ضامي  املاعز  الإبا�ضة عند كل من  برنامج فرط 

�ضورية.
و�ضارك الربنامج يف املوؤمتر الثالث مل�ضوؤويل البحوث والإر�ضاد الذي عقد 
يف تون�ض يف �ضباط/فرباير 2013. ويف تنفيذ دورة تدريبية حول ا�ضتخدام 
التقانات احلديثة يف تطوير الرثوة احليوانية للفنيني العاملني يف م�ضروع 
احلماد العراقي )بريوت 1-2013/12/5(، كما �ضارك يف ثالث ور�ضات عمل 
يف اجلزائر والكويت وال�ضودان عام 2013 يف اإطار العرو�ض التخ�ض�ضية 

للخربات املرتاكمة يف برامج اأك�ضاد. 
2-3 برنامج بحوث وتطوير الإبل

2-3-1 م�صروع تطوير اإنتاج الإبل:
يعمل اأك�ضاد على تطوير اإنتاج الإبل بالتعاون مع الدول العربية التي ت�ضكل 
الإبل فيها جزًءا مهمًا من ثروتها احليوانية. ويف هذا املجال تطور قطيع 
الإبل ال�ضامية مبحطة بحوث وادي العذيب خالل العام 2013، حيث بلغ 

معي�ضة  وم�ضتوى  دخ��ل  حت�ضني  اإىل  عامة  ب�ضفة  الربنامج  يهدف 
الإبل  لإنتاج  امل�ضتدامة  التنمية  بحوث  الإبل، عن طريق دعم  مربي 
منتجاتها  وت�ضويق  ت�ضنيع  وت�ضهيل  وحت�ضني  الرعوية،  املناطق  يف 
ومكافحة  املختلفة  الإب��ل  اأمرا�ض  مكافحة  اإىل  بالإ�ضافة  املختلفة 

اأ�ضباب نفوقها وحت�ضني �ضحتها ورفع معدلت اإكثارها وتوالدها.
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تعداده 22 راأ�ضًا، وكان الهدف من تربية هذا القطيع تدريب الكوادر والأطر الفنية 
العربية، ودرا�ضة الأداء الإنتاجي والتنا�ضلي لالإبل، وليكون هذا القطيع ومن�ضاآت 

حمطة الإبل مركزًا لتقدمي اخلربات وال�ضت�ضارات للدول العربية.
2-3-2 م�صروع تقييم وحت�صني اإنتاج وت�صويق حليب الإبل يف 

بع�ص الدول العربية:
بداأ تنفيذ هذا امل�ضروع بالتعاون مع ال�ضندوق الدويل للتنمية الزراعية )اإيفاد( يف 
اآذار/مار�ض عام 2011 وجرى تنفيذه يف ثالث دول عربية هي اجلزائر، واملغرب 
وحت�ضني  الفقر،  حدة  وتخفيف  الدخل  زيادة  اإىل  امل�ضروع  هذا  هدف  وال�ضودان. 
عن  وذلك  الدول  تلك  يف  الإبل  تربي  التي  الرعوية  املجتمعات  يف  الغذائي  الأمن 

طريق ال�ضتغالل الأمثل حلليب الإبل اإنتاجيًا، وت�ضنيعيًا، وت�ضويقيًا.
ا�ضتمر تنفيذ هذا امل�ضروع خالل عام 2013 و مت �ضراء جميع املعدات التجهيزات 
املغربية  اململكة  من  كل  ت�ضويقه يف  الإبل وحت�ضني  حليب  اإنتاج  لتح�ضني  املطلوبة 
وتركيب  وتاأمني  �ضراء  امل�ضروع  يف  ال��واردة  التجهيزات  تلك  �ضملت  وال�ضودان. 
وت�ضغيل وحدات لب�ضرتة وتعبئة حليب الإبل يف كال الدولتني، بالإ�ضافة اإىل توفري 
عدد من الربدات ال�ضناعية حلليب الإبل وو�ضائل نقل وترحيل احلليب اإىل مواقع 
ومعدات  واأدوات  احلالبة  �ضطول  من  عدد  توفري  ومت  الب�ضرتة.  وح��دات  تواجد 
�ضملت  كما  واملعقمات.  البيطرية  الأدوية  من  كمية  اإىل  بالإ�ضافة  احلليب  قيا�ض 
الزراعية وحتويلها  املخلفات  وت�ضنيع  لتقطيع  علفية  وحدة  ت�ضنيع  املعدات  تلك 
اإىل مكعبات علفية لتغذية الإبل بحيث ت�ضهل عملية ترحيل وتخزين الأعالف يف 
اأماكن تواجد جتمعات الإبل خا�ضة خارج املدن بهدف حت�ضني معدلت تغذيتها 

مما ي�ضاعد على زيادة اإنتاجها من احلليب.
و�ضاهم امل�ضروع يف اإعداد موا�ضفات موحدة حلليب الإبل يف الدول الثالث امل�ضاركة 
الدولتني،  كال  يف  الإب��ل  ومربي  ملنتجي  و�ضبكات  جمعيات  وتكوين  امل�ضروع،  يف 
وا�ضتفادت هذه اجلمعيات من التجهيزات واملعدات التي مت توفريها، حيث تقوم 
اأماكن  اإىل  املنتجني وترحيله  الإبل من  بتجميع حليب  وال�ضبكات  تلك اجلمعيات 

وجود وحدات ب�ضرتة وتعبئة احلليب لب�ضرتته، ثم نقله اإىل الأ�ضواق.
2-3-2-1  تاأثري ا�صتخدام نواجت تقليم الزيتون بتغذية الإبل ال�صامية 
النامية يف املوؤ�صرات الإنتاجية والقيمة الغذائية للعليقة، بالتعاون مع 

الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية يف �صورية.
•هدفت الدرا�ضة اإىل تقييم ا�ضتخدام نواجت تقليم اأ�ضجار الزيتون )الأوراق والأفرع 

الغ�ضة( على �ضكل كب�ضولت علفية يف تغذية الإبل ال�ضامية النامية. 
وال�ضيللوز،  والع�ضوية  اجلافة  امل��ادة  من  كل  ه�ضم  معامل  تفوق  النتائج  •بينت 
يف  املواد  تلك  ه�ضم  معامل  على  ال�ضاهد  عليقة  يف   )P<0.05( والهيمي�ضيللوز 
عليقة التجربة. بينما تفوق معامل ه�ضم الربوتني يف جمموعة التجربة مقارنة 
بال�ضاهد. واأدى ا�ضتعمال نواجت تقليم الزيتون يف تغذية ذكور واإناث الإبل ال�ضامية 
28 % من العليقة كعلف خ�ضن بدًل من دري�ض ال�ضعري، وكعلف  النامية بن�ضبة 
متكامل ب�ضكل كب�ضولت اإىل زيادة معنوية يف الوزن احلي مقدارها 770.6 غرام 
الذي  الغذائي،  التحويل  معامل  وحت�ضني  لل�ضاهد،  غرام   645 مقابل  للتجربة 
9.25 كغ ملجموعة ال�ضاهد كغ مادة جافة  بلغ 5.3 كغ ملجموعة التجربة مقابل 
انخف�ضت  1 كغ وزن حي  كلفة  اأن  التجربة  واأك��دت  وزن.  زي��ادة  / كغ  م�ضتهلكة 

بحوايل 20 % عن جمموعة ال�ضاهد.
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رعوية  مــزارع  لإقامة  والقت�صادية  الفنية  اجلــدوى  درا�صة   2-2-3-2
لإنتاج الألبان وحلوم الإبل يف اجلزائر:

مع  واللحم  احلليب  اإنتاج  وخا�ضة  لالإبل  القت�ضادية  الأهمية  الدرا�ضة  تناولت 
تو�ضيح قدرات البل على الإنتاج يف الظروف القا�ضية وكذلك خ�ضائ�ض ذبيحة 
الإبل والزيادة يف معدل اأوزان الإبل اعتمادًا على الدرا�ضات ال�ضابقة وا�ضتعر�ضت 
ومت  لالإبل.  الغذائية  والحتياجات  فيه  املوؤثرة  والعوامل  الإبل  حليب  اإنتاج  اأي�ضًا 
ا�ضتعرا�ض جغرافية ومناخ اجلمهورية اجلزائرية وتربية احليوان فيها بالرتكيز 
على تربية الإبل وتعدادها يف اجلزائر ومناطق اإنتاجها و�ضاللتها ومعدلت اإنتاجها 

ونظم الإنتاج املختلفة.
2-3-3 الدرا�صة ال�صتق�صائية حول معدلت وم�صببات نفوق 

مواليد الإبل يف بع�ص الدول العربية
يف اإطار اهتمام املركز العربي بتوحيد اجلهود العربية يف جمالت بحوث وتطوير 
البل، متت الدعوة يف �ضهر نوفمرب لعام 2013 لعقد الجتماع التن�ضيقي، لالإقالع 
و�ضارك يف  الإبل  مواليد  نفوق  وم�ضببات  معدلت   ال�ضتق�ضائية حول  بالدرا�ضة 
ال�ضودان  تون�ض،  اجلزائر،  )الكويت،  امل�ضاركة  الدول  من  من�ضقني  الجتماع  هذا 
واليمن(. مت يف هذا الجتماع التعريف باأهداف وخطة عمل الدرا�ضة ال�ضتق�ضائية 
وا�ضتعر�ضت ا�ضتمارات الدرا�ضة وكيفية التعامل معها واعتمادها للتنفيذ. كما مت 
التعرف على بع�ض الأمرا�ض التي ت�ضيب الإبل و�ضورها وتوحيد م�ضمياتها وذلك 

من اأجل احل�ضول على نتائج متنا�ضقة وموحدة يف الدول امل�ضاركة.
2-3-4 املو�صوعة امل�صرية لالإبل:

العربية  م�ضر  جمهورية  يف  ال�ضحراء  بحوث  مركز  مع  بالتعاون  اأك�ضاد  اجنز 
الن�ضاأة  تناولت  بابًا،  ع�ضر  اأحد  املو�ضوعة  ت�ضمنت  لالإبل"،  امل�ضرية  "املو�ضوعة 
واأ�ضباهها.  العامة لالإبل  الثدييات واخل�ضائ�ض  التاريخية لالإبل وت�ضنيفها بني 
كما ت�ضمنت مو�ضوع التنا�ضل، وتركيب اجلهاز اله�ضمي واخل�ضائ�ض الغذائية، 
وا�ضتعر�ضت املو�ضوعة منتجات الإبل املختلفة من الألبان واللحوم والوبر واإمكانية 
اجلافة  املناطق  يف  التاأقلم  على  الإب��ل  ق��درات  وتناولت  املنتجات،  هذه  ت�ضنيع 
وال�ضحراوية، واأمرا�ضها واأ�ضباب النفوق املبكر للحريان، والظروف الجتماعية 
لأغناء  وهام  فريد  علمي  منجز  املو�ضوعة  هذه  وتعد  الإب��ل.  ملربي  والقت�ضادية 

املكتبة العربية باملراجع العلمية القيمة. 

2005-2011 على  الفرتة من  العربي خالل  املركز  عمل 
اجناز 13 درا�ضة للموازنة العلفية لكل من �ضورية وم�ضر 
واجلزائر  واليمن  وال�ضعودية  وتون�ض  وامل��غ��رب  وليبيا 

والأردن و�ضلطنة ُعمان وقطر ولبنان وال�ضودان.
وقد اأجنز الربنامج خالل عام 2013 الأن�ضطة التالية:

1.اإجراء درا�ضة مقارنة تغذية ت�ضمني اخلراف على مراعي 
لها  يقدم  خ��راف  مع  امل��زروع  بال�ضعري  املرافقة  القطف 
عليقة ت�ضمني بالتعاون مع مركز البحوث العلمية الزراعية 

بال�ضلمية - �ضورية.

التي  والتغريات  العلفية  املوارد  اإىل م�ضح  الربنامج  يهدف 
الغذائية،  قيمها  وحتديد  العربية،  ال��دول  يف  عليها  تطراأ 
وا�ضتعمال  ل��الأع��الف،  التقليدية  غ��ري  امل�����ض��ادر  ودرا���ض��ة 
الطرائق املثلى لال�ضتفادة منها يف تغذية احليوانات يف الدول 
العربية، وتقدمي املعلومات احلديثة للمعنيني واأ�ضحاب القرار 
لو�ضع ال�ضيا�ضات الالزمة ولفت الهتمام اإىل اإمكانية حتقيق 
للم�ضتثمرين  املعلومات  وتوفري  العربي،  التكامل القت�ضادي 
العرب لتوظيف اأموالهم يف جمالت اإنتاج الأعالف وت�ضنيعها 

يف الدول العربية.

2-4 برنامج تطوير م�ضادر الأعالف وتغذية احليوان يف الدول العربية
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2.اإجراء املرحلة الثانية من درا�ضة ت�ضمني اخلراف على م�ضتويات خمتلفة من 
الزراعية  العلمية  البحوث  مركز  مع  بالتعاون  القطف  مراعي  على  التغذية 

بال�ضلمية - �ضورية،  ومت ار�ضال العينات للتحليل يف خمتربات املركز العربي.
واحلبوب  النخيل  �ضعف  وجر�ض  فرم  اآلتي  تنفيذ  على  والإ�ضراف  3.الت�ضميم 
ل�ضالح اململكة العربية ال�ضعودية وتقدمي اخلربات يف جمال تخزين الأعالف 

و�ضموم الأفالتوك�ضينات الناجتة عن �ضوء التخزين.
املخلفات  وكب�ض  وخلط  وجر�ض  ف��رم  اآل��ة  تنفيذ  على  والإ���ض��راف  4.الت�ضميم 
الزراعية اجلافة لإنتاج املكعبات العلفية املتكاملة ل�ضالح م�ضروع ال�ضتجابة 

التنموية لتخفيف الفقر الريفي وتاأثري اجلفاف يف �ضمال �ضرق �ضورية.
وثالثة �ضهاريج مول�ض وخالطي  اآلتي فرم  تنفيذ  والإ�ضراف على  5.الت�ضميم 
علف وت�ضنيع عدة اآلت لتح�ضني املخلفات الزراعية ل�ضالح م�ضروع ال�ضتجابة 

التنموية لتخفيف الفقر الريفي وتاأثري اجلفاف يف �ضمال �ضرق �ضورية، .
الزراعية اجلافة  املخلفات  وكب�ض  اآلة خللط  تنفيذ  والإ�ضراف على  6.الت�ضميم 
لإنتاج مكعبات علفية متكاملة ل�ضالح م�ضروع تطوير اإنتاج وت�ضويق حليب البل 

يف ال�ضودان.
7.امل�ضاركة يف اإ�ضدار دليل ار�ضادي لرعاية وانتاج وتغذية البل.

ال�ضناعات  وخملفات  الزراعية  املخلفات  لت�ضنيع  اقليمي  م�ضروع  8.اإع���داد 
الغذائية وحت�ضني قيمتها الغذائية، وحتديد ثمان دول عربية للتنفيذ يف القاليم 
العربية الأربعة، الأول: اإقليم امل�ضرق العربي )�ضورية والعراق(، والثاين: اإقليم 

اجلزيرة العربية )ال�ضعودية واليمن (، والثالث: اإقليم املغرب العربي )املغرب واجلزائر(، والرابع: الإقليم الأو�ضط )م�ضر 
وال�ضودان(، وبالتن�ضيق مع البنك ال�ضالمي للتنمية لتاأمني التمويل الالزم لتنفيذه.

زراعية  حيوانية  وراثــيــة  بــنــوك  اإنــ�ــصــاء  يف  امل�صاعدة   1-5-2
اإقليمية اأو �صبه اإقليمية:
مت خالل عام 2013 اجناز مايلي:

•اأ�ضدر اأك�ضاد اأطل�ضًا للحيوانات الزراعية يف الدول العربية لتوثيق وحفظ حق 
امللكية للتنوع احليوي للموارد الوراثية، وتقييم الو�ضع احلايل للموارد الوراثية 

وخا�ضة العروق املهددة بالإنقرا�ض والتي يتطلب حفظها يف بنوك وراثية.
واليمن،  وليبيا،  والأردن،  وال�ضعودية،  �ضورية،  من  كل  مع  التوا�ضل  •ا�ضتمرار 
والعراق، وال�ضودان،  جلمع احليوانات يف بنوك وراثية حية يف حمطات  والإقالع 

بامل�ضاريع اخلا�ضة باملحافظة واإكثار امل�ضادر الوراثية يف هذه املحطات .
•اإعداد م�ضروع للب�ضمة الوراثية لأغنام العوا�ض وللم�ضادر الوراثية الأخرى يف 

الدول العربية الراغبة. 
• متابعة اإكثار امل�ضادر الوراثية يف دولة املقر واملحطات العربية املتعاونة.

يهدف الربنامج اإىل حماية املوارد الوراثية احليوانية، و�ضمان حتقيق اإدارة حم�ضنة، واأمناط ا�ضتخدام م�ضتدامة خا�ضة 
بال�ضاللت اأو العروق احليوانية املحلية املهددة بالنقرا�ض، والتي تعي�ض حتت النظام التقليدي والبيئات الفقرية، وزيادة 
الربوتني احليواين من خالل احلفاظ على املوارد اجلينية واإكثارها يف حمطات متخ�ض�ضة ثم ن�ضرها يف بيئتها وعلى 

نطاق وا�ضع، بدياًل عن ال�ضاللت الهجينة التي لت�ضتطيع التكيف مع البيئة املحلية ول ميكنها الإ�ضتفادة من املراعي.

2-5  برنامج ح�ضر وتو�ضيف املوارد الوراثية احليوانية يف الدول العربية
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تاأتي اأهمية هذا امل�ضروع الهادف اإىل جتميع قطيع حملي، ودرا�ضة م�ضتوياته الإنتاجية 
)البي�ض واللحم( ثم اإخ�ضاعه لالإنتخاب، وال�ضتبعاد، وت�ضكيل جتمعات تكون كل منها 
نواة ل�ضاللة حملية نقية من الناحيتني الوراثية، وال�ضكلية، كما يهدف اإىل احلفاظ على 
الأ�ضول الوراثية للدجاج البلدي يف الدول العربية كعنا�ضر للتنوع احليوي، والعمل على 
حت�ضينها، وا�ضتنباط �ضاللت جديدة تتمتع مبعدلت اإنتاجية جيدة. ولتحقيق ذلك ويف 
ال�ضورية عام  العربية  ت�ضرين يف اجلمهورية  اأك�ضاد وجامعة  للتعاون بني  اإتفاقية  اإطار 
2008، بداأت املرحلة التاأ�ضي�ضية لهذا امل�ضروع عام 2009، حيث مت بناء وجتهيز ثالث  

ا�ضتيعابية  بطاقة   ، 270م2  قدرها  اإجمالية  مب�ضاحة  البيا�ض،  الدجاج  لرتبية  حظائر 
اإجمالية قدرها 1600 دجاجة، كما مت اإن�ضاء وجتهيز م�ضتودع اأعالف مب�ضاحة قدرها 
الثالث، وطرق لتخدمي احلظائر مب�ضافة طولية قدرها  باإحدى احلظائر  30م2 ملحق 

300 م. ومت بناء وجتهيز ق�ضم النتخاب، والأبحاث مب�ضاحة قدرها 420 م2.

2012 مت درا�ضة اإنتاجية البي�ض عند اأمات اجليل الثالث )F3(  ولوحظ تفوق  يف عام 
النتاجية  الفرتة  طول  الأ�ضود  البلدي  عن  البي�ض  انتاج  يف  املزرك�ض  البلدي  الدجاج 

ت�ضاوية مع الفيومي امل�ضري باملقدرة النتاجية.

عام 2013 مت اإدخال الدجاج الفيومي امل�ضري واجليل الثالث للدجاج البلدي ال�ضوري يف درا�ضة حتديد ن�ضبة املثابرة يف اإنتاج 
البي�ض بعد القل�ض الطبيعي للري�ض بغر�ض الحتفاظ بالقطيع ملو�ضم اإنتاجي ثاين وهي ال�ضرتاتيجية التي تتبع من قبل مربي 

اأمات الدواجن عند الرغبة يف الحتفاظ بالقطيع ملو�ضم اإنتاجي اآخر يف حال ارتفاع تكاليف الأعالف اأو ثمن الفرخات. 
وتبني النتائج اأن ن�ضبة املثابرة يف اإنتاج البي�ض للدجاج الفيومي امل�ضري والذي حقق حوايل 68 % من اإنتاجية البي�ض للمو�ضم 

الأول يليه الدجاج البلدي ال�ضوري املزرك�ض والذي حقق 55 % ثم الدجاج البلدي ال�ضوري الأ�ضود 49 % خالل عام 2013.

حزيران اأيار ني�ضان اآذار �ضباط كانون الثاين ال�ضهر 
        ال�ضاللة

44.44 47.36 46.49 45.49 17.94 14.04 فيومي م�ضري
40.10 39.43 33.80 46.31 32.6 23.33 مزرك�ض بلدي )حم�ضن(
34.48 31.80 31.89 35.64 23.5 17.83 ا�ضود بلدي )حم�ضن(

الن�ضبة املئوية لإنتاج البي�ض يف حمطة بحوث اإزرع للفيومي امل�ضري
 واجليل الثالث من الدجاج البلدي ال�ضوري املح�ضن لعام 2012

2-5-2 م�صروع حفظ واإكثار وحت�صني الدواجن املحلية يف الدول العربية:
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كما مت ت�ضكيل الأع�ضا�ض لإنتاج اجليل الرابع ومن 
لقطيع  )غ(  البي�ض  وزن  متو�ضط  درا���ض��ة  خ��الل 
الدجاج الفيومي امل�ضري واجليل الثالث  للدجاج 
اأك�ضاد  بحوث  حمطة  يف  املح�ضن  ال�ضوري  البلدي 
جامعة  بحوث  حمطة  ويف   2012 لعام  اإزرع  يف 
ت�ضرين فديو لعام 2013 يالحظ عدم وجود فارق 
الفيومي  ال��دج��اج  ب��ني  البي�ض  وزن  متو�ضط  يف 
ال�ضوري  البلدي  الثالث  اجليل  ودج��اج  امل�ضري، 
املح�ضن طول الفرتة الإنتاجية املمتدة 24 ا�ضبوعًا 

للعام 2012. 
ال�ضوري  البلدي  يف  البي�ضة  وزن  اأن  يالحظ  كما 
الفيومي  �ضاللة  يف  عليه  هو  مما  اأف�ضل  املح�ضن 
على  اإي��ج��اب��ًا  ينعك�ض  مم��ا   2013 لعام  امل�ضري 

ت�ضويق البي�ض ووزن ال�ضي�ضان الناجتة.

الثالث يف  للجيل  ال�ضوري املح�ضن  والبلدي  الفيومي امل�ضري  الدجاج  )غ( يف قطيع  الديوك  ومن خالل درا�ضة متو�ضط وزن 
حمطة بحوث اأك�ضاد وحمطة بحوث جامعة ت�ضرين خالل الفرتة النتاجية 40-65 اأ�ضبوع  لعامي 2012 و2013 على التوايل. 
لوحظ تفوق الفيومي امل�ضري مبعدل 100 – 200 غرام عن البلدي ال�ضوري املح�ضن يف املرحلة العمرية الأوىل بينما لوحظ 
 )F3( تفوق يف معدلت الزيادة الوزنية مع تقدم العمر للديوك البلدي املح�ضن حيث تفوق ديوك البلدي ال�ضوري املح�ضن للجيل

على الفيومي امل�ضري خالل الفرتة الإنتاجية 40 – 65 اأ�ضبوع وتراوح الفرق يف وزن اجل�ضم بينهما من 200 – 300 غرام.

مقارنة ن�ضبة املثابرة يف اإنتاج البي�ض للدجاج الفيومي امل�ضري 
واجليل الثالث للدجاج البلدي ال�ضوري املح�ضن بعد الحتفاظ 
بالقطيع ملو�ضم اإنتاجي اخر يف حمطة بحوث فديو لعام 2013

متو�ضط وزن البي�ضة )غرام( ال�ضهر 
حزيرانال�ضاللة اأيار ني�ضان اآذار �ضباط كانون 2

50.25 50.17 49.72 49.15 48.34 48.21 فيومي م�ضري
50.64 51.07 50.96 49.9 49.85 46.17  مزرك�ض بلدي )حم�ضن(
50.54 50.06 49.99 49.96 49.95 47.31 اأ�ضود بلدي )حم�ضن(

متو�ضط وزن البي�ض )غ( لقطيع الدجاج الفيومي امل�ضري واجليل الثالث  للدجاج البلدي ال�ضوري املح�ضن 
يف حمطة بحوث اإزرع للعام 2012

ال�ضهر
حزيراناأيارني�ضاناآذار�ضباطال�ضاللة
42.943.542.442.643.2الفيومي

50.550.95252.252.8مزرك�ض بلدي حم�ضن
51.351.150.551.452.4اأ�ضود بلدي حم�ضن

متو�ضط وزن البي�ض )غ( لقطيع الدجاج الفيومي امل�ضري واجليل الثالث للدجاج البلدي ال�ضوري املح�ضن 
يف حمطة بحوث فديو لعام 2013

)متو�ضط وزن الديوك  )غرام ال�ضهر
حزيرانال�ضاللة اأيار ني�ضان اآذار �ضباط كانون 2

1950 1900 1895 1880 1875 1860 فيومي م�ضري
2317 2315 2306 2196 2130 2060 )مزرك�ض بلدي )حم�ضن
2319 2318 2251 2166 2105 2010 )اأ�ضود بلدي)حم�ضن

متو�ضط وزن الديوك )غ( يف قطيع الدجاج الفيومي امل�ضري والبلدي ال�ضوري املح�ضن للجيل الثالث 
يف حمطة بحوث اإزرع خالل الفرتة النتاجية 40-65 ا�ضبوع  لعام 2012
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بيانات متو�ضط وزن الفرخات )غ( يف قطيع الدجاج الفيومي امل�ضري والبلدي ال�ضوري املح�ضن للجيل الثالث يف حمطة بحوث 
اإزرع وحمطة بحوث فديو خالل الفرتة النتاجية 40-65 اأ�ضبوعًا  لعامى 2012 و2013 توؤكد التفوق يف الزيادة الوزنية للمفرخات 
البلدية املح�ضنة. فقد تفوقت للفرخات للجيل الثالث F3 على الفيومي امل�ضري خالل الفرتة الإنتاجية 40-65 اأ�ضبوع  بفارق يف 

وزن الفرخات  حوايل 300غ. 

اإ�ضافة لذلك اأجريت العديد من الأبحاث والدرا�ضات العلمية املن�ضورة اأهمها:
•درا�ضة بع�ض موؤ�ضرات اإنتاجية البي�ض وعمر الن�ضج اجلن�ضي يف اجليلني الأول والثاين )F1 و F2( املنتخبني لدى الدجاج 

البلدي ال�ضوري يف البيئة ال�ضورية.
)FCR( بني �ضي�ضان الدجاج البلدي املح�ّضن و�ضاللة الفيومي امل�ضري يف البيئة  •درا�ضة مقارنة معامل التحويل الغذائي 
الدجاج  البني من  النمط  )FCR( بني جيلني عند  الغذائي  التحويل  لتح�ضني موؤ�ضرات معامل  والنتخاب  ال�ضورية اجلافة 

البلدي املح�ضن.
•درا�ضة تاأثري التهجني التباديل بني النمطني الأ�ضود والبني للدجاج البلدي ال�ضوري يف اأهم موؤ�ضرات اإنتاج البي�ض واأعدت 

ر�ضالة دكتوراه بالعنوان نف�ضه.
•كما اأعدت ثالث ر�ضائل ماج�ضتري حول النتخاب املبكر لتح�ضني اإنتاجية البي�ض وكذلك حت�ضني الوزن احلي ومعامل حتويل 

العلف والتاأ�ضي�ض والتو�ضيف اجلزيئي ل�ضاللت الدجاج البلدي املح�ضن.

ال�ضهر
ال�ضاللة

متو�ضط وزن الديوك  )غرام(
حزيراناأيارني�ضاناآذار�ضباط

16501660155015301580الفيومي
15501590170017301790مزرك�ض بلدي حم�ضن

20102050165016701750اأ�ضود بلدي حم�ضن

متو�ضط وزن الديوك  )غرام( لل�ضاللت الفيومي امل�ضري واجليل الثالث من الدجاج البلدي ال�ضوري املح�ضن 
يف حمطة بحوث فديو لعام 2013

متو�ضط وزن الفرخات )غرام( ال�ضهر               
حزيرانال�ضاللة اأيار ني�ضان اآذار �ضباط كانون 2

1460 1400 1390 1385 1380 1375 فيومي م�ضري
1912 1890 1840 1821 1809 1800 مزرك�ض بلدي)حم�ضن(
1908 1881 1839 1821 1799 1796 اأ�ضود بلدي)حم�ضن(

متو�ضط وزن الفرخات )غ( يف قطيع الدجاج الفيومي امل�ضري والبلدي ال�ضوري املح�ضن للجيل الثالث 
يف حمطة بحوث اإزرع خالل املرحلة الإنتاجية 40-65 اأ�ضبوع  لعام 2012

ال�ضهر
ال�ضاللة

متو�ضط وزن الفرخات  )غرام(
حزيراناأيارني�ضاناآذار�ضباط

13751490135013601380الفيومي
15001370164016501720مزرك�ض بلدي حم�ضن

16631674140014301490اأ�ضود بلدي حم�ضن

متو�ضط وزن الفرخات )غرام( لل�ضاللت الفيومي امل�ضري واجليل الثالث للدجاج البلدي ال�ضوري املح�ضن 
يف حمطة بحوث فديو لعام 2013.
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الدول  يف  ومكافحتـــــه  الت�ضحر  مراقبـــــــة  3-1برنامج 
العربيـــــــة:

تتلخ�ض اأن�ضطة هذا الربنامج لعام 2013 مبا يلي:
الكثبان  وحــركــة  الغبارية  العوا�صف  درا�ــصــة  م�صروع   1-1-3

الرملية ومكافحة زحف الرمال:
3-1-1-1 درا�صة تنمية حو�ص احلماد العراقي:

بداأ امل�ضروع عام 2011 بهدف تنمية املناطق الرعوية وزيادة دخل املربني وامل�ضاهمة 
وعلى  العراق،  جمهورية  يف  احلماد  منطقة  يف  امل�ضتدامة  القت�ضادية  التنمية  يف 

مدى 4 �ضنوات. و مت خالل عام 2013 اإجناز ما يلي:
الرمال  زحف  عملية  جراء  ال�ضرر  لتحديد  ميدانية  جولت  اأك�ضاد  خرباء  •نفذ 

والجنراف املائي يف مواقع ) بنيان �ضحايل- عكا�ض ال�ضرقي- الكعرة- الرتكة(.
•تدريب الكوادر الفنية العراقية على كيفية حفر واأخذ العينات وقراءة اآفاق مقاطع 
لت�ضنيف  تطبيقات عملية  وتنفيذ   ) رتيمي   - �ضواب   - الرتكة   ( الرتبة يف مواقع 

الرتبة وتدهور الأرا�ضي.
•تدريب  الكوادر الفنية العراقية على الطرق امليكانيكية لتثبيت الرمال الزاحفة 
يف موقعي الرتكة ووادي عكا�ض ال�ضرقي، وتنفيذ دورة تدريبية متقدمة يف جمال 

ال�ضت�ضعار عن بعد ونظم املعلومات اجلغرافية.
•درا�ض�ة عدة مواقع يف منطقة احلماد العراقي واقرتاح خطة تدخل لتثبيت الكثبان 
الرملية املتحركة حلماية املناطق املتاأثرة كالطريق ال�ضريعة الدولية واإعادة تاأهيل 

الأرا�ضي الرعوية املتدهورة.
•تو�ضيف 72 مقطع تربة من قبل اجلانب العراقي ويتابع خرباء اأك�ضاد ت�ضنيفها 
الرتبة.  خ��رائ��ط  وان��ت��اج  البيانات  ق��اع��دة  يف  لإدخ��ال��ه��ا  حت�ضريًا  وتو�ضيفها 
وال�ضتمرار بحفر وتو�ضيف مقاطع الرتبة من قبل اجلانب العراقي وا�ضتكمالها 

حتى 184 مقطع موزعة على الوحدات الفيزيو غرافية وممثلة لها.
تنفيذ  وموا�ضلة  الأرا�ضي �ضمن حو�ض احلماد،  لتدهور  الر�ضد احلقلي  •متابعة 
الفريق  جانب  من  الرمال،  وزحف  تدهورالأرا�ضي  مبعاجلة  اخلا�ضة  الأعمال 

العراقي، يف املناطق املقررة يف الدرا�ضة املعدة من قبل اأك�ضاد.
• اإعداد تقرير اأويل حول درا�ضات الرتبة وتدهور الأرا�ضي يف امل�ضروع.

يف  الرملية  الكثبان  وتثبيت  الرمال  زحــف  مكافحة  م�صروع   2-1-1-3
البادية ال�صورية "موقعي الهريب�صة وكباجب": 

وتنمية  لإدارة  العامة  والهيئة  "اأك�ضاد"  العربي  املركز  بني  بالتعاون  امل�ضروع  ينفذ 
النتائج  وبعد  ه�كتار.   2000 م�ضاحة  على  ال�ضورية  العربية  اجلمهورية  يف  البادية 
النخيل  �ضعف  حواجز  من  ك��اًل  فعالية  مبقارنة  اإليها  التو�ضل  مت  التي  امل�ضجعة 
والق�ضب وال�ضبك البال�ضتيكي يف املواقع املختارة يتم حاليًا العمل على تعميم هذه 
التجربة على م�ضتوى بع�ض الدول العربية وتعميمها على الوطن العربي فيما بعد، 
كما ويتم حاليًا ر�ضد التغريات الناجتة عن هذا امل�ضروع من خالل املراقبة والتحليل 
والتف�ضري للمرئيات الف�ضائية با�ضتخدام تقانات ال�ضت�ضعار عن بعد ونظم املعلومات 

اجلغرافية وخ�ضو�ضًا يف جمال الغطاء النباتي وتغرياته. 
يف  الرملية  الكثبان  وتثبيت  الرمال  زحــف  مكافحة  م�صروع   3-1-1-3

منطقة النا�صرية - �صورية:
الهدف من امل�ضروع هو حماية بلدة النا�ضرية واخلط احلديدي والطرقات العامة 

يهدف الربنامج اإىل اعتماد 
منهجية �ضليمة وعلمية يف املراقبة 

واملكافحة با�ضتخدام تقنيات 
متقدمة للك�ضف املبكر لتدهور 

الأرا�ضي وتنفيذ امل�ضاريع الرائدة 
لإعادة تاأهيل املناطق املت�ضحرة 

يف الدول العربية.
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خنادق  حفر  التنفيذية  اخلطة  وت�ضمنت  الغبارية.  والعوا�ضف  الرمال  زحف  من 
م�ضحوبة ب�ضدات ترابية على م�ضافة 20 كم، وغر�ض 80000 �ضجريةمن الطرفاء 
والرغل والروثا، وقد نفذت اخلطة بالكامل، وبلغت ن�ضبة جناح الغرا�ض 95 % ما 

انعك�ض ب�ضكل ملحوظ على وقف زحف الرمال وحماية املن�ضاآت يف املنطقة.
الغبارية  العوا�صف  ملكافحة  التقني  الجــتــمــاع  يف  امل�صاركة   4-1-1-3

والرملية:
�ضارك اأك�ضاد يف الجتماع التقني ملكافحة العوا�ضف الغبارية والرملية الذي عقد يف 
اأبو ظبي يومي 6-2013/5/7، باإ�ضراف برنامج الأمم املتحدة للبيئة / املكتب الإقليمي 
الإقليمية   املنظمات  من  وع��دد  اآ�ضيا  غربي  دول  ممثلي  وم�ضاركة  اآ�ضيا،  لغربي 

والدولية. 
جاءت م�ضاركة اأك�ضاد يف  هذا الجتماع ان�ضجامًا مع خطة عمله يف م�ضروع " درا�ضة 
العوا�ضف الغبارية والرملية ومكافحة زحف الرمال " وبهدف تبادل الآراء واملعارف 
حول التعامل مع هذه امل�ضكلة البيئية التي تعاين منها غالبية الدول العربية الواقعة 
يف غربي اآ�ضيا، وقدم اأك�ضاد نتائج درا�ضاته واأبحاثه يف هذا املجال وعمل على تعزيز 
م�ضكلة  مع  والتعامل  اجلهود  تن�ضيق  بغية  املنطقة  يف  املعنية  املنظمات  مع  التعاون 
والقت�ضادية  والجتماعية  العلمية  اخللفية  وحت�ضني  والرملية،  الغبارية  العوا�ضف 
اآ�ضيا،  غربي  اإقليم  يف  وحركتها  الغبارية  العوا�ضف  وم�ضادر  واآث��ار  اأ�ضباب  عن 
والرملية  الغبارية  للعوا�ضف  املبكر  لالإنذار  واإن�ضاء مركز  ال�ضبكي  الربط  وت�ضجيع 

وتاأهيل الكوادر القادرة على التعامل مع الق�ضايا اخلا�ضة بها.
اإعــــادة تــاأهــيــل الأرا�ــصــي املــتــدهــورة يف الدول  3-1-2 مــ�ــصــروع 

العربية:
ال�صهوب  منطقة  يف  الرعوية  الأرا�ــصــي  تاأهيل  اإعــادة  م�صروع   1-2-1-3

اجلزائرية:
يف  الريفية  والتنمية  الفالحة  ووزارة  العربي  املركز  بني  بالتعاون  امل�ضروع  ينفذ 
2000 هكتار وينفذ  املحافظة ال�ضامية لتطوير ال�ضهوب، وتبلغ م�ضاحته   - اجلزائر 

يف خم�ضة مناطق. 
بداأ امل�ضروع عام 2011 بهدف تنمية املناطق الرعوية وزيادة دخل املربني وامل�ضاهمة 

يف التنمية القت�ضادية والوطنية، وت�ضمنت الأن�ضطة عام 2013 مايلي: 
•اإر�ضال كمية 70 كغ  من بذور الأنواع النباتية: قطف �ضوري، روثا، غ�ضى، بهدف 

ا�ضتخدامها يف اإعادة تاأهيل الغطاء النباتي.
ومتابعة  تقييم  جمالت  يف  امل�ضروع  يف  العاملة  للكوادر  تدريبية  دورات   3 •اإقامة 
مكافحة  وطرائق  الرعوية.واأ�ض�ض  البذور  وحفظ  الرعوية  الإنتاجية  امل�ضاريع 

الت�ضحر. وا�ضتخدام ال�ضت�ضعار عن بعد يف مراقبة تدهور الأرا�ضي.
•حتديد و تقييم املواقع املختارة واإجراء مقاطع للرتبة والقيا�ضات النباتية واجناز 

املخططات مع الحداثيات اجلغرافية.
 Stipa العذم   ،Stipa tenacessima احللفاء  نبات  بذور  الرعوية:  البذور  •جمع 
 ،Artemisia herba alba Stipagrostis pungens، ال�ضيح  parviflora، ال�ضناق 

الرمت Retama raetam وبع�ض النباتات البقولية. 
•تنفيذ عمليات ال�ضتزراع لبع�ض النباتات املحلية بامل�ضتل التابع للمحافظة ال�ضامية 

لتطوير ال�ضهوب. 
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•بهدف رفع التوعية لغر�ض حت�ضني الإر�ضاد والتكوين الفني والبحث العلمي قامت 
على  املحافظة  حول  واإر�ضاد  توعية  باأيام  ال�ضهوب  لتطوير  ال�ضامية  املحافظة 
الرعوي،  املجتمع  �ضرائح  ملختلف  وتنميتها،  ال�ضهبية  باملناطق  الطبيعية  املوارد 
واأبرمت اتفاقيات مع خمتلف اجلامعات اجلزائرية والدولية يف تنفيذ برنامج 
عمل للبحث العلمي لكل من جامعة بومردا�ض باجلزائر وجامعة بوردو بفرن�ضا 

وذلك على م�ضتوى موقع بن حامد لغر�ض اإعادة تاأهيل الأرا�ضي املتدهورة.
3-1-2-2 م�صروع تنمية جبل نفو�صة:  

وزارة  مع  بالتعاون  اأك�ضاد  عمل  ليبيا  دولة  مع  واملثمر  امل�ضتمر  التعاون  اإط��ار  يف 
الزراعة والرثوة احليوانية والبحرية على اإعداد حماور التنمية اخلا�ضة مبنطقة 
العربي  املركز  املجال، حيث عمل  كبيت خربة يف هذا  اأك�ضاد  وروؤي��ة  نفو�ضة  جبل 
على اإعداد وثيقة م�ضروع تنمية جبل نفو�ضة والتي ت�ضمنت املكونات الفنية واأهمية 
تنمية منطقة امل�ضروع واملقدرة مب�ضافة 2.5 مليون هكتار، ومت عر�ض امل�ضروع على 

اجلانب الليبي لالتفاق النهائي عليه والبدء بالتنفيذ. 
3-1-2-3 م�صروع الأحزمة اخل�صراء:

يتابع املركز العربي " اأك�ضاد" جهوده لبلورة العمل يف م�ضروع الأحزمة اخل�ضراء 
يف الأقاليم العربية وتتلخ�ض الإجراءات املنفذة مبا يلي : 

 اأ. اتخذت اجلمعية العمومية للمركز العربي  القرار رقم )ق 14 ج .ع/د 31– بتاريخ 
2012/6/3( الذي يت�ضمن املوافقة على امل�ضروع وعر�ضه على املجل�ض القت�ضادي 

والجتماعي يف دورته القادمة. 
البيئة  �ضوؤون  عن  امل�ضوؤولني  العرب  ال��وزراء  ملجل�ض  التنفيذي  املكتب  اأ�ضدر   ب. 

48 م.ت - 2012/10/4 الذي يت�ضمن تكليف الأمانة الفنية للمجل�ض جمددًا بتعميم الربنامج التنفيذي  القرار رقم )ق362 - اإ
التف�ضيلي للمرحلة الأوىل للم�ضروع على اجلهات املعنية بالبيئة يف الدول العربية لإبداء املالحظات وت�ضليم هذه املالحظات 

اإىل اأك�ضاد ولأخذها بعني العتبار. 
 ج. وبناًء عليه ت�ضلم اأك�ضاد مالحظات الدول العربية وقام باإعداده�ا يف جدول مقارنة كما اأعد مذكرة حول امل�ضادر التمويلية 

املتاحة للم�ضروع. 
 د. اأ�ضدر جمل�ض الوزراء العرب امل�ضوؤولني عن �ضوؤون البيئة يف دورته ال�ضتثنائية التي عقدت يف القاهرة بتاريخ 2013/4/18 
القرار رقم ) ق 4 - د غ ع - 2013/4/18( املت�ضمن دعوة الأمانة الفنية للمجل�ض بالتن�ضيق مع املركز العربي "اأك�ضاد" لتوجيه 
الدعوة لعقد اجتماع على م�ضتوى خرباء الدول العربية لوزارات البيئة والزراعة ملناق�ضة مقرتحات الدول العربية ، وذلك 

خالل �ضهر حزيران / يونيو 2013. 
ه�. عقد اجتماع خرباء البيئة والزراعة يف مقر المانة العامة جلامعة الدول العربي���ة بالقاهرة بتاريخ 2013/6/10 و�ضمل 

جدول اأعماله مايلي: 
• ا�ضتعرا�ض الربنامج التنفيذي التف�ضيلي للمرحلة الأوىل من امل�ضروع. 

• ا�ضتعرا�ض دور اجلهات املعنية يف الدول العربية .
• ا�ضتعرا�ض مذكرة م�ضادر التمويل املتاحة للم�ضروع. 

بتاريخ 2013/11/7 اأ�ضدرت الأمانة الفنية ملجل�ض الوزراء العرب امل�ضوؤولني عن �ضوؤون البيئة يف دورته )25( القرار رقم )ق-428 
د.ع25-2013/11/7( والقا�ضي مبايلي:

اأوًل:اعتماد الربنامج التنفيذي التف�ضيلي للمرحلة الأوىل من م�ضروع الأحزمة اخل�ضراء يف اأقاليم الوطن العربي بال�ضيغة 
املرفقة. 

ثانيًا: ميكن تخفي�ض املوازنة املقرتحة لتنفيذ املرحلة الأوىل من امل�ضروع واملقدر باأربعة ماليني وخم�ضمائة وثمانية وت�ضعون األف 
دولر واملخ�ض�ضة لتحديد م�ضار الأحزمة اخل�ضراء وتو�ضيفها وامل�ضاريع الرائدة، وو�ضع اخلطط التنفيذية التف�ضيلية 
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)العامة وال�ضنوية( مبا فيه امليزانية التف�ضيلية لتنفيذ الأعمال يف كل دولة م�ضاركة، وكذلك اإعداد الدرا�ضات  للم�ضروع 
الجتماعية والقت�ضادية يف حال توفر هذه البيانات يف الدول العربية امل�ضاركة يف امل�ضروع.

ثالثًا:دعوة املركز العربي لدرا�ضات املناطق اجلافة والأرا�ضي القاحلة "اأك�ضاد" اإىل خماطبة الدول العربية بهدف تزويده 
باأ�ضماء اخلرباء لديها، وكذلك خربائها العاملني يف املنظمات الدولية والإقليمية ذات ال�ضلة.

رابعًا: دعوة الدول العربية الراغبة يف تنفيذ امل�ضروع اإىل موافاة املركز العربي لدرا�ضات املناطق اجلافة والأرا�ضي القاحلة 
"اأك�ضاد" بذلك.

خام�ضًا:تكليف الأمانة الفنية للمجل�ض بعر�ض املو�ضوع على املجل�ض القت�ضادي والجتماعي يف دورته القادمة.
�ضدر قرار املجل�ض القت�ضادي والجتماعي يف دورته 93 )ق-1987 د.ع -93 2014/2/13(، واملت�ضمن: "دعوة الدول العربية 
الراغبة يف التنفيذ الفعلي للمرحلة الأوىل من م�ضروع الأحزمة اخل�ضراء يف اأقاليم الوطن العربي، الذي مت اعتماده من قبل 
وزراء الزراعة العرب، اإىل التن�ضيق مع املركز العربي لدرا�ضات املناطق اجلافة والأرا�ضي القاحلة"، ويعمل املركز العربي 

التطبيق. مو�ضع  القرار  هذا  و�ضع  "اأك�ضاد" على 
3-1-2-4 و�صع موؤ�صرات الت�صحر وتدهور الأرا�صي يف �صورية:

"اأك�ضاد" ووزارة الدولة ل�ضوؤون  تنفيذًا لتفاقية التعاون يف جمال حماية البيئة واملوارد الطبيعية املوقعة بني املركز العربي 
البيئة يف �ضورية، يتم العمل على و�ضع املوؤ�ضرات الرئي�ضية للت�ضحر وتدهور الأرا�ضي مبا يتنا�ضب مع معطيات اخلطة الوطنية 
يتعلق  القدرات فيما  وبناء  الت�ضحر  العمل يف جمال مواجهة م�ضاكل  وياأتي هذا  الت�ضحر،  املتحدة ملكافحة  واتفاقية الأمم 
درا�ض�ة  العمل على  املجال مت  الت�ضحر، ويف هذا  ملكافحة  املتحدة  الع�ضرية لتفاقية المم  للخطة  ال�ضرتاتيجية  بالأهداف 
املوؤ�ضرات  اأجل �ضياغة  بتوزيعها على مواقع خمتلفة يف ت�ضع حمافظات �ضورية من  الوزارة  التي قامت  وحتليل ال�ضتبيانات 
الرتبة،  موؤ�ضرات  املناخية،  )املوؤ�ضرات  تت�ضمن:  والتي  الأرا�ضي  وتدهور  للت�ضحر  الرئي�ضية  املوؤ�ضرات  وحتديد  املطلوبة، 
موؤ�ضرات املوارد املائية، موؤ�ضرات الغطاء النباتي، املوؤ�ضرات القت�ضادية والجتماعية، موؤ�ضرات الرثوة احليوانية، موؤ�ضرات 

ال�ضت�ضعار عن بعد(، والعمل على حتديد املعايري الدقيقة لكل عن�ضر منها.
3-1-2-5 مراقبة الت�صحر واإن�صاء مرا�صد للمراقبة يف ليبيا:

يف اإطار تطوير التعاون بني اأك�ضاد واللجنة الوطنية ملكافحة الت�ضحر ووقف الزحف ال�ضحراوي يف ليبيا، مت توقيع اتفاقية 
تعاون يف جمال مراقبة الت�ضحر واإن�ضاء ثالث مرا�ضد ملراقبة الت�ضحر مبا يتنا�ضب مع البيئات الليبية الرئي�ضية وتت�ضمن 

التفاقية خم�ضة اأن�ضطة رئي�ضية هي: 
•مراقبة الت�ضحر با�ضتخدام تقانات ال�ضت�ضعار عن بعد. 
• حتديد املناطق املت�ضحرة واملناطق املهددة بالت�ضحر. 

• تدريب الكوادر الليبية على مراقبة الت�ضحر. 
• حتليل القرائن النباتية ومراقبة اجلفاف. 

• التعاون يف اإن�ضاء ثالث مرا�ضد ملراقبة الت�ضحر يف بيئات خمتلفة. 
عمل اأك�ضاد على و�ضع برنامج تنفيذي لبنود التفاقية ومت العمل على مايلي: 

•حت�ضري اأر�ضيف من ال�ضور الف�ضائية متعددة التواريخ والطيفية وقدرات التميز املكاين ل�ضتخدامه يف اأعمال املراقبة .  
•حتليل البيانات الف�ضائية ملراقبة التغريات الطارئة على الغطاء النباتي وو�ضع القرائن النباتية امل�ضتقة من العالقة التنا�ضبية 

ملختلف املجالت الطيفية للنطاقات امل�ضتخدمة. 
• و�ضع اخلطوط العري�ضة لإن�ضاء مرا�ضد املراقبة مبا يف ذلك مراجعة البيانات املناخية والبيئية يف ليبيا لختيار البيئات 

املنا�ضبة. 
•التن�ضيق بني برنامج مراقبة الت�ضحر ومكافحته ووحدة ال�ضت�ضعار عن بعد لو�ضع الربنامج املنا�ضب لتنفيذ التدريب املطلوب 

مبوجب التفاقية. 
 UNCCD الت�صحر  ملكافحة  الدولية  التفاقية  وتو�صيات  فعاليات  متابعة  م�صروع   3-1-3

والأليات العربية ذات العالقة:
ين�ضق الربنامج مع كل الدول العربية واملنظمات الدولية والإقليمية يف كل املنا�ضبات لتنفيذ الإجراءات والتو�ضيات املنبثقة 
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عن اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الت�ضحر خا�ضة ما يتعلق بتو�ضيات موؤمترات 
.)COPs( الأطراف

3-1-3-1  الحتفاء باليوم العاملي ملكافحة الت�صحر:
باإخراج  الت�ضحر  ملكافحة  العاملي  باليوم  الحتفاء  يف  �ضنويًا  اأك�ضاد  ي�ضارك 
ملكافحة  الدولية  التفاقية  �ضكرتارية  قبل  من  املقرتح  ال�ضعار  حتمل  بو�ضرتات 
والإر�ضاد  للتوعية  الت�ضحر  ظاهرة  عن  الناجتة  الأ�ضرار  عن  ونبذة  الت�ضحر، 
م�ضحوبة ببع�ض اجنازاته يف مكافحة هذه الظاهرة املت�ضببة يف اختالل التوازن 
العاملي  اليوم  �ضعار  اأن  العلم  مع  املحلية،  املجتمعات  ا�ضتقرار  عدم  ويف  البيئي 
ملكافحة الت�ضحر لهذا العام هو " يجب اأن ل نرتك م�ضتقبلنا للجفاف "  حيث مت 
اإعداد بو�ضرت ومطوية لليوم العاملي ملكافحة الت�ضحر عام 2013 واأر�ضلت لالأمانة 

العامة لي�ضار اإىل تعميمها على نقاط ارتباط التفاقية يف الدول العربية.
3-1-3-2 اإعداد مذكرة حول املبادئ العامة ملواءمة اخلطط الوطنية 
ملكافحة الت�صحر مع اخلطة ال�صرتاتيجية الع�صرية لتفاقية الأمم 

املتحدة ملكافحة الت�صحر:
يتابع املركز العربي "اأك�ضاد" تنفيذ بنود التفاقية املتعلقة مبواءمة اخلطط الوطنية ملكافحة الت�ضحر )NAPs( مع اخلطة 
الدول  قيام  على �ضرورة  ن�ضت  التي  التا�ضع  الأط��راف  موؤمتر  وق��رارات   )2018  -  2008( لالتفاقية  الع�ضرية  ال�ضرتاتيجية 
مبواءمة خططها قبل نهاية عام 2014، ويعمل اأك�ضاد بالتن�ضيق مع الأمانة الفنية ملجل�ض الوزراء العرب امل�ضوؤولني عن �ضوؤون 
البيئة والفريق العربي املعني مبتابعة التفاقيات البيئية الدولية )مكافحة الت�ضحر- التنوع البيولوجي(، مبتابعة هذا املو�ضوع، 
وبناًء عليه مت اإعداد هذه املذكرة حول املبادئ العامة ملواءمة اخلطط الوطنية ) NAPs( مع اخلطة ال�ضرتاتيجية الع�ضرية 
لالتفاقية وتوزيعها على املرجعيات الوطنية للعمل على حتديث اخلطط الوطنية ملكافحة الت�ضحر وم�ضايرة الركب الدويل يف 

هذا الجتاه. 
3-1-3-3 التن�صيق مع الفريق العربي املعني مبتابعة التفاقيات البيئية الدولية:

يتابع املركز العربي لدرا�ضات املناطق اجلافة والأرا�ضي القاحلة " اأك�ضاد " تعاونه مع الفريق العربي املعني مبتابعة التفاقيات 
البيئية الدولية اخلا�ضة مبكافحة الت�ضحر والتنوع البيولوجي، وتنفيذ تو�ضيات الفريق بالتن�ضيق مع املنظمات املعنية ومبا 
يتنا�ضب مع خطة عمله ال�ضنوية.  ويقوم اأك�ضاد برفع تقرير �ضامل اإىل كل اجتماع من اجتماعات الفريق يت�ضمن الأعمال التي 

قام بها لتنفيذ تو�ضيات الفريق، وملخ�ض عن �ضري الأعمال يف برنامج مراقبة الت�ضحر ومكافحته. 
3-1-3-4 التعاون مع برنامج الأمم املتحدة للبيئة / املكتب الإقليمي لغرب اأ�صيا يف اإعداد وثيقة الربنامج 

 :SRAP حتت الإقليمي ملكافحة الت�صحر
بناًء على التفاقية املوقعة بني الطرفني قام اأك�ضاد باإعداد وثيقة الربنامج وت�ضليمها اإىل املكتب الإقليمي لغرب اأ�ضيا، كما مت 

اإبالغ المانة الفنية ملجل�ض الوزراء العرب امل�ضوؤولني عن �ضوؤون البيئة حول هذه الوثيقة، تتاألف الوثيقة من خم�ضة اأجزاء: 
ملكافحة  املتحدة  الأمم  اتفاقية  عن  مقدمة  يت�ضمن  الأول:  اجل��زء   اأ. 

الت�ضحر )UNCCD( وحالة الت�ضحر يف غربي اأ�ضيا. 
الت�ضحر  ملكافحة  الإقليمي  حتت  الربنامج  يت�ضمن  الثاين:  اجلزء   ب. 
)اخللفية،  وي�ضمل   2006-2003 ب��ني  م��ا  املنفذ  ال��ق��دمي   )SRAP(

النجاحات، الفجوات، التحديات،الدرو�ض امل�ضتفادة(. 
 Revised(ج. اجلزء الثالث: يت�ضمن الربنامج اجلديد ملكافحة الت�ضحر 
والوطنية  الإقليمية  بالأولويات  الربنامج  )عالقة  وي�ضمل   )SRAP

واخلطة الع�ضرية لالتفاقية، املربرات، الأهداف، الأن�ضطة، املنهجية، 
النتائج املتوقعة، خطوات التنفيذ، الإدارة، امل�ضادر املحتملة للتمويل، 

عمليات املراقبة والتقييم، امل�ضتفيدون(. 
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 د. اجلزء الرابع: ويت�ضمن وثائق اأولية ل�ضتة م�ضاريع رائدة وهي: 
•اإعادة تاأهيل الأرا�ضي الرعوية بالتعاون مع املجتمعات املحلية يف �ضورية. 

•حت�ضني الظروف املعي�ضية اعتمادًا على اإعادة تاأهيل املراعي اجلبلية يف اليمن. 
•التنمية امل�ضتدامة حلو�ض احلماد العراقي بغية دعم تطبيق اخلطة الوطنية ملكافحة الت�ضحر. 

 .)UNCCD ( بناء القدرات يف فل�ضطني لتح�ضني تطبيق اتفاقية•
•تثبيت الكثبان الرملية يف �ضلطنة عمان بهدف مكافحة الت�ضحر. 

 - الأردن   - العراق   - )�ضورية  احلماد  حو�ض  يف  الأرا���ض��ي  تدهور  مكافحة  بهدف  الطبيعية  للموارد  املتكاملة  •الإدارة 
ال��ضعودية(. 

– التحليل  امليزانية  بنود  – مالحظات على  امليزانية  ) ملخ�ض  وت�ضمل  التقديرية  امليزانية  ويت�ضمن  ه�. اجلزء اخلام�ض: 
املايل(.  

3-1-3-5 حتديث اخلطة الوطنية ملكافحة الت�صحر يف ليبيا: 
الت�ضحر ووقف الزحف ال�ضحراوي  الوطنية ملكافحة  "اأك�ضاد" واللجنة  العربي  املوقعة بني املركز  التعاون  اتفاقية  مبوجب 
يف دولة ليبيا ، يجري حتديث اخلطة الوطنية ملكافحة الت�ضحر يف ليبيا )NAP( مبا يتنا�ضب مع التطورات اجلديدة لتفاقية 
مواءمة  حول  الأطراف  موؤمتر  وقرارات  لالتفاقية  الع�ضرية  ال�ضرتاتيجية  اخلطة  خا�ضة  الت�ضحر،  ملكافحة  املتحدة  المم 
اخلطط الوطنية ملكافحة الت�ضحر مع الأهداف ال�ضرتاتيجية والت�ضغيلية للخطة ال�ضرتاتيجية واأهم عنا�ضر اخلطة التي يتم 

حتديثها مايلي: 
•املواءمة مع اخلطة ال�ضرتاتيجية الع�ضرية لتفاقية المم املتحدة ملكافحة الت�ضحر 

• حتديث حالة الت�ضحر يف ليبيا 
•حتديث املعلومات اخلا�ضة باملوارد الطبيعية واحلالة القت�ضادية الجتماعية 

•اإ�ضافة م�ضاريع واأن�ضطة جديدة اإىل اخلطة لتو�ضيع قاعدة امل�ضاركة ال�ضعبية وحت�ضني اإدارة املوارد الطبيعية. 
ويتم العمل حاليًا يف تنفيذ هذه التفاقية من خالل: 

اأك�ضاد على حتديث الف�ضل اخلا�ض باملفاهيم العامة للت�ضحر الذي ي�ضمل   اأ. يعمل برنامج مراقبة الت�ضحر ومكافحته يف 
الوطنية ملكافحة  الت�ضحر، مواءمة اخلطة  املتحدة ملكافحة  الأمم  اتفاقية  واأ�ضكاله،  الت�ضحر  اأ�ضباب  الت�ضحر،  )مفهوم 

الت�ضحر مع اأهداف اخلطة ال�ضرتاتيجية الع�ضرية لالتفاقية، مكافحة الت�ضحر واإعادة تاأهيل الأرا�ضي املتدهورة(. 
 ب. التعاون مع عدد من اخلرباء الليبيني يف حتديث الدرا�ض�ات اخلا�ضة باملوارد الطبيعية واحلالة القت�ضادية الجتماعية مبا 
ي�ضمل:  )املناخ، املوارد املائية، موارد الرتبة، الغطاء النباتي، النتاج احليوانية، اجلانب القت�ضادي الجتماعي، القوانني 

والت�ضريعات ، حالة الت�ضحر يف ليبيا(. 
3-1-4 اأن�صطة اأخرى قام بها برنامج مكافحة الت�صحر: 

 اأ. يعمل اأك�ضاد حاليًا لإعداد خارطة على م�ضتوى الوطن العربي لربط مواقع الت�ضحر يف الدول العربية باملوقع اللكرتوين 
لتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الت�ضحر UNCCD لت�ضهيل تبادل املعلومات وق�ض�ض النجاح والدرو�ض امل�ضتفادة. 

 ب. �ضارك "اأك�ضاد" يف فعاليات املوؤمتر الفني الدوري التا�ضع ع�ضر لحتاد املهند�ضني الزراعيني العرب الذي عقد يف بريوت 
العربي يف جمال تطوير  التكامل  29-2013/5/31 حول  ما بني 
الأمن  حتقيق  يف  واأهميتها  العربية  البادية  وحماية  وتنمية 
املحور  اإطار  �ضمن  اأك�ضاد  م�ضاركة  وجاءت   العربي،  الغذائي 
واملراكز  املنظمات  "دور  وه��و  امل��وؤمت��ر  حم��اور  م��ن  اخلام�ض 
و�ضناديق التمويل العربية والدولية يف تطوير وتنمية البادية " 
حيث قدم اأك�ضاد ورقة بعنوان "جهود اأك�ضاد يف تطوير وتنمية 
واأن�ضطته  اأك�ضاد  مل�ضاريع  ا�ضتعرا�ضًا  �ضملت  العربية"  البادية 
املنفذة يف �ضورية والأردن وال�ضودان والعراق واجلزائر كحالت 
درا�ضية عن اإعادة تاأهيل املوارد الطبيعية يف البادية واملنعك�ضات 

الإيجابية لها على تنمية هذه املوارد واملحافظة عليها. 
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3-2 برنامج درا�ضات الرتبة والأرا�ضي واإعداد اخلرائط
3-2-1 م�صروع مراقبة تدهور الأرا�صي وتقديره يف املنطقة العربية:

3-2-1-1 مراقبة تدهور الغطاء النباتي يف الوطن العربي:
•ينفذ هذا امل�ضروع منذ عام 2004 وم�ضتمر حتى تاريخه يف كافة الدول العربية.

معدلت  لرتاجع  اأدى  �ضماًل،  كيلومرت   25 جتاوزت  مب�ضافة  املا�ضي  القرن  �ضبعينات  منذ  الأمطار  خطوط  انتقال  اأن  •مبا 
 20-15 جت��اوزت  بن�ضب  املطرية  الهطولت 
%، وحدث يف نف�ض الوقت ارتفاع يف درجات 
احلرارة مبعدلت مت تقديرها بحوايل 0.9 
القرن  �ضبعينات  منذ  �ضنويًا  مئوية  درج��ة 
البخر  معدلت  بالتايل  فتزايدت  املا�ضي، 
التحليل  نتائج  مع  النتائج  هذه  وتتفق  نتح. 
والتبخر  الهطولت املطرية  لدليل  القيا�ضي 
اأك�ضاد  يف  درا�ضته  مت   وال��ذي   SPEI نتح  
واإعداد منحنياته لكل الدول العربية خالل 
الرطوبة  حم��ت��وى  وانخف�ض   .2012 ع��ام 
الأر�ضية مبعدلت و�ضلت ل�ضعف انخفا�ض 

يف  النباتي  الغطاء  وانح�ضر  املطرية،  الهطولت 
مناطق الزراعات البعلية ومناطق املراعي الطبيعية 
عدم  منطقة  يف  منها  كبرية  م�ضاحات  اأدخ���ل  م��ا 
من  املناطق  بع�ض  خرجت  كما  الزراعة،  يف  اليقني 
الزراعات ال�ضيفية لنخفا�ض م�ضتوى املياه اجلوفية 
معدلت  وتزايد  تغذيتها  �ضعف  نتيجة  بالأحوا�ض 
�ضخ  يف  امل�ضتخدم  الوقود  اأ�ضعار  ارتفاع  مع  ال�ضخ 

املياه. 
قدرت  مل��دة  ال�ضيف  ف�ضل  يف  امل��وؤك��د  الن��زي��اح  •اإن 
بحوايل ثالثة اأ�ضابيع يف تقرير IPCC 2012 كان لها 
اأثر يف تراجع ن�ضب العقد يف مناطق اإنتاج الزيتون، 

واجتاه خطوط اأ�ضجار ال�ضنوبر �ضماًل، وكان لها اأثراأي�ضًا على تزايد معدلت حرائق الغابات، وقد تزايدت معدلت تدهور 
الأرا�ضي يف املنطقة العربية مب�ضتويات كبرية قدرت بني عامي 2007 و 2011 بحوايل  14 % حيث كانت 46 % عام 2007  
وجتاوزت 60 % عام 2011، وظهر التاأثري املتداخل مع اجلفاف يف انخفا�ض م�ضتوى الأمن الغذائي العربي ب�ضكل خطري. 
-2000 MODIS and SPOT Vegetation 1km  نتائج م�ضروع الإنذار املبكر لتدهور الأرا�ضي  •وقد اأظهر حتليل اأر�ضيف 
2011، ت�ضري النتائج املعرو�ضة اإىل اإن هناك تراجع وا�ضح يف الغطاء النباتي ب�ضكل عام حم�ضلة ن�ضبة التدهور مع التح�ضن 

يف املنطقة العربية حلوايل 45 %، بينما كانت 35 % خالل الفرتة 1999-2007، وميكن اإرجاع هذا التدهور ال�ضريع لدورة 
اجلفاف املمتدة بني املوا�ضم الزراعية 2006/2005 – 2009/2008، بالرغم من الرتفاع الن�ضبي يف كمية الهطولت املطرية 

ويف املحتوى الرطوبي للرتبة بدءًا من مو�ضم 2010/2009 بدرجات متفاوتة كان اأعالها يف املغرب العربي. 

العلوم  جلنة  تو�ضيات  اإطار  يف  وياأتي  العربية.  املنطقة  يف  الأرا�ضي  لتدهور  الأمد  طويلة  املراقبة  اإىل  امل�ضروع  يهدف 
والتكنولوجيا اخلا�ضة بالإتفاقية الدولية ملكافحة الت�ضحر منذ منتدى مراقبة تدهور الأرا�ضي الذي عقد يف عام 2006 
مبدينة بون باأملانيا وموؤمتر الأطراف التا�ضع الذي عقد يف مدينة بوين�ض اأير�ض بالأرجنتني ويف اإطار دور املركز العربي 

يف التن�ضيق واملتابعة بني الدول العربية فيما يخ�ض تفعيل التفاقية، ومت حتقيق مايلي:
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• واملالحظ اأن التدهور بلغ اأعاله يف الكويت وجيبوتي وال�ضعودية والعراق وال�ضومال وال�ضودان وم�ضر واليمن وليبيا و�ضورية 
على الرتتيب، وحدث حت�ضن ب�ضكل وا�ضح يف فل�ضطني وال�ضومال ولبنان وال�ضودان وتون�ض على الرتتيب.

)94.30 مليون   % 7.1 • بلغت امل�ضاحات املتاأثرة ب�ضدة بتداخل تاأثري تدهور الأرا�ضي وخماطر اجلفاف الزراعي حلوايل 
هكتار( من امل�ضاحة الإجمالية. حيث تتاأثر م�ضاحة زراعية ن�ضبتها 1.7 % مب�ضتويات عالية من تدهور الأرا�ضي وخماطر 
اجلفاف الزراعي، وتتاأثر ن�ضبة 3.3 % مب�ضتويات عالية من تدهور الأرا�ضي وخماطر اجلفاف الزراعي، وتتاأثر 0.5 % 
مب�ضتويات متو�ضطة من تدهور الأرا�ضي وعالية من خماطر اجلفاف الزراعي، ويتاأثر 1.6 % م�ضتويات متو�ضطة من كال 

تدهور الرا�ضي وخماطر اجلفاف الزراعي.
3-2-1-2 مراقبة التغري يف الغطاء النباتي– الإمارات العربية املتحدة:

بناء على املذكرة املوقعة مع وزارة البيئة واملياه بدولة الإمارات العربية املتحدة  مت اإعداد تقرير ملراقبة تغريات الغطاء النباتي 
"التحقق الأر�ضي من نتائج امل�ضح الف�ضائي للتغريات يف الغطاء النباتي".

اأظهرت النتائج اأن ما يناهز 8.013 مليون هكتار اأي 95.85 % من م�ضاحة دولة الإمارات العربية املتحدة تعر�ضت لتغريات 
�ضلبية يف الغطاء النباتي خالل الفرتة بني 1999-2007، وكانت درجاتها كما يلي: تعر�ض نحو 91 % من امل�ضاحة من تدهور 
خفيف جدًا اإىل خفيف، ونحو 4 % من امل�ضاحة تدهوره متو�ضط، ونحو 1 % من امل�ضاحة تراوح تدهوره بني العايل والعايل 
جدًا. بينما كانت الن�ضبة املئوية للتدهور قد بلغت نحو 61.46 % من م�ضاحة الدولة، وزادت مع عامي 2008 و2009 ما يوؤكد 
ت�ضارع عمليات تدهور الغطاء النباتي يف دولة الإمارات العربية املتحدة يف ال�ضنوات الأخرية. وكان الأكرث تعر�ضًا للتدهور هو 

2011- 2000  2007- 1999 الدول العربية
% املناطق املتدهورة % املناطق امل�ضرقة % املناطق املتدهورة % املناطق امل�ضرقة
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 �ضورية
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 الأردن
38 26748 15 10559 10 63991 32 200526 فل�ضطني
47 47176588 2 2007514 62 61960321 3 2698345 م�ضر
47 52024989 5 5534573 33 83226666 24 59985854 ال�ضودان
50 7712366 15 2313710 20 12853944 30 19203574 ال�ضومال
82 3203559 2 78136 89 2067079 1 24698 جيبوتي
69 161354286 1 2338468 66 140871561 1 1118817 ال�ضعودية
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 الإمارات
46 32981079 2 1433960 77 40507344 1 526024 اليمن
50 455023968 5 40945151 43 604909794 8 116211967 الإجمايل

املقارنة بني تغريات الغطاء النباتي خالل فرتتني زمنيتني )1999-2007( و )2011-2000(.
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الغطاء النياتي من النوع الأ�ضجار وال�ضجريات ذات التغطية النباتية اأكرث 
 Sparse vegetation من 15 %. والغطاء من النباتات الطبيعية املتفرقة

ذات تغطية نباتية اأقل من 15 %.
الرعي  ملواقع  متكاملة  بيانات  قاعدة  اإن�صاء  م�صروع   3-1-2-3

الطبيعية – يف �صلطنة عمان:
يف اإطار التعاون املثمر بني اأك�ضاد ووزارة الزراعة يف �ضلطنة عمان، ينفذ 
�ضلطنة  يف  الطبيعية  الرعي  ملواقع  متكاملة  بيانات  قاعدة  اإن�ضاء  م�ضروع 
عمان ويف هذا املجال، ا�ضتخدمت تقانات ال�ضت�ضعار عن بعد يف مراقبة 
الغطاء النباتي الرعوي وتقدير حالته العامة ودرجة تدهوره حيث اأظهرت 
 SPOT  )1999-2007( نوع  من  الف�ضائية  ال�ضور  اأر�ضيف  حتليل  نتائج 
اأن  احليوية  الكتلة  يف  التغريات  درا�ضة  خالل  ومن   Vegetation 1 km

�ضلطنة  م�ضاحتها يف  ت�ضل  للتدهور  كمدلول  النباتي  الغطاء  التغريات يف 
م�ضاحة  م��ن   %  74.03 ق��راب��ة  ت�ضكل  هكتار  مليون   22.91 نحو  عمان 
ال�ضلطنة كما اأظهرت نتائج التحليل اأن هناك حت�ضنًا ب�ضيطًا تبلغ م�ضاحته 
نحو 170.72 األف هكتار ت�ضكل نحو 0.55 % واأن هناك مناطق مل يحدث 
فيها تغيري تبلغ م�ضاحتها نحو 7.87 مليون هكتار ت�ضكل نحو 25.42 % من 

م�ضاحة ال�ضلطنة.
بناء على هذه اخلارطة مت حتديد اإحداثيات مواقع مقرتحة للدرا�ضة وتنفيذ 
العمل احلقلي بالتن�ضيق بني خرباء املركز العربي  ووزارة الزراعة ب�ضلطنة 
والوليات  واملحافظات  املناطق  فرق حقلية غطت  ثالث  عمان من خالل 
يف  الوديان  وخارطة  البيئية  الوحدات  خارطة  اإع��داد  مت  كذلك  املختلفة. 

ال�ضلطنة.
وتدهور  النباتي  الغطاء  تغريات  مراقبة  درا�صة حول   4-1-2-3
الأرا�صي يف اجلمهورية العراقية با�صتخدام تقنيات ال�صت�صعار 

عن بعد ونظم املعلومات اجلغرافية:
يف  البيئة  وزارة  مع  والفني  العلمي  التعاون  تعزيز  اأهمية  من  انطالقًا 
وتطبيق  احلديثة  التقانات  من  ال�ضتفادة  لتحقيق  العراقية  اجلمهورية 
اإعداد درا�ضة  الإدارة ال�ضليمة  للموارد الطبيعية واحلفاظ على البيئة مت 
اجلمهورية  يف  الرا���ض��ي  وتدهور  النباتي  الغطاء  تغريات  مراقبة  ح��ول 
املعلومات  ون��ظ��م  ب��ع��د   ع��ن  ال�ضت�ضعار  تقنيات  با�ضتخدام  العراقية 
اجلغرافية، وكذلك اإعداد تقرير اأويل حول التغريات احلا�ضلة  يف الغطاء 

النباتي وتدهور الرا�ضي وتقدمي التو�ضيات اخلا�ضة بهذا املجال.
الأرا�صي  ا�صتعمالت  خــرائــط  اإعــــداد  مــ�ــصــروع   2-2-3

والغطاء الأر�صي:
املياه  بــا�ــصــتــخــدام  الــقــمــح  زراعــــة  الــتــو�ــصــع يف  مــ�ــصــروع   1-2-2-3
اجلوفية الوليات ال�صمالية بال�صودان )نهر النيل وال�صمالية(:

نفذ اأك�ضاد درا�ضة لتحليل ال�ضطوح الأر�ضية مل�ضاحة يف حدود 30.24 مليون 
هكتار ت�ضمل كامل ولية نهر النيل التي تبلغ م�ضاحتها 12.4 مليون هكتار، 
وجانب من الولية ال�ضمالية مب�ضاحة 17.84 مليون هكتار، واتاحت درا�ضة 
هذه املنطقة فهم البيئات اليكولوجية الأ�ضا�ضية وحتديد العالقات البيئية 
امليدانية،  الدرا�ضات  لتعميق  م�ضاحة  اختيار  مت  املنطقة  هذه  ومن  بينها. 
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مت حتديد حدود هذه املنطقة بحدود الأحوا�ض الهيدروجيولوجية 
للدرا�ضات  املنطقة املختارة  بلغت م�ضاحة هذه  الدرا�ضة.  مبنطقة 
امليدانية 12.53 مليون هكتار متثل  41.4 % من امل�ضاحة الجمالية 
املتاحة  املعلومات  مراجعة  وبعد  ال��درا���ض��ة.  ه��ذه  غطتها  التى 
امليدانية  الدرا�ضات  من  عدد  لإج��راء  التخطيط  مت  املنطقة  عن 
والدرا�ضات الخرى املكملة �ضملت درا�ضات املوارد املائية والأر�ضية 

وتدهور الأرا�ضي وخماطر اجلفاف. 
مت تو�ضيف ترب املنطقة من خالل عدد من نقاط املالحظة منها 
مبثقاب  جم�ضات  ت�ضمل  درا�ضة  نقطة   1000 و  تربة  مقطع   170

)Mini pits(، تغطي كامل  اأو حفرة �ضغرية    )Soil Auger( الرتبة 
الو�ضول  يتعذر  قد  التي  املناطق  بع�ض  با�ضتثناء  الدرا�ضة  منطقة 
اإليها والواقعة يف املناطق اجلبلية ال�ضخرية واملناطق التي ل ميكن 
الو�ضول اليها لعدم وجود �ضبكة طرق. وقد مت تقييم �ضفات املوارد 
الر�ضية ال�ضا�ضية والتعبري عنها بخرائط وحتديد كفاءة الرا�ضي 
عمليات  خالل  من  اتباعها  املطلوب  والنظم  لال�ضتخدام  احلالية 

خدمة الرا�ضي للو�ضول لأف�ضل كفاءة ممكنة.
لتحديث  ولية  بكل  ال�ضهرين  تقارب  ملدة  ميداين  م�ضح  تنفيذ  مت 
معلومات اآبار املياه اجلوفية )هيدروجيولوجيا( اإ�ضافة اإىل لقاءات 
اإ�ضتمارات ح�ضر الآبار وقد  اإ�ضتبيان لتكملة معلومات   / �ضخ�ضية 
الكهربائية  اجليوفيزيائية  القيا�ضات  بع�ض  امل�ضح  خالل  نفذت 
تلك  نتائج  وتف�ضري   ،)VES( جيوكهربائي  �ضرب   190 حل���وايل 
القيا�ضات بالإ�ضافة اإىل تنفيذ اأعمال امل�ضح الهيدروجيولوجي يف 
املناطق الثمانية واملناطق املتاخمة لها  و�ضوًل اإىل جمرى نهر النيل اأو نهر عطربة. 
الهيدروجيولوجية  اخل�ضائ�ض  على  التعرف  مت  امليدانية  الدرا�ضات  خالل  ومن 
وحتديد  والنوعية،  الكمية  حيث  من  امل�ضتثمرة  اجلوفية  للمياه  احلاملة  للطبقات 
المتداد الأفقي والراأ�ضي لتلك الطبقات وقيم املعامالت الهيدروليكية املتوفرة من 
املتاحة  واملخططات  واملعطيات  البيانات  كافة  وتف�ضري  ال�ضابقة،  الدرا�ضات  خالل 
لتقييم املخزون اجلويف املتاح ومن ثم حتديد املناطق الواعدة ل�ضتثمار املياه اجلوفية 
يف املناطق الثمانية ومبا ي�ضمن املحافظة على املخزون اجلويف من الن�ضوب الكمي 

والنوعي.
التوزع  الدرا�ضة من حيث  لكامل منطقة  •اعدت خرائط خماطر تدهور الرا�ضي 

وامل�ضببات وال�ضدة. 
•اعدت خرائط خماطر اجلفاف الزراعي من حيث ال�ضدة والتكرارية وطول فرتات اجلفاف املت�ضلة والتذبذب احلادث.

•مت اإعداد خارطة املناطق ال�ضاحلة لزراعة حم�ضول القمح وذلك بالعتماد على خرائط ت�ضنيف الرتبة ودرجة مالئمتها 
واملياه اجلوفية املتاحة

3-2-2-2  م�صروع درا�صة تنمية احلماد العراقي:
لتحديث  العراقية  الزراعة  وزارة  مع  بالتعاون  "اأك�ضاد"  القاحلة  والأرا�ضي  اجلافة  املناطق  لدرا�ضات  العربي  املركز  يعمل 
الدرا�ضات وامل�ضوحات التي متت �ضابقا يف اجلانب العراقي من حو�ض احلماد وبهدف معاجلة التدهور الكبري الذي اأ�ضاب 
الباديتني ال�ضمالية واجلنوبية واللتان ت�ضكالن احلماد العراقي، ومت التفاق بني الطرفني على املبا�ضرة بتنفيذ م�ضروع لتنمية 
املنطقة والذي يهدف ب�ضكل اأ�ضا�ضي اإىل تنمية املناطق الرعوية وزيادة دخل املربني وامل�ضاهمة يف التنمية القت�ضادية الوطنية، 

وي�ضمل امل�ضروع يف مكوناته جمموعة من الدرا�ضات التي تغطي درا�ضة موارد الأرا�ضي.
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مت اإعداد اخلرائط الولية للم�ضروع وذلك عن طريق تف�ضري 
الفيزوغرافية  الوحدات  خارطة  وانتاج  الف�ضائية  ال�ضور 
للحماد العراقي والتي تعترب كخارطة اأ�ضا�ض لإعداد خارطة 
اإىل اعداد خرائط غر�ضية اخرى  ت�ضنيف الرتبة ا�ضافة 

�ضمن قاعدة املعلومات اجلغرافية اخلا�ضة لهذا امل�ضروع.
اإعــداد قواعد بيانات احلقل  م�صروع   3-2-3

والرتبة "�صوتر":
الرتبة  بيانات  قاعدة  ا�صتكمال  3-2-3-1م�صروع 

واحلقل- املنطقة ال�صمالية الغربية يف ليبيا:
 2012 ع��ام  نهاية  يف  امل�ضروع  ه��ذا  تفعيل  اأك�ضاد  •اأعاد 
وبداية عام 2013، وذلك من خالل اقامة دورة تدريبية 
الهيئة   – ال��رتب��ة  ادارة  م��ن  مهند�ضني  ليبيني  لفنيني 
واخلرائط  املعلومات  جتميع  مت  حيث  للمياه،  العامة 
املتوفرة  للجزء املتبقي من املنطقة ال�ضمالية )800 األف 
هكتار(،وحتليل واإعداد خرائط لل�ضخر الأم والوحدات 
الفيزيوغرافية واإدخالها يف قاعدة بيانات نظام ال�ضوتر 
املعلومات اجلغرافية يف  نظم  ا�ضتخدام  على  والتدريب 
انتاج خارطة  التحليل املكاين، ومت خالل الدورة  جمال 
وحدات ال�ضوتر الأولية لي�ضار اإىل اإجراء العمل احلقلي 
واخذ قطاعات تربة جديدة يف اأماكن الوحدات التي ل 

يوجد فيها قطاعات تربة ممثلة لهذه الوحدات. 
تنفيذها  مت  التي  العمال  لتقييم  وذلك  القاهرة  يف  للم�ضروع  امل�ضرتكة  الفنية  اللجنة  اجتماع  عقد   2013 عام  خالل  •مت 
ال�ضوتر  بوحدات  اخلا�ضة  ال�ضتمارات  وا�ضتكمال  احلقلي  بالعمل  القيام  �ضرعة  على  اجلانبان  واتفق  املتبقية،  والأعمال 

املتبقية لي�ضار اإىل اإعداد التقرير النهائي واإعداد اخلارطة النهائية للم�ضروع. 
3-2-4 م�صروع التخطيط لال�صتعداد للتخفيف من اآثار اجلفاف يف املنطقة العربية:

3-2-4-1 م�صروع درا�صة اأ�صباب وا�صرتاتيجيات التخفيف من اآثار خماطر اجلفاف الزراعي يف �صورية:
حيث  من  باجلفاف  التاأثر  عالية  ال��دول  �ضمن  تقع  �ضورية  اأن  اإىل   2012 و   2011 خالل  متت  التي  الدرا�ضة  نتائج  •ت�ضري 
امل�ضاحات الأكرث ت�ضررًا حيث غطت 79.8 % من م�ضاحة �ضورية خالل العقد من �ضنة 2000-2010 ومثلت م�ضاحة ن�ضبتها 

19.9 % من امل�ضاحة الكلية املتاأثرة  بدرجة ت�ضرر عايل جدًا و30 % بدرجة متو�ضط،وحوايل 29.9 % بدرجة منخف�ض.
معرو�ض  هو  كما   2009/2008 و   2008/2007  ،2005/2004  ،2002/2001 الزراعية  املوا�ضم  اأن  اإىل  النتائج  وت�ضري  •كما 
باالر�ضم البياين اأن اأ�ضواأ املوا�ضم من حيث �ضدة اجلفاف هي التي ارتفعت فيها كل من ن�ضبة اإجمايل �ضدة اجلفاف وم�ضتوى 
ال�ضدة  م�ضتوى  فيها  )متثل   %  91.54 اجلفاف   �ضدة  اإجمايل  بلغ  حيث   2008/2007 الزراعي  املو�ضم  يف  متثلت  ال�ضدة  

تاله  اجلفاف(  �ضدة  اإجمايل  من   %  51.11 ال�ضعيفة 
�ضدة  اإجمايل  بلغ  حيث   2009/2008 الزراعي  املو�ضم 
اجلفاف  73.54 % )متثل فيها م�ضتوى ال�ضدة ال�ضعيفة 

61.7 % من اإجمايل �ضدة اجلفاف(.
ال�ض�����ورية  املحافظات  اأعلى  اأن  كذلك  النتائج  •تظهر 
ودي���ر  ودرع���ا  واحل�ضكة  الرق����ة  هي  باجلفاف  تاأث���رًا 
اإجراء  الطرد يف  �ضورية  مت  ولتمثيل مناطق  ال���زور،  
درا�ض������ات حقلية تف�ضيلية ملحافظ��ة احل�ض������كة لو�ضع 
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الأرا�ضي ملحافظة احل�ض����كة،  حتديد  ا�ض������تخدامات  الزراعي حيث مت حتديد:خارطة  لدرا�ض������ات اجلفاف  اإطار عام 
ا�ضتخدامات  اأنواع  لكل  متثيل  ميداين/�ضمل  م�ضح  وتنفيذ  الأرا�ضي  ا�ض���تخدامات  اأن���واع  م����ن  كل  على  الواقعة  املخاطر 
اإعداد موؤ�ضرات ال�ضتقرار  للت�ضرر، كما مت  القابلية  والقرى ولتحديد م�ضتويات  للنواحي  الأرا�ضي يف مناطق احل�ض����كة 
قيمة  انخفا�ض  بني  طردية  عالقة  وجود  اأو�ضحت  والتي  وتقييمها،  ودرا�ضتها  �ضورية  من  املختلفة  النواحي  م�ضتوى  على 

موؤ�ضر ال�ضتقرار وزيادة الهجرة من القرى.

3-2-4-2 م�صروع تو�صيف اجلفاف الزراعي يف قارة افريقيا وحو�ص البحر املتو�صط وال�صرق الو�صط:
اإعداد ورقة مرجعية لال�ضتفادة منها يف  UNISDR  وبهدف  للحد من املخاطر  الدولية  •بالتعاون مع �ضكرتارية التفاقية 
اإعداد التقرير الدويل لتقييم املخاطر يف العامل والذي مت اإطالقه عام GAR13( 2013( وا�ضتفادة من اإطار تقييم اجلفاف 
البحر  دول حو�ض  ومعظم  اأفريقيا  قارة  دول  دولة متثل  درا�ضة غطت حوايل75  تنفيذ  "اأك�ضاد"، مت  اأعده  الذي  الزراعي 

املتو�ضط وجميع دول ال�ضرق الأو�ضط. 
• ومت اإعداد التقرير ومناق�ضته يف اجتماعني خلرباء من عدد من املنظمات الدولية والإفريقية عقد اأولهما يف مدينة كيب 
WMO لتقييم املنهجية  تاون وتاله اجتماع اآخر عقد يف نريوبي . كما مت اإر�ضال التقرير ملنظمة الأر�ضاد اجلوية الدولية 

امل�ضتخدمة. 
• وت�ضري النتائج اإىل عدد من احلقائق الهامة منها: تزايد دورات اجلفاف يف حو�ض البحر املتو�ضط من حيث ال�ضدة والتكرارية 
وطول فرتات اجلفاف بدرجة كبرية خالل العقد املمتد من 2000-2010، اإن معظم الدول العربية تتعر�ض لتاأثري اجلفاف 
تون�ض  ثم  والكويت  و�ضورية  املغرب  واملتو�ضطة   العالية  بني  بدرجة  تليها  ال�ضومال  اأعالها يف  بدرجات خماطر خمتلفة 
الأردن  اأقل يف  القمر وبدرجة  وال�ضودان وجزر  وال�ضعودية والإمارات  لبنان وقطر  والعراق وجيبوتي ثم بدرجة متو�ضطة 

واليمن وموريتانيا واجلزائر وليبيا و�ضلطنة عمان ثم بدرجة اقل بكثري يف م�ضر.
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وتتزايد حدة خماطر اجلفاف على  �ضنويًا  دولر  بليون   39 العقد مبتو�ضط  الزراعي خالل  الإنتاج  تقييم اخل�ضائر يف  •مت 
املراعي العربية والزراعات البعلية ب�ضكل اأ�ضا�ضي تليها من حيث الأهمية الغابات ثم املناطق املروية، حيث لوحظ تراجعها 
زيادة  بني  للعالقة  الدرا�ضة  اأ�ضارت  كما  ال�ضت�ضالح.  حديثة  اجلريية  باملناطق  النيل  دلتا  حواف  يف  املروية  املناطق  يف 
القابلية للت�ضرر مع انخفا�ض الناجت القومي الإجمايل وتراجع ن�ضيب الفرد من الدخل القومي مع تزايد اعتماد الدول يف  
الناجت القومي الإجمايل على قطاع الزراعة حيث و�ضل يف بع�ض الدول حلدود عالية ن�ضبيا كما يف ال�ضومال )60 %( وجزر 
القمر )45%( وال�ضودان )25 %( وموريتانيا و�ضورية واملغرب )حوايل 17 %(. كما وتتزايد فر�ض التعر�ض ملخاطر اجلفاف 

وتزايد  الزراعة  على  املعتمدين  الريف  �ضكان  تزايد عدد  مع 
ن�ضب الفقر والبطالة مع �ضعف املوارد املائية املتاحة.

تقرير  يف  باجلفاف  اخلا�ضة  اأك�ضاد  درا�ضات  نتائج  ن�ضر  •مت 
الأمم املتحدة لتقييم املخاطر 2013 حيث او�ضح ان اجلفاف 
الزراعي يعني عدم توافر ما يكفي من املياه يف الرتبة لتلبية 
ي�ضاهم  الزراعي  اجلفاف  فاإن  وهكذا  املحا�ضيل.  احتياجات 
يف حدوثه عوامل اأخرى و�ضيطة مثل درجة احلرارة، والرياح 
الحتفاظ  على  الرتبة  وق��درة  والنتح،  التبخر  يف  توؤثر  التي 
والدول  اأفريقيا  يف  الزراعي  اجلفاف  يعترب  كما  بالرطوبة. 
العربية ومنطقة البحر املتو�ضط خطرا كبريًا. واإذا مل يوؤخذ 
وعلى  الطبيعي  املال  راأ�ض  على  املحتمل  تاأثريه  العتبار  بعني 
اقت�ضادات املنطقة، فاإن اأي تقدير ملخاطر الكوارث لن يكون 

مكتماًل ب�ضكل اأ�ضا�ضي.
•حدد التقرير دور املركز العربي  املتقدم يف ا�ضتخدام بيانات 
10املا�ضية، لإعادة  الأقمار ال�ضناعية على مدى ال�ضنوات ال� 
بقيا�ض  يقوم  كما  املا�ضي.  ال��زراع��ي  للجفاف  من��اذج  بناء 
التغريات من �ضهر ل�ضهر يف الغطاء النباتي. وهذا يتيح تو�ضيف 
�ضدة وتقلبات وترية وا�ضتمرار اجلفاف الزراعي يف اأي منطقة 
معينة، ومع هذه املعلومات، فمن املمكن حتديد تعر�ض املناطق 
والأفراد،  واملراعي،  الأمطار،  مبياه  املروية  البعلية  الزراعية 
املناطق  م�ضاحة  وكذلك  ال��زراع��ي،  اجلفاف  اإىل  واملا�ضية، 
املت�ضررة من اجلفاف، والتي تعاين من تدهور الأرا�ضي ومن 
اأجل تقرير التقييم 2013، مت جتريب هذا املدخل يف اأفريقيا 

والدول العربية والبحر املتو�ضط  .
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3-2-4-3 امل�صاركة يف تقارير ودرا�صات مع منظمات وهيئات دولية لو�صع 
ا�صرتاتيجيات يف جمالت مكافحة الت�صحر واحلد من املخاطر )خا�صة 

اجلفاف( وتغري املناخ:
GIZ اأ. التعاون مع الوكالة الأملانية 

من  وذلك  العربي  الوطن  يف  الأرا�ضي  تدهور  وتقدير  مراقبة  على  العمل  ا�ضتمر 
خالل حتليل وتف�ضري اأر�ضيف ال�ضور الف�ضائية ذات قدرات متييز خمتلفة ولفرتات 
زمنية متعددة وذلك بالتعاون مع املوؤ�ض�ضات واملراكز الدولية والوطنية كمعهد ال����� 
ITC بهولندا واملركز الوطني لال�ضت�ضعار عن بعد يف لبنان، ومعمل املناخ الزراعي 

يف جمهورية م�ضر العربية والوكالة الأملانية للتعاون الفني GIZ وعدد من اخلرباء 
العرب من م�ضر ولبنان و�ضورية والأردن. 

خالل عام 2013 مت اإ�ضدار العدد الثالث من ن�ضرة حول الت�ضحر يف الوطن العربي 
وذلك بالتعاون مع الوكالة الملانية للتعاون الفني واملركز الوطني لال�ضت�ضعار عن 

بعد يف لبنان.  
اأقام اأك�ضاد خالل عام 2013 وبالتعاون مع الوكالة الملانية للتعاون الفني ور�ضات 
ROAD SHOW مت من خالل  هذه  وال�ضودان واجلزائر  الكويت  عمل يف كل من 
  GIZ مع  بالتعاون  اأك�ضاد  نفذها  التي  والناجحة  الهامة  امل�ضاريع  عر�ض  الور�ضات 

وعن اإمكانية قيام اأك�ضاد مب�ضاريع مماثلة للدول املعنية. 
العربية  الزراعي يف جمهورية م�ضر  املناخ  وبالتعاون مع معمل  اأك�ضاد  قام  كذلك 
SPEI من  القيا�ضي  املطري  والهطول  نتح  البخر  برجمية ح�ضاب  باإعداد وحتويل 

.Excel ملف  WINDOWS اإىل نظام ت�ضغيل  DOS نظام ت�ضغيل
UNISDR ب. التعاون مع ا�ضرتاتيجية الأمم املتحدة للحد من املخاطر 

اأعد اأك�ضاد بالتعاون مع ا�ضرتاتيجية الأمم املتحدة للحد من املخاطر تقرير حول 
اجلفاف الزراعي اأفريقيا واملتو�ضط )2000-2011(. وقد مت ا�ضتخدام هذا التقرير 
كخلفية مرجعية من اإعداد تقرير التقييم العاملي ب�ضاأن احلد من خماطر الكوارث، 
اأيار  اإ�ضداره يف  الذي مت   "GAR13" التنمية  تعريف  واإعادة  املخاطر  الك�ضف عن 
ال�ضت�ضاري  املجل�ض  "اأك�ضاد" �ضمن  العربي  املركز  من  خبري  اختيار  ومت   ،2013

الدويل للتقرير. 
3-3  برنامج الإدارة امل�صتدامة لالأرا�صي وا�صتعمالت املياه

ونقل  امللوحة  ومتو�صطة  املاحلة  املياه  ا�صتعمال  على  التطبيقية  الأبــحــاث  م�صروع   1-3-3
تقاناتها اإىل املزارعني يف الدول العربية:

ا�ضتمر تنفيذ هذا امل�ضروع يف كل من تون�ض واجلزائر والكويت واملغرب. حيث نفذت عدة درا�ضات واأبحاث هدفت اإىل تطوير 
تقانات  نقل  املزارعني من خالل  دخل  �ضاأنها حت�ضني  من  بديلة  واإدخ��ال حما�ضيل  مياه ماحلة  با�ضتعمال  الزراعي  النظام 
ح�ضب  عليها  املتفق  الأن�ضطة  تنفيذ  وا�ضتمر  املياه.  من  النوعية  لتلك  ومالئمة  جيدة  اإدارة  وتطبيق  املاحلة  املياه  ا�ضتعمال 

الربامج التنفيذية يف كل دولة:

يهدف الربنامج اإىل تطوير اإدارة مثلى ل�ضتعمالت الأرا�ضي واملياه واإيجاد تقانات علمية واأ�ضاليب حم�ضنة حتقق اإنتاجًا 
اقت�ضاديًا، حيث يتابع اأك�ضاد براجمه البحثية والتطبيقية التي توؤدي اإىل ال�ضتعمال الفّعال والآمن للمياه التقليدية وغري 

التقليدية كاملياه املاحلة والع�ضرة واملعاجلة دون الت�ضبب يف تدهور الرتبة واحلفاظ على ا�ضتدامتها.
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اأ - اجلمهورية التون�صية: 
ميكن اإيجاز النتائج التي مت التو�ضل اإليها بالآتي:

زراعي مروي  نظام  اإىل  بعلي  زراعي  نظام  الإنتقال من  املزارعني من خالل  بع�ض  لدى  الزراعية  النظم  تطوير  - جرى   1

بطريقة التنقيط مبياه ماحلة ومتو�ضطة امللوحة، حيث اأبدى �ضنف الزيتون اآربكوينا اإنتاجية اأعلى ن�ضبيًا من ال�ضنف املحلي 
.dS/m )8.77 - 6.84( ضماليل عند الري مبياه تراوحت ملوحتها بني�

2 - تبني اأن الطبقات الطينية ال�ضلتية للرتبة تلعب دورًا مهمًا يف عملية ت�ضرب املياه وتراكم الأمالح يف الأعماق، واأن الأمطار 
مبعدل )> 50 مم/يوم( ت�ضمح بغ�ضل كميات كبرية من الأمالح املرتاكمة يف الطبقة ال�ضطحية للرتبة املروية مبياه ماحلة، 

مما يوؤدي اإىل خطر متلح املياه اجلوفية التي يزيد عمقها على 6م.
3 - ميكن زراعة البطاطا مروية مبياه ت�ضل ملوحتها حتى )dS/m )8.75واحل�ضول على مردود ن�ضبته 45 % مقارنة بالري 

.dS/m )2.34( مبياه ملوحتها
4 - اأبدت نباتات ال�ضبار واخلروب منوًا جيدًا عند ريها مبياه بلغت ملوحتها نحو )dS/m )3.5 ما يعادل 2.24 غ/ل. لذا ميكن 

ن�ضر زراعتها كنباتات بديلة متحملة للجفاف وامللوحة.
5 - اأدت الزراعة املبكرة لل�ضعري اإىل زيادة يف املردود من خالل معطيات النمو والإنتاج، علمًا اأن الري كان تكميليًا مبياه ماحلة 

.dS/m )8.77 - 6.84( تراوحت ملوحتها بني
6 - اأبدى �ضنف ال�ضعري منال ا�ضتجابة اأعلى مللوحة مياه الري )5غ/ل( يف اإنتاجيته للكتلة احلية )25.20 ط/ه�( مقارنة بباقي 

الأ�ضناف.
الأن�صطة والدرا�صات املنفذة:

1 - درا�ضة تاأثري الري باملياه املاحلة يف تربة رملية ويف اإنتاجية حما�ضيل البطاطا وال�ضبار واخلروب:
ي�ضتمرتنفيذ هذه الدرا�ضة يف حمطة بحوث ولية �ضيدي بوزيد لعام 2013 على املحا�ضيل التالية:

•البطاطا:
والتي  ال�ضلتي  الرملي  القوام  ذات  الرتبة  ري  اأن  النتائج  اأظهرت 
تراوحت ملوحتها بني  dS/m 0.43-0.53 مبياه جوفية بلغ متو�ضط 
ملوحتها )dS/m )8.75 اأدى اإىل ازدياد ملوحة م�ضتخل�ض العجينة 
امل�ضبعة للرتبة مع مرور الزمن )3 �ضنوات(، لكنها بقيت اأدنى من 
م��ردود من  على  اأنها غري ماحلة.  ومت احل�ضول  اأي   .dS/m  )2(

مبياه  امل��روي  ال�ضاهد  باإنتاجية  مقارنة   %  45 نحو  بلغ  البطاطا 
.dS/m )2.34( ملوحتها

Ceratonia Siliqua اخلروب•
وحتى   2009 عام  منذ  اخلروب  غرا�ض  تطورات منو  متابعة  متت 
عام 2013 واملزروعة يف تربة رملية �ضلتية عميقة فقرية خ�ضوبيًا 
بحدود  ملوحتها  تراوحت  جوفية  مبياه  مروية  امللوحة  ومتو�ضطة 
تلك  حت��ت  ج��ي��دًا  من��وًا  ال��غ��را���ض  تلك  اأب���دت  حيث   dS/m  )3.8(

الظروف. 
الطول  موؤ�ضر  يف  املو�ضم  نهاية  يف  وا�ضحًا  منوًا  النباتات  وحققت 
الذي تراوح بني 29 و123 �ضم وموؤ�ضر قطر ال�ضاق الذي تراوح بني 
0.7 و 2.7 �ضم، حيث تعد هذه املعطيات جناحًا جيدًا نظرًا للظروف 
القا�ض��ية التي متيز موقع التنفيذ، ومل ت�ضهد الرتبة ارتفاعًا ملمو�ضًا 
يف ملوحتها التي بقيت قليلة جدًا اأقل م�ن dS/m 1، ما يدعو لن�ضر 
زراعة تلك النباتات يف املناطق اجلافة و�ضبه اجلافة مروية باملياه 

املاحلة. 
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  Aloe vera ال�ضبار•
الرتبة  ملوحة  ارتفاع  اإىل  اأدى  الري  مياه  يف  الأم��الح  تركيز  اأن  النتائج  بينت 

خا�ضة الطينية مقارنة بالرملية.
ال�ضبار  نباتات  يف  مورفولوجية  ا�ضطرابات  اإىل  اأدى  امللوحة  يف  التغري  هذا 
اإىل  اإ�ضافة  بع�ضها،  وجفاف  والتفافها  الأوراق  على  ال���وردي  اللون  كظهور 
املروية  بالنباتات  مقارنة  امللوحة  عالية  مبياه  املروية  النباتات  منو  انخفا�ض 

باملياه الأقل ملوحة.
بالو�ضط  املهّمة  الزراعات  بع�ض  يف  املناخّية  التقلبات  تاأثري  مدى  درا�ضة   -  2

التون�ضي يف الظروف امللحّية:
اأظهرت نتائج املو�ضمني الزراعيني 2011-2012 و 2012-2013 اأّن املوعد املبكر 
لزراعة ال�ضعري ينتج عنه زيادة يف املردود من خالل معطيات النمو والإنتاج، 
واأن ملوحة الرتبة يف نهاية املو�ضم كانت اأقل من بدايته رغم الري تكميليًا مبياه 
ماحلة تراوحت ملوحتها بني 6.84 و dS/m 8.77، ويرجع ذلك بالأ�ضا�ض لعملّية 
الغ�ضيل املتاأّتية من الأمطار الهامة التي �ضّجلت يف اأواخر املو�ضم. لذلك �ضيتم 

اإعادة التجربة لعّدة موا�ضم اأخرى بهدف تاأكيد النتائج.
لثالثة  احليوية  الكتلة  اإنتاجية  يف  املاحلة  باملياه  الري  تاأثري  مدى  درا�ضة   -  3

اأ�ضناف من ال�ضعري:
يهدف البحث اإىل حت�ضني اإنتاجية ال�ضعري املروي باملياه املاحلة، حيث اأجريت 
)منال،  ال�ضعري  من  اأ�ضناف  ثالثة  على  و2013   2012 عامي  يف  الدرا�ضة  هذه 
الزراعية  للبحوث  الوطني  للمعهد  التابعة  البحوث  ومل�ضي( يف حمطة  وريحان، 
بتون�ض. ومت الري بطريقة التنقيط بثالثة اأنواع من مياه الري متفاوتة يف ن�ضبة 

امللوحة )1.5، 3، 5( غ/ ل. وقداأظهرت النتائج ما يلي :
بال�ضنفني  مقارنة  امللوحة  درجة  بارتفاع  تاأثرًا  اأقل  منال  ال�ضعري  �ضنف  يعترب 
ريحان ومل�ضي من حيث مردود الكتلة احليوية والتي تراوحت بني 25.20 ط/ه� 
5غ/ل( يف  21.50 ط/ه� )عند درجة امللوحة  1.5غ/ل( و  )عند درجة امللوحة 
حني تراوح مردود ال�ضنف مل�ضي بني 25.16ط/ه� )عند درجة امللوحة 1.5غ/ل( 

اإىل 18.60ط/ه� )عند درجة امللوحة 5 غ/ل(.
4 - درا�ضة تاأثري املعاجلة الكهرومغناطي�ضية ملياه الري املاحلة على نبات الطماطم: 

جرى خالل �ضيف 2013 زراعة حم�ضول الطماطم مرويًا مبياه ماحلة معاجلة بتقانة الكهرومغناطي�ض وملوحتها حوايل 4 
dS/m وحاليًا يتم حتليل كل من املياه والرتبة والنبات لتقييم النتائج وتف�ضريها.

5 - درا�ضة املياه اجلوفية بجهة اأولد �ضامخ:
اعتمدت الدرا�ضة على م�ضح وقيا�ض من�ضوب املياه اجلوفية با�ضتخدام النموذج الهيدروجيولوجي MODFLOW، حيث تراوحت 
ملوحة املياه اجلوفية بني 4.7 و7.5 غ/ل يف جهة الغرب وال�ضرق على الرتتيب، بينما تراوحت يف جهة ال�ضمال بني 27.1 و30.0 

غ/ل قرب �ضبخة �ضيدي الهاين.
ب - اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية:

 ينفذ يف اجلزائر بالتعاون مع املعهد التقني لتنمية الزراعة ال�ضحراوية م�ضروع ا�ضتعمال مياه ال�ضرف الزراعي يف حو�ض 
وادي ريغ، حيث بداأ التنفيذ يف منت�ضف عام 2010، وهو م�ضتمر لعام 2014، وميكن تلخي�ض اأهم النتائج:

1 - اأدت اإ�ضافة الأ�ضمدة الع�ضوية مبعدل 30 ط/ه� اإىل م�ضاعدة نباتات البطاطا وال�ضمندر والثوم على مقاومة ملوحة مياه 
الري التي و�ضلت اإىل dS/m 15.5 ما يعادل 10غ/ ل، واحل�ضول على زيادة يف املردود بن�ضبة 174 % من البطاطا و66 % 

من ال�ضمندر ونحو 36 % من الثوم تقريبًا مقارنة بعدم اإ�ضافة الأ�ضمدة الع�ضوية.
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2 - اإمكانية زراعة القمح القا�ضي مرويًا مبياه ت�ضل ملوحتها حتى dS/m 14، عند اإ�ضافة الأ�ضمدة الع�ضوية مبعدل 45طن ه�.
3 - اإمكانية زراعة حما�ضيل التوابل يف ترب رملية فقرية ومروية مبياه ت�ضل ملوحتها dS/m 14 واإ�ضافة روث الأغنام مبعدل 
35طن/ه�، واحل�ضول على مردود اقت�ضادي جيد من بذور الك�ضربة وزيادة املردود بن�ضبة 293 %، و22 % من بذور احللبة 

مقارنة بال�ضاهد)بدون اإ�ضافة روث الأغنام(.
4 - تفوق اأ�ضناف اأك�ضاد من القمح الطري وال�ضعري بقدرتها على حتمل امللوحة والنمو يف الظروف املناخية للنظام الواحي 

وباإنتاجيتها من احلب ال�ضايف والتنب على باقي الأ�ضناف املحلية وامل�ضتوردة.
5 - عند ري الذرة البي�ضاء مبياه ال�ضرف الزراعي املاحلة )dS/m )15 زاد مردودها من العلف الأخ�ضرحوايل 39 % عند 
969 عند زراعته بعد حم�ضول  اأك�ضاد  290 % من القمح �ضنف  اإىل نحو  زراعتها بعد حم�ضول الفول، وو�ضلت الزيادة 

ال�ضي�ضبان وذلك مقارنة بال�ضاهد.
 dS/m  )14.5-14.0( ال�ري  ال�ضي�ض�بان والبقلة احلمقاء كمحا�ضيل علفية قدرتها على حتمل ملوح�ة مياه  اأبدى كل م�ن   -  6

واحل�ضول على مردود بلغ 60.7 و26.8 ط/ه� على التوايل.
1 - درا�ضة خ�ضائ�ض الرتبة واملوارد املائية املتاحة يف منطقة وادي ريغ:

حيث ت�ضود يف املنطقة تربة رملية فقرية خ�ضوبيًا وتتفاوت ملوحتها بني خفيف�ة وهي من ن�وع �ضلفات الكل�ضي��وم، اإىل عالية 
امللوحة من نوع كلوريد ال�ضوديوم .

2 - دور املادة الع�ضوية يف تقليل اثر امللوحة على حم�ضول البطاطا:
الدرنات  اإنتاج  يف  اأك��رب  ب��دور  ي�ضاهم  الأغنام  روث  اأن  النتائج  بينت 
وت�ضخمها، بينما ي�ضاهم روث الدجاج يف زيادة منو اجلزء اخل�ضري 
النبات  �ضاعد  الع�ضوية  الأ�ضمدة  النوعني من  اإ�ضافة كال  واأن  للنبتة، 
يعادل  ما   dS/m  )15.50( اإىل  و�ضلت  التي  املياه  ملوحة  مقاومة  على 
)12.59( ط/ه� عند اإ�ضافة روث  )10( غ/ل، وقد بلغ املردود نحو  نحو 
الغنم مبعدل )45( ط/ه�، ونحو )14.12( ط/ه� عند اإ�ضافة روث الدجاج 

مبعدل )30( ط/ه� مقارنة بال�ضاهد )4.87( ط/ه�.
3 - دور ال�ضماد الع�ضوي يف تقليل اأثر امللوحة على حم�ضويل ال�ضمندر 

والثوم:
بينت نتائج التجربة احلقلية اأن اإ�ضافة ال�ضماد الع�ضوي )روث الغنم( 
مبعدل )30( ط/ه� لعبت دورًا ايجابيًا يف زيادة حتمل حم�ضول ال�ضمندر 
للملوحة وزيادة وزن وحجم اجلذور الدرنية وبالتايل زيادة املردود بنحو 
66 % من ال�ضمندر وبنحو 36 % من الثوم مقارنة بال�ضاهد عند الري 

مبياه ملوحتها نحو )dS/m)15.55. وا�ضتمر تنفيذ هذا الن�ضاط يف عام 
ال�ضمندر يتحمل امللوحة بن�ضبة عالية  اأن  النتائج  اأظهرت  2013 حيث 

ت�ضل حتى dS/m 15.55. حيث بلغ املردود 21.5 طن بالهكتار، وو�ضل 
مردود الثوم املروي بنف�ض نوعية املياه اإىل 2.3 طن بالهكتار.
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الزراعي  ال�ضرف  مبياه  مروية  الطبية  النباتات  حما�ضيل  زراع��ة  ن�ضر   -  4

املاحلة:
مبياه  مروية  واحللبة  الك�ضربة  هما  الطبية  النباتات  من  نوعني  زراعة  جرت 
الع�ضوية  امل��ادة  اإ�ضافة  مع  ريغ  وادي  منطقة  يف  املتوفرة  الزراعي  ال�ضرف 

مبعدل )35( ط/ه� من روث الأغنام.
اأظهرت النتائج اإمكانية زراعة تلك النوعية من املحا�ضيل يف ترب رملية فقرية 
مروية مبياه ت�ضل ملوحتها )dS/m )14 واحل�ضول على مردود اقت�ضادي جيد 
ومردود  )0.28( ط/ه�،  بال�ضاهد  مقارنة  )1.10( ط/ه�  بلغ  الك�ضربة  بذور  من 
بال�ضاهد  مقارنة  ط/ه�   )0.33( نحو  بلغ  احللبة  ب��ذور  من  مقبول  اقت�ضادي 
)0.27( ط/ه�. مع مالحظة انخفا�ض درجة تفاعل الرتبة pH من )7.15( قبل 

ملوحة  م�ضتوى  انخفا�ض  اإىل  اإ�ضافة  احل�ضاد،  بعد   )6.50( لي�ضبح  الزراعة 
الرتبة مقارنة مبلوحتها قبل الزراعة.

والقا�ضي(  )الطري  القمح  اأ�ضناف  بع�ض  اإنت��اجية  يف  امللوح��ة  تاأثي��ر   -  5

وال�ضعري: 
جرى تكرار زراعة كل من القمح القا�ضي �ضنف بو�ضامل و�ضنف اأك�ضاد 899 من 
القمح الطري خالل املو�ضم الزراعي )2012-2013(، حيث و�ضل مردود �ضنف 
اأك�ضاد 899 اإىل 5 ط/ه�  مقارنة ب�ضنف بو�ضامل القا�ضي 3.55 طن/ه� علمًا اأن 

 .dS/m 15.6 ملوحة مياه الري كانت حوايل
6 - ا�ضتعمال البقوليات )الفول وال�ضي�ضبان( ك�ضماد اأخ�ضر لتح�ضني خ�ضائ�ض 

الرتب املروية مبياه ال�ضرف الزراعي املاحلة:
جرت زراعة بذور الفول البلدي يف املو�ضم ال�ضتوي )2011-2012( وال�ضي�ضبان يف 
املو�ضم ال�ضيفي 2012 يف تربة حو�ض وادي ريغ املروية مبياه ال�ضرف الزراعي 
البالغة ملوحتها حوايل dS/m 15.00، بهدف حت�ضني اخل�ضائ�ض اخل�ضوبية 
�ضيفًا  البي�ضاء  الذرة  مبح�ضويل  لزراعتها  ومتهيدًا  الرتب  لتلك  والفيزيائية 

والقمح �ضتاًء. 
بلغ مردود العلف الأخ�ضر من الذرة البي�ضاء حوايل 35.4 ط/ه� عند ا�ضتخدام 
25.5 ط/ه�، بينما و�ضل مردود القمح  الفول ك�ضماد اأخ�ضر مقارنة بال�ضاهد 
من �ضنف اأك�ضاد 969 حوايل 4.84 ط/ه� عند زراعته بعد حم�ضول ال�ضي�ضبان 

مقارنة بال�ضاهد 1.24 ط/ه� .
اإنتاج البقلة احلمقاء   - دور املادة الع�ضوية يف التقليل من تاأثري امللوحة يف   7

:Portulaca Olerace

جرى خالل املو�ضم ال�ضيفي لعام 2013 زراعة حم�ضول البقلة احلمقاء مروية مبياه ال�ضرف الزراعي التي و�ضلت ملوحتها 
اإىل حوايل dS/m 14وباإ�ضافة ال�ضماد الع�ضوي مبعدل 30 طن/ه�، حيث اأظهرت النتائج قدرة املح�ضول املزروع على املقاومة 

العالية للملوحة، اإذ بلغ املردود حوايل 26.8 ط/ه�، وهو مردود اقت�ضادي �ضمن الظروف املناخية والأر�ضية للمنطقة. 
8 -  اإنتاج ال�ضي�ضبان Sesbania aculeata مرويًا مبياه ماحلة:

2013 يف النطاق الواحي يف منطقة وادي ريغ، حيث رويَ  مبياه ماحلة  متت زراعة ال�ضي�ضبان خالل املو�ضم ال�ضيفي لعام 
اأخ�ضر، رغم  60.7 ط/ه� كعلف  بلغ حوايل  اقت�ضادي جيد  dS/m، وح�ضلنا على مردود   14.5 اإىل حوايل  ملوحتها  و�ضلت 

ا�ضتعمال تربة فقرية خ�ضوبيًا وماحلة ومياه عالية امللوحة وظروف مناخية جافة.
ري  يف  الزراعي  ال�ضرف  مياه  ا�ضتعمال  حول  واإر�ضادي  تو�ضيحي  حقلي  يوم  تنفيذ  جرى  امل�ضروع  هذا  فعاليات  �ضمن   -  9

املحا�ضيل، حيث �ضارك فيه نحو 12 فالح من فالحي املنطقة و10 من الفنيني الزراعيني، علمًا اأن الفالحني امل�ضاركني يف 
هذا اليوم احلقلي ي�ضتعملون مياه ال�ضرف الزراعي يف ري خمتلف حما�ضيلهم.
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ج- اململكة املغربية:
ي�ضتمر امل�ضروع بالتنفيذ يف منطقة ال�ضخريات منذ عام 2010. حيث اأظهرت نتائج درا�ضة دور الت�ضميد الع�ضوي يف زيادة 

حتمل البطاطا للملوحة عند الري مبياه ماحلة خالل عامي 2012 و2013، ما يلي: 
1. اأدت اإ�ضافة ال�ضماد الع�ضوي اإىل الرتبة مبعدل 40 ط/ه� اإىل التقليل من تاأثري ملوحة مياه الري يف الرتبة وح�ضنت من 

خ�ضائ�ض الرتبة الفيزيوكيميائية.
2. مكنت هذه الكمية من تخفي�ض ملوحة الرتبة بن�ضبة 80 % يف حني ارتفعت بن�ضبة 50 % يف ال�ضاهد خالل 4 ا�ضهر.

3. زيادة اإنتاجية حم�ضول البطاطا عند اإ�ضافة ال�ضماد الع�ضوي مبعدل 40 ط/ه� والري مبياه ماحلة بلغت ملوحتها نحو 4 
dS/m. لت�ضل اإىل نحو 47 ط/ه� اأي بزيادة حوايل 35 % مقارنة بال�ضاهد.

د- دولة الكويت:
بداأ هذا امل�ضروع يف الن�ضف الثاين من عام 2011 وملدة اأربع �ضنوات، بهدف 

تنفيذ عدة اأن�ضطة حقلية حول:
على  الري  مياه  مللوحة  ال�ضلبي  التاأثري  من  التقليل  يف  الع�ضوية  امل��ادة  •دور 

اإنتاجية بع�ض املحا�ضيل.
•درا�ضة تطور ملوحة الرتبة يف منطقة انت�ضار اجلذور.

عند  مو�ضعي(  �ضطحي،  حتت  �ضطحي،  )ري  احلديث  الري  تقانات  •تطبيق 
ا�ضتعمال املياه املاحلة.

•ن�ضر زراعة املحا�ضيل العلفية املتحملة للملوحة.
وعام 2012 جرى جتميع بيانات وطنية حول كمية ونوعية مياه ال�ضرف ال�ضحي املعاجلة بالكويت وحمطات املعاجلة وطريقة 
عملها. حيث تعترب الكويت الدولة العربية الأوىل والرائدة يف معاجلة مياه ال�ضرف ال�ضحي معاجلة رباعية، ومت التح�ضري 
 Abelmoscus indicus( البامياء  2013 زراعة حم�ضويل  لعام  ال�ضيفي  املو�ضم  امل�ضروع، حيث جرى خالل  اأن�ضطة  لتنفيذ 
L.( والذرة ال�ضفراء )Zea mays L.( بهدف درا�ضة تاأثري حماأة ال�ضرف ال�ضحي واملادة الع�ضوية يف اإنتاجية املح�ضولني 
املزروعني كمًا ونوعًا با�ضتعمال املياه املعاجلة املتوفرة باملنطقة، وجاري حاليًا حتليل كل من الرتبة والنبات لتقييم النتائج 

واملعطيات وتف�ضريها.
العربية  الــزراعــة  يف  ال�صلبة  وخملفاتها  املعاجلة  العادمة  املــيــاه  ا�صتعمال  م�صروع   2-3-3

وتاأثرياتها يف البيئة:
بع�ص  اإنتاجية  ويف  والنبات  الرتبة  يف  الثقيلة  العنا�صر  تراكم  يف  ال�صحي  ال�صرف  حماأة  تاأثري   1-2-3-3

املحا�صيل:
ينفذ هذا امل�ضروع بالتعاون مع وزارة الزراعة والإ�ضالح الزراعي يف اجلمهورية العربية ال�ضورية منذ عام 2004 وملدة ع�ضر 
�ضنوات لدرا�ضة الأثر طويل الأمد لرتاكم العنا�ضر املعدنية الثقيلة يف الرتبة ومدى انتقالها للن�ضج النباتية للمحا�ضيل املزروعة 

�ضمن دورة زراعية رباعية وهي القطن- القمح- الذرة ال�ضفراء- البيقية العلفية.
وميكن اإيجاز اأهم نتائج هذه الدرا�ضة مبا يلي:

1. اأدت اإ�ضافة احلماأة لزيادة معنوية يف اإنتاجية املحا�ضيل املزروعة مقارنة بال�ضاهد.
اإتاحة بع�ض العنا�ضر الغذائية كالآزوت والف�ضفور وكذلك زيادة حمتوى الرتبة باملادة  اإ�ضافة احلماأة يف زيادة  2. �ضاهمت 

الع�ضوية.
3. ازداد تراكم بع�ض العنا�ضر الثقيلة يف الرتبة مع زيادة اإ�ضافة احلماأة والأ�ضمدة املعدنية ول�ضيما الكادميوم والر�ضا�ض 

مقارنة بال�ضاهد.
4. اأدى ا�ضتعمال احلماأة اإىل تقارب يف الإنتاج مع معاملة ال�ضماد املعدين مما يعنى اإمكانية ال�ضتغناء عن اإ�ضافة الأ�ضمدة 

الكيميائية.
5. لعبت احلماأة امل�ضافة للرتبة ح�ضب احتياجات املح�ضول لعن�ضر الآزوت و�ضعفها دورًا اإيجابيًا يف زيادة ورفع حمتوى تلك 

الرتبة من العنا�ضر اخل�ضوبية الهامة وب�ضكل معنوي مقارنة بال�ضاهد.
6. اإن تراكم العنا�ضر الثقيلة يف الرتبة كان �ضمن حدود املحتوى الطبيعي.
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7. بقيت تراكيز املعادن الثقيلة املدرو�ضة يف الن�ضج النباتية للمحا�ضيل املزروعة �ضمن حدود املحتوى الطبيعي لرتكيزها يف 
النباتات، با�ضتثناء عن�ضر النيكل الذي جتاوز تركيزه احلدود الطبيعية يف املجموع اخل�ضري للقطن.

3-3-2-2 ا�صتعمال مياه ال�صرف ال�صحي املعاجلة يف الزراعة وتاأثرياتها البيئية: 
ينفذ هذا امل�ضروع بالتعاون مع املعهد الوطني لالأرا�ضي وال�ضقي و�ضرف املياه باجلزائر يف ولية تلم�ضان حيث تتوفر املياه 

املعاجلة، وقد بداأ التنفيذ يف منت�ضف عام 2010 وملدة اأربع �ضنوات.
ميكن تلخي�ض اأهم نتائج عام 2013 بالتايل:

تلم�ضان ذات خ�ضائ�ض كيميائية و�ضمية �ضمن  ال�ضادرة من حمطة معاجلة عني احلوت يف ولية  املعاجلة  املياه  تعترب   .1
املعايري واملقايي�ض العاملية والعربية واملحلية، مع جتاوز حمتواها اجلرثومي احلدود امل�ضموح بها.

2. تقاربت اإنتاجية ال�ضعري من احلب ال�ضايف املروي تكميليًا بكلتا النوعيتني من املياه املعاجلة واجلوفية.
3. تفوق الإنتاج الكلي ملح�ضول القمح املروي تكميليًا باملياه املعاجلة بن�ضبة 12 % مقارنة مبردود حم�ضول القمح املروي مبياه 

جوفية يف نف�ض �ضروط املكان واملناخ بولية تلم�ضان باجلزائر.
ينفذ يف اإطار هذا امل�ضروع الأن�ضطة التالية:

1 - حتديد خ�ض�ائ�ض املياه املعاجلة امل�ضتعملة يف الري:

يجري متابعة خ�ضائ�ض املياه املعاجلة املدرو�ضة ال�ضادرة من حمطة معاجلة عني احلوت يف ولية تلم�ضان ب�ضكل دوري على 
مدار العام. 

والعربية  العاملية  واملقايي�ض  املعايري  �ضمن  و�ضمية  كيميائية  خ�ضائ�ض  ذات  اأنها  الدوري  املخربي  التحليل  نتائج  اأظهرت 
تلك  ا�ضتعمال  الدقة واحلزر يف  اإىل  الذي يدعو  الأمر  بها،  امل�ضموح  اأما حمتواها اجلرثومي فقد جتاوز احلدود  واملحلية، 

النوعية من املياه يف الري الزراعي ليكون حتت اإدارة جيدة وكفاءة عالية وملحا�ضيل حمددة.
2 - تاأثري الري باملياه املعاجلة يف اإنتاجية حم�ضول ال�ضعري �ضنف )ريحانة(:  

حم�ضول  لري  وجوفية(  )معاجلة  املياه  من  نوعيتان  ا�ضتعملت  حيث  تلم�ضان،  ولية  يف  املزارعني  اأحد  لدى  التجربة  نفذت 
ال�ضعري �ضنف )ريحانة(.

اأظهرت النتائج عدم وجود اأي تاأثري لنوعية املياه على املردود، حيث تقاربت اإنتاجية ال�ضعري من احلب ال�ضايف لكلتا النوعيتني 
باعتباره  النمو  للمح�ضول خالل مو�ضم  املقدمة  القليلة  الري  مياه  بكمية  تف�ضريه  املعاجلة واجلوفية، وهذا ميكن  املياه  من 

مو�ضمًا �ضتويًا تزامن منوه مع هطول الأمطار. حيث احتاج املح�ضول لثالث ريات فقط مبعدل 600 م3/ه�.
3 - تاأثري الري باملياه املعاجلة يف اإنتاجية حم�ضول القمح:

ا�ضتمرت اأن�ضطة هذا امل�ضروع خالل املو�ضم ال�ضتوي 2012 - 2013، حيث جرى زراعة حم�ضول القمح لدى اأحد املزارعني يف 
ولية تلم�ضان ومت ريه تكميليًا بنوعيتني من املياه معاجلة وجوفية.

مبياه  املروي  املح�ضول  مبردود  مقارنة   %  12 بن�ضبة  املعاجلة  باملياه  املروي  للمح�ضول  الكلي  الإنتاج  تفوق  النتائج  بينت 
تلك  اأن حمتواها من  والنبات  والرتبة  املياه  لكل من  الكيميائية واجلرثومية  املخربية  التحاليل  نتائج  اأظهرت  كما  جوفية، 

املوؤ�ضرات كان �ضمن احلدود الطبيعية وامل�ضموح بها عامليًا وحمليًا. 
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3-3-2-3 امل�صروع الإقليمي حول ال�صتعمال الآمن ملياه ال�صرف ال�صحي املعاجلة يف الزراعة العربية:
ا�ضتمر تنفيذ هذا امل�ضروع لعامي 2012 و2013 وفق اتفاقية التعاون الفني بني اأك�ضاد، واملركز الدويل للزراعة امللحية، وذلك 
يف ثالث دول عربية: الأردن وتون�ض وعمان، بهدف اإيجاد الطرائق الآمنة ل�ضتعمال املياه املعاجلة يف الإنتاج الزراعي وتخفيف 

ا�ضتعمال املياه التقليدية، ودعم الإنتاج وزيادة دخل املزارعني. وميكن عر�ض اأهم النتائج التي مت التو�ضل اإليها بالآتي:
1. تفوق نبات الذرة البي�ضاء ال�ضنف ICSV-745 يف اإنتاجيته من الكتلة احلية مقارنة بالأ�ضناف الأخرى، حيث بلغ متو�ضط 

اإنتاجيته نحو 35 ط/ه�.
2. تفوق نبات الدخن ال�ضنف IP22269  يف اإنتاجيته من الكتلة احلية مقارنة بالأ�ضناف الأخرى، حيث بلغ متو�ضط اإنتاجيته 

نحو 49.17 ط/ه�.
3. تفوق مردود القمحيلم )الرتيتيكايل( املروي باملياه املعاجلة من احلب والق�ض على مردود الزراعة املطرية بن�ضبة 300 %.
40 % كبذار  30 % كمجموع خ�ضري و  10ط/ه� اإىل زيادة مردود ال�ضي�ضبان بن�ضبة  اإ�ضافة احلماأة اجلافة مبعدل  اأدت   .4

مقارنة بال�ضاهد يف امل�ضمد.
5. ا�ضتعملت املياه املعاجلة يف ري اأ�ضجار الزيتون ونباتي اجلاتروفا واخلروع، وكان النمو جيد مقارنًة باملياه العذبة.

6. ازدادت ن�ضبة فيتامني C يف ع�ضري ثمار احلم�ضيات عند ريها باملياه املعاجلة، وكذلك بالن�ضبة للرمان، حيث اأبدت الأ�ضجار 
ا�ضتجابة وا�ضحة وعالية من حيث وزن الثمار وكمية الع�ضري، اإ�ضافة اإىل درجة احلمو�ضة مقارنة باملياه اجلوفية العذبة. 

7. اأظهرت نتائج الختبارات اجلرثومية خلو ثمار احلم�ضيات والرمان املقطوفة من الأ�ضجار مبا�ضرة من امللوثات اجلرثومية 
ال�ضارة ب�ضحة الإن�ضان، بينما ظهرت بع�ض اجلراثيم على الثمار ال�ضاقطة فوق �ضطح الرتبة اإّل اأنها كانت �ضمن احلدود 

الآمنة ومل ت�ضل اإىل حدود ال�ضمية واخلطورة.
8. تفوقت اإنتاجية حم�ضول القمحيلم )الرتيتيكايل( املروي باملياه املعاجلة من العلف اجلاف بن�ضبة 25 % مقارنة بال�ضاهد 

املروي باملياه العذبة.
9. زيادة اإنتاجية الذرة ال�ضفراء من الكتلة اخل�ضراء بن�ضبة 39 % عند ريها باملياه املعاجلة مقارنة بريها باملياه العذبة. 

10.اأظهرت نباتات الدخن اللوؤلوؤي املروية مبياه ال�ضرف ال�ضحي املعاجلة اإنتاجًا اأعلى من املادة اخل�ضراء 54.01 ط/ه�، 

مقارنة بتلك املروية باملياه العذبة 43.97 ط/ه�.
3 �ضنوات �ضمن  باملياه املعاجلة على مدى  املروية  للمحا�ضيل  النباتي  الن�ضيج  الثقيلة يف  املعدنية  العنا�ضر  11.بقاء تراكيز 

حدود املحتوى الطبيعي وبعيدة عن عتبة ال�ضمية.
اململكة الأردنية الهام�صية:

جرى يف عام 2012 تنفيذ اأن�ضطة امل�ضروع يف ثالث مناطق بالأردن هي: تل املنطح ووادي مو�ضى والرمثا، وتو�ضعت يف عام 2013 
لت�ضمل مناطق الزرقاء والها�ضمية والعالوك، حيث تتوفر املياه املعاجلة لري حما�ضيل الدخن والذرة الرفيعة والرتيتيكايل 

وال�ضي�ضبان، ونفذت الأن�ضطة التالية:
• جتربة مقارنة اإنتاجية الأ�ضناف الواعدة من الذرة البي�ضاء )الرفيعة(: 

حيث اأظهرت النتائج عدم وجود اأي فرق معنوي بني اأ�ضناف الذرة الرفيعة ال�ضبعة املختربة عند الري باملياه املعاجلة من 
حيث اإنتاج احلب، حيث تراوح متو�ضط مردود تلك الأ�ضناف من احلب ال�ضايف بني )0.62-0.82( ط/ه�، بينما اأظهر ال�ضنف 

ICSV-745 فرقًا معنويًا يف اإنتاجيته من الكتلة احلية مقارنة بالأ�ضناف الأخرى، حيث بلغ متو�ضط اإنتاجيته نحو 35 ط/ه�.

• جتربة مقارنة اإنتاجية الأ�ضناف الواعدة من الدخن املروية باملياه املعاجلة:  
تنفذ الدرا�ضة يف حمطة بحوث دير عال بالغور على عدة اأ�ضناف من الدخن، حيث اأظهرت النتائج وجود فرق معنوي على 
IP7704  باإنتاجيته من  5 % بني اأ�ضناف الدخن الع�ضرة املختربة عند الري باملياه املعاجلة، حيث تفوق ال�ضنف  امل�ضتوى 
احلب ال�ضايف )1.15( ط/ه� مقارنة بالأ�ضناف الأخرى، بينما اأظهر ال�ضنف IP22269  فرقًا معنويًا يف اإنتاجيته من الكتلة 

احلية مقارنة بالأ�ضناف الأخرى، حيث بلغ متو�ضط اإنتاجيته نحو 49.17 ط/ه�. 
•زراعة حم�ضول القمحيلم )الرتيتيكايل( مرويًا باملياه املعاجلة: 

الأردنية  اململكة  يف  والعالوك  والها�ضمية  الزرقاء  التالية:  املناطق  يف  مزارعني  ثالثة  لدى  الرتيتيكايل  حم�ضول  زراعة  مت 
الها�ضمية مرويًا  باملياه املعاجلة وقورنت النتائج بالزراعة املطرية .

حيث اأظهرت النتائج تفوق مردود الرتيتيكايل من احلب والق�ض على مردود الزراعة املطرية بن�ضبة 300 %.
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•ا�ضتخدام حماأة ال�ضرف ال�ضحي  ك�ضماد يف اإنتاج ال�ضي�ضبان: 
اأدت اإ�ضافة حماأة ال�ضرف ال�ضحي ك�ضماد مبعدل 10طن/ه�كتار يف املحطات 
البحثية يف الأردن اإىل زيادة مردود ال�ضي�ضبان بن�ضبة 30 % كمجموع خ�ضري 

و 40 % كبذار مقارنة بال�ضاهد.
اجلهورية التون�صية:

ا�ضتمرت اأن�ضطة هذا امل�ضروع لعامي 2012 و2013 يف مناطق نابل وال�ضبالة 
– برج الطويل وقلعة الأندل�ض، حيث تتوفر املياه املعاجلة لري بع�ض املحا�ضيل 
املثمرة  الأ�ضجار  بع�ض  اإىل  اإ�ضافة  والبي�ضاء،  ال�ضفراء  كالذرة  العلفية 
هذا  اإط��ار  يف  التالية  الأن�ضطة  تنفيذ  ومت  والرمان.  والزيتون  كاحلم�ضيات 

امل�ضروع:
 Arbaquina ,koroneiki( اأنواع من الزيتون  تاأثري ا�صتعمال املياه املعاجلة يف الرتبة واملياه اجلوفية وثالث 

:),chétoui
اأظهرت النتائج عدم وجود اأي تاأثري �ضلبي لنوعية املياه على النمو بالن�ضبة لأ�ضناف الزيتون الثالثة، حيث اأبدى ال�ضنفان 
الثقيلة  العنا�ضر  بع�ض  وتركيز  امللوحة  ن�ضبة  ارتفاع  اإىل  اإ�ضافة  ال�ضاق،  للطول وقطر  بالن�ضبة  �ضتوي وكرنيكي جتاوبًا هامًا 

والنادرة يف كل من الرتبة واملياه اجلوفية، اإّل اأنها بقيت �ضمن حدود املحتوى الطبيعي.
تاأثري الري باملياه املاحلة  ومياه ال�صرف ال�صحي املعاجلة يف منو اجلاتروفا واخلروع:

بينت النتائج اأنه بالإمكان ا�ضتعمال املياه املعاجلة واملاحلة حتى تركيز dS/m 7.5 يف ري نباتي اجلاتروفا واخلروع واحل�ضول 
على منو جيد، مقارنة باملياه العذبة.

ال�صرف  مياه  ا�صتعمال  عند  وحم�صول(  ومياه  )تربة  الزراعي  الإنتاج  لنظم  املثلى  الإدارة  طرائق  حتديد 
ال�صحي املعاجلة يف الري:

تت�ضمن الإدارة املثلى ل�ضتعمال تلك النوعية من املياه حتديد مواقع تنفيذ امل�ضروع، واختيار اأنواع واأ�ضناف النباتات والأ�ضجار 
املنا�ضبة كاحلم�ضيات والرمان والزيتون والذرة الرفيعة والذرة ال�ضفراء، وحتديد طرائق الري املالئمة للمياه املعاجلة وهي 
الري بالتنقيط والري حتت ال�ضطحي، ومن ثم متابعة ور�ضد التغريات احلا�ضلة يف خ�ضائ�ض الرتبة واملياه اجلوفية، ومراقبة 

نوعية املنتج النباتي.
بالن�ضبة للحم�ضيات بينت النتائج اأّن ل تاأثري لنوعية املياه يف حجم الثمار ون�ضبة اجلزء املاأكول، بينما اأدت املياه املعاجلة اأدت 
اإىل زيادة ن�ضبة فيتامني C يف ع�ضري ثمار احلم�ضيات مقارنة بع�ضري احلم�ضيات املروي مبياه عذبة، وكذلك الأمر بالن�ضبة 
للرمان املروي باملياه املعاجلة حيث اأبدت الأ�ضجار ا�ضتجابة وا�ضحة وعالية من حيث وزن الثمار وكمية الع�ضري، اإ�ضافة اإىل 

درجة احلمو�ضة مقارنة باملياه اجلوفية. 
وخالل عام 2013 جرت درا�ضة بيولوجية لثمار الرمان واحلم�ضيات لتقدير درجة تلوثها اجلرثومي حيث اأظهرت النتائج خلو 
الثمار املقطوفة من الأ�ضجار مبا�ضرة من امللوثات ال�ضارة ب�ضحة الإن�ضان، بينما ظهرت بع�ض اجلراثيم على الثمار ال�ضاقطة 

فوق �ضطح الرتبة اإل اأنها كانت �ضمن احلدود الآمنة ومل ت�ضل اإىل حدود ال�ضمية واخلطورة.
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 �صلطنة عمان: 
ا�ضتمر تنفيذ امل�ضروع يف كل من حمطة 
البحوث الزراعية بالرمي�ض، ويف موقع 
بع�ض  ل��ري  ب�ضحم  التنموي  امل�ضروع 
تنفيذ  مت  حيث  العلفية،  املحا�ضيل 

الأن�ضطة التالية: 
ــــول الــــــــذرة  ا�ــــصــــتــــجــــابــــة حمــــ�ــــص
بــاملــيــاه املعاجلة  الــ�ــصــفــراء لــلــري 
ا�ضتجابة  النتائج  اأظهرت  والعذبة: 
ال�ضفراء  ال�����ذرة  مل��ح�����ض��ول  ك��ب��رية 
اإنتاج  بلغ  حيث  املعاجلة،  باملياه  للري 
مقارنة  25ط/ه�  نحو  اخل�ضراء  املادة 

بال�ضاهد 18 ط/ه� املروي مبياه عذبة. اأي بزيادة نحو 39 % تقريبًا.
زراعة حم�صول القمحيلم )الرتيتيكايل( مروياً باملياه املعاجلة:

اأظهرت النتائج ا�ضتجابة حم�ضول القمحيلم للري باملياه املعاجلة بالن�ضبة لرتفاع 
املح�ضول  اإنتاجية  معنويًا  تفوقت  حيث  واجل��اف،  الأخ�ضر  العلف  ووزن  النبات 
املروي  بال�ضاهد  مقارنة   %  25 بن�ضبة  اجلاف  العلف  من  املعاجلة  باملياه  املروي 

باملياه العذبة.
زراعة حم�صول الدخن اللوؤلوؤي مروياً باملياه املعاجلة:بينت نتائج مو�ضمي 
اأعلى  كانت  املعاجلة  ال�ضحي  ال�ضرف  املروية مبياه  النباتات  اأن   )2013-2012(

التوايل  على  ط/ه�،   )16.59 و   54.01( واجلافة  اخل�ضراء  املادة  من  باإنتاجيتها 
مقارنة بتلك املروية باملياه العذبة )43.97 و 13.40( ط/ه�، على التوايل.

ميكن ال�ضتنتاج باأن ا�ضتخدام مياه ال�ضرف ال�ضحي املعاجلة ثالثيًا قد ح�ضنت 
والذرة  اللوؤلوؤي  والدخن  القمحيلم  ملحا�ضيل  املياه  ا�ضتخدام  وكفاءة  الإنتاجية 

ال�ضفراء التي متت درا�ضتها خالل الأعوام الثالثة املن�ضرمة. اأما فيما يتعلق برتكيز العنا�ضر املعدنية الثقيلة فقد كان هناك 
ارتفاع يف بع�ض العنا�ضر ولكن بقيت �ضمن حدود املقايي�ض واملعايري امل�ضموح بها.

3-3-2-4  م�صروع نقل تقانة الغاز احليوي اإىل الريف العربي:
اإىل  وتقود  البيئي  التلوث  مل�ضاكل  حل  بو�ضع  ت�ضاهم  فهي  الريفية  للتنمية  املالئمة  التقانات  اإحدى  احليوي  الغاز  تقانة  تعد 

حت�ضني الظروف البيئية يف الريف وتخفيف اآثار التلوث الناجمة عن  خمتلف اأنواع 
لال�ضتخدام  �ضالح  غاز  واحل�ضول على  والب�ضرية،  والنباتية  املخلفات احليوانية 
كم�ضدر للطاقة ي�ضمى الغاز احليوي، اإ�ضافة ملادة ع�ضوية متخمرة عالية اجلودة، 

عدمية الرائحة، ميكن ا�ضتخدامها ك�ضماد ع�ضوي جيد. 
املغربية  باململكة  الزراعي  للبحث  الوطني  املعهد  التن�ضيق مع  وعليه جاري حاليًا 
اإعداد  كما مت  احليوانية،  املخلفات  من  الغاز احليوي  اإنتاج  م�ضروع  تنفيذ  ب�ضاأن 
مقرتح م�ضروع حول ال�ضتفادة من املخلفات احليوانية واملنزلية عن طريق اإن�ضاء 
وحدات لإنتاج الغاز احليوي بهدف اقرتاحه على الهيئة القت�ضادية للقمة العربية 

للتمويل والتنفيذ يف بع�ض الدول العربية.
يف عام 2013 مت تنفيذ وحدتني لإنتاج الغاز احليوي يف منطقتي البقاع واجلنوب 
ل�ضالح وزارة الزراعة اللبنانية، كما متت درا�ضة وحدة لإنتاج الغاز احليوي ملعاجلة 

خملفات �ضوق اخل�ضار وم�ضلخ الأغنام والأبقار يف حمافظة النبطية يف لبنان.
كما مت ا�ضدار كتيب خا�ض عن تقانات الغاز احليوي ون�ضرها يف الريف العربي.
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3-3-3 م�صروع اإدارة الرتبة للمحافظة على خ�صوبتها وحت�صني اإنتاجيتها:
ينفذ امل�ضروع يف حمطات اأك�ضاد البحثية يف )اإزرع والالذقية(، ومت التو�ضل اإىل النتائج التالية:

1 - ا�ضتجابة اأ�ضجار احلم�ضيات يف املنطقة ال�ضاحلية من �ضورية للم�ضتوى 75 % من التو�ضية ال�ضمادية وكان الفرق بالإنتاج 
اأقل ظاهريًا بن�ضبة 20 % مقارنة بامل�ضتوى 100 % من التو�ضية ال�ضمادية، وبزيادة معنوية بن�ضبة 18 % مقارنة بال�ضاهد.

2 - ا�ضتجابة حم�ضول القمح املزروع مطريًا يف منطقة اأزرع يف �ضورية للم�ضتوى 75 % من التو�ضية ال�ضمادية )NPK( وبوجود 
املادة الع�ضوية مبعدل10ط/ه� ب�ضكل فّعال مقارنة بامل�ضتوى 100 % و150 % من التو�ضية ال�ضمادية املو�ضى بها ملح�ضول 

القمح املزروع مطريًا، وبال�ضاهد اأي�ضًا، وبزيادة تراوحت بني 34-28 %.
اإنتاجية  تاأثريًا مت�ضابهًا يف  )�ضماد الغاز احليوي، روث الأغنام املتخمر، ال�ضماد املعدين(  اأنواع الأ�ضمدة املختلفة  اأبدت   -  3

حم�ضول الذرة ال�ضفراء وكانت الفروق ظاهرية فيما بينها، ومعنوية مقارنة بال�ضاهد. حيث ميكن ا�ضتعمال اأي نوع من 
تلك الأ�ضمدة ح�ضب توفرها و�ضعرها.

اأ - تطوير املعادلة ال�صمادية لأ�صجار احلم�صيات باملنطقة ال�صاحلية ال�صورية:
اأظهرت النتائج اأنه ميكن توفري حوايل 25 % من كمية الأ�ضمدة املو�ضى بها للحم�ضيات مقابل نق�ض ظاهري يف املردود يقدر 

بنحو 20 % مقارنة مبعاملة التو�ضية ال�ضمادية 100 %، وبزيادة معنوية تقدر بنحو 18 % مقارنة بال�ضاهد دون ت�ضميد. 
ب - ا�صتجابة حم�صول القمح للفعل املتبادل بني العنا�صر ال�صمادية الكربى مع املادة الع�صوية:

املعهد  بالتعاون مع  باملنطقة  اأحد املزارعني  اإزرع ولدى  اأك�ضاد يف  يف حمطة بحوث   2012 لعام  الدرا�ضة  تنفيذ هذه  ا�ضتمر 
املادة  )NPK( بوجود  الكربى  الأ�ضمدة  التداخل بني م�ضتويات خمتلفة من  تاأثري  IPNI بهدف درا�ضة  النبات  لتغذية  الدويل 

الع�ضوية يف اإنتاجية حم�ضول القمح كزراعة مطرية. 
اأظهرت النتائج ا�ضتجابة حم�ضول القمح للم�ضتوى 75 % من التو�ضية ال�ضمادية املو�ضى بها مع اإ�ضافة املادة الع�ضوية مبعدل 
10 ط/ه�، حيث بلغ متو�ضط مردود احلب 2.56 ط/ه� مقارنة بكل من امل�ضتوى 75 % بدون مادة ع�ضوية )2.39(ط/ه�، وامل�ضتوى 

100 % )2.00، 1.90( ط/ه� بوجود املادة الع�ضوية وبدونها على التوايل، وامل�ضتوى 150 % )2.25، 1.98( ط/ه� بوجود املادة 

اأن  1.86( ط/ه� بوجود املادة الع�ضوية وغيابها على الرتتيب، علمًا   ،1.91( الع�ضوية وغيابها على التوايل، واأي�ضًا بال�ضاهد 
كمية الهطول املطري خالل املو�ضم بلغت 283.8 مم. هذا وقد �ضلكت نتائج الدرا�ضة املنفذة عند املزارع املنحى ذاته من حيث 

املردود وال�ضتجابة. 
ا�ضتمر تنفيذ هذه التجربة للمو�ضم ال�ضتوي )2012-2013( حيث لعبت املادة الع�ضوية مبعدل 10 ط/ه� دورًا وا�ضحًا يف ا�ضتجابة 
حم�ضول القمح املزروع مطريًا وباإ�ضافة العنا�ضر ال�ضمادية الكربى )NPK( يف ثالثة م�ضتويات )75،100،150(% من التو�ضية 
ال�ضمادية ملح�ضول القمح، حيث تقاربت نتائج املردود من احلب ال�ضايف والتي تراوحت بني 2.1-2.4 ط/ه� مقارنة بال�ضاهد 

1.8 طن /ه�.
ج- تاأثري �صماد الغاز احليوي يف اخل�صائ�ص اخل�صوبية للرتبة ويف مردود الذرة ال�صفراء:

نفذت هذه الدرا�ضة يف حمطة بحوث اأك�ضاد يف اإزرع لدرا�ضة تاأثري ال�ضماد 
الع�ضوي الناجت عن عملية اإنتاج الغاز احليوي بثالثة م�ضتويات )B1= 10ط/
من  )M=20ط/ه�����(  بامل�ضتوى  مقارنًا  B3= 30ط/ه����(  B2= 20ط/ه����،  ه���، 
ال�ضماد البلدي، والتو�ضية ال�ضمادية املعدنية )F( اإ�ضافة لل�ضاهد )C(، وذلك 
يف اخل�ضائ�ض اخل�ضوبية والأ�ضا�ضية للرتبة، ويف اإنتاجية حم�ضول الذرة 
الأ�ضمدة  اأنواع  بني  اأي فرق معنوي  النتائج عدم وجود  ال�ضفراء.واأظهرت 
البلدي،  ال�ضماد  احليوي،  الغاز  )�ضماد  الدرا�ضة  يف  امل�ضتعملة  املختلفة 
بينما  احلب  من  ال�ضفراء  الذرة  مردود  على  تاأثريها  يف  املعدين(  ال�ضماد 
كانت الفروق معنوية بني تلك الأنواع مقارنة بال�ضاهد، حيث تقاربت اإنتاجية 
الذرة ال�ضفراء امل�ضمدة باأنواع الأ�ضمدة املختلفة وتراوحت بني 3.05 و 3.56 

ط/ه�، مقابل اإنتاجية ال�ضاهد التي بلغت 1.94 ط/ه�.
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املـــــوارد املائيـــــــة
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4-1 برنامج الإدارة املتكاملة للموارد املائية
4-1-1 م�صروع الأمن املائي العربي 

4-1-1-1 م�صروع اخلطة التنفيذية لإ�صرتاتيجية الأمن املائي يف املنطقة 
العربية ملواجهة التحديات واملتطلبات امل�صتقبلية للتنمية امل�صتدامة

خالل  من  العربي  املائي  الأمن  حتقيق  تعزيز  يف  امل�ضاهمة  اإىل  العربي  املركز  ي�ضعى 
العربية  املنطقة  يف  املائي  لالأمن  العربية  لال�ضرتاتيجية  تنفيذية  عمل  خطة  اإع��داد 
القمة  يف  اعتمادها  بعد  امل�ضتدامة،  للتنمية  امل�ضتقبلية  واملتطلبات  التحديات  ملواجهة 
العربية املنعقدة يف العراق اآذار 2012، و�ض�در عن املك�تب التنفي�ذي للمجل��ض الوزاري 

العربي للمي�اه قرار بت�ضكيل جلنة لإعداد م�ضودة برنامج تنفيذي. 
وقد توىل اأك�ضاد، اىل جانب الأمانة الفنية للمجل�ض الوزاري العربي للمياه مهمة الإ�ضراف ومتابعة عمل اللجنة، و�ضمن هذا 

الطار مت مايلي:
متت مراجعة ال�ضرتاتيجية العربية وحمتويات وبنود اخلطة املقرتحة من قبل اأع�ضاء اللجنة، واأعد ملف حت�ضريي يحتوي 
ملخ�ض اخلطة التنفيذية املقرتحة وحمتواها، والهدف منها، وكيفية بنائها، واعتماد منهجية العمل املقرتحة لإجناز الف�ضول 
اجتماعني  العربية يف  الدول  الأخذ مبالحظات  مع  للمياه  العربي  الوزاري  للمجل�ض   .2013 وتقدميها يف حزيران  املطلوبة، 

تن�ضيقيني لأع�ضاء اللجنة يف بريوت خالل عام 2013.
وُقدم عر�ض �ضامل للف�ضول املحدثة للخطة التنفيذية والتزامات اأع�ضاء اللجنة، كما ُقدم برنامج العمل املقرتح ونوق�ضت كافة 
املقرتحات املر�ضلة اىل املركز العربي بهذا اخل�ضو�ض. كما عر�ض تقرير لتقدم العمل يف كتابة م�ضمون اخلطة وف�ضولها 
التنفيذية. وبهدف م�ضاركة اأو�ضع �ضريحة من اخلرباء واملجتمع املدين ملناق�ضة ال�ضرتاتيجية العربية لالأمن املائي وبرناجمها 
 )UNEP/ROWA( التنفيذي، عقدت ور�ضة عمل خا�ضة بذلك بالتن�ضيق مع برنامج الأمم املتحدة للبيئة – مكتب غربي اآ�ضيا
والأمانة الفنية يف عمان  يف 28 ت�ضرين الثاين 2013. وقام اأك�ضاد باإعداد ن�ضخة اأولية للخطة املتكاملة ومت ار�ضالها اىل الأمانة 
الفنية  بتاريخ 2013/10/11 ليتم توزيعها على الدول العربية من اأجل اإبداء املالحظات، متهيدًا لعر�ضها على الجتماع التا�ضع 

للجنة العلمية ال�ضت�ضارية للمجل�ض الوزاري العربي للمياه يف كانون الثاين 2014.
4-1-1-2 م�صروع الإدارة املتكاملة للموارد املائية لتحقيق تنمية م�صتدامة يف املنطقة العربية

�ضمن م�ضروع الأمن املائي يف املنطقة العربية ي�ضعى اأك�ضاد لتنفيذ اأربعة م�ضاريع منبثقة عن م�ضروع الإدارة املتكاملة للموارد 
املائية، وقد اأقر املجل�ض الوزاري العربي للمياه هذه امل�ضاريع وهي:

•رفع كفاءة ا�ضتعمال املياه يف املنطقة العربية.
•التغريات املناخية وتاأثرياتها على املوارد املائية يف الدول العربية.

•التو�ضع يف ا�ضتخدام املوارد املائية غري التقليدية.
•تطبيق النهج الت�ضاركي يف اإدارة املوارد املائية.

قام املركز العربي باإعادة �ضياغة مقرتحات م�ضاريع الإدارة املتكاملة للموارد املائية ح�ضب املالحظات التي اأبدتها ال�ضناديق 
هذه  لتنفيذ  اللوج�ضتية  امل�ضاعدة  تقدمي  على  وافقت  والتي  م�ضروع،  بكل  املعنية  ال��دول  مالحظات  وجميع  املمولة  العربية 

امل�ضاريع.
م�صروع رفع كفاءة ا�صتعمال املياه يف الوطن العربي 

عمل "اأك�ضاد" على �ضياغة مكون م�ضروع رفع كفاءة الري بناء على طلب ال�ضندوق العربي لالإمناء القت�ضادي والجتماعي 
واإعداد الن�ضخة الأوىل من دفرتي ال�ضروط املرجعية: الأول بهدف اإعداد درا�ضة مرجعية حول تقييم واقع كفاءة ا�ضتعمالت 
والكويت،  واملغرب  وتون�ض واجلزائر  والأردن وم�ضر  ولبنان  �ضورية  كٍل من  اأ�ضا�ضي يف  ب�ضكل  الري  كفاءة  الزراعة  املياه يف 
ودرا�ضة جتاربهم يف هذا املجال  والثاين لإعداد درا�ضة �ضاملة يف جمال كفاءة ا�ضتعمال املياه يف الزراعة حتلل واقع كفاءة 
الدول  الري يف  اأو�ضاع كفاءة  وتقيم  املو�ضوع،  املنجزة حول ذات  املرجعية  الدرا�ضات  اعتمادًا على  الري  املياه يف  ا�ضتعمال 
العربية، وحتدد اأوجه الق�ضور، واأهم املعوقات التي حتول دون رفع الكفاءة، وتقرتح برنامج عمل ي�ضمل امل�ضاريع، والأن�ضطة 

الالزم القيام بها يف الدول العربية للحد من العجز املائي الذي تعاين منه معظم هذه الدول. 

يهدف الربنامج اإىل 
حتقيق مبداأ الإدارة املتكاملة 
للموارد املائية وتطبيق النهج 

الت�ض�اركي يف اإدارة تلك 
املوارد للو�ضول اإىل حتقيق 

ال�ض��تخدام امل�ض�تدام والأمثل  
للموارد املائية ال�ض�طحية 

واجلوفية.
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م�صروع درا�صة التغريات املناخية وتاأثرياتها على املوارد املائية يف املنطقة 
العربية:

اأعيدت �ضياغة وثيقة امل�ضروع لتتكامل مع امل�ضروع املتعلق بتقييم التغريات 
املناخية الذي ي�ضارك اأك�ضاد يف تنفيذه  �ضمن امل�ضروع املمول من الوكالة 
ال�ضويدية )�ضيدا( بحيث ي�ضتفاد من املنحة التي خ�ض�ضها �ضندوق اأبو ظبي 
املتممة  الن�ضاطات احليوية  لإجناز  اأمريكي  دولر  األف   500 بقيمة  للتنمية 
حيث  من  الزراعي  القطاع  على  املناخية  التغريات  اآث��ار  بتقييم  واملتعلقة 
يف  الزراعية  للمحا�ضيل  املائية  والحتياجات  املتجددة  املائية  املوارد  تغري 
بع�ض الدول العربية الأكرث تاأثرًا بتغريات املناخ وبذلك يلبي طلباتها ويدعم 
جهودها يف و�ضع �ضيا�ضات وخطط  التكيف مع التغريات املناخية املتوقعة 

واآثارها املحتملة على التنمية امل�ضتدامة. 
اأما بخ�ضو�ض م�ضروع تقييم اأثر التغريات املناخية على املوارد املائية يف الوطن العربي بالتعاون مع  ESCWA فاإن الأعمال 

ت�ضري ح�ضب الربنامج املقرر وقد اأجنز اأك�ضاد ماياأتي: 
• جمع البيانات املناخية )احلرارة والهطول( وتقييمها وت�ضنيف املتوافر منها �ضمن قاعدة بيانات منا�ضبة ملعظم البلدان 

العربية )2012 – 1850(.
•النتهاء من ت�ضغيل النموذج املناخي RegCM4 ملحاكاة مناخ الو�ضع الراهن واملعايرة وحتليل النتائج.

•تقييم البيانات الهيدرولوجية والنماذج الهيدرولوجية املتوفرة ومعايري اختيارها 
املنطقة  املائية يف  املوارد  املناخية على  التغريات  اأثر  تقييم  اأجل  ل�ضتخدامها من 

العربية، وحت�ضري البيانات الهيدرولوجية ملناطق الدرا�ضة يف الأحوا�ض املعتربة.
•البدء بالنمذجة الهيدرولوجية لالختبار يف ثالثة اأحوا�ض مائية يف كل من تون�ض 

والإمارات و�ضورية .
 : GIZ ويف اإطار م�صروع التكيف مع التغريات املناخية بالتعاون مع

مت توقيع مذكرة تفاهم مع GIZ يف الربع الأخري من العام 2012، وبداأ املركز العربي 
اإليه �ضمن هذا امل�ضروع حيث متت مناق�ضة الطرائق الف�ضلى  تنفيذ املهام املوكلة 
للتكيف مع التغريات املناخية يف الوطن العربي وتنفيذ ثالثة م�ضاريع رائدة يف كل 
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من الأردن ولبنان وم�ضر، وهي: 
1(م�ضروع درا�ضة اإمكانية التغذية الإ�ضطناعية للمياه اجلوفية يف ال�ضاحل اللبناين عند منطقة احلازمية ببريوت للحد من 

تداخل مياه البحر املاحلة مع املياه اجلوفية العذبة.
2( تنفيذ م�ضروع ال�ضتعمال امل�ضرتك ملياه الري وال�ضرف الزراعي يف منطقة البحرية يف م�ضر.

3( درا�ضة اإمكانية ح�ضاد مياه الأمطار وتغذية الطبقة اجلوفية يف منطقة حو�ض الأزرق يف الأردن. 
هذا وقد اأعد خرباء اأك�ضاد درا�ضة مرجعية للم�ضاريع الثالثة، ويقوم فريق عمل متخ�ض�ض مبتابعة تنفيذها مع اجلهات املعنية 

يف الدول الثالث.
م�صروع تطبيق النهج التكاملي لإدارة للموارد املائية

قام املركز العربي وبطلب من البنك الإ�ضالمي للتنمية باإعادة �ضياغة وثيقة امل�ضروع وحتديد نطاقاته وطرح تطبيقه يف بع�ض 
الدول العربية كخطوه اأوىل وتقلي�ض ميزانية امل�ضروع لتتنا�ضب مع ما ميكن اأن يقدمه البنك الإ�ضالمي للتنمية، ومت اإر�ضال 
وثيقة امل�ضروع املعدلة اإىل البنك الإ�ضالمي للتنمية واىل الأمانة الفنية  للمجل�ض الوزاري العربي للمياه. وقد اأبدت الوزارات 

املعنية يف كل من �ضورية وم�ضر وتون�ض ترحيبها بالتعاون يف اإجناز هذا امل�ضروع.
م�صروع ال�صتخدام امل�صتدام للموارد املائية غري التقليدية

التوا�ضل مع �ضندوق الأوبك والأمانة الفنية للمجل�ض الوزاري العربي للمياه، مبا يخ�ض منهجية العمل  تابع املركز العربي 
املقرتحة وخطة العمل وال�ضركاء املحتملني يف تنفيذ امل�ضروع، وقدم وثيقة فنية ومالية لبنود ن�ضاطات امل�ضروع.

الريا�صية  التقانات  با�صتخدام  املائية  املوارد  اإدارة  التكاملي يف  النهج  م�صروع تطبيق   2-1-4
احلديثة: 

4-1-2-1 م�صروع اإعداد نظام دعم القرار لتحقيق الإدارة املتكاملة للموارد املائية:
التام بني العر�ض والطلب  التكامل  املائية املحدودة بني ال�ضتخدامات الزراعية والبلدية والبيئية  يتطلب تخ�ضي�ض املوارد 
قوية  باأداة  الق�ضايا  دمج هذه  اإىل   ،WEAP املائية  املوارد  وتقييم  تخطيط  نظام  يهدف  البيئية.  والعتبارات  املياه  ونوعية 
وعملية للتخطيط املتكامل للموارد املائية. وقد طور  اأك�ضاد هذا النظام بالتعاون مع املعهد الفدرايل لعلوم الأر�ض واملوارد 
)SEI(، ويقوم املركز  اأملانيا »BGR”ومعهد ا�ضتوكهومل للبيئة يف مدينة بو�ضطن يف الوليات املتحدة الأمريكية  الطبيعية يف 

ويقوم اأك�ضاد حاليًا بن�ضر هذه التقانة يف الدول العربية باعتباره بيت خربة للمنطقة العربية.
الإجنازات الأ�صا�صية:

يف  �ضيوعا  الأك���رث  ال��ن��م��وذج  م��ع   WEAP من���وذج  رب��ط  يعد 
منذجة املياه اجلوفية MODFLOW اأحد اأهم الإجنازات يف 
بتزويده  النظام  نطاق عمل  تو�ضيع  اإىل  اإ�ضافة  امل�ضروع  هذا 
باأدوات اإ�ضافية ت�ضاعد متخذ القرار على حل جمموعة اأكرب 
عن  عبارة  وهي  املائية  امل��وارد  ب��اإدارة  املتعلقة  امل�ض�اكل  من 
و  Model  Optimizationو  MABIA اأ�ضا�ضية:  برامج  ثالثة 

.MODPATH

MABIA: برنامج•
تطوير  مت  املائية  للموارد  املتكاملة  الإدارة  مفهوم  ل�ضتكمال 
اجلانب الذي يخت�ض بح�ضاب الحتياجات املائية للمحا�ضيل 
وللغطاء النباتي ب�ضكل عام كون الزراعة هي امل�ضتهلك الأكرب 
للموارد املائية يف معظم الدل العربية، لذلك مت اختيار برنامج 
MABIA الذي مت تطويره يف املعهد الوطني للعلوم الفالحية 

يف تون�ض )INAT( وربطه مع WEAP ملا له من ميزات كثرية 
نذكر منها:

- اإمكانية ح�ضاب قيم النتح - تبخر املرجعي والفعلي اليومي.
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FAO-56 ثنائية معامل املح�ضول والتي متكن من ف�ضل  - اعتماد طريقة 
النتح عن التبخر من �ضطح الرتبة. 

- جدد عدة طرائق جلدولة الري تتنا�ضب مع الطرائق ال�ضائعة يف الوطن 
العربي.

من  ال�ضتفادة  من  متكن  واملحا�ضيل  للرتب  كبرية  بيانات  قاعدة  جدد   -
الربنامج حتى يف حال عدم توفر بيانات كثرية عن منطقة الدرا�ضة. 

- امكانية ح�ضاب الرا�ضح اإىل املياه اجلوفية.
اإدخ��ال اجلوانب  للمحا�ضيل مما ميكن من  الغلة  وجود منوذج حل�ضاب   -

الجتماعية القت�ضادية يف درا�ضة كفاءة ا�ضتعمال املياه يف الزراعة.
:Model Optimization برنامج•

الإدارة املتكاملة تعني عدم اإغفال اأي مكون من مكوناتها لذا تركز الهتمام 
القت�ضادية  اجلوانب  تعالج  برجميات  ت�ضمني  على  الأخ��رية  املراحل  يف 

والجتماعية وكذلك نوعية املياه.
مت اختيار برنامج All-Water-gw الذي يقوم بتحديد ال�ضتخدام الأف�ضل 

للمياه اجلوفية عن طريق ربطه بربنامج Modflow وذلك من خالل:
-تاأمني الحتياج املائي املطلوب بالنوعية املالئمة.

-احلد الأدنى للتكلفة.
-تخفي�ض الهبوط يف من�ضوب املياه اجلوفية.

كما ومت اأي�ضا اإعداد دليل امل�ضتخدم واأمثلة تطبيقية لتو�ضيح وت�ضهيل كيفية 
.WEAP ا�ضتخدامه مع

:MODPATH برنامج•
ومناطق  اجلوفية  املائية  الأو�ضاط  يف  امللوثات  حركة  حتديد  يف  ي�ضتخدم 

التلوث املحتملة وحتديد حرم امل�ضادر املائية. 
اأعد اأك�ضاد يف الربع الأخري من العام 2012 كتيبًا يت�ضمن تلخي�ضًا للجوانب 
الفنية التي يت�ضمنها WEAP، ول�ضيما بعد الإ�ضافات التي متت من خالل 
الفرقاء  قبل  من  وتنقيحه  اإع���داده  ومت   ،BGR ال���  و  املركز  بني  التعاون 
امل�ضاركني يف امل�ضروع ويعمل اأك�ضاد  على ن�ضره يف الدول واملوؤ�ض�ضات املعنية 
ما �ضي�ضاعد على التعريف ب�ضكل اأو�ضع بالربنامج WEAP الذي ي�ضاعد يف 

تطبيق الإدارة املتكاملة للموارد املائية. 
وقد تقدم املركز العربي مبقرتح م�ضروع متمم لوزارة التعاون القت�ضادي 
املتكاملة  الإدارة  يف  القرار  دعم  نظام   " بعنوان   BMZ الأملانية  والتطوير 
اإدارة املوارد  للموارد املائية"، وهو ا�ضتمرار ودعم للم�ضروع املنجز، ولن�ضر الأدوات املطورة وامل�ضتخدمة يف دعم القرار يف 

املائية. 
4-1-2-2 ا�صتخدام تقانات النمذجة الريا�صية يف اإدارة املوارد املائية اجلوفية:

ميتلك اأك�ضاد خربة متميزة يف جمال النمذجة الريا�ضية حلركة املياه اجلوفية، طور من خاللها العديد من النماذج الناجحة 
لإدارة الأحوا�ض املائية اجلوفية العربية حيث ا�ضتخدمت كاأداة لتحقيق الإدارة الف�ضلى لهذه الأحوا�ض وفق خطط ا�ضتثمارية 

خمتلفة ويتابع حاليًا درا�ضة عدة اأحوا�ض مائية جوفية.  
4-1-2-2-1 النموذج الإقليمي حلو�ص ال�صاحل ال�صوري:  من اأجل حتقيق الهدف من امل�ضروع اتبعت املنهجية الآتية:

1 - جمع كامل املعطيات والبيانات والدرا�ضات املتوافرة عن املوارد املائية يف حو�ض ال�ضاحل ال�ضوري واإن�ضاء قاعدة بيانات 
خا�ضة بها متكن من تخزين واإدارة البيانات وحتليلها.
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2 - حت�ضري كافة املخططات وال�ضرائح الالزمة لتغذية النموذج الريا�ضي املعد 
با�ضتخدام نظام املعلومات اجلغرايف واأدواته.

احلوامل  ومتثيل    MODFLOW با�ضتخدام  الريا�ضي  النموذج  اإن�ضاء   -  3

اخلم�ضة الرئي�ضة يف احلو�ض.
املائي  اخلزان  حالة  متثل  التي  الثبات  حلالة  الريا�ضي  النموذج  معايرة   -  4

اجلويف على املدى الطويل.
الثبات الذي ميثل الو�ضع الراهن  - معايرة النموذج الريا�ضي حلالة عدم   5

للخزان املائي اجلويف.
املائية  ال�ضتثمارات  زي��ادة  متثل  افرتا�ضية  �ضيناريوهات  خم�ضة  تطبيق   -  6

الرئي�ضية لأغرا�ض ال�ضرب لع�ضرة �ضنوات.
الإجنازات الرئي�صة:

واخلا�ضة بحو�ض ال�ضاحل ال�ضوري. •اإن�ضاء قاعدة بيانات عالئقية مع واجهات الإدخال وال�ضتعالم امللحقة بها 
يف حو�ض ال�ضاحل ال�ضوري. •اإعداد درا�ضة حتليلية عن حالة املعرفة عن املوارد املائية ال�ضطحية واجلوفية 
اجلوفية •و�ضع منوذج اعتباري ميثل الأو�ضاع الهيدروجيولوجية املعربة عن احلوامل  امل��ي��اه  تغذية  وظ���روف  احل��دي��ة  وال�����ض��روط  احل��و���ض  امل��ائ��ي��ة يف 

وال�ضتثمارات املائية القائمة.
اإليها وال�ضادرة •بناء منوذج ريا�ضي رقمي يعرب عن الأبعاد الهند�ضية للحوامل املائية اخلم�ضة  الرئي�ضة وخوا�ضها الر�ضحية واجلريانات اجلوفية الواردة 

منها وال�ضتثمارات املائية اجلوفية القائمة على كل منها.
املطري وثبات كمية ال�ضخ امل�ضتثمر خالل ثمانية �ضنوات و تفرت�ض الأربعة •تطبيق خم�ضة �ضيناريوهات يفرت�ض الأول منها ثبات املعدل الو�ضطي للر�ضح 
الباقية زيادة معدل ا�ضتثمار مياه ال�ضرب بن�ضبة 4 % �ضنويًا توافقًا مع معدل 
النمو ال�ضكاين، مع ثبات معدل ال�ضحب من اآبار الري وثبات معدل الر�ضح 
املطري  الر�ضح  معدل  انخفا�ض  منها  الأخ��ري  ال�ضيناريو  ويفرت�ض  املطري 
بن�ضبة 20 % خالل �ضنتني متتاليتني والتنبوؤ يالتبدلت املتوقعة ملنا�ضيب املياه 

اجلوفية يف احلو�ض واملوازنة املائية املتوقعة.
4-1-2-2-2 النموذج الريا�صي ملنطقة دم�صرخو: 

يهدف امل�ضروع اإىل تقييم الو�ضع الراهن لتداخل مياه البحر مع املياه العذبة 
وو�ضع  للمنطقة  هيدروجيولوجي  ريا�ضي  منوذج  باإعداد  دم�ضرخو  منطقة  يف 
�ضيناريوهات  بتطبيق  اجلوفية  املياه  منا�ضيب  تغريات  حول  م�ضتقبلية  تنبوؤات 
خمتلفة ولأعوام متعددة وفق خطة ال�ضتثمار املعتمدة يف وزارة املوارد املائية 

واختيار ال�ضيناريو الأف�ضل ل�ضتثمار املياه اجلوفية.  
الإجنازات الرئي�صية:

�ضهل  يف  اجل���ويف  امل��ائ��ي  اخل���زان  ع��ن  هيدروجيولوجية  درا���ض��ة  •اإع����داد 
دم�ضرخو. 

�ضهل  يف  اجلوفية  املياه  نوعية  تطور  عن  تاريخية  حتليلية  درا�ضة  •اإعداد 
دم�ضرخو من عام 1974.

•اإجناز النموذج الريا�ضي ومعايرته حلالتي الثبات وعدم الثبات والتاكد من حماكاته ال�ضحيحة للظروف الطبيعية بتطبيق 
طريقة احلل العك�ضي يف حتديد املعامالت الهيدروليكية املختلفة ومقارنة نتائج ح�ضاب النموذج لقيم من�ضوب املياه اجلوفية 
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وامللوحة العامة للمياه اجلوفية مع نتائج القيا�ضات احلقلية لها حيث بلغت الفروقات 
بني القيم املح�ضوبة واملقا�ضة 20�ضم بالن�ضبة ملن�ضوب املياه اجلوفية و33.5 ملغ/لرت 
بالن�ضبة للملوحة العامة ما يعني مقاربة النموذج الريا�ضي املعد لظروف تخزين 

وحركة املياه اجلوفية يف �ضهل دم�ضرخو.

•اختبار عدة �ضيناريوهات افرتا�ضية تعك�ض التبدلت املناخية وخطط ال�ضتثمار 
امل�ضتقبلية منها �ضيناريو م�ضاعفة معدل ال�ضتثمار من الآبار من عام 2010 حتى 
عام 2020 الذي اأظهر اأن مقدار الهبوط يف منا�ضيب املياه اجلوفية ي�ضل اإىل نحو 
1.0 مرت على م�ضتوى احلو�ض واأ�ضار اإىل حدوث زيادة م�ضتمرة يف درجة تركيز 
القريبة من  املواقع  اأحد  الأوىل يف  ال�ضت  ال�ضنوات  الذائبة خالل  الكلية  الأمالح 
�ضاحل البحر وبعدها يحدث ثبات يف درجة تركيز الأمالح.  وعليه يجب تفادي 
عن  تقل  م�ضافة  البحر  �ضاحل  عن  تبعد  التي  املناطق  يف  ال�ضيناريو  هذا  تطبيق 

1000 م.

عكار  �صهل  ملنطقة  الــريــا�ــصــي  الــنــمــوذج   3-2-2-1-4
)البقيعة(:

املمتدة  للمنطقة  ريا�ضي  منوذج  اإع��داد  اإىل  امل�ضروع  يهدف 
اللبنانية  ملعاجلة  قرب  الزرقا وحتى احل��دود  نبع عني  من 
املياه اجلوفية من �ضطح الأر�ض من حيث اأن املنا�ضيب املائية 
�ضيمكن  وبالتايل   الأر����ض،   �ضطح  ف��وق  اأو  قريبة  اجلوفية 
النموذج الريا�ضي من اإعداد التوقعات امل�ضتقبلية لال�ضتثمار 
انطالقًا من اخلطة التي تقدمها الإدارة وبيان اأف�ضل احللول 

املقرتحة لال�ضتثمار. 
الإجنازات الرئي�صة:

1( و�ضع النموذج الهيدروجيولوجي العتباري: اعتمادًا على 

حتليل املعطيات مت بناء النموذج الهيدروجيولوجي العتباري ملنطقة الدرا�ضة، حيث اأمكن التمييز بني حاملني  يف املنطقة 
تو�ضعات  من  املوؤلف  الثاين  واحلامل    ،)Q,N,Bn( النيوجني  والبازلت  والنيوجني  الرباعي  لتو�ضعات  الأول  احلامل  وهما 

الكريتا�ضي الأعلى. )C5,C4(  وليتك�ضف �ضمن منطقة الدرا�ضة. 
منطقة  يف  ال�ضتثمارية،  الآبار  معطيات  حتليل  على  اعتمادًا  املختلفة،  املائية  احلوامل  مابني  املتبادلة  العالقات  درا�ضة   )2

الدرا�ضة.
3( و�ضع ال�ضروط احلدية للحاملني الأول والثاين واإعداد ال�ضرائح الالزمة لذلك.  
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4( ال�ضفات الهيدروليكية للطبقات احلاملة: تتغري قيم معامل الناقلية الهيدروليكية للحامل الأول �ضمن جمال وا�ضع ب�ضبب 
من  الثاين  للحامل  الهيدروليكية  الناقلية  معامل  قيم  كانت  بينما  الدرا�ضة،  منطقة  �ضمن  ال�ضائدة  اجليولوجية  البنية 

عمرالكريتا�ضي اأقل ن�ضبيًا وتتغري �ضمن جمال حمدود �ضمن منطقة الدرا�ضة ب�ضبب البنية اجليولوجية الب�ضيطة له.
5( اإعداد �ضريحة الرا�ضح اإىل املياه اجلوفية من الهاطل املطري.

6( اإعداد �ضريحة ال�ضتخدامات الراهنة للموارد املائية.
7( ا�ضتخدام املياه ال�ضطحية )مياه الأنهار ومياه ال�ضدود �ضمن منطقة الدرا�ضة(.

8( اإعداد املوازنة املائية للحامل الأول ملنطقة الدرا�ضة.
4-1-2-3 م�صروع درا�صة التو�صع يف زراعة القمح با�صتخدام املياه اجلوفية يف وليتي نهر النيل وال�صمالية يف 

جمهورية ال�صودان- الدرا�صات املائية:
منها  والتحقق  املتاحة  املعلومات  تقييم  اإىل  الدرا�ضة  تهدف 
الكهربائية،  اجليوفيزيائية  القيا�ضات  بع�ض  وتنفيذ  ميدانيًا، 
امل�ضح  اأعمال  تنفيذ  اىل  بالإ�ضافة  القيا�ضات  نتائج  وتف�ضري 
الهيدروجيوجلي يف املناطق الثمانية وجوارها و�ضوًل اإىل جمرى 
املياه  اآبار  بيانات  مت�ضمنة حتديث  نهر عطربة،  اأو  النيل  نهر 
التعرف  بغية  املحفورة حديثًا  الآبار  وتوثيق  واإح�ضاء  اجلوفية 
 Hydrogeological( ال�ضائدة  الهيدروجيولوجية  على الظروف 
وخ�ضو�ضيات  امل�ضتهدفة  الثمانية  املناطق  يف   )conditions

والنوعية،  الكمية  حيث  من  امل�ضتثمرة  اجلوفية  املياه  طبقات 
واأبعادها  اجلوفية  للمياه  احلاملة  الطبقات  انت�ضار  وكيفية 
الدرا�ضات  خ��الل  م��ن  امل��ت��واف��رة  الهيدروليكية  وامل��ع��ام��الت 
ال�ضابقة، وحتليل كافة البيانات واملعطيات واملخططات للتو�ضل 
اإىل املوا�ضفات الطبيعية ال�ضائدة يف املناطق الثمانية، واختيار 
املواقع الواعدة يف كل منطقة من حيث املوارد املائية اجلوفية.

4-2 برنامج تنمية املوارد املائية
4-2-1 م�صروع اإدارة مياه الفي�صان وح�صاد مياه الأمطار

الأردنية  اململكة  يف  اجلــوفــيــة  للمياه  ال�صطناعية  والــتــغــذيــة  الأمـــطـــار  مــيــاه  حــ�ــصــاد  مــ�ــصــروع   1-1-2-4
الها�صمية:

ينفذ هذا امل�ضروع بالتعاون  بني اأك�ضاد و   GIZ    ووزارة املياه والري يف الأردن،  ويهدف  اإىل املحافظة على ا�ضتدامة املوارد 
املائية اجلوفية من خالل ا�ضتخدام تقانات التغذية  ال�ضطناعية، ويت�ضمن امل�ضروع درا�ضة هيدرولوجية وهيدروجيولوجية، 
�ضيتم بناء عليها حتديد املواقع  املالئمة للتغذية ال�ضطناعية ومن ثم درا�ضة عدة بدائل للتغذية ال�ضطناعية مثل ال�ضدات 
املائية وحواجز ن�ضر املياه، و�ضيتم اإجراء درا�ضة تف�ضيلية لهذه التقانات. وقد ُبدء بتنفيذ امل�ضروع بداية عام 2012  وي�ضتمر 

لنهاية  2014 .
الجنازات الرئي�صية 

1 - مراجعة الدرا�ضة املعدة من قبل ال� BGR حول اختيار املواقع املالئمة للتغذية الإ�ضطناعية للمياه اجلوفية  حيث مت حتليل 
املعايري امل�ضتخدمة يف الدرا�ضة فوجد اأنه مت اعتبار م�ضاحات وا�ضعة من حو�ض الزرق غري مالئمة للتغذية ال�ضطناعية 
بتحليل  ي�ضتبدل  اأن  ويجب  دقيق  غري  ال�ضرط  هذا  ا�ضتخدام  لكن  مم   75 من  اأق��ل  الأمطار  اأن  وهو  واح��د  �ضرط  ب�ضبب 

ل. هيدرولوجي مف�ضّ
2 - مراجعة الدرا�ضة املعدة من قبلUSAID حول تنفيذ من�ضاآت تغذية ا�ضطناعية يف منطقة وادي البطم.

3 - اإعداد درا�ضة اأولية هيدرولوجية حلو�ض الأزرق: مت حتديد خريطة امل�ضيالت املائية با�ضتخدام النموذج الريا�ضي WMS  و
DEM. النموذج الريا�ضي WMS عبارة عن منوذج هيدرولوجي متكامل مت اإعداده من قبل خمترب الأبحاث للنمذجة البيئية 
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يف جامعة بريغهام يونغ يف الوليات املتحدة الأمريكية. ميكن با�ضتخدام هذا النموذج حتديد اجتاه جريان املياه ال�ضطحية 
وم�ضارات امل�ضيالت املائية بدرجات خمتلفة وحدود الأحوا�ض ال�ضاكبة واملوا�ضفات املورفولوجية لهذه الأحوا�ض. 

ال�ضور  بيانات  على  العتماد  لذلك مت  الدرا�ضة،  موقع  املوجودة  يف  املطرية  املحطات  �ضاعية من  بيانات مطرية  تتوفر  مل 
بتباعد  �ضاعات   البيانات كل ثالث  تتوافر هذه  نا�ضا. حيث  الأمريكية  الف�ضاء  وكالة  املن�ضورة من قبل   TRMM الف�ضائية  

جغرايف 00.250× 0.25  )اأي بحدود 28 كم ×28 كم(.  
وقد بينت نتيجة هذه الدرا�ضة اأنه بالرغم من اأن الأمطار قليلة يف حو�ض الأزرق ولكن العوا�ضف املطرية عالية ال�ضدة وتوؤدي 

اإىل ح�ضول جريان �ضطحي بكميات كبرية.

4-2-1-2 م�صروع ح�صاد مياه الأمطار يف اجلبل الأخ�صر يف ليبيا: 
نفذ هذا امل�ضروع بناًء على التفاقية املوقعة بني املركز العربي  ووزارة الزراعة والرثوة  احليوانية والبحرية  الليبية بالتعاون مع 
البنك الإ�ضالمي للتنمية بهدف اإجراء درا�ضة لإقامة بحريات  جبلية يف منطقة اجلبل الأخ�ضر يف ليبيا من اأجل تاأمني مورد 

مائي اإ�ضايف وزيادة و�ضمان الإنتاجية  الزراعية.
لقد قام املركز العربي بتنفيذ املرحلة الأوىل من امل�ضروع بجمع وحتليل املعطيات واملعلومات املتاحة  حول املناخ واملوارد املائية 
القت�ضادية  والظروف  الزراعية  والأنظمة  والهيدرولوجيا  واجليولوجيا  وال�ضكان  واجلغرافيا  الأرا�ضي  وا�ضتخدام  والرتبة 
والجتماعية وال�ضيا�ضات وحقوق امللكية  اخلا�ضة، كما عمل على حتليل املعلومات املناخية املتاحة، وتنفيذ درا�ضة  هيدرولوجية 
ليبيا،  يف  الفنيني  مع  للم�ضروع  بالتعاون  واجتماعية  اقت�ضادية  درا�ضة  اأعد  كما  والطبوغرافية،  الرتبة  و درا�ضة  تف�ضيلية، 
مت  والنمذجة  الريا�ضية.     GIS  اجلغرافية املعلومات  ونظم  بعد  عن  ال�ضت�ضعار  تقانات  وبا�ضتخدام  الدرا�ضات  على  وبناء 

حتديد11موقعًا بهدف تنفيذ  بحريات جبلية.
والعنب  والزيتون   التني  زراعة  البحريات اجلبلية  من  اأجل  لهذه  اإقت�ضادي  تقييم  اأجري  الدرا�ضة  الثانية من  املرحلة  ويف 

املوا�ضفات املور فولوجية لالأحوا�ض الهيدرولوجية يف منطقة الدرا�ضة

ال�ضنة حجم اجلريان ال�ضطحي م3
0 1998

224073 1999
665780  2000

0 2001
51954 2002
182067 2003
912615 2004
7081 2005

159310.8 2006
244764 املتو�ضط

0 احلد الدنى

حجم اجلريان ال�ضطحي خالل الفرتة 2006-1998 
حلو�ض �ضاكب  م�ضاحته 500 م2 يقع يف حو�ض الأزرق
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 ) NPV ( والقمح وال�ضعري، ووجد اأن �ضايف القيمة  احلالية 
ملحا�ضيل القمح وال�ضعري دومًا �ضالبة، لذلك ا�ضتنتج عدم 
اجلدوى القت�ضادية من  ا�ضتخدام مياه البحريات اجلبلية 
يف منطقة الدرا�ضة لري حما�ضيل القمح وال�ضعري. بينما 
مياه  ا�ضتخدام  عند  امل��ال  راأ���ض  ف��رتة  ا�ضرتداد  اأن  وج��د 
البحريات لري اأ�ضجار التني والزيتون والعنب ترتاوح بني 

9 و14  �ضنة. 
بني  الزيتون  لأ�ضجار    IRR  الداخلي العائد  معدل  ت��راوح 
والتني  العنب  قيمة  IRR    لأ�ضجار  وتراوحت  و19.7   15.3
بني 8.8 و14.8. وبينت الدرا�ضة اأنه بالرغم من اأن الكلفة 
اأنها  اإل  اجلبلية  البحريات  لإن�ضاء  ال�ضتثمارية  عالية 

اإدارة املوارد املائية وال�ضتفادة من  اأن حت�ضن  دخل املزارعني ب�ضكل كبري وحت�ضني  جمدية من الناحية القت�ضادية وميكن 
مياه الأمطار. 

4-2-1-3 الدرا�صة املائية حلو�ص احلماد العراقي:
يهدف امل�ضروع اإىل معاجلة التدهور الكبري الذي اأ�ضاب الباديتني ال�ضمالية واجلنوبية من احلو�ض ويتم العمل بالدرا�ضات يف 

جمال املوارد املائية ال�ضطحية واجلوفية على مرحلتني:
•املرحلة الأوىل: وتهدف اإىل تقييم الواقع الراهن واإتخاذ 
الأمطار  لتنفيذ من�ضاآت حل�ضاد مياه  الإجراءات  بع�ض 
من  دائ��م  مائي  م�ضدر  وتوفري  النباتي  الغطاء  لتنمية 

املياه اجلوفية.
كامل  يف  املائية  املوارد  تقييم  وتت�ضمن  الثانية:  •املرحلة 
املنطقة وحتديد املناطق الواعدة من حيث توافر املوارد 

املائية واإمكانية ال�ضتثمار.
و مت خالل عامي 2012 - 2013 اإجناز الآتي:

والتقارير  والدرا�ضات  املناخية  البيانات  وحتليل  •تقييم 
نتائج  اإىل  بالإ�ضافة  العراقي،  اجلانب  من  املتوافرة 

امل�ضوحات امليدانية، وحتديد مواقع الآبار. 
•تقدير اجلريان بكل حو�ض.

املنطق�����������ة )UTM( الحداثيات املوق�������������ع
X Y

غرنادة - �ضحات 580888 3624294 وادي مو�ضى
القيقب 604071 3620154 �ضيدي بوذراع

عني مارة 626232 3628446 ام قديح
تكان�ض -املرج 516754 3586144 تكاني�ض خروبة

املرج 524164 3589659 تكاتي�ض القديده
�ضلنطة 577949 3592120 جنوب جرد�ض
جندولة 558367 3598693 جنوب جندولة

املواقع املقرتحة لتنفيذ بحريات جبلية يف اجلبل الأخ�ضر

معدل العائد الداخلي للمحا�ضيل املقرتة 
يف �ضيدي بوذراع
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•حتديداخل�ضائ�ض املورفومرتية لالأحوا�ض املائية. 
•اإبراز املواقع ذات اجلدوى الفنية والقت�ضادية لإقامة املن�ضاآت املائية. 

•درا�ضة وحتليل املعطيات املناخية  ورقمنتها. 
•درا�ضة الأنظمة املائية اجلوفية والتي مت تق�ضيمها اإىل ثالث جمموعات اأو اأنظمة 
وحددت التكوينات اجليولوجية الهامة احلاملة للماء املنت�ضرة يف منطقة الدرا�ضة 
وقيم ال�ضتثمار ال�ضنوي للمياه اجلوفية من خالل بيانات الآبار املتوافرة والتي 

تعترب قليلة وقد قدرت ب�نحو )4( مليون م3 �ضنويًا.

•اإجراء درا�ضة تقيمية لبع�ض احلفريات وال�ضدات.
 - الرتيمي  - موقع  الهري  وادي  في  الأمطار  مياه  ملن�ضاآت ح�ضاد  درا�ضة  •اإعداد 
وادي عامج -  وادي الولج يف مواقع �ضو�ضن وخباري اخلباب والطبعات و�ضعيب 

الولج -  وادي حوران موقع ال�ضبعة.
املنطقة  يف  املـــيـــاه  ــتــخــدام  ا�ــص كـــفـــاءة  رفــــع  مــ�ــصــروع   2-1-4

العربية:
4-1-2-1م�صروع درا�صة فواقد التبخر من ال�صبخات وبحريات ال�صدود 

واملناطق املروية يف ليبيا:
ُنفذ هذا امل�ضروع بالتعاون بني املركز العربي والهيئة العامة للموارد املائية يف ليبيا، 
بهدف حتديد  الحتياجات املائية للمحا�ضيل الزراعية الرئي�ضية يف ليبيا، وتاأهيل 
كوادر الهيئة العامة للمياه يف  جمال ا�ضتخدام تقانات حديثة لتقدير الفواقد املائية 
بالتبخر والتبخر- النتح، والعمل على تقدير التبخر نتح الفعلي للمحا�ضيل الزراعية 
الرئي�ضية، وحتديد معامل املح�ضول Kc للمحا�ضيل املدرو�ضة، وال�ضتخدام الأمثل 

ملياه الري. 
 Eddy covariance )Swinbank، 1951( بطريقة ET مت تقدير ال�ضتهالك املائي الفعلي
بالعتماد على احلركة ال�ضاقولية لكتل الهواء ال�ضغرية )الدوامات(. وهي طريقة 
ذات ميزة هامة جدًا وهي حتديد قيمة ET الفعلية مبا�ضرة دون احلاجة ل�ضتخدام 
ال�ضاقولية  الرياح  �ضرعة  قيا�ض  الطريقة  ه��ذه  يف  يتم  كما  املح�ضول،  معامل 
 CSAT3 3D sonic الثالثة  يعمل يف الجتاهات  رياح �ضوتي  با�ضتخدام مقيا�ض 
anemometer (Campbell). اإن قيمة ET وفق هذه الطريقة حت�ضب من املعادلة 

التالية:

مت تركيب خم�ص حمطات من هذا النوع  يف املواقع الآتية: 
• حمطة بحوث ري الزهراء، التي تبعد 40 كيلو مرتًا عن مدينة طرابل�ض  حيث 

�ضيتم  قيا�ض الحتياجات املائية لأ�ضجار الليمون يف هذا املوقع. 
• م�ضروع اأبو عي�ضة: يبعد نحو 80 كيلومرتًا عن مدينة طرابل�ض، حيث �ضيتم فيه 

قيا�ض الحتياجات املائية لأ�ضجار الزيتون.

  )1(

حيث: 
eddy covariance  التبخر نتج حم�ضوبة بطريقة  ETeddy

ρ كثافة الهواء
w التذبذب للمركبة ال�ضاقولية ل�ضرعة الرياح 

q التذبذب للرطوبة النوعية

ET eddy = pλ cov ( wq)
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القمح  املائية ملحا�ضيل  قيا�ض الحتياجات  و�ضيتم  بنغازي،  100 كيلومرت �ضمال مدينة  بعد  تقع على  املرج:  •حمطة بحوث 
وال�ضعري يف هذا املوقع.

•م�ضروع اللود الزراعي: يقع على بعد 600  كيلومرت  جنوب �ضرق مدينة طرابل�ض،  حيث �ضيتم فيه قيا�ض الحتياجات املائية 
لأ�ضجار النخيل.

قيا�ض  فيه  و�ضيتم  طرابل�ض.  عن  مدينة  كيلومرت   1000 نحو  ويبعد  �ضبها،   مدينة  جنوب  يقع  الزراعي:  ت�ضاوة  م�ضروع   •
الحتياجات املائية ملحا�ضيل  اخل�ضراوات.

4-1-2-2 م�صروع اإن�صاء برك ح�صاد مياه الأمطار يف لبنان:
يعاين لبنان كغريه من بلدان احلو�ض ال�ضرقي للمتو�ضط بوادر اأزمة 
مائية، اإذ اأن التزايد ال�ضكاين ودورات اجلفاف املتالحقة، وامل�ضاريع 
املاء، وتبني  الطلب على  التي اعتمدت، �ضاهمت يف زيادة  التنموية 
الدرا�ضات اأن لبنان �ضي�ضهد عجز مائي وا�ضح اإذا مل تتخذ الإجراءات 
الالزمة ملواجهته، خا�ضة اأنه �ضيبقى عر�ضة لدورات اجلفاف الناجمة 
عن التغريات املناخية ا�ضوة بغريه من دول املنطقة، وي�ضكل ا�ضتثمار 
مياه الأمطار اأحد الو�ضائل الناجعة لتوفري موارد مائية اإ�ضافية بعد 
اأن كادت معظم املوارد املائية املتاحة ال�ضطحية واجلوفية اأن ت�ضتثمر 
لتقدمي  اتفاقية  الأخ�ضر  امل�ضروع  مع  اأك�ضاد  وقع  لذلك  بكاملها. 
برك  لع�ضر  فنية  درا�ضات  اختيار  واإعداد  جمال  يف  الفنية  اخلربة 

جبلية مت اختيارها يف مواقع متفرقة  من لبنان  متهيدًا لتنفيذها من قبل امل�ضروع الأخ�ضر، ومت و�ضع املعايري لختيار مواقع 
الربك، و�ضملت الرتبة والطبوغرافية والهيدرولوجية وا�ضتخدامات الأرا�ضي واملياه وتوفر الأرا�ضي وملكيتها واملواد الالزمة 
لالإن�ضاء وال�ضروط البيئية. وبناء على هذه املعايري مت اختيار املواقع لتنفيذ درا�ضة تف�ضيلية لها و�ضملت هذه املواقع: عني البنية 

– نحلة – بوداي – �ضبعا –  عيتا ال�ضعب – عيرتون – بيت ليف – اهدن –  تنورين – واهمج.  و�ضملت الدرا�ضة الأعمال التالية: 
•جمع البيانات املطلوبة: خرائط طبوغرافية - خرائط الرتبة- خرائط ا�ضتخدامات الأرا�ضي - بيانات  مناخية.

•تقدير الحتياجات املائية: وا�ضتخدام النموذج الريا�ضي cropwat والبيانات املناخية املتوفرة من اأجل ح�ضاب الحتياجات 
املائية لالأ�ضجار املثمرة  )تفاح وكرز(.

خمطط  اإع��داد  مت  امل�ضح   هذا  على  وبناء  املدرو�ضة   املواقع  جلميع  تف�ضيلي  م�ضح  احلقلي:اأجري  الطبوغرايف  •امل�ضح 
طبوغرايف لكل موقع.

•الدرا�ضة الهيدرولوجية: مت ا�ضتخدام النموذج الريا�ضي 
املواقع  جلميع  الهيدرولوجية  الدرا�ضة  لإع��داد   WMS

والتدفق  ال�ضطحي  اجل��ري��ان  حجم  حتديد  مت  حيث 
الأعظمي ملياه الفي�ضان خالل فرتة ع�ضرة �ضنوات. 

الأكتاف  ارتفاع  الهند�ضي للربكة: مت حتديد  •الت�ضميم 
وذلك  الربكة  اأبعاد  وكذلك  وعر�ضها  وميولها  الرتابية 
املتاحة  وامل�ضاحة  املائية  الحتياجات  على  اعتمادًا 

والتمويل املتوافر. 
جميع  يف  ت��راب��ي��ة  ج�ضات  اأخ���ذ  مت  ال��رتب��ة:  •حتريات 
املواقع بهدف الك�ضف عن مقطع الرتبة وحتديد عمق 

ال�ضخر.
بعد ذلك مت حتديد  املوا�ضفات الفنية للمواد امل�ضتخدمة 
يف التنفيذ وو�ضع ال�ضروط الفنية لتنفيذ الأعمال وحت�ضري 

جدول التكاليف.

Tree spacing 5 m  × 5 m
tree radius  (m) 1.75
Net irrigation requirement (mm) 677.1
Irrigation efficiency 0.90
Gross irrigation requirement (mm) 752.3
canopy area 9.6
Reduction factor 0.38
Irrigation requirement per hectare (m3) 2894

الحتياجات املائية لأ�ضجار التفاح والكرز يف �ضبعا

Hill reservoir component Dimension
Top width 4m
Outside Dimension 135 m  × 102 m
Bottom dimension 67 m  × 33 m )average(
Top dimension 103 m  ×70 m )average(
Depth 9 m
Capacity 30000  m3

الأبعاد الهند�ضية للربكة يف موقع �ضبعا
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4-1-3 م�صروع اإدارة املوارد املائية يف املناطق املروية با�صتعمال 
التقانات احلديثة:

4-1-3-1 م�صروع و�صع منوذج لتنمية وديان ال�صاحل ال�صمايل الغربي يف 
جمهورية م�صر  العربية: 

اجلافة  املناطق  لدرا�ضات  العربي  املركز  بني  التعاون  اإطار  يف  امل�ضروع  هذا  ينفذ 
العربية،  م�ضر  بجمهورية  ال�ضحراء  بحوث  ومركز  )اأك�ضاد(  والأرا�ضي  القاحلة 
اإىل و�ضع منوذج لتنمية  وديان ال�ضاحل ال�ضمايل الغربي جلمهورية م�ضر  ويهدف 

العربية،  وذلك يف وادي حلق ال�ضبع ووادي ها�ضم.
وميكن تلخي�ض اأهم الأعمال املنجزة مبا ياأتي:

•�ضيانة وتعلية ال�ضدود التعويقية املوجودة يف جمرى وادي حلق ال�ضبع. 
من  املالئمة  الأماكن  يف  ال�ضبع   وادي  جانبي  على  )مدرجات(  م�ضاطب  • تنفيذ 

الناحية الطبوغرافية و عمق قطاع الرتبة. 
•اإعادة تاأهيل الغطاء النباتي الرعوي مل�ضاحة 10هكتار يف احلو�ض ال�ضاكب للوادي 
با�ضتخدام تقانات  ح�ضاد مياه الأمطار وا�ضتزراع نباتات رعوية يف منطقة وادي 

ال�ضبع.
•حفر بئر للمياه اجلوفية )بلدي / عربي( بعمق تقريبي 10 مرت. 

•جتهيز موقع  لزراعة اأ�ضجار الزيتون .
•اإن�ضاء خزان �ضطحي ب�ضعة 30 مرت مكعب.

•حفر وتبطني واإعادة تاأهيل خزان مياه اأمطار روماين ب�ضعة 300 مرت مكعب.
•اإعادة تاأهيل  الغطاء النباتي الرعوي مل�ضاحة 10هكتار يف احلو�ض ال�ضاكب  لوادي 

ها�ضم با�ضتخدام  تقانات ح�ضاد مياه الأمطار وا�ضتزراع نباتات رعوية. 
4-1-4 م�صروع اإ�صدار تقرير �صنوي حول املوارد املائية املتاحة 

يف الأقطار العربية:
هدف امل�صروع:

1. بناء قاعدة معلومات مناخية ومائية يف الأقطار العربية، مع خلق اإمكانية حتديث 
هذه املعلومات ب�ضكل  دوري خلدمة التنمية امل�ضتدامة.

بالتاأثريات  اخلا�ض  امل�ضروع  تنفيذ  لإجناح  الالزمة  والبيانات  املعلومات  توفري   .2
املناخية على املوارد املائية يف  املنطقة العربية، وللم�ضاعدة يف اإجناز م�ضروع بناء 

قاعدة بيانات املياه امل�ضرتكة يف املنطقة العربية.
ميكن اأن ي�ضتفيد من نتائج هذا امل�ضروع جميع مراكز البحوث، والوزارات والهيئات 
القائمة  الأهلي  املجتمع  موؤ�ض�ضات  وكذلك  الدول  العربية،  املياه يف  بقطاع  العاملة 
وتنمية  كفاءة  ا�ضتخدام،  رفع  يف  اجلهات  هذه  كافة  م�ضاركة  تتحقق  بحيث  فيها، 
واملحافظة  البيئة،  اإجراءات حماية  املتاحة، وحت�ضني مردود  املائية  املوارد  واإدارة 

 عليها يف املنطقة العربية.  
املناخية.  البيانات  قاعدة  هي:  اأ�ضا�ضية  بيانات  قاعدتي  بناء  على  "اأك�ضاد"  يعمل 

وقاعدة البيانات املائية.
•قاعدة البيانات املائية:

عدة  بني  فيما  الربط  من  متكن  مائية  بيانات  قاعدة  بتطوير  العربي  املركز  قام 
اأحوا�ض مائية، والتعامل معها جمتمعة من خالل قاعدة بيانات واحدة.

وتتميز هذه القاعدة مبا ياأتي:
1 -  اإمكانية حفظ جميع اأنواع البيانات للمحطات املناخية، ولكل النقاط املائية من 
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ينابيع واأنهار و�ضدود واآبار، مثل البيانات الكيميائية للنقاط املائية، 
ال�ضخ،  جتارب  وبيانات  العامة،  واملعطيات  اجليولوجية  والبيانات 

وغريها الكثري من اأنواع بيانات النقاط املائية املختلفة.
البيانات،  وت�ضدير  ا�ضترياد  عمليات  عالية جلهة  التمتع مبرونة   -  2

ومن هذه العمليات:
-ا�ضترياد بيانات جتارب ال�ضخ.

-ت�ضدير البيانات اإىل برامج نظم املعلومات اجلغرافية.
-ا�ضترياد البيانات الكيميائية للنقاط املائية.

ورغبة يف زيادة كفاءة قاعدة البيانات احلالية، يجري العمل على تطويرها، بحيث ميكنها التعبري عن حالة الراهنة للموارد 
املائية، مع توافر اإمكانية حتديثها لتتجاوب م�ضتقباًل مع اأي تغيريات تطراأ على حالة املوارد املائية العربية. وقد ُبدء العمل 

باإجراءات التطوير، وذلك بو�ضع الت�ضور العام لهيكلية قاعدة البيانات وفق ال�ضتمارات التي اأُعدت �ضابقًا لهذه الغاية.

•قاعدة البيانات املناخية:
ا�ضُتخدمت البيانات املتاحة لدى املركز العربي، حيث لديه اأول قاعدة 
2000 حمطة مناخية،  بيانات مناخية يف املنطقة العربية ت�ضم نحو 
ولفرتة زمنية طويلة. وا�ضتنادًا على البيانات املتوفرة يف اأك�ضاد، ونتائج 
اجلوية  والظواهر  امل�ضتقبل   ومناخ  احلالية،  الفرتة  مناخ  حماكاة 
املناخي  التغري  تاأثري  تقييم  امل�ضروع  هذا  اطار  ويجري يف  املتطرفة، 
الراهنة،  الفرتة  يف  العربية  املنطقة  يف  الهيدرولوجية  ال���دورة  يف 
والفرتة امل�ضتقبلية، وذلك با�ضتخدام النماذج املناخية والهيدرولوجية 

القليمية.
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يهدف امل�ضروع اىل تقييم اآثار تغريات املناخ وظواهره املتطرفة على موارد املياه العذبة يف املنطقة العربية، واإعداد خطط 
و�ضيا�ضات التكيف والتخفيف من هذه الآثار على ال�ضعيد الوطني و�ضبه القليمي والإقليمي.

يف اإطار �ضعيه اإىل زيادة التعاون الفعّال مع املوؤ�ض�ضات التنموية والتمويلية العربية والدولية يف جمال تبادل اخلربات املكت�ضبة 
ينفذ اأك�ضاد هذا امل�ضروع بالتعاون مع الوكالة ال�ضويدية للتنمية، وال�ضكوا، و     املنظمة العاملية لالأر�ضاد اجلوية، واملعهد ال�ضويدي 

لالأر�ضاد اجلوية والهيدرولوجيا. وا�ضتطاع اأك�ضاد بال�ضراكة مع املوؤ�ض�ضات الدولية املعنية اأن ينجز مايلي:
اأوًل – الدرا�صات املناخية:

اأ .حتديد املجال املناخي العربي با�ضتخدام النماذج املناخية 
الريا�ضية والبيانات املناخية املر�ضودة وذلك بالتعاون بني 
اجلوية  لالأر�ضاد  ال�ضويدي  واملعهد  اأك�ضاد  العربي  املركز 
املناخي  املجال  هذا  اعتماد  ومت  وال�ضكوا  والهيدرولوجيا 
وجميع  اجلوية  لالأر�ضاد  العاملية  املنظمة  قبل  من  عامليًا 
والتغريات  املناخ  جمال  يف  العاملة  العلمي  البحث  مراكز 
اأ�ضيف  حيث  عامليًا  مرة  لأول  ينجز  العمل  وهذا  املناخية. 

اإىل باقي النطاقات املناخية العاملية.
املناخي  الريا�ضي  النموذج  با�ضتخدام   2010 وحتى   1950 من  للفرتة  الراهن  الو�ضع  مناخ  حماكاة  اأعمال  من  ب .النتهاء 
قبل  العمل من  نف�ض  اأجنز  كيلومرت، كذلك   50  *50 وبدقة    RCPs-4.5 املناخي  ال�ضيناريو  وبا�ضتخدام   RegCM الإقليمي 
املعهد ال�ضويدي SMHI وذلك با�ضتخدام منوذج مناخي خا�ض ومت خالل هذا العام النتهاء من معايرة وتدقيق ومعاجلة نتائج 

النموذج املناخي الإقليمي.
املائية يف  املوارد  املناخ على  تغري  تاأثري  بهدف حتديد   .2100-2010 للفرتة  امل�ضتقبل  مناخ  ج .النتهاء من عمليات حماكاة 

املنطقة العربية وحتديد نقاط ال�تاأثر ال�ضاخنة بتغري املناخ.
ثانياً – الدرا�صة الهيدرولوجية:

مت اختيار ثالثة مناذج هيدرولوجية مالئمة وهي:
 a.HYPE model  )Hydrological Predictions for the Environment)

  b.VIC model

  c.HEC-HMS 

واختيار الأحوا�ض املائية ال�ضطحية  التي �ضيتم فيها اختبار ومعايرة هذه النماذج الهيدرولوجية، وهي:
1 - وادي جمردة يف تون�ض.

2 - وادي �ضيقة يف �ضلطنة عمان.
3 - نهر الكبري اجلنوبي يف �ضورية.

الدرا�صة الهيدرولوجية لوادي جمردة يف تون�ص:
وفقًا   HEC-HMS 3.5 الهيدرولوجي  الريا�ضي  والنموذج   GIS املعلومات اجلغرايف  نظام  با�ضتخدام  الدرا�ضة  اأجريت هذه 

للخطوات الآتية:
HEC-HMS  هي البيانات املناخية، البيانات  اأ- حت�صري مدخالت الربنامج: اإن البيانات املطلوبة للنموذج الريا�ضي 

الطبوغرافية )DEM(،  خريطة الرتبة، خريطة ا�ضتخدامات الأرا�ضي،  وقيا�ضات الت�ضريف.
•البيانات املناخية: ت�ضمنت بيانات الأمطار على �ضكل �ضال�ضل زمنية يومية من اأربع حمطات مناخية يف حو�ض جمرده  .

اأجل  من   HEC-HMS الريا�ضي  النموذج  يف   )DEM( الرقمي  الرتفاع  منوذج  بيانات  ا�ضتخدمت  الطبوغرافية:  •البيانات 

4-3 برنامج حماية البيئة املائية
4-3-1 م�صروع درا�صة تقييم تاأثري التغريات املناخية والظواهر املناخية املتطرفة على املوارد 

املائية يف املنطقة العربية:
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حتديد اجتاه اجلريان وحتديد امل�ضيالت املائية وحدود الحوا�ض 
ال�ضاكبة وموا�ضفاتها املورفولوجية.

حلو�ض  ال��رتب��ة  خ��ري��ط��ة  ع��ل��ى  احل�����ض��ول  مت  ال��رتب��ة:  •خريطة 
اأعدت مبقيا�ض  التي  للعامل  الرقمية  الرتبة  جمردة من خريطة 

 1:5000000

ا�ضتخدام  خريطة  حت�ضري  مت  الرا���ض��ي:  ا�ضتخدام  •خريطة 
الرا�ضي من ال�ضور الف�ضائية Google earth  حيث وجد �ضبعة 

ا�ضناف للغطاء الأر�ضي.
يومية  زمنية  �ضل�ضلة  على  احل�ضول  مت   : الت�ضريف  •قيا�ضات 

لقيا�ضات الت�ضريف من ثالث حمطات يف حو�ض جمردة.
ب- حتديد موا�صفات احلو�ص ال�صاكب: 

مت حتديد موا�ضفات احلو�ض ال�ض��اكب با�ضتخدام نظام املعلومات 
.HEC-GeoHMS والنموذج ARCGIS10 اجلغرايف

ج-معايرة النموذج الريا�صي:
متت معايرة النموذج الريا�ضي من اأجل حتديد املتغريات الرئي�ضية 

الآتية:
1.معدل الت�ضرب الأعظمي عند �ضطح الرتبة

2.عمق الطبقة غري امل�ضبعة
3.معدل الت�ضرب الأعظمي داخل قطاع الرتبة

املعايرة  الت�ضريف يف  ا�ضتخدمت قيا�ضات 
ال�ضطحي  اجل��ري��ان  ح��ج��م  ي��ك��ون  بحيث 

املقا�ض واملح�ضوب اأقل ماميكن.
رافق اإجناز امل�ضروع عقد عدة ور�ضات عمل 
واجتماعات �ضاهمت يف تعزيز التح�ضريات 
وم���ن هذه  ه��ام��ة،  ن��ت��ائ��ج  اإىل  وال��ت��و���ض��ل 

الور�ض: 
التوقعات  ح��ول  الإقليمية  العمل  •ور�ضة 
ال��ظ��واه��ر اجلوية  وق���رائ���ن  امل��ن��اخ��ي��ة  

.RclimDex  املتطرفة
للحد  امل�ضروع  خل��رباء  املو�ضع  •الجتماع 

.)UNISDR( من خماطر الكوارث
•ور�ضة العمل حول بناء القدرات والتعزيز 

على  املناخ  تغري  اأثر  لتقييم  الإقليمية  املبادرة  �ضمن  املوؤ�ض�ضي 
املوارد املائية.

•ور�ضة العمل الإقليمية حول ا�ضتخدام النماذج  املناخية  الريا�ضية 
.RCM

•ور�ضة العمل القليمية حول ربط التغريات املناخية مع النماذج 
الهيدرولوجية.
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غري  املائية  املـــوارد  ا�صتخدام  يف  التو�صع  م�صروع   2-3-4
التقليدية:

ا�ضتخدام  يف  للتو�ضع  واملعرفية  العلمية  القاعدة  توفري  اإىل  امل�ضروع  يهدف 
بهدف  العربية،  املنطقة  يف  اأنواعها  مبختلف  التقليدية  غري  املائية  امل��وارد 
من  واحلد  امل�ضتقبلية  الحتياجات  لتغطية  املائية  امل��وارد  من  مزيدًا  توفري 

العجز املائي. وحتقيقًا لذلك عمل املركز العربي "اأك�ضاد" على اجناز:
للتكيف  الزراعي  ال�صرف  مياه  ا�صتخدام  اعــادة  م�صروع   1-2-3-4

مع التغريات املناخية يف م�صر:
الإجنازات الرئي�ضة:

•قيام خرباء املركز بزيارة عدة مواقع مقرتحة لتنفيذ امل�ضروع حيث جرت 
مناق�ضة التفا�ضيل وطرح منهجيات العمل وخطط التنفيذ املمكنة. 

البيانات   جتميع  وقع  حيث  البحرية  مبحافظة  النموذجي  املوقع  •درا�ضة 
ال�ضرورية وحتليلها ومعاجلتها ق�ضد تركيز امل�ضخة املتنقلة باملوقع النموذجي 
وا�ضتعمالها يف خلط مياه ال�ضرف الزراعي  ومياه نهر النيل للري. و�ضتمكن 
هذه الدرا�ضة من معرفة  التاأثري على الإنتاج الزراعي  ودور املراأة يف الزراعة 

وحتديد امل�ضاكل القت�ضادية والجتماعية. 
•قيام اأك�ضاد بالتثبت من املوا�ضفات الفنية وعملية القبول املوؤقت للم�ضخة املتنقلة لفائدة امل�ضروع مبحافظة البحرية.

•تقدمي عدة اأوراق علمية حول التكيف مع التغريات املناخية يف دول املنطقة العربية �ضمن فعاليات املوؤمتر الإقليمي حول 
ا�ضتخدام تقانات ح�ضاد مياه الأمطار للتكيف مع التغريات املناخية الذي نظمه املركز يف بريوت 2013/05/22-20.

الإمارات  دولــة  يف  الأول  اجلــويف  املائي  احلامل  تلوث  قابلية  خارطة  اإعـــداد  م�صروع   3-3-4
العربية املتحدة:

ت�ضكل املياه اجلوفية امل�ضدر الطبيعي الوحيد تقريبًا يف الأمارات العربية املتحدة وقد اأدى ال�ضخ اجلائر منه )يبلغ العجز نحو 
670 مليون مرت مكعب �ضنويًا( اإىل خلل كبري نظرًا لقلة مياه الأمطار التي ي�ضتفاد منها يف جتدد املياه اجلوفية، وبالرغم من 

تراجع اإ�ضهام املياه اجلوفية يف تلبية الحتياجات املنزلية واحل�ضرية، اإل اأن الطلب عليها ظل يف تزايد م�ضتمر ومبعدل 5 % 
�ضنويًا ما اأدى اإىل ا�ضتنزاف احلامل املائي وتدهور نوعية املياه. ماجعل من املحافظة على هذا احلامل اأمرًا هامًا وا�ضتدعى 

تطبيق طرائق متقدمة لتحديد قابليته للتلوث.
 ،2013 مايو/اأيار  �ضهر  يف  املتحدة  العربية  الم��ارات  دولة  يف  البيئة  وزارة  اإىل  وتقدميه  امل�ضروع  اجناز  على  اأك�ضاد  عمل 

والإجنازات الرئي�ضة هي:
1 - اإعداد خارطة قابلية التلوث للحامل املائي اجلويف الأول:

)DRASTIC( على احلامل الأول  طبقت طريقة درا�ضتيك 
املتاحة،  البيانات  ح�ضب  املختلفة  ال�ضرائح  ر�ضم  مت  حيث 
وبجمع هذه ال�ضرائح ح�ضب منهجية الطريقة مت احل�ضول 
درا�ضتك  معامل  قيم  متثل  التي  النهائية  ال�ضريحة  على 
لكامل منطقة الإمارات.  لقد اأظهرت قيم معامل درا�ضتك 
عند  ال�ضمال  اأق�ضى  هي  للتلوث  قابلية  الأكرث  املناطق  اأن 
دليل  وف��ق  عالية  ح�ضا�ضية  لها  والتي  املت�ضققة  املناطق 
النطاق غري امل�ضبع كما اأن املناطق ال�ضاحلية متتلك دلياًل 

عاليًا لرتفاع دليل نفوذية احلامل املائي. 
اإن دقة هذه اخلارطة هي بدقة ومقيا�ض املعطيات املتاحة، 
غري اأن تق�ضيمها ل�ضرائح يجعل من ال�ضهل حتديثها واإعادة 

بنائها من جديد.
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املائية حلماية  ال�صيا�صات  الدرا�صة حول  تو�صيات 
اخلزان اجلويف الأول من التلوث:

من  بدًل  املياه  على  الطلب  اإدارة  مفهوم  على  •الرتكيز 
املائية  للموارد  ا�ضتنزاف  اإىل  اأدى  الذي  التزويد  اإدارة 
عالية  التحلية  حمطات  من  العديد  واإن�ضاء  اجلوفية 
التكلفة بحيث و�ضلت معدلت ا�ضتهالك املياه للفرد يف 
الدولة اإىل قيم عالية تفوق باأكرث من ال�ضعف مثيالتها 
يف الدول الأوربية والتي متلك م�ضادر مياه اأكرث بكثري. 
•الرتكيز على اأهمية تقييم الأثر البيئي للم�ضاريع  والت�ضدد 
يف جعل ذلك من م�ضتلزمات الرتخي�ض واملوافقة على 
تنفيذ امل�ضاريع )خا�ضة ال�ضناعية والعمرانية والزراعية( 

والتخطيط البيئي ال�ضحيح وامل�ضتدام لها خا�ضة فيما يتعلق ب� :
ونوع  مكان  حتديد  يف  للتلوث  اجلوفية  املياه  قابلية  خرائط  من  •ال�ضتفادة 
اأ�ضارت فيها الدرا�ضة  التي  للمناطق  )بالن�ضبة  التنموية امل�ضموح بها  الأن�ضطة 
للتلوث هي �ضعيفة فيمكن ت�ضجيع خمتلف  املياه اجلوفية فيها  اأن قابلية  اإىل 
ال�ضتثمارات القت�ضادية فيها، والتخفيف قدر الإمكان من اأعمال ال�ضتثمار 

يف املناطق ذات احل�ضا�ضية العالية للتلوث(.
• ا�ضتخدام املياه بكفاءة اأعلى:

- حتديد كميات مياه الري الالزمة ح�ضب املحا�ضيل وت�ضجيع املزارعني على 
تطبيق طرائق الري احلديث واللتزام بكميات الري والأ�ضمدة املحددة.

-ا�ضتخدام الدارات املائية املغلقة يف ال�ضناعة.
•و�ضع حد اأعلى لكميات املياه اجلوفية امل�ضحوبة ح�ضب نوع ال�ضناعة وحجمها 

وبحيث يتغري هذا احلد ح�ضب موقع املن�ضاأة ح�ضب نوعية املياه املطلوبة.
•التاأكيد على ال�ضتفادة من تقانات ح�ضاد مياه الأمطار وال�ضتخدام املتكامل 

للمياه يف املن�ضاأة
•و�ضع درا�ضة للبدائل ح�ضب التاأثري البيئي لها.
•التخل�ض من الف�ضالت ال�ضائلة ب�ضكل �ضليم.

اأمثلةطريقة الت�ضنيف
م�ضادر ت�ضريف، اأنابيب ال�ضرفح�ضب طريقة حترر امللوث

منزيل، زراعي، �ضناعي، �ضحي..ح�ضب امل�ضدر
معادن ثقيلة، اأ�ضمدة، مواد ع�ضوية..ح�ضب النوع الكيميائي للملوث

فوق �ضطح الأر�ض، اأ�ضفل �ضطح الأر�ضح�ضب مكان تطبيق امللوث
ثلوث نقطي، م�ضاحي، خطيح�ضب �ضفة امللوث

ا�ضتخدام الأر�ضالوزن
5Waste disposal
4Oil Fields
3Built-up or industrial area
2Agricultural area
1Forestry، mangrove، range lands..

Groundwater Pollution Risk خارطة خطورة تلوث املياه اجلوفية

تق�ضيم ا�ضتخدام الأرا�ضي اإىل خم�ض اأ�ضناف ح�ضب خطورة امللوث املمكن حدوثه
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•ت�ضجيع امل�ضتثمرين امللتزمني بال�ضالمة البيئية باإعطائهم ت�ضهيالت وميزات اأكرث.
•ا�ضتخدام بع�ض الأدوات القت�ضادية يف حت�ضني اإدارة املياه اجلوفية لتحفيز امل�ضتخدمني لها على رفع كفاءة  ا�ضتخدامهم 

لها للم�ضاهمة يف ا�ضتدامتها.
املياه  من  ال�ضخ  بكميات  التحكم  يف  للم�ضاعدة  دوري  ب�ضكل  الدولة  م�ضتوى  على  الهيدروجيولوجية  الدرا�ضات  حتديث   •

اجلوفية.
•و�ضع خطة مائية متكاملة )هيدروجيولوجية، هيدرولوجية، بيئية، �ضحية( على م�ضتوى الدولة لدرا�ضة تغذية املياه اجلوفية 
من املياه املعاجلة وفائ�ض التحلية وال�ضدود التخزينية لتاأمني خمزون ا�ضرتاتيجي حلالت الطوارئ، وحتديد جهة م�ضوؤولة 

عن الت�ضغيل واملراقبة وال�ضيانة.
)�ضطحية، جوفية، مناخية، نوعية وكمية( وربطها بقاعدة  •املراقبة امل�ضتمرة للم�ضادر املائية واإن�ضاء �ضبكة ر�ضد متكاملة 

بيانات مائية تفاعلية على م�ضتوى الدولة لتكون اأداة بيد متخذ القرار.
•التو�ضع يف ا�ضتخدام املياه العادمة املعاجلة كونها املورد الوحيد الذي يزداد مع الزمن وحتديد اأماكن وطرائق ا�ضتخدامها 

لدرء الآثار البيئية ال�ضلبية الناجتة عن �ضوء ا�ضتخدامها.
• التطوير املوؤ�ض�ضاتي وبناء القدرات واملهارات الالزمة للتعامل مع اإدارة املوارد املائية ال�ضطحية واجلوفية.
4-3-4 م�صروع درا�صة ارتفاع منا�صيب املياه اجلوفية يف منطقة الوفرة- الكويت:

يهدف امل�ضروع اإىل حتقيق ال�ضتخدام الأف�ضل للمياه اجلوفية بهدف الو�ضول اإىل تنمية زراعية م�ضتدامة يف املنطقة، اإ�ضافة 
اإىل اإعداد منوذج ريا�ضي للمياه اجلوفية وتاأهيل الكوادر الوطنية الكويتية حول ا�ضتخدام النمذجة الريا�ضية للمياه اجلوفية 
ونظام دعم القرار )WEAP(. وقد جرى تقييم التقارير املتاحة واإعداد تقرير حالة املعرفة وتتم املتابعة مع اجلانب الكويتي 

بهدف ال�ضتمرار يف تنفيذ امل�ضروع.

4-3-5 م�صروع احلد من ظاهرة تداخل مياه البحر يف منطقة احلازمية - بريوت :
ينفذ هذا امل�ضروع بالتعاون بني املركز العربي وال� GIZ  ووزارة الطاقة واملياه يف اجلمهورية اللبنانية.  ويهدف يف جزئه الأول 
اإىل اإجراء درا�ضة جدوى لتقييم اإمكانية تنفيذ تغذية للمياه اجلوفية با�ضتخدام نهج الإدارة املتكاملة للموارد املائية من اأجل 

حت�ضني نوعية املياه اجلوفية يف منطقة احلازمية، بريوت، وذلك من خالل: 
•تقييم الدرا�ضات والبيانات املتاحة حول تغذية املياه اجلوفية يف لبنان.

خارطة توزع امللوحة يف احلامل الأول يف منطقة الوفرة
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•تقييم الو�ضع الراهن لتداخل مياه البحر 
وتاأثريه على نوعية املياه اجلوفية يف منطقة 

الدرا�ضة.
املياه  نوعية  لتح�ضني  عملية  خطة  •و�ضع 
اجلوفية يف منطقة الدرا�ضة با�ضتخدام نهج 

الإدارة املتكاملة للموارد املائية.
•اقرتاح التدابري والتقنيات املالئمة للتنفيذ 
منطقة  يف  اجلوفية  امل��ي��اه  نوعية  لتح�ضني 

الدرا�ضة.
اإىل  ال��درا���ض��ة  م��راح��ل  ق�ضمت  وق���د  ه���ذا 

مرحلتني: 
املرحلة الأوىل: 

•جمع وحتليل الدرا�ضات ال�ضابقة.  
•جمع وحتليل البيانات املتاحة  املتعلقة بالدرا�ضة.

•جمع بيانات املياه ال�ضطحية املتوفرة.
•اإعداد تقرير يلخ�ض نتائج حتليل الدرا�ضات والبيانات املتاحة ويو�ضح حدود منطقة الدرا�ضة.

املرحلة الثانية:  
•تقييم الو�ضع احلايل للمياه اجلوفية وال�ضطحية يف منطقة احلازمية 
واإجراء  املنطقة  املوجودة يف  اإجراء م�ضوحات  حقلية لالآبار  ويت�ضمن 

حتاليل كيميائية واإعداد اخلرائط الغر�ضية  املطلوبة. 
اإجراء  لزوم  وحتديد  املنطقة  يف  �ضابقا  املنفذة  ال�ضخ  جتارب  •حتليل 
الهيدروليكية  ال�ضرورية  املعامالت  لتحديد  ج��دي��دة  �ضخ  جت��ارب 

للدرا�ضة.
•تقييم املوارد املائية املتاحة للتغذية ال�ضطناعية.

•تقدير املوازنة املائية للحو�ض اجلويف يف منطقة الدرا�ضة.
•تقييم الطرائق املمكن ا�ضتخدامها للتغذية الإ�ضطناعية مع الأخذ بعني 

العتبار الإدارة املتكاملة للموارد  املائية.  
•تقييم البدائل الأخرى لإدارة الر�ضح  باجتاه املياه اجلوفية.

يجب  ال�ضطناعية  التغذية  جدوى  عن  الدرا�ضة  نتائج  دلت  حال  •يف 
تو�ضيح الطريقة املقرتحة بالتف�ضيل  وو�ضع الت�ضاميم التف�ضيلية مع 
تو�ضيح م�ضدر املاء الذي �ضي�ضتخدم واإعداد اخلطة التنفيذية للعمل.

•اإعداد التقرير النهائي.
وقد مت و�ضع دفرت ال�ضروط الفنية الالزم لتنفيذ امل�ضروع مت�ضمنًا جميع 
العمل يف  ومتابعة خطوات  تنفيذ  على  اأك�ضاد  �ضي�ضرف  التفا�ضيل حيث 

املرحلتني الأوىل و الثانية. 
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االقت�ســـاد والتخطيــــط

5
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والجتماعية  القت�صادية  الدرا�صة   1-1-1-5
ــــاج  ــــت حــــــول ال�ــــصــــتــــفــــادة مــــن خمـــلـــفـــات الإن
لتنمية  جاهزة  كاأعالف  الزراعي  والت�صنيع 

الروة احليوانية يف البلدان العربية:
مت  "اأك�ضاد"،  العربي  امل��رك��ز  عمل  خلطة  تنفيًذًا 
حول  اقت�ضادية  درا�ضة  اإجن��از   2013 عام  خالل 
الزراعي  والت�ضنيع  الإنتاج  خملفات  من  ال�ضتفادة 
كاأعالف جاهزة لتنمية الرثوة احليوانية يف البلدان 

ا�ضدارها  ومت  املغرب(،  العراق،  ال�ضعودية،  اجلزائر،  تون�ض،  )الأردن،  العربية 
امل�ضادر  حمدودية  اأن  حيث  العربية،  ال��دول  على  وتوزيعها   2014 ع��ام  مطلع 
الغذائية  ال�ضناعات  وخملفات  الزراعية  املخلفات  متثله  وما  لالأعالف  التقليدية 
من اأهمية اإذا مت ا�ضتخدامها، ومن عبء ثقيل على كاهل البيئة وخ�ضارة اقت�ضادية 
اإذا مت هدرها، اأدى اإىل بروز اأهمية ا�ضتثمارها بعد حت�ضينها ورفع قيمتها الغذائية، 
اأك�صاد  وتعترب هذه الدرا�صة الفنية والقت�صادية اإ�صافة علمية باعتبار 
بيت خربة عربي يف هذا املجال من خالل درا�صاته وجتاربه والتقنيات 

التي عمل على ن�صرها يف الدول العربية.
5-1-1-2 درا�صة واقع املراعي و�صبل تطويرها يف الدول العربية )الأردن، 

اجلزائر، �صورية، ُعمان(:
خلطة  وتنفيذًا  العربية  ال��دول  يف  للمراعي  الراهن  الو�ضع  على  التعرف  بهدف 
ا�ضتمارات  توزيع  الدرا�ضة من خالل  "اأك�ضاد" مت اجناز هذه  العربي  املركز  عمل 
تهدف اإىل ا�ضتقراء واقع املراعي والتعرف على فاعلية النهج الت�ضاركي يف تنمية 
املراعي على اجلهات املعنية يف الدول العربية املدرو�ضة، وقد مت حتليل ال�ضتمارات 
واإجناز الدرا�ضة ب�ضكلها النهائي، وهي الآن يف طور املراجعة النهائية لي�ضار اإىل 

اإ�ضدارها. 
5-1-1-3 الإعداد للقمة العربية التنموية القت�صادية والجتماعية يف 

دورتها الثالثة، الريا�ص 2013:
والإعداد  التح�ضري  اإطار  املجل�ض القت�ضادي والجتماعي، ويف  بناًء على قرارات 
)الريا�ض  الثالثة  دورتها  يف  والجتماعية  القت�ضادية  التنموية  العربية  للقمة 
2013(، وبالتن�ضيق مع الحتاد العام لغرف التجارة وال�ضناعة والزراعة يف البالد 

العربية لعقد منتدى القطاع اخلا�ض العربي التح�ضريي لقمة الريا�ض القت�ضادية، 
عمل املركز العربي "اأك�ضاد" على اإعداد بع�ض من ثمرات البحث والدرا�ضات التي 
اأجراها، والتي ميكن تطبيقها ميدانيًا، وميكن تبنيها من قبل القطاع اخلا�ض يف 
نطاق ن�ضاطاته ال�ضتثمارية للم�ضاهمة يف حتقيق التنمية امل�ضتدامة، وذلك لطرحها 

على ال�ضتثمار من قبل القطاع اخلا�ض العربي حيث مت اإعداد امل�ضاريع التالية:

بح�ضب نتائج الدرا�ضة بلغ العجز العلفي يف الدول ال�ضت 
املدرو�ضة نحو 6.9 مليون طن من املادة اجلافة، ونحو 201.9 
مليار ميغاجول من الطاقة ال�ضتقالبية، ونحو 1.8 مليون طن 

من الربوتني امله�ضوم، بينما كانت  قيمة التوفري من م�ضتوردات 
الأعالف يف حال ا�ضتخدام املخلفات الزراعية وخملفات 

الت�ضنيع الزراعي كاأعالف للحيوانات يف هذه الدول - والتي 
تذهب هدرًا – نحو  2474 مليون دولر �ضنويًا.

5-1  برنامج الدرا�ضات القت�ضادية والجتماعية
5-1-1 م�صروع تقييم النتائج البحثية والتقنية التي ينفذها اأك�صاد: 

يتم العمل على تقييم النتائج البحثية التي ينفذها اأو يتو�ضل اإليها املركز العربي "اأك�ضاد" بهدف التاأكد من جدواها القت�ضادية 
على اأر�ض الواقع يف اأو�ضاط املزارعني، اإ�ضافة اإىل توفري قواعد معلومات عن اخل�ضائ�ض الجتماعية والقت�ضادية ل�ضكان 
وتدريب  وتاأهيل  املتطورة  التقانات  تبني  معوقات  وحتديد  الزراعية  النظم  ودرا�ضة  العربية،  اجلافة  و�ضبه  اجلافة  املناطق 

الكوادر العربية، واإعداد الدرا�ضات القت�ضادية والجتماعية التي يتطلبها عمل املركز. 
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•حت�ضني اإنتاجية القمح يف الدول العربية )من خالل اإكثار البذار املح�ّضن الذي 
ينتجه اأك�ضاد وت�ضويقه(.

•ال�ضتثمار العلفي الأمثل للمخلفات الزراعية )من خالل ا�ضتثمار اآلت اأك�ضاد 
التي مت ت�ضنيعها وثبتت جدواها القت�ضادية وهي: وحدة ت�ضنيع املكعبات، 

وفرامة خملفات(.
عن  الزراعية  الإنتاجية  لزيادة  واملنزلية  احليوانية  املخلفات  من  •ال�ضتفادة 

طريق اإن�ضاء وحدات لإنتاج الغاز احليوي يف الأرياف العربية. 
مت عر�ض امل�ضاريع يف املنتدى املذكور، ولقت امل�ضاريع ترحيبًا كبريًا من القطاع 
اخلا�ض، وي�ضتمر "اأك�ضاد" يف التعاون والتن�ضيق مع الحتاد العام لغرف التجارة 
وال�ضناعة والزراعة يف البالد العربية مل�ضاعدة ال�ضادة امل�ضتثمرين الراغبني يف 

تنفيذ هذه امل�ضاريع.
م�صروع تطوير الر�صاد الزراعي يف الدول العربية:    2-1-5
يهدف اإىل تعزيز تبادل اخلربات والتن�ضيق والتعاون بني اأجهزة الإر�ضاد العربية، 
البحاث،  هذه  من  امل�ضتفيدين  اىل  املركز  بها  يقوم  التي  الأبحاث  نتائج  ونقل 
العربية  الدول  التطبيقية يف  الإر�ضادية  البحوث  واإجراء  من مزارعني ومربني، 
ت�ضمل  التي  وخا�ضة  والريفية  الزراعية  التنمية  مل�ضاريع  التقوميية  والدرا�ضات 
ن�ضاطًا اإر�ضاديًا زراعيًا، بالإ�ضافة اإىل تدريب الكوادر العربية يف جمال الإر�ضاد 
الزراعي والرتكيز على عملية النهج األت�ضاركي وتقدمي اخلدمات ال�ضت�ضارية يف 

هذا املجال. 
والإر�صاد  العلمي  البحث  لتطوير  الــثــالــث  املــوؤمتــر  عقد   1-2-1-5

الزراعي يف املنطقة العربية:
التنمية  لتحقيق  نتائجه  وتطبيق  الزراعي  العلمي  البحث  اأهمية  من  انطالقًا 
الزراعية والريفية ومن حقيقة تالزم البحث والر�ضاد الزرعي وتنفيذا خلطة 
الزراعي  والإر�ضاد  العلمي  البحث  لتطوير  الثالث  املوؤمتر  عقد  مت  املركز  عمل 
املناطق اجلافة  الرثوة احليوانية يف  "تطوير   : العربية حتت عنوان  املنطقة  يف 
27-28/�ضباط/2013. و�ضارك  و�ضبه اجلافة العربية"، يف تون�ض خالل الفرتة 
يف اأعماله م�ضوؤولو مراكز وهيئات موؤ�ض�ضات البحوث العلمية والإر�ضاد الزراعي 

اأو من ميثلهم من 12 دولة عربية.
العمل  "اأك�ضاد" واأوراق  العربي  املركز  من  املقّدمة  العمل  اأوراق  املوؤمتر  ناق�ض 
الوطنّية من الوفود العربّية امل�ضاركة، والتي تناولت �ضبل تطوير اإنتاج املجرتات 
تعوق  التي  ال�ضعوبات  ملجابهة  العربية  ال��دول  جهود  وتوحيد  والإب��ل  ال�ضغرية 

تنميتها.
واّتفق امل�ضاركون يف نهاية املوؤمتر على املقرتحات والتو�ضيات التالية:

1 - ت�ضهيل تبادل احليوانات احلية املح�ضنة بني الدول امل�ضاركة لتنفيذ م�ضاريع 
التح�ضني الوراثي لالأغنام واملاعز املحلية. 

2 - تنفيذ م�ضاريع بحثية م�ضرتكة يف جمال التو�ضيف الوراثي للموارد احليوانية 
املحلية، واملحافظة عليها من النقرا�ض وت�ضجيلها دوليًا.

3 - ال�ضتفادة من خربات اأك�ضاد والدول العربية الرائدة يف جمال ن�ضر تقانتي  
واملربني  البحثية  املحطات  م�ضتوى  على  الجنة  ونقل  ال�ضطناعي  التلقيح 

ل�ضتثمار احليوانات النخبة بال�ضكل الأمثل .
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الدول  يف  الإب��ل  ملنتجات  ت�ضويقية  قنوات  لتطوير  ت�ضاركية  م�ضاريع  تنفيذ   -  4

العربية.
5 - ن�ضر تقانة ال�ضتفادة من املخلفات الزراعية والت�ضنيع الزراعي والنباتات 
التقليدية،  غري  املركبة  الع��الف  ت�ضنيع  يف  وا�ضتخدامها  امللحية  العلفية 
وتكليف املركز العربي "اأك�ضاد" باإعداد م�ضروع اإقليمي يف هذا املجال بالتعاون 

مع املوؤ�ّض�ضات املالّية العربّية والدولّية.
6 - اإدخال مناهج ار�ضادية جديدة يف جمال تطوير الرثوة احليوانية كمدار�ض 
اإحداث ق�ضم لالإر�ضاد يف هذا املجال �ضمن  املزارعني احلقلية والعمل على 
الهيكلّية التنظيمية لالإر�ضاد الزراعي يف الدول العربية التي ل تت�ضمن ذلك 

ني يف جمال الرثوة احليوانية. وتدريب مر�ضدين خمت�ضّ
 2014 عام  الزراعي  والإر�ضاد  العلمي  البحث  لتطوير  الرابع  املوؤمتر  عقد   -  7

بعنوان " تطوير زراعة القمح وال�ضعري يف املنطقة العربية". 
احلماد  ملــ�ــصــروع  الجــتــمــاعــيــة   القــتــ�ــصــاديــة  الـــدرا�ـــصـــة   2-2-1-5

العراقي:
تنفيذًا خلطة عمل م�ضروع  تنمية احلماد العراقي و�ضمن مكون اإجراء الدرا�ضة 
القت�ضادية والجتماعية ملنطقة امل�ضروع، وقد مت ا�ضتيفاء البيانات الالزمة من 
التقرير الول  البيانات وكتابة  اأعدت لهذا الغر�ض، ومت حتليل  خالل ا�ضتمارة 
خطط  لر�ضم  الهامة  والتو�ضيات  ال�ضتنتاجات  من  جمموعة  اإىل  خل�ض  الذي 

امل�ضروع ح�ضب اأولويات امل�ضتفيدين .
من  البيانات  الثاين حيث جمعت  الجتماعي  القت�ضادي  امل�ضح  تنفيذ  كما مت 
خالل ال�ضتمارة اخلا�ضة التي ا�ضتخدمت يف امل�ضح الأول و على نف�ض امل�ضتفيدين 
الذين خ�ضعوا للم�ضح الأول والبالغ عددهم 149 اأ�ضرة وقد مت حتليل البيانات 
واإعداد التقرير الثاين للم�ضح القت�ضادي الجتماعي مل�ضروع احلماد العراقي 
الذي اأكد على نتائج امل�ضح الأول وخرج ببع�ض التو�ضيات الهامة لعمل امل�ضروع.

�صمن  املحليني  لل�صكان  الجتماعية  القت�صادية  الدرا�صة   3-2-1-5
م�صروع ال�صتجابة التنموية لتخفيف الفقر الريفي و تاأثري حالت 
العربية  اجلمهورية  مــن  ال�صرقية  ال�صمالية  املنطقة  يف  اجلــفــاف 

ال�صورية:
القت�ضادية  الناحية  من  امل�ضروع  عمل  بتنفيذ  املتعلقة  لالأعمال  ا�ضتكماًل 
والجتماعية، مت خالل عام 2013  تنفيذ امل�ضح القت�ضادي الجتماعي للمربني 
يف  احليوانية  للرثوة  مربيًا   76 امل�ضح  �ضمل   . للم�ضروع  ان�ضموا  الذين  اجلدد 
مزارعًا  و65  احليوانية،  الرثوة  ملكون  والرقة  واحل�ضكة  الزور  دير  حمافظات 
البيانات  جمعت  وقد  والرقة  احل�ضكة  حمافظتي  يف  احلافظة  الزراعة  ملكون 
احليوانية،  وال��رثوة  احلافظة  الزراعة  مبكوين  خا�ضتني  ا�ضتمارتني  بوا�ضطة  
واللغة  العربية  باللغة  النهائي  التقرير  وكتابة  وجدولتها  البيانات  حتليل  ومت 
الواقع  تبني  التي  احلقائق  من  جمموعة  الدرا�ضة  قدمت  حيث  النكليزية. 
تنميتهم  و�ضبل  امل�ضروع  للم�ضتفيدين يف منطقة عمل  والقت�ضادي  الجتماعي 

واحلد من الفقر الذي يعانون منه .
واأو�ضت الدرا�ضة مبا يلي:

• الهتمام بالبنية التحتية يف املناطق امل�ضتهدفة، ل �ضيما تاأمني مياه ال�ضرب 
واخلدمات ال�ضحية والتعليمية .
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للرثوة احليوانية  املائية خا�ضة  املوارد  بتاأمني بع�ض  امل�ضروع  • �ضرورة اهتمام 
عن طريق تطبيق تقانات ح�ضاد املياه املنا�ضبة لكل منطقة ) �ضدات ترابية ، 

حفر تخزينية ، ح�ضاد مياه اأ�ضقف املنازل(.
• تقدمي اخلدمات البيطرية الأولية للمربني وتدريبهم على ا�ضتخدامها.

• تدريب املربني على طرائق التغذية ال�ضحيحة وكيفية ال�ضتفادة من املخلفات 
النباتية يف التغذية.

• ت�ضجيع املزارعني واملربني على ت�ضكيل  جمموعات عمل  ت�ضاركية .
ت�ضويقية  �ضبكات  وتكوين  والنباتية  احليوانية  املنتجات  بت�ضويق  الهتمام   •
الألبان  لت�ضنيع  ال�ضحيحة  الطرائق  على  امل�ضتفيدين  وتدريب  و�ضطاء  بدون 

والأجبان.
بها  اخلا�ضة  الآلت  وتقدمي  احلافظة  الزراعة  نظام  ون�ضر  تطبيق  �ضرورة   •

واإدارتها ب�ضورة ت�ضاركية وفق النظم امل�ضممة خ�ضي�ضًا لهذا الغر�ض. 
• تفعيل العالقة مع الإر�ضاد الزراعي والبيطري يف منطقة عمل امل�ضروع.

الت�ضاركي مع املزارعني وتنظيم  كما مت تدريب عنا�ضر امل�ضروع على التخطيط 
امل�ضتفيدين �ضمن جمموعات عمل ت�ضاركية وو�ضع خطط اإر�ضادية عملية ومتابعة 
الإر�ضادية  املن�ضورات  ومراجعة  ت�ضميم  يف  امل�ضاركة  اإىل  بالإ�ضافة  التنفيذ. 

اخلا�ضة بامل�ضروع وتوزيعها على امل�ضتفيدين.
القوى  حول"اإعداد  القليمية  العمل  ور�ــصــة  يف  امل�صاركة   4-2-1-5

العاملة املاهرة لتطوير الزراعة يف منطقة ال�صرق الو�صط" 
العربي  "املركز  اإعداد ورقة عمل بعنوان  اأك�ضاد، مت  املتميزة لدى  نظرًا للخربة 
اأك�ضاد ودوره يف رفع قدرات العاملني يف قطاع الزراعة يف املنطقة العربية اجلافة 
و�ضبه اجلافة"، قدمت يف الور�ضة املنعقدة يف القاهرة خالل الفرتة 5-6 حزيران 
الزراعي،  القطاع  لتكوير  املاهرة  الكوادر  اعداد  اأهمية  الورقة  وتناولت   ،2013

الدورات  خالل  من  العربية  الزراعة  يف  الب�ضرية  القوى  تطوير  يف  اك�ضاد  ودور 
التدريبية، وور�ضات العمل والندوات واملوؤمترات العلمية املتخ�ض�ضة على امل�ضتوى 

املحلي والإقليمي والدويل.
كما ت�ضمنت الورقة اأهمية تنمية املراأة الريفية وا�ضرتاتيجية تطويرها ومتكينها 
التعليم  واآليات تطوير  اقت�ضاديًا واجتماعيًا. وجمالت تطوير الزراعة العربية  

الزراعي العربي.
وخل�ضت الورقة اإىل جمموعة من التو�ضيات من اأهمها:

•الهتمام بالعن�ضر الب�ضري كاأ�ضا�ض للتنمية الريفية وال�ضتثمار فيه من خالل 
التدريب املبني على الحتياجات الفردية واحتياجات التنمية لتح�ضني اإنتاجية 

الفرد ورفع كفايته .
•التاأكيد على اأهمية التعليم الزراعي بكافة مراحله و�ضرورة ربطه ب�ضوق العمل 

واعتبار التدريب ورفع املهارات جزء ل يتجزاأ من العملية التعليمية.
الإيجابي  الإحالل  لإمكانية  الزراعي  التعليم  خريجي  كفاءة  رفع  على  •والعمل 
والأقل  الأميني  العاملني  عن  بدياًل  والعالية  املتو�ضطة  الفنية  املهارات  لذوي 

كفاءة.
الريفية  التنمية  ا�ضا�ضي وفّعال يف  الريفية باعتبارها حمرك  •الهتمام باملراأة 

من خالل رفع م�ضتواها التعليمي ومتكينها اقت�ضاديًا واجتماعيًا.
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5-1-3 ق�صم التعاون العربي والدويل
زيادة  اإىل  القاحلة  والأرا�ضي  اجلافة  املناطق  لدرا�ضات  العربي  املركز  ي�ضعى 
التعاون الفّعال مع كافة املوؤ�ض�ضات التنموية والبحثية والإر�ضادية العربية والدولية 
من اأجل نقل خرباته العلمية والعملية اإىل الدول العربية وال�ضتفادة من التطور 
العلمي والتكنولوجي لدى مراكز الأبحاث العربية والعاملية لدعم م�ضرية التنمية 

الزراعية.
الدول  يف  البحثية  واملــراكــز  العربية  والهيئات  الــــوزارات   1-3-1-5

العربية:
يقيم املركز عالقات التعاون مع كافة الدول العربية من خالل التفاقيات الثنائية 
مع وزارات الزراعة والبيئة واملياه يف تلك لدول  �ضمن برنامج عمله ال�ضنوي، 
حيث يقوم املركز بتنفيذ اأن�ضطته يف الدول العربية الأع�ضاء وغري الأع�ضاء وفق 

متطلبات كل دولة من اأجل دعم  م�ضرية التنمية الزراعية.
5-1-3-2 املنظمات والهيئات العربية والإقليمية والدولية:

والهيئات  املنظمات  كافة  مع  التعاون  روابط  لتعزيز  ال��دوام  على  اأك�ضاد  يعمل 
الإقليمية والدولية وذلك تنفيذا لتو�ضيات اجلمعية العمومية واملجل�ض التنفيذي 
لك�ضاد وقرارات جلنة التن�ضيق العليا للعمل العربي امل�ضرتك يف تعزيز التعاون 

امل�ضرتك وذلك لال�ضتفادة من اخلربات املرتاكمة لدى املركز.
اأك�ضاد باإبرام العديد من اتفاقيات التعاون امل�ضرتك مع منظمات وهيئات  قام 
دولية خالل ال�ضنوات ال�ضابقة، ومنها البنك الإ�ضالمي للتنمية والوكالة الملانية 
احلكومية  غري  للتعاون الفني GIZ ومنظمة "ري�ضكات RESCATE" الإ�ضبانية 
ومنظمة العمل �ضد اجلوع ال�ضبانية ACF وال�ضندوق الدويل للتنمية الزراعية 
القت�ضادية  واللجنة   )FAO( املتحدة  والزراعة لالأمم  الأغذية  ومنظمة   IFAD

العربي  لالإقليم  والتنمية  البيئة  ومركز    ESCWA اأ�ضيا  لغرب  والجتماعية 
  ICARDA واملركز الدويل للبحوث الزراعية يف املناطق اجلافة CIDARI واأوروبا
وبرنامج الأمم املتحدة للبيئةUNDP  والحتاد الأوروبي EU والوكالة ال�ضبانية 
وال�ضكرتارية  الت�ضحر  الدولية ملكافحة  للتمويل والتطوير و�ضكرتارية التفاقية 
النباتية  الوراثية  للم�ضادر  ال��دويل  واملعهد  احليوي  التنوع  لتفاقية  الدولية 
ملعلومات  الدولية  وال�ضبكة  والقمح  ال�ضفراء  ال��ذرة  لتح�ضني  ال��دويل  واملركز 

الغذاء. بالإ�ضافة اإىل اإقامة املوؤمترات واللقاءات العلمية وحلقات العمل.
دول  يف  وجامعات  بحثية  ومــراكــز  الفني  التعاون  وكــالت   3-3-1-5

متقدمة:
الهيئات  من  العديد  مع  وفني  علمي  تعاون  �ضالت  اأك�ضاد  العربي  املركز  يقيم 
 GIZ والوكالت ومراكز البحوث العلمية ومنها الوكالت الأملانية للتعاون الفني
ومعهد البحوث الفرن�ضي من اأجل التنمية   BGR واملعهد الفدرايل لعلوم الأر�ض
الأملانية  اأخن  وجامعة  �ضلوفاكيا  جمهورية  يف  الزراعية  العلوم  وجامعة    IRD

وجامعة  ال�ضني  يف    XAEST اجلافة  البيئة  وتقانة  لعلوم  �ضينجاجن  وموؤ�ض�ضة 
الكتالوين  الغابوي  واملعهد  اأملانيا  يف  النبات  لتغذية  ال��دويل  واملعهد  هامبلت 
واي�ضال  لند  وجامعتي  الفرن�ضي  البحار  وراء  ملا  العلمية  الدرا�ضات  ومركز 
الأ�ضاليب  لتطبيق  منه  �ضعيًا  وذلك  امربيال.  كلية   – لندن  وجامعة  ال�ضويد  يف 
ملناخ  املالئمة  التقانات  وتوطني  ونقل  م�ضاريعه  تنفيذ  يف  واملتطورة  احلديثة 

املناطق العربية.
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5-2 برنامج توطني واإدارة املعرفة
البنية اللكرتونية والتوجه  التزامه بتطوير  2013 على  العام  اأك�ضاد خالل  حافظ 
نحو الرقمية، وذلك بتطوير وتاأمني الأدوات املعرفية ال�ضرورية ملختلف ن�ضاطاته 
بالتن�ضيق بني الربنامج الفرعي لتوطني واإدارة املعرفة ووحدة تكنولوجيا املعلومات 

وبني الإدارات املخت�ضة حيث مت حتقيق مايلي:  
اإعادة هيكلة موقع املركز وتطوير بنية  اإدارات املركز: مت  •بالتن�ضيق مع خمتلف 
من  جديدة  جمموعة  اإ�ضافة  فتم  معرفيًا،  واأغنى  فاعلية  اأك��رث  لي�ضبح  املحتوى 
الكاملة  واملجموعة  املركز  واملو�ضوعات وق�ض�ض جناح  العلمية  الأق�ضام كاملقالت 
مما  وال�ضكل  املحتوى  وترتيب  هيكلة  اإع��ادة  ومت  وغريها،  لالإبل  الدورية  للن�ضرة 
ي�ضمح للزائر باحل�ضول على املعلومة ب�ضكل اأكرث ي�ضرًا و�ضهولة، و�ضيتم و�ضع املوقع 

اجلديد يف العمل قريبًا.
اإدخال  مت  العراقي  احلماد  مل�ضروع  تنفيذًا  النباتية:  املوارد  اإدارة  مع  •بالتن�ضيق 
بيانات ا�ضتمارات امل�ضح الربيعي وا�ضتخراج تقارير امل�ضح لكل نقطة �ضمن قاعدة 
بيانات املراعي اخلا�ضة بامل�ضروع، واإجراء عدد من التعديالت على قاعدة البيانات، 
ومت تنفيذ التعديالت املر�ضلة من قبل �ضلطنة عمان املتعلقة مب�ضروع قاعدة بيانات 
متكاملة ملواقع الرعي الطبيعية يف ال�ضلطنة، كما مت البدء بتنفيذ بوابة اإلكرتونية 

للنباتات الغازية يف اأك�ضاد.
بيانات  قاعدة  اإن�ضاء  من  النتهاء  مت  احليوانية:  ال��رثوة  اإدارة  مع  •بالتن�ضيق 
لأمرا�ض احليوانات يف م�ضروع ال�ضتجابة التنموية لتخفيف الفقر الريفي وو�ضعها 

قيد ال�ضتثمار التجريبي.
قواعد  على  التي طلبت  التعديالت  تنفيذ  املائية: مت  املوارد  اإدارة  مع  •بالتن�ضيق 
بيانات الأحوا�ض املائية وتقدمي الدعم الفني الكامل للم�ضروع يف للجهات امل�ضتثمرة، 

كما مت بناء عدة اأدوات برجمية ملعاجلة وتهجري البيانات وفق طلب الإدارة.
اأو �ضارك فيها املركز واملعلومات املن�ضورة يف املوقع  اأك�ضاد من الأن�ضطة والفعاليات التي قام بها  •التحديث امل�ضتمر ملوقع 

واملتعلقة بالربامج وامل�ضاريع ملختلف الإدارات والأق�ضام بحيث يعك�ض املوقع احلالة الأحدث لهذه الربامج وامل�ضاريع.
•توفري الدعم الفني وال�ضيانة لكافة التجهيزات والربجميات التي يتم ا�ضتثمارها داخليًا، حيث نفذت معظم عمليات الدعم 
الفني وال�ضيانة من قبل كادر وحدة تكنولوجيا املعلومات حمققني بذلك �ضرعة ال�ضتجابة املطلوبة مع التوفري يف الكلف 

املادية للدعم الفني وال�ضيانة.
• مت تطوير وتدعيم ال�ضبكة الال�ضلكية املعلوماتية يف املركز والو�ضول بها اإىل احلد الأعلى املمكن من الأدائية واحلد الأدنى 
املمكن من امل�ضاكل الفنية، كما مت م�ضاعفة �ضرعة التوا�ضل مع �ضبكة النرتنت العاملية والتي يتم ا�ضتخدامها ب�ضكل كثيف 

وفّعال من قبل العاملني يف املركز.
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تنمية املوارد الب�سرية ونقل التقانات
6
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برنامج تاأهيل وتدريب الكوادر العربية:
•دورة تدريبية حول "اإدارة امل�ضروعات الزراعية لإنتاج احلبوب" والتي نفذت 
هيئة  من  متدربني   )4( ولعدد   ،2013/1/25-19 الفرتة  خالل  م�ضر  يف 

اإنتاج احلبوب يف ليبيا . 
•دورة تدريبية ح����ول"تطبيقات الزراعة احلافظة" والتي نف���ذت ف��ي لبن����ان 
خ���الل الفرتة 10-2013/3/20، ولعدد )10( متدربني من وزارة الزراعة 

والغابات يف ال�ضودان.
•دورة تدريبية حول " ح�ضاد مياه الأمطار" والتي نفذت يف لبنان خالل الفرتة 
25-2013/3/29، ولعدد )8( متدربني من وزارة الزراعة العراقية )م�ضروع 

احلماد العراقي(.
•دورة تدريبي���ة يف جم��ال "اإق�ام���ة م�ض���تل رعوي" والتي نف���ذت يف لبن�ان خ���الل الفرتة 25-2013/3/29 ولعدد )5( متدربني 

من وزارة الزراعة العراقية )م�ضروع احلماد العراقي(.
يف  نفذت  والتي  الت�ضحر"  مكافحة  وط��رائ��ق  "اأ�ض��ض  ح��ول  تدريبية  •دورة 
اجلزائ��ر خالل الفرتة 18-2013/4/22، ولعدد )10( متدربني من وزارة 

الفالحة والتنمية الريفية يف اجلزائر.
بعد يف جمال مراقبة تدهور  ال�ضت�ضعار عن  "ا�ضتخدام  تدريبية حول  •دورة 
الأرا�ضي واجلفاف" والتي نفذت يف اجلزائر خالل الفرتة 2013/4/22-18، 

ولعدد )10( متدربني من وزارة الفالحة والتنمية الريفية يف اجلزائر.
الطبيعية  امل��راع��ي  انتاجية  م�ضاريع  ومتابعة  "تقييم  ح��ول  تدريبية  •دورة 
واملحافظة على البذور الرعوية" والتي نفذت يف اجلزائر خالل الفرتة 18-

2013/4/22، ولعدد )10( متدربني من وزارة الفالحة والتنمية الريفية يف 

اجلزائر.
لبنان خالل الفرتة  والتي نفذت يف  والتمويل املبتكر"  الت�ضحر والأحزمة اخل�ضراء  م�ضاريع مكافحة   " •دورة تدريبية حول 

5/26-2013/6/6، ولعدد )29( متدربًا من وزارة البيئة يف جمهورية العراق. 

احليوي  الغاز  انتاج  وح��دات  وت�ضغيل  واإن�ضاء  "ت�ضميم  حول  تدريبية  •دورة 
العائلية" والتي نفذت يف لبنان خالل الفرتة  3-2013/7/6، ولعدد )17( 

متدربًا وزارة الزراعة اللبنانية. 
•دورة تدريبية على "برنامج قاعدة البيانات اخلا�ضة مب�ضروع ال�ضاحل" ب�ضاأن 
اإعداد مناذج ريا�ضية مل�ضروع درا�ضة املوازنة املائية يف حو�ض ال�ضاحل والتي 

نفذت يف �ضورية )طرطو�ض( خالل الفرتة 2013/7/4-1.
•دورة تدريبية يف جمال " املكافحة املتكاملة للح�ضائ�ض" والتي نفذت يف م�ضر 
خالل الفرتة 9/20-2013/10/4، ولعدد )4( متدربني من املركز الوطني 

للبذور املح�ضنة يف ليبيا.  

 بناء القدرات الب�ضرية 
لقد اأدرك املركز العربي منذ تاأ�ضي�ضه الأهمية البالغة لتطوير وتاأهيل القدرات الب�ضرية العاملة يف جمال التنمية الزراعية، وعمل 
على التطوير الدائم للبنية التحتية ملحطات الأبحاث واملراكز التدريبية، وحتديث وتطوير املعدات والأجهزة الالزمة مبا يواكب 
اأحدث التقنيات العلمية والعاملية للم�ضاهمة يف تدريب الكوادر العربية من خالل نقل وتوطني وا�ضتنباط املعارف املالئمة لظروف 
التنمية الزراعية امل�ضتدامة يف املناطق اجلافة و�ضبه اجلافة، حيث �ضاهم يف تنظيم الدورات التدريبية والندوات واملوؤمترات 

العلمية.
حيث قام املركز العربي خالل عام  2013 بتنظيم وتنفيذ 26 دورة تدريبية و 7 لقاءًا علميًا على النحو التايل:
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م�ض���ر  ف�ي  نف����ذت  والتي  التكاليف"  "ح�ض���اب  جمال  يف  تدريبي������ة  •دورة 
خ����الل الفرتة 9/20-2013/10/4، ولعدد )4( متدربني من املركز الوطني 

للبذور املح�ضنة يف ليبيا. 
•دورة تدريبية حول " اعداد واإدارة وتقييم امل�ضاريع املتعلقة با�ضتعمالت املياه 
غري التقليدية يف الري الزراعي" والتي نفذت يف اجلزائر خالل الفرتة 22-

2013/9/26، ولعدد )23( متدربًا من وزارة الفالحة والتنمية الريفية يف 

اجلزائر.
"�ضبل تطوير الأنظمة الداخلية لعمل املجموعات وجلان  •دورة تدريبية حول 
تطوير الزراعة املحلية والتخطيط للم�ضاريع املدرة للدخل والت�ضويق" والتي 

نفذت يف املركز العربي خالل الفرتة 22-2013/9/26، بالتعاون مع )ACF( ولعدد )11( من املدراء احلقليني و مهند�ضي 
الر�ضاد الزراعي يف امل�ضروع.

-23 الفرتة  لبنان خالل  نفذت يف  والتي  – متقدم"  بعد  وال�ضت�ضعار عن  املعلومات اجلغرافية  " نظم  تدريبية حول  •دورة 
2013/9/27، ولعدد )6( متدربني من م�ضروع حو�ض احلماد العراقي.

•دورة تدريبية حول " طرق الت�ضجري احلديثة" والتي نفذت يف لبنان خالل الفرتة 23-2013/9/25، ولعدد )10( من مهند�ضي 
البلديات يف لبنان. 

•دورة تدريبية حول " برك ح�ضاد املياه" والتي نفذت يف لبنان خالل الفرتة 
26-2013/9/28، ولعدد )10( من مهند�ضي البلديات يف لبنان. 

"برك ح�ضاد املياه" والتي نفذت يف لبنان خالل الفرتة  •دورة تدريبية حول 
22-2013/10/24، ولعدد )10( من مهند�ضي البلديات يف لبنان. 

•دورة تدريبية حول "عمليات اخلدمة والرعاية الفنية لأ�ضجار النخيل" والتي 
نفذت يف م�ضر خالل الفرتة 10/26-2013/11/1، ولعدد )11( متدرب 

من وزارة الزراعة والرثوة احليوانية والبحرية يف ليبيا. 
•دورة تدريبية يف جمال "اإدارة وتغذية الأغنام وا�ضتثمار اآلت الأعالف" والتي 
 )ACF( نفذت يف القام�ضلي خالل الفرتة 27-2013/10/29، بالتعاون مع 

ولعدد )8( من املدراء احلقليني ومهند�ضي الإر�ضاد الزراعي يف امل�ضروع.
•دورة تدريبية يف جمال "طرق الت�ضجري احلديثة" والتي نفذت يف لبنان خالل الفرتة 29-2013/10/31، ولعدد )10( من 

مهند�ضي البلديات يف لبنان. 
•دورة تدريبية يف جمال "اإنتاج الغاز احليوي" والتي نفذت يف لبنان خالل الفرتة 16-2013/11/22، ولعدد )7( متدربني من 

وزارة الزراعة يف العراق. 
•دورة تدريبية حول "املبادئ الأ�ضا�ضية لنظم املعلومات اجلغرافية وال�ضت�ضعار عن بعد" والتي نفذت يف لبنان خالل الفرتة 

17-2013/11/21، ولعدد )6( متدربني من م�ضروع حو�ض احلماد العراقي.

•دورة تدريبية حول "اأهمية تطبيق نظام الزراعة احلافظة يف حت�ضني انتاجية املياه واملح�ضول" والتي نفذت يف املركز العربي 
من   )12( ولعدد   )ACF( مع  بالتعاون   ،2013/11/20-17 الفرتة  خالل 

املدراء احلقليني ومهند�ضي الإر�ضاد الزراعي يف امل�ضروع.
•دورة تدريبية يف جمال "تغذية واإدارة قطعان الأغنام وا�ضتثمار اآلت ت�ضنيع 
الأعالف" والتي نفذت يف املركز العربي خالل الفرتة 2013/11/26-24، 
ويف القام�ضلي من 10-2013/11/12، بالتعاون مع )ACF( ولعدد )10( من 

املدراء احلقليني ومهند�ضي الإر�ضاد الزراعي يف امل�ضروع.
"دور التقانات احلديثة يف تطوير الرثوة احليوانية"  •دورة تدريبية يف جمال 
والتي نفذت يف لبنان )بريوت( خالل الفرتة 1-2013/12/5، ولعدد )5( 

متدربني من م�ضروع حو�ض احلماد العراقي. 
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•دورة تدريبية يف جمال "ح�ضاد مياه الأمطار" والتي نفذت يف لبنان )بريوت( خالل الفرتة 19-2013/12/21، ولعدد )43( 
م�ضاركًا من الدول العربية. 

برنامج نقل العلم والتقانة: 
• املوؤمتر الثالث لتطوير البحث العلمي والإر�ض�����اد الزراعي ف����ي املنطقة العربي����ة 
خ�الل الفرتة 27-2013/2/28، والذي عقد يف تون�ض ولعدد )30( م�ضاركًا من 

الدول العربية. 
•املوؤمتر القليمي حول ا�ضتخدام تقانات ح�ضاد مياه الأمطار للتكيف مع التغريات 
 )60( ولعدد  لبنان  يف  عقد  وال��ذي   ،2013/5/22-20 الفرتة  خالل  املناخية 

م�ضاركًا من الدول العربية.
•ور�ضة العمل يف جمال اجلودة خالل الفرتة 10-2013/6/12، والتي نفذت يف 

املركز العربي ولعدد )26( م�ضاركًا من العاملني يف املركز العربي.
املركز  برامج  يف  املرتاكمة  للخربات  التخ�ض�ضية  العرو�ض  حول  العمل  •ور�ضة 
العربي "اأك�ضاد" خالل الفرتة 17-2013/9/18، والتي نفذت يف اجلزائر ولعدد 

)60( م�ضاركًا من الدول العربية. 
• ور�ضة العمل حول  العرو�ض التخ�ض�ضية للخربات املرتاكمة يف برامج املركز 
العربي "اأك�ضاد" خالل الفرتة 17-2013/11/18، والتي نفذت يف الكويت ولعدد 

)60( م�ضاركًا من الدول العربية. 
•ور�ضة العمل حول "درا�ضة التو�ضع يف زراعة القمح با�ضتخدام املياه اجلوفية" والتي 
نفذت يف اخلرطوم ملدة يوم واحد يف 2013/12/28، ولعدد )75( م�ضاركًا من 

وزارة الزراعة يف ال�ضودان. 
املركز  برامج  يف  املرتاكمة  للخربات  التخ�ض�ضية  العرو�ض  حول  العمل  •ور�ضة 

الزراعة يف  والتي نفذت يف اخلرطوم ولعدد )75( م�ضاركًا من وزارة   ،2013/12/30-29 الفرتة  "اأك�ضاد" خالل  العربي 
ال�ضودان. 
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