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انتهت فرتة عمل 

الدكتور �شوقي 

الربغوثي كمدير عام 

للمركز الدويل للزراعة 

امللحية يف اأوائل اأبريل 2012 

 بعد خم�س �سنوات 

حافلة بالعطاء. 

حيث قد ت�سّلم الدكتور �سوقي الربغوثي مهام املدير 

العام يف اأوائل اأبريل 2007 ليقود م�سرية املركز 

املتميزة يف جمال البحوث التطبيقية للزراعة 

امللحية حمليًا واإقليميًا وعامليًا. و�سهدت ال�سنوات 

اخلم�سة التي اأدار فيها املركز تغريات جذرية متثلت 

يف تنفيذ اخلطة الإ�سرتاتيجية الثانية التي تركز 

على »تقدمي امل�ساعدة اإىل الدول التي تعاين من �سح 

م�سادر املياه من خالل اإتباع منهج الإدارة املتكاملة 

للموارد املائية وخ�سو�سًا ال�ستخدام الفعال 

للمياه الهام�سية من اأجل زيادة الإنتاجية الزراعية 

وحتقيق امل�ساواة الجتماعية وال�ستدامة البيئية«. 

وكانت ل�سنوات اخلربة التي ميتلكها والتي تزيد 

عن 35 عامًا يف املوؤ�س�سات واملراكز الدولية مثل 

البنك الدويل واإيكاردا واأكري�سات الأثر الكبري يف 

ربط املركز بعدد كبري من املراكز البحثية واملانحة 

املحلية والإقليمية والدولية.

ولعل الإجناز الأكرب يف م�سرية املركز حتقق بتوقيع 

التفاقية بني حكومة دولة الإمارات العربية املتحدة 

والبنك الإ�سالمي للتنمية يف اأبريل 2010. تن�س 

هذه التفاقية على تعديل الدعم املايل لت�ساهم دولة 

الإمارات العربية املتحدة ممثلة بوزارة البيئة واملياه 

وهيئة البيئة – اأبوظبي يف متويل امليزانية الأ�سا�سية 

للمركز منا�سفة بالإ�سافة اإىل م�ساهمة البنك 

الإ�سالمي للتنمية.

كما �سهدت ال�سنوات اخلم�سة املا�سية زيادة يف 

م�ساهمة اجلهات املانحة الإقليمية والدولية للم�ساريع 

البحثية للمركز وزيادة يف عدد خرباء وموظفي 

املركز مما انعك�س على زيادة م�ساريعه وتنوعها مع 

الرتكيز على تنمية القدرات الب�سرية يف جمال الإدارة 

املتكاملة ملوارد املياه للم�ساهمة يف التخفيف من 

عوامل التغري املناخي التي يعاين منها العامل اأجمع.

المدير العام 
يغــادر المركــز

توىل الدكتور اأحمد عبد 

ال�شريف، الإماراتي اجلن�سية، 

من�سب نائب املدير العام 

للمركز الدويل للزراعة امللحية 

يف الأول من فرباير 2012. 

وقد توىل الدكتور ال�سريف 

�سابقًا منا�سب اإدارية هامة يف 

وزارة املالية وال�سناعة بدولة 

الإمارات العربية املتحدة، وكان 

له دور قيادي بارز يف اإن�ساء 

هيئة الإمارات للموا�سفات 

واملقايي�س املكلفة بو�سع وتنفيذ 

املوا�سفات القيا�سية يف جميع 

اأنحاء الدولة بالإ�سافة اإىل 

تعاونها مع املوؤ�س�سات املثيلة يف 

دول جمل�س التعاون اخلليجي 

والعامل العربي واملنظمة 

الدولية للمقايي�س. 

ح�سل الدكتور ال�سريف على 

�سهاداته العلمية العليا من 

جامعات الكويت وم�سر كما 

ح�سل موؤخرًا على درجة 

الدكتوراه يف اإدارة الأعمال 

من جامعة بورمنوث باململكة 

املتحدة. وميتلك الدكتور 

ال�سريف خربة كبرية يف 

جمال الإ�سرتاتيجيات الإدارية 

بالوزارات والهيئات الأكادميية 

وخ�سو�سًا يف جمال اإدارة 

اجلودة ال�ساملة، والتي 

�سيوظفها لتحقيق اأعلى درجات 

اجلودة يف اأن�سطة املركز.

الدكتور أحمد الشريف يتسلم 
مهام نائب المدير العام

يت�شمن هذا العدد من ن�سرة اأخبار الزراعة 

امللحية اأهم اأخبار املركز الدويل للزراعة 

امللحية لالأ�سهر القليلة املا�سية بالإ�سافة اإىل 

بع�س املقالت العلمية التي نختارها للقراء.

لعل اأهم الأخبار هو مغادرة املدير العام للمركز 

بعد خم�س �سنوات حافلة بالعطاء وتعيني نائبًا 

للمدير العام ليتوىل اإدارة املركز يف هذه املرحلة 

النتقالية وحتى تعيني مدير عام جديد قريبًا.

كما تت�سمن الن�سرة اأخبار م�ساريع املركز ومن 

اأهمها اإ�سراف املركز على تطوير الإ�سرتاتيجية 

الوطنية لتطوير الإنتاج النباتي واحليواين يف 

دولة الإمارات العربية املتحدة، وم�سروع اإنتاج 

الأعالف غري التقليدية يف اإمارة اأبوظبي، 

وتطوير م�سروع جديد يف منطقة جنوب 

ال�سحراء الأفريقية، بالإ�سافة اإىل امل�سروع 

الإقليمي للتغري املناخي.

وتقدم الن�سرة ملحة عن تنمية القدرات الب�سرية 

بتنفيذ عدة برامج تدريبية اإقليمية وامل�ساركة يف 

بع�س املوؤمترات الدولية واملحلية الهامة.

ويقدم خرباء املركز مقالت متميزة عن 

تطوير البكرتيا املتحملة لالإجهاد البيئي يف 

منطقة �سبه اجلزيرة العربية، وفوائد نبات 

القرطم املتحمل للملوحة، ور�سد املوارد املائية 

لالأغرا�س الزراعية يف املنطقة، بالإ�سافة اإىل 

ا�ستعرا�س كفاءة اأنظمة الري يف دولة الإمارات 

العربية املتحدة.

ترحب الن�سرة مب�ساهمات القراء والباحثني 

واخلرباء لن�سر مقالت علمية حول التجارب 

الناجحة ل�ستخدام املياه الهام�سية والزراعة 

امللحية مما يهم القارئ معرفته والتي يرجى 

اإر�سالها اإىل العنوان التايل:

رئي�س التحرير

اأخبار الزراعة امللحية

�س.ب. 14660، دبي، دولة الإمارات العربية املتحدة

مـن المحــرر
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املركز الدويل للزارعة امللحية 

�س.ب. 14660، دبي، دولة الإمارات العربية املتحدة

هاتف: 1100 336 )4( 971+

فاك�س: 1155 336 )4( 971+ 

الربيد الإلكرتوين:  

أخبــار الزراعـة الملحية

الغفار
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أخبـار المشاريـع وأخبار الموظفين

ان�شم ال�شيد جا�شم العو�شي اإىل املركز يف �سهر 

اأبريل لي�سغل من�سب �سابط املوارد الب�سرية. ح�سل 

ال�سيد جا�سم العو�سي على �سهادة البكالوريو�س 

يف املحا�سبة واإدارة الأعمال من جامعة الإمارات 

بالإ�سافة اإىل عدة �سهادات ودورات يف املحا�سبة 

القانونية CPA من الوليات املتحدة الأمريكية ودولة 

الإمارات العربية املتحدة. وقد �سغل قبل ان�سمامه اإىل املركز عدة منا�سب 

اإدارية هامة يف معظم فروع موؤ�س�سة الإمارات لالإت�سالت ملدة 21 عامًا يف 

جمال احل�سابات وال�سوؤون الإدارية، و�ساهم يف تطوير عدة مفاهيم هامة ومن 

بينها مفهوم املوظف ال�سامل وتطوير مراكز الأعمال بالإ�سافة اإىل خربته 

الكبرية يف التعامل مع املوؤ�س�سات احلكومية وكبار ال�سخ�سيات يف الدولة. 

و�سوف يتوىل ال�سيد جا�سم العو�سي اإدارة املوارد املوارد الب�سرية يف املركز مبا 

يف ذلك برامج التعيني والتعوي�س وتقييم الأداء والتطوير املهني والتدريب.

ان�شم املهند�س هاين ج�شري اإىل املركز يف �سهر 

مايو بوظيفة مطور برامج وقواعد البيانات. ح�سل 

ال�سيد هاين ج�سري على �سهادة البكالوريو�س يف 

الهند�سة الإلكرتونية من جامعة ت�سرين ال�سورية. 

وقد �سغل منا�سب تقنية يف بع�س ال�سركات احلكومية 

واخلا�سة يف �سوريا ودولة الإمارات العربية املتحدة 

ملدة تزيد عن 18 عامًا طور خاللها عددًا من قواعد البيانات املركزية 

وال�سبكات امل�ستخدمة يف عدد من الدوائر احلكومية واخلا�سة. 

أخبار الموظفين

زارت املركز موؤخرًا �سعادة الدكتور مرمي 

ال�سنا�سي، الوكيل امل�ساعد لوزارة الوزارة البيئة 

واملياه برفقة وفدًا من اخلرباء والباحثني من 

الوزارة ملناق�سة الربامج وامل�ساريع البحثية التي 

ميكن تطويرها. وكان املركز الدويل للزراعة 

امللحية قد نفذ موؤخرًا عددًا من امل�ساريع 

البحثية للوزارة اأهمها اإ�سرتاتيجية املحافظة 

على املوارد املائية يف دولة الإمارات العربية 

املتحدة، وي�سرف املركز حاليًا على تنفيذ 

اإ�سرتاتيجية املحافظة على الإنتاج النباتي 

واحليواين يف الدولة.

زيارة الوكيل المساعد لوزارة البيئة والمياه

اأ�شاف املركز الدويل للزراعة امللحية 

يف اأوائل �سهر فرباير م�سدرًا جديدًا 

ملوارده املائية يف حمطة امل�ساريع 

البحثية متمثاًل يف ح�سوله على املياه 

العادمة املعاجلة من بلدية دبي. و�سوف 

ي�ساهم هذا امل�سدر يف تطوير م�ساريع 

املركز البحثية التطبيقية يف مقره 

الرئي�سي لت�سمل تطبيقات ا�ستخدام 

املياه العادمة املعاجلة يف زراعة بع�س 

اأنواع املحا�سيل العلفية بالإ�سافة اإىل 

الزراعات التجميلية بالتعاون مع وزارة 

البيئة واملياه وبلدية دبي وغريها من 

املوؤ�س�سات احلكومية واخلا�سة يف دولة 

الإمارات العربية املتحدة.

إيصال المياه المعالجة إلى المركز
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أخبـار المشاريـع

 á«¡«LƒàdG Úàæé∏dG ´ÉªàLG ó≤ oY

 »ª«∏bE’G ´hô°ûª∏d á«æØdGh

 »NÉæŸG Ò¨àdG IôgÉX ™e ∞«µàdG”
 á≤£æŸ á«°ûeÉ¡dG äÉÄ«ÑdG ‘

 øe É«≤jôaCG ∫Éª°Th É«°SBG ÜôZ

 ΩGóà°ùŸG …ƒ«◊G ™jƒæàdG ∫ÓN

 “á«fGƒ«◊G IhÌdGh π«°UÉëª∏d

 ºgÉ°ùj .¿ÉªY á«fOQC’G áª°UÉ©dG ‘

 ‹hódG ¥hóæ°üdG ´hô°ûŸG πjƒ“ ‘

 ¥hóæ°üdGh ,á«YGQõdG á«ªæà∏d

 …OÉ°üàb’G AÉ‰EÓd »Hô©dG

 »eÓ°SE’G ∂æÑdGh ,»YÉªàL’Gh

 á«ªæà∏d ∂HhC’G ¥hóæ°Uh ,á«ªæà∏d

 ´hô°ûŸG Gòg õcôŸG òØæjh .á«dhódG

 ™e ¿hÉ©àdÉH 2010 ΩÉ©dG òæe

 á«æWƒdG á«YGQõdG çƒëÑdG èeGôH

 ¢ùfƒJh äGQÉeE’Gh ¿OQC’G ‘

 ô°üeh ¿Éª oY áæ£∏°Sh ÉjQƒ°Sh

 .øª«dGh Ú£°ù∏ah

 ¥ôØd πªY á°TQh õcôŸG ó≤Y Éªc

 ájOÉ°üàb’G äÉ°SGQódG QhÉ

 ô°ûfh OÉ°TQE’Gh á«YÉªàL’Gh

 ájQƒ¡ªéH IôgÉ≤dG ‘ äÉeƒ∏©ŸG

 õcôe ™e ¿hÉ©àdÉH á«Hô©dG ô°üe

 AGÈN ácQÉ°ûÃ AGôë°üdG çƒëH

 á«YÉªàL’Gh ájOÉ°üàb’G äÉ°SGQódG

 âæª°†J .äÉeƒ∏©ŸG ô°ûfh OÉ°TQE’Gh

 kÉ°†jCG á«°TÉ≤f á≤∏M πª©dG á°TQh

 AGôë°üdG çƒëH õcôe É¡ª¶f

 ´hô°ûŸG äGRÉ‚G ¢VGô©à°S’

 äÉÄ«¡dGh äGQGRƒdG ácQÉ°ûÃ

 ô°üe ‘ á«∏ëŸG äÉ°ù°SDƒŸGh

 äÉª¶æŸGh ÊóŸG ™ªàéŸG »∏ã‡h

.áëfÉŸG äÉ¡÷Gh á«eƒµ◊G ÒZ

المشروع ا�قليمي للتكيف المناخي

 á«LÉàfEG Ú°ù– πeGƒY ºgCG øe á∏eÉµàŸG áYGQõdG áª¶fCG á«é«JGÎ°SEG Èà©J

 .á«ØjôdG äÉ©ªàéŸG ô≤a ICÉWh ∞«ØîJ ≈∏Y ¢ùµ©æJ »àdGh á«YGQõdG »°VGQC’G

 ,á«YGQõdG äÉ°SQÉªŸG Ú°ù–h ,áªFÓŸG …ôdG äÉ«æ≤J QÉ«àNG ºgÉ°ùjh

 CGóàHG ∂dòd .á«YGQõdG á«LÉàfE’G IOÉjR ‘ ,á∏eÉµàŸG áYGQõdG áª¶fCG ≥«Ñ£Jh

 ∫hO á©Ñ°S ‘ kÉ«ª«∏bEG kÉ«ãëH kÉYhô°ûe ò«ØæàH á«ë∏ŸG áYGQõ∏d ‹hódG õcôŸG

 êÉàfE’G º¶f AGOCG Ú°ù– ¤EG ±ó¡j á«≤jôaC’G AGôë°üdG ÜƒæL á≤£æe øe

 äÉ°SQÉ‡h ,π«°UÉëŸGh áHÎdG áªFÓeh ,√É«ŸG ôaGƒàH á°UÉÿG áØ∏àîŸG

 õcGôe ´hô°ûŸG ‘ ∑QÉ°ûj .äÉÑæ∏d á«FGò¨dG ô°UÉæ©dGh √É«ŸGh áHÎdG IQGOEG

 É«fÉàjQƒeh ‹Éeh É«ÑeÉZh ƒ°SÉa Éæ«cQƒH ‘ á«æWƒdG á«YGQõdG çƒëÑdG

 ±ó¡jh .á«ªæà∏d »eÓ°SE’G ∂æÑdG øe πjƒªàH ∫É¨æ°ùdGh ÉjÒé«fh ôé«ædGh

:¤EG ´hô°ûŸG

.á«FÉŸG OQGƒª∏d äÉfÉ«H IóYÉb AÉ°ûfEG (1

.á≤£æŸG ‘ …ô∏d áÑ°SÉæŸG äÉ«æ≤àdG ójó– (2

.π«°UÉëŸG êÉàfEG äÉ«æ≤J ≥«Ñ£Jh ¢VGô©à°SGh QÉ«àNG (3

.´hô°ûª∏d ájOÉ°üàb’Gh á«YÉªàL’G QÉKB’G ójó– (4

 ≈∏Y á«YGQõdG OÉ°TQE’Gh çƒëÑdG õcGôŸ ájô°ûÑdG äGQó≤dG á«ªæJ  (5

.»ª«∏bE’G iƒà°ùŸG

 ∫hód »FGò¨dG øeC’G õjõ©J ‘ á«YGQõdG á«LÉàfE’G Ú°ù– ºgÉ°ùj ±ƒ°Sh

 ,á«°SÉ°SC’G á«YGQõdG äÉéàæŸG øe á«aÉc äGOGóeEG ÒaƒJ ∫ÓN øe á≤£æŸG

 ∞«ØîJ ≈∏Y ¢ùµ©æj É‡ ájô°ûÑdG äGQó≤dG õjõ©Jh ,πª©dG ¢Uôa IOÉjRh

 .ájô°†◊G ≥WÉæŸG ¤EG ∞jôdG øe Iôé¡dG π«∏≤Jh ,ô≤ØdG IóM

 ™°Vƒd ∫É¨æ°ùdÉH QÉcGO áæjóe ‘ πªY á°TQh 2011 ôHƒàcCG ‘ õcôŸG º¶f óbh

 á«æØdG áæé∏dG ´ÉªàLG ∂dP ÓJ .á©HQC’G ´hô°ûŸG äGƒæ°ùd ó∏H πµd πª©dG á£N

 ,á«FÉŸG OQGƒŸG øY äÉfÉ«ÑdG ™ªLh πª©dG §£N ∫Éªµà°S’ 2012 πjôHCG ô¡°T ‘

 .ájOÉ°üàb’Gh á«YÉªàL’G ÖfGƒ÷Gh ,á«YGQõdG º¶ædGh ,áeóîà°ùŸG äÉ«æ≤àdGh

 èeGôHh ,äÉfÉ«ÑdG óYGƒb äÉfÉ«Ñà°SGh ò«ØæàdG ¥ôW á«æØdG áæé∏dG â°ûbÉf Éªc

.´hô°ûª∏d á«dÉŸGh ájQGOE’G ÖfGƒ÷Gh ,ájô°ûÑdG äGQó≤dG á«ªæJ

تطوير الزراعة والحد من الفقر في منطقة جنوب الصحراء ا�فريقية

‹ÉeÉ«fÉàjQƒe É«ÑeÉZ ƒ°SÉa Éæ«cQƒHÉjôé«f ôé«ædG∫É¨æ°ùdG

 á«¡«LƒàdG Úàæé∏dG AÉ°†YCG

 IQÉjR ∫ÓN ´hô°ûª∏d á«æØdGh

¿OQC’ÉH ájódÉÿG çÉëHCG á£
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 áYGQõ∏d ‹hódG õcôŸG ±É°†à°SG

 á°TQhh »≤«°ùæàdG ´ÉªàL’G á«ë∏ŸG

 OQGƒe IQGOEG Ú°ù–” ´hô°ûe πªY

 ¿hÉ©àdÉH õcôŸG ¬ª¶f …òdG “√É«ŸG

 ,‹hódG ¿hÉ©à∏d á«µjôeC’G ádÉcƒdG ™e

 ∂æÑdGh ,á«µjôeC’G AÉ°†ØdG ádÉchh

 »∏ã‡ ´ÉªàL’ÉH ∑QÉ°T .‹hódG

 AGÈN ¤EG áaÉ°VE’ÉH áëfÉŸG äÉ¡÷G

 ¿ÉæÑdh ¢ùfƒJh Üô¨ŸG øe √É«ŸG OQGƒe

 ¿ƒcQÉ°ûŸG åëH óbh .¿OQC’Gh ô°üeh

 OQGƒŸG áLò‰ äÉ«æ≤J ´ÉªàL’G ‘

 §°ShC’G ¥ô°ûdG á≤£æe ‘ á«FÉŸG

 äÉ«æ≤J ΩGóîà°SÉH É«≤jôaCG ∫Éª°Th

 ≥«Ñ£J á«fÉµeEGh á«YÉæ°üdG QÉªbC’G

 á«ë∏ŸG áYGQõ∏d ‹hódG õcôŸG áHôŒ

.´hô°ûŸÉH ácQÉ°ûŸG ∫hódG ‘

 á«ë∏ŸG áYGQõ∏d ‹hódG õcôŸG ∞ qãc

 äÉeGóîà°S’G ≈∏Y ¬KÉëHCG kGôNDƒe

 äGQÉeE’G ádhO ‘ …ôdG √É«Ÿ á«dÉ◊G

 äÉ«°UƒàdG Ëó≤àd IóëàŸG á«Hô©dG

 …ôdG ôjƒ£J äÉ«é«JGÎ°SE’ áÑ°SÉæŸG

 áØ∏àîŸG á«YGQõdG á«NÉæŸG ≥WÉæŸG ‘

 ´É£≤dÉa .áeGóà°ùe Qƒ°üH ádhódÉH

 á«ªc ∂∏¡à°ùj ádhódG ‘ »YGQõdG

 øe %60 ‹GƒM ≠∏ÑJ √É«ŸG øe IÒÑc

 ∂∏¡à°ùj Éªæ«H ,IôaƒàŸG √É«ŸG OQGƒe

 ‹GƒM »YÉæ°üdGh ‹õæŸG ÚYÉ£≤dG

 óbh .%8 ‹GƒM ™«°†j hCG Qó¡ ojh ,%32

 áYGQõ∏d á«aƒ÷G √É«ŸG âeóîà°SG

 ±Gõæà°SG ¤EG iOCG É‡ •ôØe πµ°ûH

 √É«e äÉjƒà°ùe ¢VÉØîfGh ÉgOQGƒe

 √òg äOCGh .√É«ŸG áMƒ∏e ´ÉØJQGh QÉHB’G

 áMƒ∏e IOÉjõH âªbÉØJ »àdG Oƒ«≤dG

 ≥WÉæe á«LÉàfEG QƒgóJ ¤EG áHÎdG

 øµÁ ’ å«ëH ádhódG ‘ áØ∏à

 á∏ªëàŸG π«°UÉëŸG ¢†©ÑH ’EG É¡àYGQR

 á«aƒ÷G √É«ŸG çƒ∏J OGORG Éªc .áMƒ∏ª∏d

 ΩGóîà°S’G øY ºLÉædG äGÎædÉH

 ‘ á«FÉ«ª«µdG Ióª°SCÓd •ôØŸG

 ¢†©H ‘ É¡àÑ°ùf äRhÉéàa áYGQõdG

 ìƒª°ùŸG á«ë°üdG Ohó◊G ≥WÉæŸG

 äóªàYG .Üô°ûdG √É«e ‘ ÉgóLGƒàH

 ≈∏Y ádhódG ‘ …ôdG äÉ°SQÉ‡

 IQGOEG øe k’óH √É«ª∏d ÒÑc ΩGóîà°SG

 QÉÑàY’G Ú©H òNDƒj ⁄h É¡«∏Y Ö∏£dG

 .∂dòd √É«ŸGh áHÎdG OQGƒe áªFÓe

 •ôØŸG ΩGóîà°S’G Gòg ÖÑ°S Oƒ©jh

 ∫ÓN IÒÑµdG á«eƒµ◊G äÉfÉYE’G ¤EG

 πLCG øe á«°VÉŸG øjô°û©dG äGƒæ°ùdG

 …OÉ°üàb’Gh »YÉªàL’G ºYódG ÒaƒJ

 á°SGQódG √òg ±ó¡J ∂dòd .ÚYQGõª∏d

 áeGóà°ùŸG á«YGQõdG á«ªæàdG ≥«≤– ¤EG

 á«°ûeÉ¡dG √É«ŸG ΩGóîà°SG ∫ÓN øe

 ±ô°üdG √É«eh á◊ÉŸG á«aƒ÷G √É«ŸÉc

 ¤EG áaÉ°VE’ÉH ,á÷É©ŸG »ë°üdG

 áMƒ∏ª∏d á∏ªëàŸG π«°UÉëŸG ΩGóîà°SG

 ÒaƒJh ,( kÉ«∏ Ió«ØŸGh ájóéŸG)

 ÒHGóJ ΩGóîà°SG ∫ÓN øe √É«ŸG

.…ôdG √É«e IQGOEG äÉ«æ≤Jh

 øY äÉeƒ∏©e õcôŸG AGÈN ™ªL

 á«YGQõdG-á«NÉæŸG äÉÄ«ÑdGh áHÎdG

 …ôdG ¥ôWh á«∏≤◊G π«°UÉëŸGh á«∏ëŸG

 É¡à«Yƒfh á«aƒ÷G √É«ŸGh áeóîà°ùŸG

 áØ∏àîŸG á«NÉæŸG-á«YGQõdG ≥WÉæŸG øe

 áÑWôdG ¬Ñ°T äÉÄ«ÑdG πª°ûJ ádhódG ‘

 á«dhC’G èFÉàædG âæ«H .á∏MÉ≤dGh áaÉ÷Gh

 äÉjƒà°ùe ‘ IÒÑc ¥QGƒa á°SGQó∏d

 π«°UÉëŸGh äÉJÉÑæ∏d íàædG-ôîÑàdG

 áHÎ∏d á«FÉŸG ¢üFÉ°üÿGh áYhQõŸG

 É‡ áØ∏àîŸG á«NÉæŸG ≥WÉæŸG ÚH

 á«YGQõdG π«°UÉëŸG §«£îJ Ö∏£àj

 .á«NÉæŸG äÉÄ«ÑdG √òg Ö°ùM

 á«ë∏ŸG áYGQõ∏d ‹hódG õcôŸG òØæjh

 Ú°ùëàd áØ∏à kÉKÉëHCG »HóH √ô≤e ‘

 ¬àdhóLh …ôdG äÉµÑ°T §«£îJ AGOCG

 ô°UÉæY áaÉµd ≥«bO º««≤J ∫ÓN øe

 ±ó¡dG ≥«≤– ¿Éª°Vh ,»FÉŸG ¿RGƒàdG

 á∏ãªàŸG …ôdG á«∏ªY øe »°SÉ°SC’G

 AÉŸG øe áÑ°SÉæŸG á«ªµdG ÒaƒJ ‘

 õcôŸG ÈàNG ∂dòd .äÉÑæ∏d áHƒ∏£ŸGh

 π∏îàdG ¿Gõ«e ‘ Ò©°ûdG ∫ƒ°ü

 ¤EG π°Uƒà∏d (Î«ª«°ùjÓdG) »FÉŸG

 ∫ƒ°üëŸ áHƒ∏£ŸG á«FÉŸG äÉLÉ«àM’G

 õcôŸG çÉëHCG á«≤H øª°V Ò©°ûdG

 ´GƒfCG ∞∏à ΩGóîà°SG IAÉØc ójó–h

.√É«ª∏d ±ÓYC’Gh π«°UÉëŸG

مشروع تحسين إدارة موارد المياه

كفاءة واستدامة أنظمة الري

التعاون مع مركز خدمات المزارعين �نتاج ا�عالف في إمارة أبوظبي

 IQÉeEG ‘ ÚYQGõŸG äÉeóN õcôe ™e á«ë∏ŸG áYGQõ∏d ‹hódG õcôŸG ¿hÉ©àj

 ΩGóîà°S’G äGP ±ÓYC’G êÉàfEG IOÉjõd IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhóH »ÑXƒHCG

 ±ó¡j .IQÉeE’G øe á«Hô¨dG á≤£æŸG ´QGõe ‘ êÉàfE’G äÉ≤Øf π«∏≤Jh √É«ª∏d πbC’G

 á∏jóH ±ÓYCÉH áHò©dG √É«ª∏d áµ∏¡à°ùŸG ¢SOhôdG ±ÓYCG ∫GóÑà°SG ¤EG ´hô°ûŸG

 äÉ«æ≤J ΩGóîà°SGh ,√É«ª∏d kÉcÓ¡à°SG πbCGh áMƒ∏ª∏d á∏ªëàe (Iôª©e hCG ájƒæ°S)

 á«ªæJ ≈∏Y ´hô°ûŸG õcôj Éªc .áeGóà°ùŸG á«LÉàfE’G ≥«≤ëàd áªFÓŸG …ôdG

.AGƒ°S óM ≈∏Y ÚYQGõŸGh OÉ°TQE’G »«æØd ájô°ûÑdG äGQó≤dG

 π«°UÉ âæª°†J á«LPƒ‰ ´QGõe IóY 2011 ΩÉ©dG ‘ õcôŸG CÉ°ûfCG ∂dòd

 á∏ªëàe ájó«∏≤J ÒZ QÉé°TCGh äGÒé°Th äÉeGóîà°S’G IOó©àe á«∏≤Mh á«Ø∏Y

 áÑbGôe äGó©eh á«µ«JÉeƒJhC’G …ôdG äÉ«æ≤J çóMCG ΩGóîà°SG ” Éªc .áMƒ∏ª∏d

 Ω/õæª°ù«°ùjO 15 ∫OÉ©J »àdGh á≤£æŸÉH IôaƒàŸG √É«ŸG OQGƒe ΩGóîà°SÉH áMƒ∏ŸG

 ÚYQGõŸG ¤G º¶ædG √òg π≤f πLCG øeh .(¿ƒ«∏ŸÉH AõL 11000 ‹GƒM)

 äÉeóN õcôe ™e ¿hÉ©àdÉH á«ë∏ŸG áYGQõ∏d ‹hódG õcôŸG º¶f kÉ«fGó«e

 »ÑXƒHCG IQÉeEG øe á«Hô¨dG á≤£æŸÉH ójGR áæjóe ‘ kÉ«∏≤M kÉeƒj ÚYQGõŸG

 ΩGóîà°SÉH á∏jóÑdG ±ÓYC’G π«°UÉ áYGQõd áeóîà°ùŸG äÉ«æ≤àdG ¢VGô©à°S’

 OÉ°TQE’G »ØXƒŸ á«ÑjQóJ èeGôH kÉ≤HÉ°S õcôŸG º¶f Éªc .á«°ûeÉ¡dG √É«ŸG OQGƒe

 ÒZ √É«ŸG OQGƒe øe IOÉØà°S’G á«Ø«ch á«ë∏ŸG áYGQõdG ÇOÉÑe ≈∏Y º¡Øjô©àd

.á«°ûeÉ¡dG ≥WÉæŸG ‘ á∏jóH π«°UÉ áYGQõd ájó«∏≤àdG

أخبـار المشاريـع

 ‘ ÚYQGõŸGh OÉ°TQE’G »ØXƒe øe ÒÑc OóY ácQÉ°ûe

»ÑXƒHCG IQÉeEÉH ójGR áæjóe á≤£æe ‘ »∏≤◊G Ωƒ«dG

 äGQÉeE’G ádhO ‘ áYGQõdG ´É£b ∂∏¡à°ùj 

IôaƒàŸG √É«ŸG OQGƒe øe %60 ‹GƒM
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 هايملا موارد
ــــــــــاملي

ـــــــــــ
 اهــــــــــ

 ةـــالزراعـ

 خرائط استخدامات املياه وكثافة الري واإلنتاجية الزراعية  بيانات املياه اجلوفية والسطحية واجلفاف

 برنامج النمذجة اإلقليمي
 منوذج احملاصيل والري منوذج املياه

 االستشعار عن بعد بيانات بيانات مناخية

 مناذج االجتاهات املستقبلية للتغريات املناخية 

 التوقعـــــــــــــــــــــــــــــــــات

نماذج المياه وتسخير تقنيات علوم الفضاء الرائدة

التعاون اإلقليمي

تعاين موارد املياه اجلوفية من زيادة ا�ستنزافها وانخفا�س م�ستوياتها 

يف منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا مما يتطلب اإدارتها ب�سكل 

منا�سب للمحافظة عليها. ونظرا حلاجة القطاعات القت�سادية 

املتزايدة للمياه، فاإنه ل بد من توفري املعلومات الالزمة ل�سناع القرار 

عند و�سع �سيا�سات املوازنة املائية لتو�سيح حدود املوارد احلالية 

واجتاهاتها امل�ستقبلية. لذلك ميثل توفري البيانات واملعلومات الالزمة يف 

الوقت املنا�سب عاماًل هامًا عند اتخاذ القرار، وهذا ما تفتقره كثري من 

بلدان املنطقة.

ينفذ املركز الدويل للزراعة امللحية برناجمًا لتطوير مناذج اإقليمية 

وقطرية ملوارد املياه اجلوفية وال�سطحية بالتعاون مع وكالة الف�ساء 

الأمريكية )نا�سا(. ميثل هذا الربنامج حقبة جديدة يف جمال النمذجة 

الهيدرولوجية وتقييم املوارد املائية يف املنطقة بت�سخريه ال�سور امللتقطة 

لالأر�س من الف�ساء، وتوفري معلومات هامة عن موارد وكميات املياه 

 احلالية، وحتديد الجتاهات امل�ستقبلية لتغرياتها يف ظل التغريات 

املناخية ال�سائدة. 

ت�ستخدم الزراعة ح�سة كبرية من موارد املياه يف معظم بلدان املنطقة، 

لذلك يركز هذا الربنامج ب�سكل اأ�سا�سي على ربط خرائط املحا�سيل 

وا�ستخدام الأرا�سي مع ا�ستخدام املياه يف منوذج متكامل لتقييم تاأثري 

ال�ستخدام احلايل وامل�ستقبلي للمياه يف الري من اأجل تطوير املبادرات 

امل�سرتكة لل�سيا�سات املائية والزراعية.

و�سوف يوفر امل�سروع بيانات عن كميات املياه اجلوفية وال�سطحية 

املتوفرة، والتوقعات اخلا�سة بتاأثري تغري املناخ على وفرة املياه واجلفاف 

على امل�ستوى الإقليمي، وبيانات عن م�ستويات املياه اجلوفية وال�سطحية، 

وا�ستخدام الأرا�سي واأنواع املحا�سيل املزروعة، وكميات املياه امل�ستخدمة 

يف الري على امل�ستوى الوطني لكل دولة.

يهدف الربنامج اإىل تنمية 

املعارف وتطوير خربات الربامج 

الوطنية يف جمال و�سع مناذج 

ملوارد املياه وال�ستخدامات 

الزراعية وحتليل اآثار التغري 

املناخي. ويتعاون خرباء الربنامج 

مع وزارات املياه والزراعة ومراكز 

ال�ست�سعار عن بعد يف املنطقة 

لتقدمي كافة البيانات واملعارف 

اجلديدة والتي تخ�س كل بلد على 

حدة. كما يوفر الربنامج الفر�سة 

لتنمية القدرات الب�سرية للباحثني 

والفنيني العاملني يف هذا املجال 

يف مقر املركز الدويل للزراعة 

امللحية يف دبي.

نظام معلومات الأرا�شي

يعتمد النظام على مناذج معادلت ريا�سية لتمثيل خمتلف العمليات 

الطبيعية با�ستخدام تقنيات الكمبيوتر. ويختلف هذا النموذج عن 

النماذج التقليدية با�ستخدامه اأ�ساليب متطورة لتحليل البيانات 

املجمعة من �سور الأقمار ال�سناعية وتف�سريها لو�سع التوقعات 

امل�ستقبلية بدقة متناهية.

رصد الموارد المائية لألغراض الزراعية

المـوارد المائيـة

توفير البيانات الالزمة لتحقيق اإلدارة المستدامة للموارد المائية
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محصول القرطم الزيتي المتحمل للملوحة في البيئات الجافة

Carthamus) ºWô o≤dG Èà©j

 π«°UÉëŸG óMCG (tinctorius L
 äÉeGóîà°S’Gh óFGƒØdG IOó©àe

 áØ∏à ≥WÉæe ‘ ´Qõj …òdGh

 ¤EG ºWô o≤dG »ªàæj .⁄É©dG øe

Compositae/) áÑ qcôŸG á∏FÉ©dG

 √Qó°üe ¿CG ó≤à©jh ,(Asteraceae
 ÌcCG òæe É¡«a ´QR å«M ΩÉ°ûdG OÓH

 äÉÑædG Gòg πªëàj .áæ°S 4000 øe

 √É«e äGP »°VGQC’G ‘ ƒªæjh áMƒ∏ŸG

 á«Ñ°ûY IÒé°T ƒgh .á∏«∏≤dG …ôdG

 »¡àæJ IOó©àe ´ôaCG äGP ájƒæ°S

 ¬H §«ëj πµ°ûdG Q qƒµe …ôgR ºYÈH

 ó©H äGQOÉÑdG πµ°û oJ .á«°SÉb äÉHÉæb

 ƒªæJ ºK ,¥GQhC’G øe ábÉH äÉÑfE’G

 ô¡°ûdG ‹GƒM ó©H á«°ù«FôdG ¥É°ùdG

150-30 É¡dƒW ìhGÎ«d äÉÑfE’G øe

 ≈∏Y ™°Vƒàj .QÉgRE’G óYƒe π«Ñb º°S

 ∑Gƒ°TCG äGP ¥GQhCG ´hôØdGh ¥É°ùdG

 äÉfGƒ«◊G øe ójó©dG ™æ“ IOÉM

 πcCG øe πHE’Gh ΩÉæZC’Gh õYÉŸG πãe

 ≈∏Y áÑcôŸG IôgõdG πª°ûJ .äÉÑædG

 ¿GƒdCG ∞∏àîJ .IÒgR 180-20

 ôØ°UC’G ¤EG ¢†«HC’G øe QÉgRC’G

 »¡a äÉÑædG QhòH ÉeCG .‹É≤JÈdGh

 Iô°ûbh á©HQCG ÖfGƒéH ¿ƒ∏dG AÉ°†«H

 ìhGÎj .¢ùª∏ŸG áªYÉf É¡æµd áµ«ª°S

 ,º∏e 7-6 ‹GƒM IQòÑdG ∫ƒW

 πµ°ûj å«ëH ≠∏e 40 ‹GƒM ¿õJh

 ‹GƒM É¡æe óMGƒdG ΩGôZƒ∏«µdG

 ΩÉ¶f äÉÑædG ∂∏àÁ .IQòH 25000

 ‹Gƒ◊ ¬dƒW π°üj πjƒW …QòL

 .áHÎdG ¥ÉªYCG ‘ Îe 4-2

 áHÎdG ‘ kGó«L ºWô o≤dG ƒªæj

 ∞jô°üàdG äGPh kÉ«Ñ°ùf á≤«ª©dG

 áHÎdG πµ°ûJh ,√É«ª∏d Ö°SÉæŸG

 Ió«÷G IQó≤dG äGP á««ª£dG á«∏eôdG

 ±hô¶dG π°†aCG √É«ŸÉH ®ÉØàM’G ≈∏Y

 IQGô◊G áLQO ∫OÉ©J .∫ƒ°üëŸG ƒªæd

 ,ájƒÄe áLQO 15^5 äÉÑfEÓd ≈∏ãŸG

 QÉgREÓd ≈∏ãŸG IQGô◊G áLQO ∫OÉ©Jh

 ≈∏YCG AÉ£YE’ ájƒÄe áLQO 32-24

 QGòÑdG ∫ó©e ≠∏Ñj .QhòÑ∏d á«LÉàfEG

 áaÉ°ùÃ QÉàµ¡∏d ΩGôL ƒ∏«c 25-10

 ÚH º°S 60-45 ìhGÎJ á«æ«H

 ∫ƒ°üëŸG á«LÉàfEG ìhGÎJh .±ƒØ°üdG

 ΩGôL ƒ∏«c 500 á∏MÉ≤dG »°VGQC’G ‘

 á«LÉàfE’G ìhGÎJ Éªæ«H ,QÉàµ¡dG ‘

1000 øe ÌcCG ájhôŸG »°VGQC’G ‘

 ¿CG øµÁh ,QÉàµ¡dG ‘ ΩGôL ƒ∏«c

 ´ÉÑJEÉH á«LÉàfE’G √òg ∞YÉ°†àJ

 .áæ°ùëŸG á«YGQõdG äÉ°SQÉªŸG

 QhòÑd èàæe ÈcCG ∂«°ùµŸG Èà©J

 É¡«a óLƒj »àdG óæ¡dG É¡«∏J ºWô o≤dG

 Éªc .⁄É©dG ‘ áYhQõe áMÉ°ùe ÈcCG

 á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG Èà©J

 øe Ú°üdGh É«Hƒ«KEGh ¿Éà°ùNGRÉch

 ºWô o≤∏d áéàæŸG iôNC’G ¿Gó∏ÑdG

. kÉ°†jCG IÒah äÉ«ªµH

 π«°UÉëŸG øe ºWô o≤dG Èà©j

 ó«L πµ°ûH ƒªæjh ±ÉØé∏d áehÉ≤ŸG

 áaÉ÷G ¬Ñ°T hCG áaÉ÷G ≥WÉæŸG ‘

 óæY áÑ°SÉæŸG áHƒWôdG äôaƒJ ÉŸÉW

 ájƒb QhòéH äÉÑædG ™àªàj .áYGQõdG

 ¥GÎNG ≈∏Y IQOÉb Iô°ûàæeh á≤«ªYh

 ‘ AGƒ¡dGh AÉŸG ácôM π«¡°ùàd áHÎdG

 äÉÑædG óYÉ°ùj ∂dP ¿CG Éªc ,áHÎdG

 á∏jƒ£dG ±ÉØ÷G äGÎa πª– ≈∏Y

 øWÉH øe √É«ŸG êGôîà°SG ∫ÓN øe

 .Ω 4 ≥ªY ≈àM ¢VQC’G

 á«Ä«ÑdG πeGƒ©dG óMCG áMƒ∏ŸG πã“

 ƒªæd kGÒÑc kGójó¡J πµ°ûJ »àdG

 áMƒ∏e ó–h .áØ∏àîŸG π«°UÉëŸG

 π«°UÉëŸG êÉàfEG øe √É«ŸGh áHÎdG

 ≥WÉæŸG ‘ kÉ°Uƒ°üNh ,ÒÑc πµ°ûH

 ºWô o≤dG øµd .á∏MÉ≤dG ¬Ñ°Th á∏MÉ≤dG

 ádóà©ŸG áMƒ∏ŸG äÉjƒà°ùe πªëàj

 áMƒ∏ŸG πªëàj å«ëH á©ØJôŸGh

 πKÉÁ Éªc íª≤dG ∫ƒ°ü øe ÌcCG

 ,áMƒ∏ª∏d ¬∏ª– ‘ Ò©°ûdG ∫ƒ°ü

 »°VGQC’G ‘ ¬àYGQR øµÁ ∂dòd

 ìÓeCG äÉÑædG πªëàjh .á◊ÉŸG

 ìÓeCG ¬∏ª– øe ÌcCG ΩƒjOƒ°üdG

 áÑàY ∫OÉ©J .Ωƒ«°ù«æ¨ŸGh Ωƒ«°ùdÉµdG

6^4 QhòÑ∏d ∫ƒ°üëŸG êÉàfE’ áMƒ∏ŸG

 áMƒ∏ŸG ôKDƒJ ’h ,Ω/õæª«°ù«°ùjO

 QhòÑ∏d ∫ƒ°üëŸG á«LÉàfEG ≈∏Y ádóà©ŸG

 ¿CG øe ºZôdÉH á«àjõdG É¡JOƒL hCG

   .QhòÑdG äÉÑfEG ≈∏Y §≤a ôKDƒJ áMƒ∏ŸG

 QÉ°ûàfG π«∏≤J ‘ ∫ƒ°üëŸG ºgÉ°ùjh

 ÖÑ°ùH á∏MÉ≤dG »°VGQC’G ‘ áMƒ∏ŸG

 Égƒ‰ IÎa ∫ƒWh á≤«ª©dG √QhòL

 √É«ŸG Üƒ°ùæe ¢†ØN ¤EG …ODƒJ »àdGh

 ájò¨àdG ≥WÉæe øe á◊ÉŸG á«aƒ÷G

 øY ºLÉædG áMƒ∏ŸG QÉ°ûàfG π«∏≤Jh

.IQô°†àŸG ≥WÉæŸG ‘ »FÉŸG ¥ó¨àdG

 ájÉªëH ºWô o≤dG äÉÑf ™àªàj

 ¢VQGƒ≤dGh Qƒ«£dG øe á«©«ÑW

 ºLÉ¡J »àdG iôNC’G äÉfGƒ«◊Gh

 ∑Gƒ°TC’G ÖÑ°ùH áØ∏àîŸG π«°UÉëŸG

 ∂∏J ‘ ƒªæj ∂dòd ,¬«∏Y á©°VƒàŸG

 …ODƒJh .ájÉæY πbCÉHh ádƒ¡°ùH ≥WÉæŸG

 ÜƒÑ◊G π«°UÉ ÚH ¬àYGQR

 π«°UÉëŸG √òg áHÉ°UEG π«∏≤J ¤EG

 øØ©J πãe ,É¡æ«H Iô°ûàæŸG ¢VGôeC’ÉH

 ÖÑ°ùH ∂dPh äÉJÉÑædG QhòL hCG êÉJ

 .äÉaB’G øe á«YƒædG √òg ¬∏≤f ΩóY

 áYGQR ≥WÉæe ‘ ¬àYGQR ºgÉ°ùJ Éªc

 ∞«dÉµJ π«∏≤J ‘ ÜƒÑ◊G π«°UÉ

 kÉ°†jCG øµÁh ,»°VGQC’G õ«¡Œh çôM

 É¡«a π°ûØJ »àdG »°VGQC’G ‘ ¬àYGQR

 áYƒæàe ÜÉÑ°SC’ π«°UÉëŸG áYGQR

 .IôNCÉàŸG ¬àYGQR á«fÉµeE’ ∂dPh

 ºWô o≤dG QhòH …ƒà–

 äƒjõdG øe %36-24 ≈∏Y

IOƒ÷G á©ØJôe

´hôØdG Oó©àe ºWô o≤dG äÉÑf

ُالقرطـم

ُ
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Safflower planting at ICBA 

بقلــم: الدكتور حممد �ساهد 

 والدكتور عبد اهلل جرادات 

والدكتور ناندوري راو

*DOI 10.1007/s10722-004-6150-9

حتتوي بذور الُقرطم على حوايل 24-

36% من وزنها زيوتًا عدمية النكهة 

واللون والتي متاثل تقريبًا يف جودتها 

الغذائية زيت دوار ال�سم�س. حتتوي 

هذه الزيوت على اأحما�س دهنية 

غري م�سبعة واأحما�س اأحادية غري 

م�سبعة التي تنتجها �ساللت النبات 

املختلفة. حتتوي الأحما�س الدهنية 

غري امل�سبعة على 80% من حم�س 

اللينوليك، بالإ�سافة اإىل 15% من 

حم�س الأوليك، لذلك تعترب منا�سبة 

لإنتاج ال�سمن الطري وزيت الطعام، 

لكن ل ين�سح بت�سخينها وا�ستخدامها 

لأغرا�س القلي. ي�ستخدم هذا 

النوع من الزيوت اأي�سًا يف اإنتاج 

م�ستح�سرات التجميل والأ�سباغ 

والورني�س والأدوية ومواد الت�سحيم 

والنفط احليوي. وحتتوي الأحما�س 

الأحادية غري امل�سبعة على 80% من 

حم�س الأوليك، بالإ�سافة اإىل %15 

من حم�س اللينوليك مما يجعلها 

مماثلة لزيت الزيتون، لذلك تعترب 

منا�سبة للقلي. وقد ك�سفت الدرا�سات 

العلمية املختلفة اأن ا�ستخدام زيت 

الُقرطم يوميًا ي�ساهم يف تخفي�س 

ن�سبة الدهون يف اجل�سم وزيادة 

وزن الع�سالت، كما اأنه ي�ساعد على 

حت�سني ن�سبة ال�سكر يف الدم وت�سكيل 

الربوتني. وت�ستخدم بقايا البذور 

بعد ا�ستخراج الزيت منها لتغذية 

الدواجن واملا�سية لحتوائها على 

بروتني بن�سبة %45-20. 

كما ميكن ال�ستفادة من الأزهار 

)البتالت( لأغرا�س خمتلفة اأي�سًا، 

حيث ت�ستخدم بتالت الُقرطم كبديل 

غري مكلف للزعفران لت�سابههما 

باللون والنكهة. وحيث اأن الألوان 

ال�سطناعية والأ�سباغ ت�سكل خطرًا 

على ال�سحة، لذلك ميكن ا�ستبدال 

بع�سًا منها ببتالت الُقرطم اجلميلة 

التي كانت ت�ستخدم يف املا�سي 

ل�سبغ الأقم�سة وغريها. كما متتلك 

بتالت النبات بع�س اخل�سائ�س 

الطبية لعالج ارتفاع �سغط الدم 

والروماتيزم والتهاب املفا�سل 

والعقم وبع�س الأمرا�س الأخرى. 

تتمتع اأزهار الُقرطم باألوان 

جذابة ميكن ا�ستخدامها لالأغرا�س 

التجميلية وحت�سري الزهور املجففة 

اأي�سًا بالإ�سافة اإىل فوائدها الكبرية 

يف ا�ستخراج الزيوت منها. ففي 

اأوروبا على �سبيل املثال، تبلغ جتارة 

زهور الُقرطم ماليني الدولرات 

�سنويًا، لذلك ابتداأت ال�سني والهند 

واإيران والوليات املتحدة الأمريكية 

موؤخرًا بانتخاب الأنواع عدمية 

الأ�سواك من النبات ل�ستخدامها 

يف جتارة الزهور بالإ�سافة اإىل 

ا�ستخدام بذورها لإنتاج الزيوت. 

ي�ستخدم الُقرطم اأي�سًا كمح�سول 

علفي، حيث ميكن ا�ستخدام الأنواع 

عدمية الأ�سواك لتغذية حيوانات 

املزارع يف كافة مراحل منو النبات، 

كما ميكن اأي�سًا ا�ستخدام الأنواع 

ال�سائكة يف مرحلة مبكرة قبل 

منو الأ�سواك لتغذية احليوانات. 

وي�ستخدم النبات الأخ�سر لت�سنيع 

ال�سيالج العلفي ذو القيمة الغذائية 

املرتفعة والذي ي�ساهم اإىل حد كبري 

يف زيادة خ�سوبة الأغنام. وميكن 

للهكتار الواحد من النبات اإنتاج 

حوايل 22 طنًا من العلف اجلاف ذو 

القيمة الغذائية املرتفعة للما�سية. 

يحتوي بنك امل�سادر الوراثية 

النباتية يف املركز الدويل للزراعة 

امللحية على 640 �ساللة من نبات 

الُقرطم تنتمي اإىل 20 بلدًا من 

خمتلف اأنحاء العامل. ابتداأ خرباء 

املركز بتنفيذ م�ساريع بحثية �ساملة 

عليها منذ العام 2000 لدرا�سة 

20 جمموعة من اخل�سائ�س 

الف�سيولوجية والظاهرية لت�سنيف 

ال�ساللت ذات ال�ستخدامات 

التجميلية والعلفية واملنتجة للزيوت، 

بالإ�سافة اإىل حتملها للملوحة 

 .)Jaradat and Shahid، 2006*(

اأظهرت النتائج تنوعًا كبريًا  ل�ساللت 

الُقرطم وخ�سو�سًا بني ال�ساللت 

التي من�سوؤها ال�سرق الأو�سط، والذي 

يعترب اأ�سا�سًا املوطن الأ�سلي للنبات. 

وت�ساهم اأبحاث املركز امل�ستمرة على 

املح�سول يف اإدخاله كمح�سول متعدد 

ال�ستخدامات يف اأنظمة الزراعة يف 

املناطق املت�سررة بامللوحة. بالإ�سافة 

اإىل ذلك، ميكن لربامج تربية النبات 

ال�ستفادة من التنوع الوراثي الكبري 

له يف ا�ستنباط اأ�سناف ذات �سفات 

مالئمة ملختلف البيئات الزراعية 

مبا يف ذلك منطقة اخلليج العربي. 

ويقدم املركز الدويل للزراعة امللحية 

بذور الُقرطم للباحثني الزراعيني 

حمليًا وعامليًا حيث وزع اأكرث من 

450 عينة خمتلفة من البذور ملراكز 

 البحوث الزراعية الوطنية والدولية 

 يف خمتلف اأنحاء العامل لختبارها 

يف خمتلف البيئات وخ�سو�سًا 

 

البيئات املاحلة.

ُالقرطـم

جتارب حم�شول الُقرطم يف حمطة اأبحاث املركز 

الدويل للزراعة امللحية

تنتج زهرة الُقرطم الواحدة اأكرث 

من 20 بذرة

ت�شتخدم زهرة الُقرطم عدمية 

الأ�شواك يف جتارة الزهور

ت�شتخدم زهرة الُقرطم برتقالية 

اللون بدياًل رخي�شًا للزعفران
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عزل البكتريا المتحملة ل�جهاد البيئي من التربة في دولة ا�مارات العربية المتحدة

 á«dƒ≤ÑdG äÉJÉÑædG õ«ªàJ

 ¢†©H ™e á«∏aÉµàdG É¡àbÓ©H

 áÑdÉ°ùdG ájQò÷G ÉjÎµÑdG

 ≈∏Y óYÉ°ùJ »àdGh (Rhizobia)

 ‘ …ƒ÷G ÚLhÎ«ædG â«ÑãJ

 ó≤Y ÉjÒàµÑdG √òg πµ°ûJ .áHÎdG

 á«dƒ≤ÑdG äÉJÉÑædG QhòL ≈∏Y

 øe äÉÑædG ¥É°S ≈∏Y ÉfÉ«MCGh

 …ƒ÷G ÚLhÎædG πjƒ– ∫ÓN

 á≤jôW ôaƒj É‡ ,É«fƒeCG ¤EG

 Ú°ùëàd áØ∏µe ÒZh á∏¡°S

 á«LÉàfE’Gh áHÎdG áHƒ°üN

 á«Ä«H πeGƒY ∑Éæg øµd .á«YGQõdG

 á«LÉàfEGh ƒ‰ øe ó– IOó©àe

 ÚLhÎæ∏d áàÑãŸG äÉJÉÑædG

 ábÓ©dG ≈∏Y ‹ÉàdÉH ôKDƒJh

 ájQò÷G ÉjÎµÑdG ÚH á«∏aÉµàdG

 √òg πª°ûJ .á«dƒ≤ÑdG äÉJÉÑædGh

 áLQOh áHÎdG áMƒ∏e πeGƒ©dG

 ,(pH) »æ«LhQó«¡dG ºbôdG

 á«ª°Sh ,ájò¨ŸG ô°UÉæ©dG ¢ü≤fh

 áLQO IOÉjRh ,á∏«≤ãdG ¿OÉ©ŸG

 Éªæ«Hh .áHÎdG áHƒWQh IQGôM

 áàÑãŸG á«dƒ≤ÑdG äÉJÉÑædG πã“

 OÉ¡LEÓd á∏ªëàŸGh ÚLhÎ«æ∏d

 á«LÉàfE’G Ú°ùëàd kÉeÉg kÓjóH

 ÉjÎµÑdG óLGƒJ ¿EÉa ,á«YGQõdG

 á«æ«÷G ¢üFÉ°üÿG äGP Iô◊G

 á«ªgCG π≤J ’ OÉ¡LEÓd á∏ªëàŸG

 π«µ°ûJ ≈∏Y É¡JQób ÖÑ°ùH kÉ°†jCG

 ‹ÉàdÉHh ádÉ©ØdG ájQò÷G ó≤©dG

 äÉÄ«ÑdG ‘ á«LÉàfE’G Ú°ù–

.á«°SÉ≤dG á«YGQõdG

 äÉæFÉµdG QGôªà°SGh AÉ≤H §ÑJôj

 ÉjÎµÑdG ∂dP ‘ ÉÃ ,á≤«bódG

 »°VGQC’G äÉÄ«H äÉØ°üH ,ájQò÷G

 QÉ£eC’G äÉjƒà°ùe äGP á«°ûeÉ¡dG

 äÉLQO ´ÉØJQGh ,á°†ØîæŸG

 á°VƒªMh áMƒ∏eh ,IQGô◊G

 øe ÉgGƒà ¢VÉØîfGh ,áHÎdG

 áØ«©°†dG É¡JQóbh ,ájò¨ŸG OGƒŸG

 áàÑãŸG á«dƒ≤ÑdG äÉJÉÑædG πã“

 kÓjóH OÉ¡LEÓd á∏ªëàŸGh ÚLhÎ«æ∏d

á«YGQõdG á«LÉàfE’G Ú°ùëàd kÉeÉg

 É¡∏c »gh ,AÉŸÉH ®ÉØàM’G ≈∏Y

 áHÎdG É¡H ∞°üàJ ¢üFÉ°üN

 ¬Ñ°T ≥WÉæe ‘ ájhGôë°üdG

 πª– ∞∏àîjh .á«Hô©dG Iôjõ÷G

 ájQò÷G ÉjÎµÑdG äÉYƒª›

 ,á«°ù«FôdG á«Ä«ÑdG OÉ¡LE’G ±hô¶d

 äÉJÉÑæ∏d Iô◊G ÉjÎµÑdG π¶J øµd

  ájQò÷G ó≤©∏d á∏µ°ûŸG á«dƒ≤ÑdG

 á«Ñ∏°ùdG ±hô¶∏d kÓª– ÌcCG

.á≤£æŸG ‘ IóFÉ°ùdG

 ‹hódG õcôŸG òØf ∂dòd

 ó¡©e ™e ¿hÉ©àdÉH á«ë∏ŸG áYGQõ∏d

 »HO ‘ É«LƒdƒæµàdGh Ωƒ∏©∏d ’ÒH

 ¢üFÉ°üN á°SGQód kÉ«ãëH kÉYhô°ûe

 πµ°ûH CÉ°ûæJ »àdG ájQò÷G ÉjÎµÑdG

 ájhôŸG É«Hƒ∏dG äÉJÉÑæd »©«ÑW

 çƒëÑdG á£ ‘ á◊ÉŸG √É«ŸÉH

 ó≤a .»HO ‘ õcôª∏d á«YGQõdG

عـزل البكتريـا 
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 »àHhôJ QƒàcódG ,
2

Ohƒ°S hÒf QƒàcódG ,
1

hGQ …QhófÉf QƒàcódG:º``∏≤H

 ,
2

»Ø¨fÉ°S ∫ƒà«c QƒàcódG ,
2

QÉeƒc Éæ°ùJƒ«L QƒàcódG ,
3

‹ÉNƒZ

3
Gô°û«e â«‚É°S QƒàcódG ,

2
…QGƒ°û«LGQ ¢S QƒàcódG

 äGQÉeE’G ádhO ,»HO ,14660 .Ü.¢U ,á«ë∏ŸG áYGQõ∏d ‹hódG õcôŸG  (1

IóëàŸG á«Hô©dG

 äGQÉeE’G ádhO ,»HO ,345055 .Ü.¢U ,É«LƒdƒæµàdGh Ωƒ∏©∏d ’ÒH ó¡©e  (2

IóëàŸG á«Hô©dG

 äGQÉeE’G ádhO ,»HO ,181499 .Ü.¢U ,IQƒ£àŸG ájƒ«◊G äÉ«æ≤àdG õcôe  (3

IóëàŸG á«Hô©dG

 ÉjÎµÑdG äGôª©à°ùe ƒ‰

∫ƒà«fÉŸG IÒªN áÄ«H ‘

 øY ÉjÎµÑdG øe ÚYƒf ∫õY ”

 É¡Ø«°UƒJh É¡à«≤æJh ájQò÷G ó≤©dG

 ,ájôgÉ¶dG É¡°üFÉ°üN Ö°ùM

 ΩGóîà°SÉH πKÉªàdG π°ù∏°ùJ ójó–h

 IGPÉëŸG åëH IGOCG{ á≤jôW

 ‘ Ωóîà°ùŸG z»°SÉ°SC’G »∏ëŸG

 äÉj’ƒdÉH Ö£∏d á«æWƒdG áÑàµŸG

 QÉÑàNG ”h .á«µjôeC’G IóëàŸG

 ájQÉ«©e ÉjÎµH ™e ÚYƒædG øjòg

 Égƒ‰ ójóëàd É«Hƒ∏dG äÉÑæd

 πª°ûJ OÉ¡LEG πeGƒY Ió©d É¡∏ª–h

 áLQO 50-20) IQGô◊G áLQO

 Ω 100-0) áMƒ∏ŸGh ,(ájƒÄe

 á∏«≤ãdG ¿OÉ©ŸGh ,(Ω/õæª«°ù«°ùjO

 ,Ωƒ«°ù«æ¨ŸG ,Ωƒ«°ùdÉµdG ,¢SÉëædG)

 äÉÄ«H áKÓK ‘ ,(ójó◊G ,∂fõdG

 áÄ«H ,∫ƒà«fÉŸG IÒªN áÄ«H) ƒ‰

 ôjQGƒb áÄ«H ,IÒªN ¿hóH ƒ‰

 º««≤J ∂dP ó©H ”h .(QÉÑàN’G

 ô£b ¢SÉ«b ∫ÓN øe ƒªædG

 ó©H IQƒ£àŸG ÉjÎµÑdG Iôª©à°ùe

 áLQO óæY ΩÉjCG 4 IóŸ áfÉ°†M IÎa

 ,ájƒÄe áLQO 28 ∫OÉ©J IQGôM

 ájôgÉ¶dG áaÉãµdG ¢SÉ«b ” Éªc

 Úeƒj ó©H ôjQGƒ≤dG ‘ ∫ƒ∏ëª∏d

 Qƒ¡X èFÉàædG âæ«H .áYGQõdG øe

 ÚYƒædG ÚH áë°VGh äÉaÓàNG

 Éª¡∏ª– å«M øe Údhõ©ŸG

 áMƒ∏e øe áØ∏àîŸG OÉ¡LE’G πeGƒ©d

 ¿OÉ©ŸGh IQGô◊G äÉLQO ´ÉØJQGh

 ádÓ°ùdG ™e áfQÉ≤ŸÉH á∏«≤ãdG

 ÉjÎµÑdG »Yƒf πª– ó≤a .ájQÉ«©ŸG

100 ≈àM π°üJ áMƒ∏Ÿ ádhõ©ŸG

 ádÓ°ùdÉH áfQÉ≤e Ω/õæª«°ù«°ùjO

 ÌcCG πªëàJ ⁄ »àdG ájQÉ«©ŸG

 πª–h .Ω/õæª«°ù«°ùjO 10 øe

40 ∫OÉ©J IQGôM áLQO ÚYƒædG

50 ≈àM ÉªgóMCGh ájƒÄe áLQO

 øµªàJ ⁄ ÚM ‘ ájƒÄe áLQO

 .∂dP πª– øe ájQÉ«©ŸG ádÓ°ùdG

 ™ØJôe õ«côJ ÚYƒædG πª– Éªc

µ 50 ≈àM) ,á∏«≤ãdG ¿OÉ©ŸG øe

 Ωƒ«°ù«æ¨ŸGh ∂fõdG øe πe/ºL

 ¢SÉëædG øe πe/Æ µ 100 ≈àMh

 áfQÉ≤e (ójó◊Gh Ωƒ«°ùdÉµdGh

 .ájQÉ«©ŸG ádÓ°ùdÉH

 IQób ΩóY kÉ°†jCG èFÉàædG äô¡XCG

 É«Hƒ∏dG äÉÑæd ájQÉ«©ŸG ádÓ°ùdG

 á«µ«à°SÓÑdG ¢VGƒMC’G ‘ ´hQõŸG

 óæY ájQò÷G ó≤©dG π«µ°ûJ ≈∏Y

6 øY ójõJ á◊Ée √É«Ã É¡jQ

 »Yƒf øµ“ Éªæ«H ,Ω/õæª°ù«°ùjO

 π«µ°ûJ øe Údhõ©ŸG ÉjÎµÑdG

 iƒà°ùe óæY ≈àM ájQò÷G ó≤©dG

 .Ω/õæª«°ù«°ùjO 12 ∫OÉ©J áMƒ∏e

 π«µ°ûàH ÚàdÓ°ùdG ióMG äõ«“h

5 ôª©H äÓà°ûdG ≈∏Y Ió≤Y 26

 ádÓ°ùdG π«µ°ûàH áfQÉ≤e ™«HÉ°SCG

.§≤a ó≤Y 9 iôNC’G

 Úeóîà°ùŸG ÉjÎµÑdG »Yƒf ¿Éch

 øe É°ü∏îà°SG ób áHôéàdG ‘

 á«dƒ≤H QÉé°TC’ ájQò÷G ó≤©dG

 ∫É¨æ°ùdGh ¿GOƒ°ùdG ‘ áYhQõe

 ¤hC’G áHôéàdG »g √ògh ,É«æ«ch

 ¬Ñ°T á≤£æe ‘ Éª¡eGóîà°S’

 ÉjÎµÑdG ¿CG Éªc .á«Hô©dG Iôjõ÷G

 ájQò÷G ó≤©dG øe á°ü∏îà°ùŸG

 IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO ‘

 ±hô¶dGh OÉ¡LEÓd kÓª– ÌcCG

 á°ü∏îà°ùŸG ÉjÎµÑdG øe á«Ä«ÑdG

 ÌcCG πªëàJ ’ »àdGh ¿GOƒ°ùdG ‘

 ,ΩƒjOƒ°üdG ójQƒ∏c øe %1 øe

-38 ìhGÎJ ƒªæ∏d IQGôM áLQOh

 áaÉ°VE’ÉH ,§≤a ájƒÄe áLQO 40

 .á∏«≤ãdG ¿OÉ©ª∏d É¡∏ª– ΩóY ¤EG

 áeóîà°ùŸG É«Hƒ∏dG QhòH ¿CG å«Mh

 ÉjÎµÑdÉH É¡ë«≤∏J ºàj ⁄ áYGQõ∏d

 π≤M ¢ùØf ‘ ´Qõ oj ⁄h ,ájQò÷G

 IÒNC’G IÎØdG ∫ÓN áHôéàdG

 Gòg ¿EÉa ,iôNCG á«dƒ≤H π«°UÉ

 , kÉ«©«ÑW É¡∏µ°ûJ ¤EG ìƒ°VƒH Ò°ûj

 QGôªà°S’Gh AÉ≤ÑdG ≈∏Y É¡JQóbh

 ¿EÉa ∂dòd .á«°SÉ≤dG äÉÄ«ÑdG ‘

 øe »Ä«ÑdG OÉ¡LE’G ¤EG É¡∏ª–

 IQGô◊G äÉLQO ´ÉØJQGh áMƒ∏e

 á«LÉàfEG Ú°ù– ‘ ºgÉ°ùj

 ‘ áYhQõŸG á«dƒ≤ÑdG π«°UÉëŸG

.áë∏ªàŸG á«°ûeÉ¡dG áHÎdG

عـزل البكتريـا 
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 á«ë∏ŸG áYGQõ∏d ‹hódG õcôŸG º¶f

 ∫ƒM ÚYƒÑ°SCG IóŸ á«ÑjQóJ IQhO

 ‘  ÉgQhOh  á«ë∏ŸG  áYGQõdG  äÉ«æ≤J”
 »NÉæŸG Ò¨àdG πeGƒY øe ∞«ØîàdG

 ‘ ∂dPh “á«≤jôaC’G IQÉ≤dG ‘

 IQhódÉH ∑QÉ°T .»HóH õcôŸG ô≤e

 á«≤jôaCG ádhO 12 øe kÉHQóàe 22

 QõL ,ÉjÒÑ«d ,É«æ«c ,ÉjÎjQEG :»g

 ,É«Ñ«eÉf ,≥«ÑeGRƒe ,¢ù°ûjQƒŸG

 ,ófÓjRGƒ°S ,π«°û«°ùdG QõL ,ÉjÒé«f

 .É«ÑeGR ,GóæZhCG ,É«fGõæJ

 á∏°ù∏°S øª°V IQhódG √òg »JCÉJ

 ájô°ûÑdG äGQó≤dG á«ªæJ èeGôH øe

 ΩÉ©dG òæe õcôŸG É¡ª¶f »àdG áëLÉædG

 »Hô©dG ±ô°üŸG øe πjƒªàH 2007

 …òdG É«≤jôaCG ‘ ájOÉ°üàb’G á«ªæà∏d

 »æØdGh ‹ÉŸG ºYódG Ëó≤J ¤EG ±ó¡j

 kÓeÉ°T á«Hô©dG ÒZ á«≤jôaC’G ∫hó∏d

.ájô°ûÑdG äGQó≤dG á«ªæJ ∂dòH

 IOÉ©°S ìÉààa’G πØM ‘ ∑QÉ°T

 π«cƒdG ¿Gƒ∏Y ¿É£∏°S ¢Sóæ¡ŸG

 IQGRh ‘ »LQÉÿG ≥«bóà∏d óYÉ°ùŸG

 á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhóH √É«ŸGh áÄ«ÑdG

 ΩÉàÿG πØM ‘ ∑QÉ°T Éªc ,IóëàŸG

 øe …hGQƒÑdG ó«éŸG óÑY ¢Sóæ¡ŸG

 ájOÉ°üàb’G á«ªæà∏d »Hô©dG ±ô°üŸG

.É«≤jôaCG ‘

 äGô°VÉëŸG Ëó≤J ‘ ∑QÉ°T

 AGÈN »∏ª©dG ÖjQóàdGh ájô¶ædG

 Üóàæe ÒÑN ¤EG áaÉ°VE’ÉH õcôŸG

 .¿GOƒ°ùdG ‘ ΩƒWôÿG á©eÉL øe

 OÉØà°SG »àdG á«fGó«ŸG èeGÈdG øeh

 ∞ëàe ¤G äGQÉjR ¿ƒcQÉ°ûŸG É¡æe

 ‘ »©«Ñ£dG ïjQÉàdGh äÉJÉÑædG

 çÉëHC’G õcôeh ábQÉ°ûdG IQÉeEG

 AÉHO ‘ √É«ŸGh áÄ«ÑdG IQGRƒd ™HÉàdG

 õcôŸG º¡d º¶f Éªc .IÒéØdG

 áYGQõdG ÈàîŸ á«fGó«e IQÉjR

 á©eÉ÷ ™HÉàdG π«îæ∏d á«é«°ùædG

 ‘ IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G

.Ú©dG áæjóe

 á«ë∏ŸG áYGQõ∏d ‹hódG õcôŸG º¶f

 äÉ«æ≤J” ∫ƒM á«ª«∏bEG á«ÑjQóJ IQhO

 ‘ á÷É©ŸG áeOÉ©dG √É«ŸG ΩGóîà°SG

 ≥«≤– ‘ ÉgQhOh »YGQõdG êÉàfE’G

 “»Hô©dG øWƒdÉH »FGò¨dG øeC’G

 áµ∏ªŸÉH ¿ÉªY áæjóe ‘ ∂dPh

 kÉ°†jCG ºgÉ°S .á«ª°TÉ¡dG á«fOQC’G

 Ëó≤Jh IQhódG º«¶æJh ájÉYQ ‘

 õcôŸG á«∏ª©dGh ájô¶ædG äGô°VÉëŸG

 á`aÉ÷G ≥WÉæŸG äÉ°SGQód »Hô©dG

 √ô≤eh (OÉ°ùcCG) á`∏MÉ≤dG »°VGQC’Gh

 åëÑ∏d »æWƒdG õcôŸGh ,ÉjQƒ°S

.¿OQC’G ‘ »`YGQõdG OÉ`°TQE’Gh

 kÉHQóàe 31 IQhódÉH ∑QÉ°T

 ,¿OQC’G »g á«HôY ádhO 14 øe

 ,¢ùfƒJ ,øjôëÑdG ,äGQÉeE’G

 ,¿Éª oY ,¥Gô©dG ,ÉjQƒ°S ,ôFGõ÷G

 ,ô°üe ,¿ÉæÑd ,âjƒµdG ,Ú£°ù∏a

 √òg ò«ØæJ »JCÉjh .øª«dG ,Üô¨ŸG

 ∑Î°ûŸG ¿hÉ©àdG QÉWEG øª°V IQhódG

 ∫ƒM »ª«∏bE’G ´hô°ûŸG ò«ØæJ ‘

 ±ô°üdG √É«Ÿ øeB’G ΩGóîà°S’G{

 ‘ áYGQõdG ‘ á÷É©ŸG »ë°üdG

 õcôŸG √òØæj …òdG z»Hô©dG øWƒdG

 õcôe ™e á«ë∏ŸG áYGQõ∏d ‹hódG

 á«YGQõdG çƒëÑdG èeGôHh OÉ°ùcCG

 áæ£∏°Sh ¢ùfƒJh ¿OQC’G ‘ á«æWƒdG

 ÖfGƒL óMCG Èà©j …òdGh ¿Éª oY

 ™e ∞«µàdG{ ∫ƒM »ª«∏bE’G ´hô°ûŸG

 äÉ«Ä«ÑdG ‘ »NÉæŸG Ò¨àdG IôgÉX

 ∫Éª°Th É«°SBG ÜôZ á≤£æŸ á«°ûeÉ¡dG

 ΩGóà°ùŸG ™jƒæàdG ∫ÓN øe É«≤jôaCG

 zá«fGƒ«◊G IhÌdGh π«°UÉëª∏d

 áYGQõ∏d ‹hódG õcôŸG √òØæj …òdG

 çƒëÑdG èeGôH ™e ¿hÉ©àdÉH á«ë∏ŸG

 ¿OQC’G ‘ á«æWƒdG á«YGQõdG

 áæ£∏°Sh ÉjQƒ°Sh ¢ùfƒJh äGQÉeE’Gh

 øe πjƒªàH Ú£°ù∏ah ô°üeh ¿Éª oY

 ,á«YGQõdG á«ªæà∏d ‹hódG ¥hóæ°üdG

 AÉ‰EÓd »Hô©dG ¥hóæ°üdGh

 ∂æÑdGh »YÉªàL’Gh …OÉ°üàb’G

 ∂HhC’G ¥hóæ°Uh ,á«ªæà∏d »eÓ°SE’G

.á«dhódG á«ªæà∏d

تقنيات الزراعة الملحية للقارة ا�فريقية

تقنيات استخدام المياه المعالجة في الوطن العربي

 õcôŸG AGÈNh IQGOEG ™e IQhódÉH ¿ƒcQÉ°ûŸG

ìÉààa’G πØM ∫ÓN √É«ŸGh áÄ«ÑdG IQGRh πã‡h

ΩÉàÿG πØM ∫ÓN IQhódÉH ¿ƒcQÉ°ûŸG

تنمية القدرات البشرية
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المنتدى العالمي السادس للمياه

نظم املركز الدويل للزراعة امللحية بتاريخ 1 اأبريل 2012 ندوة علمية حول 

واملياه الهام�سية يف الدول الأع�ساء يف البنك  امللحية  الزراعة  “تقنيات 
الإ�سالمي للتنمية” وذلك على هام�س الجتماع ال�سنوي ال�سابع والثالثون 

ملجموعة البنك الإ�سالمي للتنمية الذي ُعقد يف مدينة اخلرطوم بال�سودان. 

تراأ�س الندوة �سعادة املهند�س حممد جمال ال�ساعاتي مدير اإدارة 

العمليات القطرية يف البنك الإ�سالمي للتنمية وع�سو جمل�س اإدارة املركز 

الدويل للزراعة امللحية. ح�سر الندوة عدد كبري من املهتمني بق�سايا 

الزراعة امللحية واملياه والبيئة من كافة الوزارات والهيئات املحلية بالإ�سافة 

اإىل ممثلي املنظمات الإقليمية العاملة يف ال�سودان وبع�س م�سوؤويل البنك 

الإ�سالمي للتنمية. �سارك بالندوة اأي�سًا �سعادة الدكتور حممد احل�سن 

جبارة وكيل وزارة الزراعة والغابات بال�سودان، و�سعادة برياما �سيديبيه 

نائب رئي�س البنك الإ�سالمي للتنمية للعمليات. كما �ساركت جامعة 

العربية  واملنظمة  اخلرطوم ببحث عن “الزراعة امللحية يف ال�سودان”، 

للتنمية الزراعية ببحث عن “ا�ستخدام مياه ال�سرف ال�سحي املعالج يف 

اإنتاج الوقود احليوي”. وقدم الدكتور عبد اهلل الدخيل من املركز بحثًا عن 

يف تطوير ا�ستخدام تقنيات الزراعة  امللحية  للزراعة  الدويل  املركز  “دور 
امللحية يف الدول الأع�ساء بالبنك الإ�سالمي للتنمية”.

�سارك وفد املركز اأي�سًا يف املعر�س امل�ساحب لالجتماع ال�سنوي وبع�س 

الندوات الهامة الأخرى واجتمع مع بع�س امل�سوؤولني يف وزارة الزراعة 

والغابات وغريها لبحث �سبل التعاون امل�سرتك.

�شارك وفد من خرباء املركز الدويل للزراعة امللحية يف فعاليات املوؤمتر 

العاملي ال�ساد�س للمياه الذي ُعقد يف مدينة مر�سيليا بفرن�سا بتاريخ 

 

12-17 مار�س 2012. كما نظم املركز �سمن فعاليات املنتدى جل�سة علمية 

اإقليمية بتاريخ 15 مار�س 2012 حول “ا�ستخدام املياه غري التقليدية 

لتطوير الزراعة امللحية واملائية” وذلك لتقدمي حلول للتحديات الناجمة 

عن ا�ستخدام املياه املاحلة واملياه العادمة املعاجلة من اأجل اإنتاج الغذاء. 

وتاأتي اأهمية هذه الندوة من خالل م�ساهمتها يف توفريها منتدى من اأجل 

تطوير التعاون الدويل لإيجاد احللول املتعلقة مب�ساكل توفري الغذاء للعدد 

املتزايد من ال�سكان عامليًا الذي يتوقع اأن يبلغ 9 مليارات ن�سمة يف العام 

2050، وخ�سو�سًا اإذا علمنا اأنه يتطلب ا�ستخدام 3000 ليرت من املياه لتوفري 

الغذاء للفرد يوميًا وما ي�ساحب هذا من نق�س حاد يف موارد املياه العذبة 

والتغريات املناخية امل�ساحبة لها.

�سارك بالندوة اأي�سًا خرباء من الوليات املتحدة الأمريكية واملك�سيك 

والهند وفل�سطني واملغرب واململكة املتحدة بالإ�سافة اإىل ممثلي عدد من 

املراكز البحثية الدولية مثل املعهد الدويل لإدارة املياه ومنظمة الأغذية 

والزراعة التابعة لالأمم املتحدة واملركز الدويل للزراعة امللحية. ح�سر 

الندوة عدد كبري من امل�ساركني باملنتدى وممثلي املنظمات الإقليمية والدولية 

والوزارات والهيئات الوطنية يف املنطقة.

ندوة السودان عن تقنيات الزراعة الملحية 

المؤتمرات والندوات العلمية
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 áeÓ°S øe AGò¨dG áeÓ°S” ∫ƒM kÉjƒYƒJ kÉ›ÉfôH »HO ájó∏H âª¶f

 .2012 ΩÉ©dG ‘ »ŸÉ©dG √É«ŸG Ωƒ«d »°SÉ°SC’G QƒëŸG πãÁ …òdG “√É«ŸG

 ∫ƒM IhóæH èeÉfÈdG Gòg ‘ á«ë∏ŸG áYGQõ∏d ‹hódG õcôŸG ∑QÉ°T

 π«∏N QƒàcódG É¡«a ¢Vô©à°SG ,2012 πjôHCG 18 ïjQÉàH äó≤ oY √É«ŸG áeÓ°S

 á«FÉŸG OQGƒŸG ≈∏Y á¶aÉëŸG á«ªgCG õcôŸG ‘ á«FÉŸG OQGƒŸG ÒÑN QÉªY

 øe ΩÉY πµ°ûH á≤£æŸGh ¢UÉN πµ°ûH IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO ‘

 IƒéØdG ¢ü«∏≤àd á«FÉŸG OQGƒª∏d á∏eÉµàŸG IQGOE’G CGóÑe ≈∏Y õ«cÎdG ∫ÓN

 k’óH Ö∏£dG IQGOEG ≈∏Y CGóÑŸG Gòg óªà©j .Ö∏£dGh ¢Vô©dG ÚH á«FÉŸG

 á£ÿG” ±GógCG QÉªY π«∏N QƒàcódG ¢Vô©à°SG Éªc .¢Vô©dG IOÉjR øe

 á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO ‘ á«FÉŸG OQGƒŸG ≈∏Y á¶aÉëª∏d á«é«JGÎ°SE’G

 ‘ õcôŸG ™e ¿hÉ©àdÉH ádhódÉH √É«ŸGh áÄ«ÑdG IQGRh É¡JQƒW »àdG “IóëàŸG

 kGÎd 370 øe √É«ª∏d OôØdG ∑Ó¡à°SG ó«°TôJ ¤EG ±ó¡J »àdGh 2010 ΩÉ©dG

 É‡ kÉ«eƒj OôØ∏d Îd 200 á¨dÉÑdG á«dhódG äÉjƒà°ùŸG øª°V ¿ƒµàd kÉ«eƒj

 á«∏ëàdG äÉ£ AÉ°ûfE’ QÉªãà°S’G ‘ áªî°V ∞«dÉµJ ÒaƒJ ‘ ºgÉ°ùj

 QƒàcódG Oó°Th .á«aƒ÷G √É«ŸG ¿hõ ≈∏Y ¬°ùØf âbƒdG ‘ á¶aÉëŸGh

 »YGQõdG ´É£≤dG ‘ áãjó◊G äÉ«æ≤àdG ΩGóîà°SG á«ªgCG ≈∏Y QÉªY π«∏N

 á«°ûeÉ¡dG √É«ŸG OQGƒe ΩGóîà°SGh √É«ª∏d ÈcC’G ∂∏¡à°ùŸG Èà©j …òdG

.IOhóëŸG á«aƒ÷G √É«ŸG OQGƒe ≈∏Y Ö∏£dG π«∏≤àd á◊ÉŸG √É«ŸG á°UÉNh

 …òdG ÊÉãdG »YGQõdG ¢Vô©ŸG ‘ á«ë∏ŸG áYGQõ∏d ‹hódG õcôŸG ∑QÉ°T

 äGQÉeE’G ádhóH Ú©dG áæjóe ‘ á«FGò¨dG áHÉbô∏d »ÑXƒHCG RÉ¡L ¬ª¶f

 QÉªY π«∏N QƒàcódG Ωóbh .2012 ôjGÈa 25-22 ïjQÉàH IóëàŸG á«Hô©dG

 ‹hódG õcôŸG QhO” ∫ƒM á«ª∏Y Iô°VÉ õcôŸG ‘ á«FÉŸG OQGƒŸG ÒÑN

.“»YGQõdG êÉàfE’G ‘ á◊ÉŸG √É«ŸG ΩGóîà°SG ‘ á«ë∏ŸG áYGQõ∏d

 áÄ«ÑdGh áYGQõdGh √É«ŸG ÉjÉ°†≤H Úªà¡ŸG øe ÒÑc OóY ¢Vô©ŸG ô°†M

 ÜÓW Ö£≤à°SGh kÉ©°SGh ÉjÒgÉªL k’ÉÑbG ¢Vô©ŸG ó¡°T Éªc .ádhódG ‘

. kÉ°†jCG äÉ©eÉ÷Gh ¢SQGóŸG

 »HO áeƒµM ™e ¿hÉ©àdÉH »HO √É«eh AÉHô¡c áÄ«g ¬àª¶f …òdG áÄ«ÑdGh ábÉ£dGh √É«ŸG äÉ«æ≤J ¢Vô©Ã ìÉæL ‘ á«ë∏ŸG áYGQõ∏d ‹hódG õcôŸG ∑QÉ°T

 øe ÌcCG øe á°UÉNh á«eƒµM äÉ¡L ¢Vô©ŸG ‘ ∑QÉ°T .IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhóH »HO ‘ 2012 ¢SQÉe 15-13 ïjQÉàH ábÉ£∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éŸGh

.⁄É©dG AÉëfCG ∞∏à øe ádhO 100

سالمة الغذاء من سالمة المياه

الندوة والمعرض العلمي الزراعي الثاني بالعين

معرض تقنيات المياه والطاقة والبيئة 

 á«ªgCG øY ìô°ûd Ú©dG áæjóe ¢SQGóe ÜÓW ´Éªà°SG

 øH º«gGôHEG ó«°ùdG øe áYGQõdG ôjƒ£J ‘ õcôŸG

áeÉ©dG äÉbÓ©dG ôjóe …RôëŸG ôgÉW

المؤتمرات والندوات العلمية




