
 

 

1 

 

 نشرة البحوث واإلرشاد الزراعي 

 

  



 

 

2 

 

 نشرة البحوث واإلرشاد الزراعي 
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  جملس اإلدارةرئيس                                  عـــبداهلل حممـد العلـفـي. د              

       

تتعدد اساليب كطرؽ النشر طبقا لما هو متاح فػ  ام مسسةػح وموميػح      

النشػر كاسػرا ا  ػ     كانت اك غير وموميح كيعد النشر اإللمتركن  اود طرؽ 

كاكثرها استخداما ف  اصرنا الحاضر نتيجح السػتخدام ا مػق لبػ  حػريحح     

 كاسعح مق المجتمع.

كف  هذا الةياؽ اهتمت ال يئح العامػح لببحػوث كاالرحػاد العرااػ   النشػر      

اإللمتركن  مواكبح لتغير نمط القارئ  داء  نشر هذا العدد مق نشرة البحػوث  

تمر إصدار االاداد من ا إلمتركنيا الوقا، كمق منطبػ   العراايح ابى أم  أف ية

الحرص ابى مواكبح ك  جديد سوؼ تػن   ال يئػح فػ  اصػدار مطبواات ػا      

العبميح كاالرحاديح كالمتمثبح ف  المجبح اليمنيح لببحوث العراايػح كالنشػرات   

كاالدلح العراايح ك قيح االصدارات الت  تعخر   ا ممتبح ال يئػح الػى التحػدي     

مضامين ا العبميح كاساليب النشر كاالخراج ل ا  حي  تموف األ حاث المنفذة  ف 

كالمقاالت العبميح كالمنشورات االرحاديح اكثر ارتباط  والع كطبيعح القطػاع  

العراا  ف  اليمق كتنةجم مع توج ات ليادة الثػورة كالقيػادة الةياسػيح فػ      
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تيراد كصوال الى تصفير ضركرة تحقي  االكتفاء الذات  كتخفيض فاتورة االس

 هذق االرلاـ الم ولح لفاتورة االستيراد مق المنتجات العراايح. 

سوؼ يحضى ك  منشور  اهتماـ خاص كمراجعح دليقح ليموف  الشم  الذم 

يخدـ المرحديق كالمعارايق فػ  نف كاوػد ك عػوف مػق اح سػبحانا كتعػالى       

ات العراايح ككذا كػ   ستواكب نشرة البحوث العراايح ك  االخبار كالفعالي

هو جديد ف  مجاؿ اساليب كطرؽ العرااػح لتصػ  الفاةػدة الػى مجتمعنػا       ما

 العراا  كمسسةاتنا المعنيح  العرااح.

ك  الشمر كالتقدير لبعامبيق ف  لطاع نشػر التقنيػات العراايػح  ال يئػح     

ككذلك الى ك  مق اس م ف  اخراج كااداد هذق  المادة    ذا الشػم  الراةػع   

 . ى االماـ يا مجاهدم الجب ح العراايحفإل

 

 

 رئيس جملس اإلدارة اهليئة العامة للبحوث واالرشاد الزراعي

 عبداهلل حممد العلفي/  د 
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   الفٌُخ السٌىَخ للوشاكض واحملطبد الجذضُخ ىسشاًعقبد ال
 

كرحح العم  الفنيح  2021مارس  / 2 -1:المواف  ثاءكالثبل االثنيق  اقدت يوم

الةنويح لمركع  حوث الموارد الطبيعيح المتجددة  حضور الػدكتور ابػداح   

العبف  رةػي  ال يئػح   

العامػػػػح لببحػػػػوث  

كاالرحػػػاد العرااػػػ   

كالػػػدكتور محمػػػد  

وعاـ المشػرل  مػدير   

اػػػػػاـ المركػػػػػع  

كالػػػدكتور ن يػػػر  

ا راهيم المدير الفنػ   

 لبمركػػع كاػػدد مػػق

البػػاوثيق الػػعرااييق  

 ػػػػػالمركع كاالدارة 

العامح لببحػوث ويػ    

تػػػػػم اسػػػػػتعراض  

المقتروػػات البحثيػػح  

المقدمح مق الباوثيق ف  األلةاـ المختبفح التا عح لبمركػع كمنالشػت ا أمػاـ    

 .البجنح الفنيح لب يئح

كاقب االنت اء مق ارض ك  المقتروػات البحثيػح تػم االسػتماع لمبلو ػات      

تبك المقتروات كاخذها  االاتبار ساةبيق المولى اع كجػ    البجنح الفنيح ابى

 .التوفي  ف  تنفيذ ك  الدراسات البحثيح المقتروح ل ذا العاـ
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بمصػادر الوراثيػح   الػوطن  ل مركع بكرحح العم  الفنيح الةنويح ل اقدتكما 

محمد ك حضور الدكتور اا د ، ـ الت  نفذها المركع2020لؤلنشطح البحثيح 

المركع الدكتور معيق ابػ  الجرمػوزم   رةي  ال يئح كمدير ااـ البي  ناةب 

 كالم ندس أومػد لطػ   ، كالمدير الفن  لبمركع الدكتور محمد مقب  مرا 

مركع المصادر كف     بحثالمادر الك منة   رنام  األمق الغذاة  محمد سعيد

ثيح البح ألنشطحلمافح ايوم ا األكؿ استعرض االخوة الباوثيق تقاريرهم الفنيح 

ـ مق جمع كوفػ  كتوصػي  كتوثيػ     2020الت  نفذها المركع خبلؿ العاـ 

لبعض المحاصي  لمناط  مختبفح ك مػا يتعبػ   المعاهػدة الدكليػح لؤلصػوؿ      

 . الوراثيح

منالشػح البرنػام  البحثػ  لبمركػع لبعػاـ      تػم   لبورحػح  يػوـ الثػان   الكف  

 ...ـ متمنيق ل م التوفي  كالنجاح2021الحال 
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 حبىس املشرفعبد الطوبلُخ طخ السٌىَخ حملول العوسضخ 

الورش الفنيح ف  المحطػات كالمراكػع البحثيػح التا عػح      النعقادتواصبل << 

ك راايػح رةػي  مجبػ  اإلدارة     >>لب يئح العامح لببحوث كاالرحاد العرااػ  

لببحوث كاالرحاد العرااػ  الػدكتور ابػد اح محمػد العبفػ        حلب يئح العام

حوث العراايح  المرتفعات الشماليح الورحح الفنيػح الةػنويح   محطح الب اقدت

ـ كالبرنام  البحثػ    2020لمنالشح التقرير الفن  كاألنشطح اإلرحاديح لعاـ 

ـ  حضور ناةب  2021مارس  23 - 22ـ خبلؿ الفترة  2021كاإلرحادم لعاـ 

. اا د محمد البي  كمدير ااـ لطػاع البحػوث فػ  ال يئػح د    . رةي  ال يئح د

وةػػػػاف الخػػػػوالن  

كمػػدير ادارة اإلرحػػاد 

 اإلدارة العامح لئلابلـ 

ـ  . كاإلرحاد العرااػ  

وفػػ  اح القرضػػ   

ككوكبػػػػح مػػػػق  

البػػػاوثيق كفرسػػػاف 

البحوث مق وديث  التخرج كممثب  مماتػب العرااػح فػ  البػيم المرتفعػات      

 اإلضػافح إلػى محاف ػح    ( صنعاء، وجح، صعدة، امػراف، المحويػت  )الشماليح 

 .الجوؼ

  افتتاح الورحح روب الم ندس أومد الجبلؿ مدير المحطح   الحاضػريق  كف

المشاركيق  تبل ذلك كبمح توجي يا لبدكتور اا د محمد البي  ناةب رةي  

ال يئح  احار في ا إلى أهميح البحوث العراايح كدكرها الجوهرم فػ  التنميػح   

 حثيػح   العراايح كما و  الباوثيق  ضركرة تمثي  الج ػود  تقػديم  ػرام    

نوايح تةاهم ف  تنميح القطاع العراا  كمػا أكػد ابػى ضػركرة اسػتيعاب      
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فيمػا اكػد الػدكتور وةػاف     . كدم  وديث  التخرج فػ  البػرام  البحثيػح   

الخوالن   مدير ااـ لطاع البحوث  ال يئح  ابى ما اكردق ناةب رةي  ال يئػح  

 . اليحالح حكفقا لما تتطببا المروب حالنواي ف  ضركرة تقديم البحوث

المػدير الفنػ  فػ  المحطػح  إسػتعراض       وؿاألحثم لاـ األخ الم ندس وازـ 

ـ الذم تضمق أنشطح ف  الحبوب كالبقوليات من ا 2020موجع لبتقرير الفن  

ما هو اكثار كصيانح كانتػاج  ػذرة المر ػ  لؤلصػناؼ المطبقػح كالجػاهعة       

 لئلطبلؽ ككذلك أنشطح تقيػيم لطفػرات مػق القمػل كالشػعير ككػذلك      

تقييم ألصػناؼ   حطنشأألصناؼ محبيح مجمعح مق البيم المرتفعات ككذلك 

تم تنفيذق فػ  محاف ػات الجػوؼ كصػعدة      مميعجديدة وققت تفوؽ كنجاح 

ـ كالػذم حػم  انشػطح    2021كامراف ككذلك تطرؽ الى البرنام  البحث  

 .متنواح كحامبح ف  مختب  المجاالت العراايح

لػدكتور ابدالواوػد سػي  ككػذلك     كلاـ كبير البػاوثيق فػ  المحطػح ا   

يحػت فرصػح   تأالتقارير الفنيػح  التفصػي  ك    استعراضالدكتور ناج  زيد 

ممثب  مماتب العرااح ف  نطاؽ البيم المرتفعات ك لبنقاش مق لب  الحاضريق

 رامج م اإلرحاديح كام  اكلويات المشػاك  العراايػح    الستعراضالشماليح 

وج ان ك ناءن ك  ػذا اختتمػت فعاليػات    وي  كاف النقاش م ك  ف  نطاؽ امبا

الورحح الت  استمرت لمدة يوميق أستعرض في ا التقرير الةنوم كالبرنػام   

 .ـ...2021البحث  لبعاـ 
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 الىسضخ السٌىَخ حملطخ حبىس السبدل الغشثٍ رهبهخ 

 راايح محاف  محاف ح الحديدة كإحراؼ البجنح العراايح كالةػمميح العبيػا   

لعم  الفنيح الةنويح لمحطح أ حػاث الةػاو  الغر ػ  )المػدف(     اقدت كرحح ا

ـ، 2020/2021الخاصح  منالشح التقرير الفن  لؤلنشػطح البحثيػح لبموسػم    

 12 – 11ـ خػبلؿ الفتػرة   2021/2022كمنالشح البرنام  البحث  لبموسػم  

ك حضػور رةػي  مجبػ  اإلدارة الػدكتور ابػداح محمػد       ـ، 2021/أ ري /

رض الباوثيق كافح األنشطح البحثيح المنفذة خبلؿ الموسم وي  استع ،العبف 

كمنالشح التقارير الفنيح ف  اليوـ األكؿ مق لب  الجميع، كما تم فػ  اليػوـ   

ـ. وضر الفعاليح كػبلن  2021/2002التال  منالشح البرنام  البحث  لبموسم 

البي  ناةب رةي  ال يئػح كالػدكتور وةػاف الخػوالن      محمد الدكتور اا د 

ير ااـ لطاع البحوث كالدكتور ابداح سيبلف مةتشار البحوث كاألخ/ أ و مد

اومد ال ادم ككيػ  المحاف ػح رةػي  البجنػح العراايػح كالةػمميح العبيػا        

 المحاف ح، كاألخ/ اػدناف واحػد  مػدير اػاـ مسسةػح الخػدمات العراايػح،        

كممثبػػػ  كػػػبلن مػػػق:  

)المسسةح العامح إلكثػار  

 البذكر المحةنح ، االرحاد

العرااػػ  فػػ  المنػػاط    

العراايػػػػح الوسػػػػطى  

كالجنو يػػػح كالشػػػماليح، 

هيئح تطوير ت امح ، ممتب 

العرااػػح كالػػرم مجمػػع  

اػػب  محاف ػػح وجػػح ،  

ممتب العرااح كالرم مديريح مبحػاف محاف ػح المحويػت ، ممتػب العرااػح      

كالرم خمي   ن  سعد محاف ح وجح ،ممتب العرااح كالرم محاف ح ريمح ك 

جاف العراايح ف   عػض مػديريات محاف ػح الحديػدة كالػذيق      ممثبيق اق الب

 احادكا  دكر البحوث ف  التنميح العراايح ف  كافح المجاالت....
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 يف اهلُئخ  املٌفزحالعلوُخ  والٌذواد وٌُبسادالساحللقبد و
 

 ف عنوا مختبفح كانت األكلى ابميح اتامح لببحوث كاإلرحاد العراا  وبقاقدت ف  ال يئح الع

لبفظـخ  -ش السُبسخ الضساعُـخ علـً تًزـبط لػـىب الجطـبقا يف هـبن  هـشاى )أص -1
فيٟ   4641 60 41، ٚرٌه فٟ ٠َٛ االصٕي١ٓ   نادية صاحل السليماني للباحثة م. (رهبس

 رِبس. – ّٕبساد ثبإلداسح اٌؼبِخ ١ٌٍٙئخ١لبػخ اٌغ
كالت  كانت جعء مق متطببات الحصوؿ ابى الماجةتير فػ  مجػاؿ االلتصػاد    

نفػذت الدراسػح فػ      ا  كبيح العرااح كالطػب البيطػرم جامعػح ذمػار،    العرا

ليػاس أثػر الةياسػح       ػدؼ  ،ـ2017محاف ح ذمار ف  العاـ  -مديريح ج راف 

العراايح المتبعح ف  الجم وريح اليمنيح ابى إنتاج محصػوؿ البطػاط  كإلػى    

  ميعة نةػبيح فػ  إنتػاج   ( منطقح الدراسح)التعرؼ ابى مدل تمتع لاع ج راف 

( PAM)هذا المحصوؿ، مق خبلؿ استخداـ من جيح مصفوفح تحبيػ  الةياسػات   

معػامبلت كمعػدالت الحمايػح اإلسػميح       كوةاب مسحرات الحمايػح ممثبػح فػ   

، معام  تمبفػح المػوارد المحبيػح     كالفعالح، كمسحرات الميعة النةبيح ممثبح ف

اسػح العراايػح    كلد أظ رت النتاة  الن اةيح لمصفوفح تحبي  الةياسات، أف الةي

ف  اليمق تسثر  شم  إيجا   ابػى إنتػاج   ( سياسح الةوؽ الحر)المطبقح واليا 

كااةػػد محصػػوؿ البطػػاط  رغػػم أثرهػػا  

الةبب  ابى تمالي  اإلنتاج،  كمػا أظ ػرت   

النتاة  تحقي  المعارع ر حػان مجعيػا مػق    

زرااح البطاط  سواء  األسعار الخاصػح أك  

اللتصاد مػق   األسعار االجتماايح كاستفادة ا

 . صاف  تحويبلت المنت 

كما أحارت النتاة  إلى تمتع منطقح ج راف  ميعة نةبيح فػ  زرااػح كإنتػاج    

محصوؿ البطاط ، كلد خبص البح  إلى  عض التوصيات مق أهم ا  ضػركرة  

تحةيق ن اـ المعبومات العراايح كالخدمات التةويقيح، كتععيع الدكر الرلا   

يم العمبيح اإلنتاجيح كالتةويقيح لمحصوؿ البطاط  كاإلحراف  لبدكلح ف  تن 

 ...كالمحاصي  األخرل
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عذ  GISأهوُخ رقٌُخ ًظبم املعلىهبد اجلغشافُخ  -4

ُ
 RSواالسزطعبس عي ث

، ـ2021/ / يوـ األر عاء   تاريخ ف   اقد

 ن يػر ا ػراهيم العبةػ     بدكتور محمػد  ل

مركػع المػوارد الطبيعيػح    ل الفن مدير ال

فػػ  لااػػح    وبقػػح ابميػػح المتجػػددة 

 اإلدارة العامح، لب يئح العامػح   المحاضرات

الػدكر  لببحوث كاإلرحاد العراا  تضمنت 

المبير ل ذق التقنيات فػ  دراسػح المػوارد    

الطبيعيح كالتر ح كالمياق كالغطاء النبات  كإممانيح الر ط  يق الصور الجويػح  

لنتاة  كارض ا  خراةط نوايح دليقح كالفضاةيح كالبيانات ابى الوالع كتوثي  ا

كنماذج رياضيح تدام مراكع إتخاذ القرار فػ  الدكلػح فػ  تبنػ  التػدخبلت      

  المممنح كالت  تخدـ التنميح العراايح ف  الببد. 

وضرها مدراء اموـ اإلدارات كالمراكع  ػاإلدارة العامػح كالمحطػح الوسػطى     

 كادد كبير مق الباوثيق كالمختصيق .
 

 غرياد املٌبخُخ يف وسضخ عول لٌبدي النب الُوٌٍ يف رعضالنب والز -3
 

ألاـ نادم البق اليمن  ف  تعع، كرحح ام  ووؿ التغيرات المناخيح، ف  إطػار  

 .البرنام  الوطن  لةبلس  القيمح لببق اليمن 

كف  الورحح الت  أليمت  الشراكح مع محطح أ حػاث المرتفعػات الجنو يػح،    

البيئح كالمنػاخ كالمجػاؿ العرااػ ، أثريػت      كوضرها م ندسوف ك اوثوف ف 

 المداخبلت كتقديم الرؤل كالحبوؿ لبمشاك  المتعبقح  عرااح كاندثار الػبق  

 .ف  مدينح تعع

نالشت الورحح كرؽ ام  لدمت وػوؿ المتغيػرات المناخيػح كترثيرهػا ابػى      

إنتاجيح محصوؿ البق الت  لدم ا الم ندس محمد سي ، كمػا لػدمت كرلػح    

  .مشاك  كمعيقات زرااح كإنتاج كتنميح محصوؿ البق نقاحيح ووؿ
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كلاؿ رةي  نادم البق اليمن  األستاذ هاحم  در النعماف، إف التغيرات المناخيح 

كانت مق لب  الحرب كما زالت تمارس أثرها الةبب  ابػى الطبيعػح اليمنيػح    

كاإلنةاف اليمن ، مشيرا إلى أف الورحح تمث  أود أهم الطرؽ لمواج ػح تبػك   

  .التغيرات المناخيح

كأضاؼ إف تدهور كانحةار المثيػر مػق المػوارد الطبيعيػح المتجػددة كفػ        

مقدمت ا نقص المياق كالت  أصبحت ظاهرة تمث  مدينح تعع لب  غيرهػا مػق   

 .المدف، أثرت  شم  سبب  ابى محاصي  البق

ة كأكد النعماف أف البق اليمن  يعد مق أفض  كألول األنػواع النباتيػح القػادر   

ابى مجا  ح التحديات كالتغيرات المناخيح كالقادر أيضا ابػى إاػادة التػوازف    

  .الحيوم لببيئح اليمنيح

ككجا رةي  نادم البق رسالح لبشباب اليمن  المتواجديق ف  مستمر جبلسػمو  

لؤلمم المتحدة،  رف البق اليمن  هو مق أهػم الطػرؽ    إليصال ا تبن  رسالت م 

اريع القػادرة ابػى مجا  ػح التحػديات كالتغيػرات      كالوساة  كالبرام  كالمش

 .المناخيح

معتبران أف البق اليمن  هو األكثػر تميفػا كترلبمػا مػع المتغيػرات المناخيػح       

كالقادر ابى تخفي  لوة االوتباس الحرارم كتبطي  المناخ مق خبلؿ توسػع  

المةاوات العراايح  شجرة البق كإصبلح المػدرجات الجببيػح كون ػا جػعءا     

  .يا مق الن اـ البيئ   اليمقأساس

كأحار نعماف إلى أف البق اليمن  هو نوع أصي   الفبورا اليمنيح، كما أنا أود 

  .أهم أامدة التنوع الحيوم كالن اـ البيئ   اليمق

كاختتمت الورحح  صياغح مقتروات كرؤل كضػع ا المشػاركوف مػق حػرن ا     

فػ  تشػجيع التوسػع فػ      مواج ح التحديات المناخيح، كالعم  ابى المةاهمح 

 ...زرااح كإنتاج البق اليمن  كإاادة االاتبار لا
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 تفكد سري العنل باهلٔئ٘ العام٘ للبحْخ ّاإلرشاد الزراعٕ

الم نػدس سػمير    لقطػاع تنميػح اإلنتػاج    تفقد ككيبل كزارة العرااح كالػرم 

ـ 2021/يوليػو  فػ  حػ ر   محاف ح ذمار اب  أومػد اػاط   ككي  الحنان  ك

مػػدير الشػػركح كمع ػػم 

العامػػػح إلنتػػػاج  ػػػذكر 

البطػػاط  همػػداف زيػػد  

األكوع كمدير المسسةػح  

العامػػح إلكثػػار البػػذكر  

المحةنح الم ندس ابداح 

سػػػير العمػػػ   الػػػوادا 

 ال يئػػح العامػػح لببحػػوث 

كاطبعا ، كاإلرحاد العراا 

مػػػق رةػػػي  ال يئػػػح   

التقنيػات  الدكتور ابداح العبف  ابى نشاط ال يئح ف  األ حاث كالدراسػات ك 

العراايح كإطبلؽ األصناؼ ذات الجودة كاإلنتاجيػح العاليػح، ككػذا التجػارب     

كالدراسات الت  ُتنفذ واليان ف  توصي  كتةجي  كصيانح األصػناؼ العراايػح   

أحػاد ككيػ  كزارة    ويػ   كانتخاب كانتقاء الةبلالت كوف  األصوؿ الوراثيح

تنفػذها ال يئػح كدكرهػا     العرااح الحنان   مةتول األ حاث كالدراسػات التػ   

كلفت إلى مةاا  الوزارة ف  داػم ج ػود القطااػات     تععيع التنميح العراايح

مسكدان أهميح تععيع التنةي   يق المسسةات العراايح،  ما يممن ا .. العراايح 

 .مق مواج ح التحديات كالقياـ  دكرها ف  تنميح القطاع العراا 

هميػح التنةػي   ػيق المسسةػات      دكرق أحار ككي  المحاف ح اػاط  إلػى أ  

العراايح لتحقي  األمق الغذاة ، كتمام  الج ود ف  تنميػح القطػاع العرااػ     

 .لبمةاهمح ف  رفع إنتاج المحاصي 
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ـ  رافق م خبلؿ العيارة  لطػاع البحػوث  ال يئػح الػدكتور وةػاف       مػدير اػا

المركع الػوطن  لؤلصػوؿ الوراثيػح الػدكتور معػيق      مدير ااـ الخوالن  ك

المركع الوطن  لبموارد الطبيعيح المتجددة الدكتور مدير ااـ وزم كالجرم

الباوثيق ف  ال يئح الدكتور ابداح سيبلف مشاركح كبير محمد المشرل  ك

 .كالمختصيق كادد مق الموادر البحثيح

كما اطبع ككي  كزارة العرااح كالرم ابى نشاط محطح  حوث المرتفعػات  

 .بحثيح العراايح النباتيح كالحيوانيحالوسطى كمةتول التجارب ال

كاستمع مػق مػدير المحطػح الم نػدس مجػد حػرؼ الععاػعم إلػى حػرح          

الج ود الت  ُتبذؿ ف  تنفيػذ األ حػاث كالدراسػات التػ  تشػم  النشػاط         اق

اينػح مػق    53العراا   شقيا النبات  كالحيػوان ، كمن ػا تجديػد كتوصػي      

كادد مػق   الذرة الرفيعح المحبيح اينح مق أصناؼ 238الفاصوليا المحبيح ك 

 ... األصناؼ األخرل لمحاصي  الحبوب المختبفح

   

لاـ الدكتور محمد ناج  الصعدم منةػ  البرنػام   عيػارة محطػح أ حػاث      

 مػق ختبػار كفػاءة اػدد    امتا عػح تنفيػذ أنشػطح    ت امح لف  الةاو  الغر   

بػى  الطػبلع ا المبيدات الحشريح الفطريح كمبيدات االاشاب ف  س   ت امح كا

مختصػ  الولايػح فػ  المحطػح     نخبػح مػق    قالذم ينفذ سير تنفيذ البرنام 

 5البحثيح كالذم استمر فتػرة  

أحػػػ ر ا تػػػداءن مػػػق حػػػ ر  

تػػم ـ، ويػػ  2021فبرايػػر/

 41لػػ اجراء كافح االختبارات 

المعراػػح البحثيػػح فػػ   اينػػح

ف  الةاو   كوقوؿ المعارايق

  ...الغر    ت امح
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 ريار –لزذسَت الضساعٍ الىقٌٍ لشكض بملثدوساد ختػػُخ ثذء 

 خ والجزوس احملسٌخدىب حتسني األغٌبف الٌجبرُ 
  

المركػع الػوطن  لبمصػادر الوراثيػح     ـ اقدت ف  2021إ ري /ف  الرا ع مق 

ثبلث دكرات تدريبيػح   ال يئح العامح لببحوث كاإلرحاد العراا   محاف ح ذمار 

 . ف  مجاؿ األصناؼ النباتيح كالبذكر المحةنح كالموارد الوراثيح

 الدكرات التػ  تن م ػا   تست دفأ

ح أيػػاـ ابػػى مػػدل أر عػػ ال يئػػح

 تمويػػ  مػػق من مػػح األغذيػػح  

، البػػاوثيق "فػػاكال"كالعرااػػح 

 المحطػػات كالمراكػػع البحثيػػح 

الموادر اإلرحاديح كالفنيػح فػ    ك

 .ككبيات العرااح كالمسسةح العامح إلكثار البذكر المحةنح العرااح مماتب

مق الباوثيق العرااييق ف  مجاؿ تحةيق األصػناؼ   21تضمق الدكرات، تدريب 

 اوثػا ك اوثػح    16ختبفح، كتطوير م ارات النباتيح  استخداـ طرؽ التر يح الم

 .ف  مجاؿ وف  كاستخداـ الموارد الوراثيح  استخداـ التقنيات الحيويح

مرحدان زراايا مق مماتب العرااح  محاف ات ذمػار،   19إلى تعري   تهدفكما 

إب، صنعاء، صعدة، المحويت، امراف، وجح، الجوؼ، كمسسةػح إكثػار البػذكر    

 . ألصناؼ كالبذكر المحةنح كالعمبيات العراايح األخرلالمحةنح، ابى تقنيات ا

كف  االفتتاح، أحار رةي  ال يئح الدكتور ابداح العبفػ  إلػى أهميػح هػذق       

الدكرات النوايح الت  يقدم ا مجمواح مق الخبػراء كاألكػاديمييق مػق هيئػح     

ق البحوث كجامعت  صنعاء كذمار، ف  تنميح م ارات كلدرات الباوثيق الػعراايي 

 . كنشر التقنيات العراايح الحديثح ف  أكساط المعارايق
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كو  المشاركيق ابى االستفادة مما تتضمنا الػدكرات كتطبيق ػا فػ  ميػداف     

ية م ف  رفع إنتاجيػح المحاصػي  فػ  كوػدة      العم  كوقوؿ المعارايق ك ما

 . المةاوح كتنميح القطاع العراا 

د البيػ  كمػدير اػاـ البحػوث     وضر االفتتاح ناةب رةي  ال يئح الدكتور اا ػ 

 . ، كادد مق الموادر القياديح كالبحثيح ف  ال يئحالدكتور وةاف الخوالن 
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دوساد لزٌوُخ ههبساد الجبدضني والفٌُني مبذطخ الكىد للجذىس  افززبح
الضساعُخ ثأثني

أ يق /مايو  دأت  محطح المود لببحوث العراايح ـ ٕٗ المواف : االثنيقوـ يف  

تدريبيػح فػ  مجػاؿ    ت  ال يئح العامح لببحوث كاإلرحاد العرااػ  ثػبلث دكرا  

 .األصناؼ النباتيح كالبذكر المحةنح كالموارد الوراثيح

ابى مدل أر عح أيػاـ  لمود اأ حاث محطح الدكرات الت  تن م ا  تست دفاوي  

، البػاوثيق كالفنيػيق  محطػح    "فاكال" تموي  مق من مح األغذيح كالعرااح ك

العراا  ف  محاف ػح أ ػيق    المود لببحوث العراايح كمحطح سيئوف، كاإلرحاد

 .كلح 

مق الباوثيق كالفنييق ف  مجاؿ تحةيق األصناؼ  20تتضمق الدكرات تدريب  

  اوثا  15النباتيح  استخداـ طرؽ التر يح المختبفح، كتطوير م ارات 

 .كفنيان ف  مجاؿ وف  كاستخداـ الموارد الوراثيح  استخداـ التقنيات الحيويح

رحدان زراايا مق مماتب العرااح  محاف ت  أ يق م 20كما ت دؼ إلى تعري  

كلح  ابى تبن  تقنيػات األصػناؼ كالبػذكر المحةػنح كالعمبيػات العراايػح       

 .األخرل

كف  وف  االفتتاح ألقيت كبمتاف مق لب  االخػواف االسػتاذ م ػدم الحامػد       

ناةب المحاف  األميق العاـ لبمجب  المحب   محاف ح أ يق أحاد في ا  ج ػود  

ة محطح المود لببحوث العراايح أ يق ممثبح  الػدكتور محمػد الخاحػعح    إدار

المدير العاـ لبمحطح ف  تحريك المياق الراكدة كااادة االم  لتفعيػ  الػدـ   

 .الخمةينيات مق القرف الماض   مركع ابم   حث  منذن
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ـ كأضػاؼ ناةػب   2011رغم التدمير الذم لح   المحطح جراء وػرب صػي    

 كػذا مثبيق اق كزارة العرااح كالػرم ك ا ادـ وضور مسفن  جدسالمحاف  ي

ف  االفتتاويح كيعد تقصير مق الج ػات ذات  ( الفاك) من مح االغذيح كالعرااح

العبللح وي  يعد مركع األ حاث  العراايح  المود سا قا كواليا محطح المػود  

مػق القػرف    الخمةػينيات  لببحوث العراايح  محاف ح أ يق منارة كبيرة منُذ

 .المحاف ات الجنو يح اامح  ف  أ يق خاصح كالماض

كنحق كةبطح محبيح مقصريق ككذلك كزارة العرااح كالػرم كالحمومػح    

الدـ صرح ابم   حث  ابى مةتول الجعيػرة العر يػح   ق قديم الدام تجاف  ت

 .كالخبي  

ك أحار مدير ااـ محطح المود لببحوث العراايح  محاف ػح أ ػيق الػدكتور     

عح إلى أهميح هذق الدكرات النوايح الت  يقػدم ا مجمواػح   محمد سالم الخاح

مق الخبراء كاألكاديمييق مق هيئح البحوث كجامعح ادف، ف  تنميػح م ػارات   

كلدرات الباوثيق العرااييق كنشر التقنيات العراايػح الحديثػح  ػيق أكسػاط     

 . المعارايق

ميػداف   كو  المشاركيق ابى االستفادة مما تتضمنا الدكرات كتطبيق ػا فػ   

العم  كوقوؿ المعارايق ك ما ية م ف  رفع إنتاجيح المحاصػي  فػ  كوػدة    

 .المةاوح كتنميح القطاع العراا  
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 م٠٢٠٢ركشَن الفبئضَي مبسبثقخ سواد املطبسَع اإلثذاعُخ واالثزكبسَخ 

إ ػراهيم المػدان  كمعػا     األستاذ/ كّرـ رةي  البجنح العراايح كالةمميح العبيا

ااػح كالػرم   ناةب كزيػر العر 

الػػدكتور رضػػواف الر ػػاا ، 

الفاةعيق  المةا قح الوطنيػح  

لػػركاد المشػػاريع اال داايػػح  

 رنػام  اإلنتػاج   "كاال تماريح 

 ".كالصنااات العراايح

كفػ  التمػريم الػذم وضػػرق    

ناةػػب رةػػي  ال يئػػح العبيػػا  

لبعبوـ كالتمنولوجيا كاال تمار 

بعمات اإلنتػاج  ػوزارة   الدكتور ابدالععيع الحورم كمدير الرلا ح ابى مةػت 

العرااح الم ندس ابداح مةعود كمدير المسسةح العامػح لبخػدمات العراايػح    

الم ندس ادناف واحد، أكد رةي  البجنح العراايح كالةمميح العبيػا أف الػيمق   

 .يمتبك المثير مق المواهب كالمشاريع اال داايح

ثبػوف نػواة أكلػى    كالػذيق يم  اال تماريػح كابر اق االاتعاز  ػركاد المشػاريع   

 .لبتصنيع العراا  لتحقي  األمق الغذاة 

كداا المدان  إلى االهتماـ  المبتمريق كتحوي  ا تمارات م إلى صنااات إنتاجيػح  

موكػدان  .. تةااد ابى تجاكز الصعو ات كالوصوؿ إلى تحقي  االكتفاء الػذات  

 .الحرص ابى دام المبدايق كالمبتمريق كمشاريع م

كزيػر العرااػح كالػرم، أف المشػاريع التػ  حػارؾ في ػا         دكرق أكضل ناةػب  

ابػ   عػض    الفاةعكف، المةت االوتياج األساس  لبعمبيات العراايح  تركيعهػا 

 .مشيدان  الج ود الت   ذلوها ف  هذا الجانب.. أكلويات القطاع العراا 
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كأحار إلى أف تبك المشاريع تميعت  ممونات ا المحبيح كتماليف ػا المنخفضػح،   

أن ا ستة م ف  خفض تمالي  اإلنتاج كتقبي  الفالػد كمعالجػح مشػاك     كما 

 .المعارايق

فيما أحار ناةػب رةػي  ال يئػح العبيػا لبعبػوـ كالتمنولوجيػا كاال تمػار إلػى         

مبينػان أف اػدد   .. اإلجراءات الت  تم اتباا ا الختيار الفاةعيق كمعايير التحميم 

مشػركاان ترهبػت    ٥٘ااات العراايح، المشاريع المقدمح ف   رنام  اإلنتاج كالصن

 .من ا تةعح مشاريع

كلفت الدكتور الحورم إلى دكر البجنح العراايح ككزارة العرااح كاهتمام ما 

 . المبتمريق كالمبدايق ف  القطاع العراا  كتوج  م لتبن  تبك المشاريع

مق جانب م أكد المبتمػركف الحػرص ابػى مواصػبح اال تمػارات فػ  القطػاع        

 ما يخدـ  رام  كتوج ات الن وض  القطاع العراا  كتععيػع ج ػود    العراا 

 .توفير األمق الغذاة 

كثمنوا دكر البجنح العراايح كالةمميح العبيا ككزارة العرااح كالرم كاس ام ما 

 .ف  دام المبتمريق
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 للجذىس الضساعُخ ..  ح ذَذ ادجنبصت..  
 غٌفًب للقوخ يف لطخ حبىس املشرفعبد الطوبلُخ رقُُن 

ناةب كزير العرااح كالرم الدكتور/رضواف الر اا  يومان وقبيان إلطػبلؽ  دحق 

ح صنفان مق أصناؼ القمل ف  محطح  حػوث المرتفعػات الشػمالي    30أكثر مق 

التا عح لب يئح العامح لببحوث كاإلرحاد العراا ، وي  تتضمق األصػناؼ أنوااػان   

متعػػددة لمحصػػوؿ  

أصػناؼ  القمل من ػا  

مطبقح كاخػرل ليػد   

اإلطبلؽ، كاطبع ناةب 

كزير العرااح كمعػا  

رةػػػػي  ال يئػػػػح  

كتور ابػػػداح دالػػػ

العبفػػػ  كالمػػػدير  

نميح كانتاج الحبوب الم ندس أومػد الخالػد ابػى    التنفيذم لبمسسةح العامح لت

ف  إطار  دء موسم زراا  سير األنشطح ف  المعراح البحثيح ف  منطقح العرة 

 الر ػاا  الػدكتور  كأكضل  ،الذات  لبلكتفاءكانطبللح زراايح لبوصوؿ  جديد

البحػوث   دكر إطػار التركيػد ابػى    فػ   يرت تقييم كإطبلؽ تبك األصناؼ أف 

سػيتم  ، كلفػت إلػى انػا    لبتنميح العراايػح  األساس العراايح  ااتبارها البوا ح 

تةبيم  ذكر القمل لبمسسةح العامح إلكثار البذكر إلكثارهػا كتوزيع ػا ابػى    

ة المةاوح كالتقبي  مق تمػالي   المعارايق كالذم سية م ف  رفع إنتاجيح كود

 .مق الخارج االنتاج كخفض فاتورة االستيراد
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 كالعمػ   الج ػود  تععيػع  ابى العراايح البحوث هيئح العرااح، كزير ناةب كو  

 البحث  النشاط ف  كاالستمرار القادمح المواسم ف  المحةنح البذكر إكثار ابى

 .الذات  االكتفاء تحقي  سبي  ف  المتواص 

  ػيق  التنةػي    عػد  زراات ػا  تمػت  المحةػنح  األصناؼ مق المثير أف إلى كأحار

 تنميػح  مسسةػح  تقوـ وي  البحث  العم  ف  العرااح، لوزارة ا عحالت المسسةات

 فػ   البحثػ   لبعمػ   ريػاؿ  مبيػوف     ب البحػوث  هيئح  تموي  الحبوب كإنتاج

 .الحبوب منتجات

 دخػوؿ  ستشػ د  القادمح المروبح أف لببحوث العامح ال يئح رةي  ذكر جانبا مق

 االوتياج مق كبير جعء سد إلى ستسدم مختبفح  يئات ف  القمل أصناؼ مق ادد

 ذات أصناؼ إيجاد إلى تةعى ال يئح أف ك يق، كالبقوليات الحبوب إنتاج مق المحب 

  اإلنتاج الن وض إلى كتطمل مختبفح زراايح  يئات ف  كُمجديح التصاديح إنتاجيح

 .الذات  االكتفاء إلى العراايح  المحاصي  كالوصوؿ العراا 

 إنتاج تموي  ابى المسسةح ورص الحبوب، نتاجكإ تنميح مسسةح مدير أكد فيما

 ال ػركؼ  مػع  تتناسػب  االيػح  إنتاجيػح  ذات الحبوب محاصي  مق جديدة أصناؼ

 .العراايح المناط  ألغبب المناخيح

 اح ابػد  الم نػدس  المحةػنح  البذكر إلكثار العامح المسسةح مدير تولع  دكرق

 مروبػح  إلػى  القادمػح  الةػنوات  العشػر  خػبلؿ  الػيمق  إنتاجيح تص  أف الوادا ،

 التعػاكف  مػق  اآلليػح  هػذق  كفػ   العمػ   تم إذا الحبوب إنتاج مق الذات  االكتفاء

 .العراايح تالج ا مختب   يق كالتنةي 

 اليمنيػح  البيئػات  جميع مق مختبفان صنفان    ػ    مق ووال  هناؾ أف إلى كأحار

 .مبشرة كانت كالنتاة   الغمر كالرم مطريح كالنص  المطريح كال ركؼ

 فػإف  الجػبلؿ  أومػد  الم نػدس  الشماليح المرتفعات أ حاث محطح مدير ك حةب

 ابػى  لتوزيع ػا  البػذكر  إكثػار  لمسسةػح  ستةػبم  انتاج ػا  سػيتم  الت  البذكر

 ...المعارايق
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 أغٌبف  ذَذح هي القوخ رزهل هضاسعٍ لبفظخ غعذح

دحق محاف  محاف ح صعدة األخ محمد جا ر اوض يوما وقبيا نفذتا المحطح 

ف    2021مارس  7 الػ خبلؿ اإللبيميح لببحوث العراايح  المرتفعات الشماليح

محاف ح صعدة ألصناؼ جديدة مق القمل كذلػك ضػمق إطػار نشػاط  حثػ       

  لتقييم كتركيد ادد مق أصناؼ القمل الطرم ف   يئػات مختبفػح فػ   "موسع 

الجوؼ كصعدة 

" كامػػػػػػراف

 التعػػاكف مػػع  

المسسةح العامح 

لتنميػح كانتػػاج  

 .الحبوب

وضػػر فعاليػػح 

اليػػوـ الحقبػػ  

كرةػي  ال يئػح العامػح لببحػوث كاالرحػاد      أميق ااـ المحاف ح محمد العمػاد  

كمدير البحوث كالتػدريب  المحاف ػح    دكتور ابداح محمد العبف العراا  ال

، كما حارؾ فػ  تنفيػذ الفعاليػح مػدير     كككي  المحاف ح لشئوف الخدمات، 

الذم اليم اليوـ الحقب  فػ   ممتب العرااح كالرم الم ندس زكريا المتوك  ك

التا عح لبممتب كهو اود الموالػع البػارزة لتنفيػذ النشػاط     " لمقاش"ا معراح

 كوضػر .  المحاف ح  اإلضافح الى مػولعيق اخػرييق فػ  دمػاج ككادم مػذاب     

جمػع غفيػر مػق المػعارايق فػ       ك ح ممثبيق اق  عض الج ات المعنيحالفعالي

 .المنطقح
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كلد  دأت فعاليات اليوـ الحقب   مبمح ترويبيح القاهػا رةػي  مجبػ  اإلدارة    

لب يئح العامح لببحوث العراايح الدكتور ابػداح محمػد العبفػ  روػب في ػا      

لحيػوم كال ػاـ لببحػوث العراايػح فػ        الحاضريق جميعا، كأحار إلى الدكر ا

التنميح العراايح كما تقوـ  ا مق انشطح م مح كفعالػح تػدفع  عجبػح التنميػح     

الػذات  مػق    االكتفاءالعراايح إلى األماـ ف  اطار توجا القيادة الةياسيح نحو 

الحبوب، داايا الج ات المةئولح إلى تقػديم الػدام لببحػوث العراايػح لتقػوـ      

 .لمنوط   ا ابى أكم  كجا دكرها الم م ا

كما تناكؿ مةئوؿ النشاط كبير الباوثيق  المحطح الدكتور ابدالواود سي  

صػن  مػق األصػناؼ     18 تقديم نبذة موجعة اق النشاط القاةم لتقييم اػدد  

المبشرة الناتجح اق  رام  تحةيق كراثػ  سػا قح جػرل تقييم ػا سػا قا فػ        

" 13 حػوث  "ك" غنيمػ  "رنح هػ   المعراح البحثيح كمق ضمن ا اصناؼ المقا

كيتم واليا تقييم هذق األصناؼ كتركيدها فػ  اػدة منػاط     ". كادا "كصن  

داوة المعارايق وي  تم خبلؿ الفعاليح مق محاف ات الجوؼ كصعدة كامراف، 

 إجراء التقييم لؤلصناؼ كانتخاب افضب ا، كلاـ المعاراػوف  ترتيػب األصػناؼ    

ابى اختيار ار عح اصناؼ مق األصناؼ المبشرة كالت   وااجمعكبيح  حةب األفض

تفولت  شم  كاضل كجب  ابى اصناؼ المقارنح، كا دكا استحةان م كااجػا  م  

  ذق األصناؼ كا دكا استعدادهم ابى زراات ا كتبني ا كطالبوا  إكثار  ػذكرها  

ي  ف  اػرض الميػعات   كنشرها ف  المنطقح، كاسترس  الدكتور ابدالواود س

النةبيح لؤلصناؼ المبشرة مق وي  االنتاجيح كالتبمير ف  النضػ  كمقاكمت ػا   

لؤلصداء الت  كانت ظاهرة  شم  كاضل لبغايح، كاردؼ موضحا اهميػح مواػد   

العرااح الذم انعم  ابى اداء األصناؼ كمدل ودكث اصا ات  األصداء مقارنػح  

 . مواايد العرااح األخرل

ير ممتب العرااح  المحاف ح الم نػدس زكريػا المتوكػ  الػى     كما أحار مد

ديا استعدادق التػاـ لبتعػاكف مػع    بالت  تقوـ  ا البحوث العراايح م الدكر ال اـ
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مصبحح الوطق كدفػع اجبػح    فياالبحوث العراايح ف  انشطت ا المةتقببيح لما 

 التنميػػح العراايػػح الػػى األمػػاـ داايػػا كافػػح الج ػػات كالقطااػػات الحموميػػح

و  مػدير   كما .كالمجتمعيح ف  لتقديم كافح احماؿ الدام لببحوث العراايح

المحطح الم ندس أومد ابدالمبك الجبلؿ المعارايق ابى تبن  هذق األصػناؼ  

  مروبح اإلكثار كالنشر داايا الج ػات المعنيػح ابػى     كالتعاكف مع المحطح ف

التمات  كالتمام  ف  امبيح نشر هذق األصناؼ ابى نطاؽ كاسػع فػ  محاف ػح    

صعدة حاكرا الحاضريق جميعا كالج ات الت  تعاكنت معنا ف  تنفيػذ النشػاط   

. كالمسسةح العامح لتنميح كانتاج الحبوب كممتب العرااح كالػرم  المحاف ػح  

المدير الفن   المحطح إلػى أف هػذق األصػناؼ فػ  المروبػح األخيػرة       كأحار 

لبتقييم تم يدا إلطبلل ا كيجرم واليا تنفيذ نشاط اكثار كتنقيح لبذكرها فػ   

المعراح البحثيح كسيةتمر نشاط اإلكثار كالتنقيػح خػبلؿ الموسػم الصػيف      

االطػبلع  ، كما تم خبلؿ العيارة القادـ ف  المعراح البحثيح كوقوؿ المعارايق

اػدس  )مق البقوليػات  مختبفح ب  الحضور ابى نشاط تقييم كنشر انواع مق ل

كاحار مةئوؿ النشاط الدكتور ناج  زيد الى اهميح البقوليات ( كوببا ك ازالء

ف  الدكرة العراايح كاهميت ا كقيمح غذاةيػح كوػ  المػعارايق ابػى ادخػاؿ      

تبنػ  هػذق   ابى البقوليات ف  المنطقح كون ا جديدة ف  المنطقح كما وث م 

كلد انت ت فعاليح اليوـ الحقبػ   إحػادة الحاضػريق  ػدكر البحػوث      ، ناؼاألص

 ...العراايح ك اركوا هذا االنجاز المتميع

،،،،،،،،،،،،،،،،، 
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 الضساعٍ يف رهبهخالعلوٍ لجذش لعلً الٌىاح األوىل  ًب دفبظ

ـ، كفػ  ظػ    2021منُذ  دايح العػاـ الجػارم  

الج ود الت  تةعى ل ػا ليػادة ال يئػح كإدارة    

المحطح ف  سبي  تفعي  كإ راز دكر البحوث 

العراايح ف  سبي  التنميح العراايح الشػامبح  

سػتعادة مةػاوات كبيػرة مػق معراػح      تم إ

النػػواة األكلػػى فػػ  امبيػػح البحػػ   الجر ػػح

اسػػتولى ابي ػػا   العرااػػ  فػػ  ت امػػح  التػػ

المعارايق نتيجػح تولػ  األنشػطح البحثيػح     

تم إاػادة  ، وي  الموازنات التشغيبيحانقطاع ك

حػجار التػ  انتشػرت فػ      األكإزالح  ترهيب ا 

تػم وفػر  ئػر    ، كمػا  جميع وقوؿ المعراح

كترهيب ا لببدء  اادة تشغي  المعراح مق جديديدكيح لمعراح الجر ح تم يدا إل

 . .. تنفيذ األنشطح البحثيح في ا

 ريح للذفبظ علً السالالد احمللُخ هي املبعض واالغٌبم ظثٌبء د
ة لؤلغنػاـ  يػر  ـ تم  ناء و30/6/2021ـ كوتى 23/1/2021خبلؿ الفترة مق 

طػاؽ كمػب مبنػى اإلدارة    ضمق ن

العامح لفرع ال يئح العامح لببحوث 

كاإلرحاد العرااػ   ت امػح   ػدؼ    

ترسي  كوػدة  حػوث المجتػرات    

يرة لبحفػاظ ابػى الةػبلالت    الصغ

كاجػراء   تشػر فيػا الثػركة الحيوانيػح  مثػرة     ف  إلبيم ت امح الذم تن المحبيح

مق ويػ  التوصػي  كالتحةػيق كاجػراء     المحبيح الدراسات الخاصح  الةبلالت 

 اايح. حوث تطبيقيح ف  مجاؿ التغذيح كالر
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عقذ اللقبء األوب هع فشسبى الجذىس ) الفٌني والزقٌني املزذسثني 

 كفٌني هي دذَضٍ الزخشط(

ك حضور مدير اػاـ محطػح ا حػاث    ، ـ2021ف  العاحر مق أغةط  الحال  

الةاو  الغر   الدكتور محمد المقطرم، كالمدير الفن  الم ندس/ اب  ابد 

ء األكؿ لفرسػاف البحػوث كالػذم    قد البقػا ُاالمغن  حمةاف ككافح الباوثيق 

وي  تػم  اطبلع المتدر يق ابى البرنام  التدريب  العمب  كالن رم  هدؼ إلى

فنيق ابى األنشطح البحثيػح البرنػام  البحثػ      10توزيع المتدر يق كاددهم 

 ػدء   ف  تنفيذ التجارب كجمػع البيانػات   مشاركح الباوثيقل ،ـ2021/2022

لبحثيح كالتعرؼ ابى امبيح الحراثح كالتةويح المعراح اف   التدريب العمب  

 ...كام  كالذم سوؼ يةتمر لموسم زراا  كالتخطيط لبتجارب البحثيح
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لطخ الجذىس الضساعُخ ثبملشرفعبد  
 ٍلَىم دق  - الطوبلُخ

ف  اطار تتا ع األياـ الحقبيح الت  تنفذها محطح البحوث العراايح  المرتفعػات  

تقييم كتركيد ادد مق أصناؼ القمل الطرم "حث  الموسع الشماليح لبنشاط الب

 التعاكف مع المسسةػح العامػح   " ف   يئات مختبفح مق الجوؼ كصعدة كامراف

فيصػ   / لتنميح كانتاج الحبوب؛ فقد دحق محاف  محاف ػح امػراف الػدكتور   

وقبيا ف  منطقح ركػق الضػبر نفذتػا     ـ يومان 2021ا ري   26جعماف اليوـ 

لعراايح  المرتفعات الشماليح،  راايح كوضور رةػي  ال يئػح   محطح البحوث ا

العامح لببحوث كاالرحاد العراا  

ابداح محمػد العبفػ    / الدكتور

اا د البي ، كلد / كناةبا الدكتور

وضر  الفعاليح جمػع غفيػر مػق    

 .المعارايق

ك عػػػد المبمػػػات الترويبيػػػح   
 الضيوؼ مق لب  رةػي  ال يئػح   

كر كناةبػػح، أحػػاد المحػػاف   ػػد 
ـ المعارايق الػى   االبحوث كأهميت ا كدا  العرااػح كخاصػح الحبػوب     االهتمػا

كبيػر  كالذات  مق الحبوب، ثػم لػاـ مةػئوؿ النشػاط      االكتفاءلبوصوؿ الى 
الباوثيق  المحطح الدكتور ابدالواود سي   تقديم نبذة موجعة اق النشػاط  

ام  تحةػيق  صن  مق األصناؼ المبشرة الناتجح اق  ػر  18القاةم لتقييم ادد 
كراث  سا قح جرل تقييم ا سا قا ف  المعراح البحثيػح كمػق ضػمن ا اصػناؼ     

كيػتم واليػػا تقيػيم هػػذق األصػػناؼ   " 13 حػػوث "ك" غنيمػ  "المقارنػح هػػ   
كتركيدها ف  ادة مناط  مق محاف ات الجػوؼ كصػعدة كامػراف، كلػد لػاـ      

المعاراػوف   داوة المعارايق  إجراء التقييم لؤلصناؼ كانتخاب افضب ا، كلػاـ  
 ترتيب األصناؼ  حةب األفضبيح وي  اجمع المعاراوف ابػى اختيػار خمةػح    
اصناؼ مق األصناؼ المبشرة كالت  تفولت  شم  كاضػل كجبػ  ابػى اصػناؼ     

ا ػدكا  ، كلػد  ناؼ المبشرة نػاؿ ااجػاب المػعارايق   المقارنح، كما اف اود األص
 .استعدادهم ابى زراات ا كتبني ا كطالبوا  إكثار  ذكرها كنشرها ف  المنطقح
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 س الضساعُخ للهضجخ الطشهُخ هأسةدضٌذ لطخ الجذى
فعبلُخ الُىم احلقلٍ للوضاسعني يف هذَشَزٍ الىادٌ 

م - واملذٌَخ  للوىسن الضساعٍ 
 2021مػايو   30افػ   األوػد المو تضمنت فعاليح اليػوـ الحقبػ  التػ  أليمػت     

 التعاكف مع إدارة اإلرحاد العراا   ممتب العرااح كالرم محاف ح مارب نشػر  

مق محصوؿ الةمةم لعدد مػق المػعارايق فػ  المػديريتيق     ( 1مارب)الصن  

 . المةت دفتيق

ك أكد ككي  محاف ح مررب ابداح الباكرم، أهميح إلامح مث  هذق الفعاليات 

اايح لتحةيق امبيح اإلنتاج كدام المعارايق  البذكر كاألنشطح كالمشاريع العر

المحةػػنح كاألسػػمدة كتقػػديم اإلرحػػاد العرااػػ  لتحةػػيق إنتاجيػػح كنوايػػح  

 .محاصيب م الحقبيح

مق ( 1مررب )المحطح الم ندس لاةد أ و أصبع أف صن  مق ج تا أكضل مدير 

ان كنشػرق  محصوؿ الةمةم مر  ثبلث مراو  اختبار كتقييم لب  تدحينا رسػمي 

ابى المعارايق  عد أف أثبت تفولا كلدرتا اإلنتاجيح العاليح كتميعق ف  المثير 

مشيرا إلى أف إنتاجيح هذا .. مق الصفات أ رزها ارتفاع نةبح الدهوف كالبركتيق

الصن   بغت نحو طق كنص  لب متػار الواوػد كهػ  إنتاجيػح االيػح مقارنػح       

كمػا تميػع   . خدم ا المعاراوف واليان إنتاجيح األصناؼ غير المحةنح الت  يةت

يػوـ اػق الصػن  الببػدم      12النض  ك فػارؽ     التبمير ف( 1مررب )الصن  

وف المرغػوب لػدل أغبػب    إضافح الى  ذكر الصن  ذات البوف األ يض كهو البػ 

 .المنطقح الشرليح مررب  المعارايق ف

وـ الحقبػ    دكرق ااتبر مدير إدارة اإلرحاد العراا  محمد اعم كا ع، أف الي

مق محصوؿ الةمةم يعد مق االنشػطح النوايػح التػ  تنفػذها      1لبصن  مارب

محطح البحوث العراايح  التعاكف مع االرحػاد العرااػ  فػ  محاف ػح مػررب      

مبديا اسػتعداد ممتػب العرااػح كإدارة اإلرحػاد العرااػ  لتقػديم الخػدمات        ..

راايػح لبمحاصػي    اإلرحاديح لبمعارايق  ما ية م ف  التوسع فػ  الرلعػح الع  

 ....الحقبيح كف  مقدمت ا المحاصي  ذات المردكد االلتصادم
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رقُُن أغٌبف هجطشح هي فبكهخ 
 االجنبظ ثجٌٍ هطش ثػٌعبء

نفػػذت  -(سػػبر)ـ ٕٕٔٓيونيػػو  ٖصػػنعاء 

محطح أ حاث المرتفعات الشماليح التا عح 

لب يئح العامح لببحوث كاالرحاد العرااػ   

ناؼ مبشرة مػق  نعكال ميدانيا لتقييم أص

أحػػجار البػػوز كاالنجػػاص فػػ  وقػػوؿ  

المعارايق ف  منطقح العركس  مديريػح  

 . ن  مطر 

كيرت  التقييم ف  اطار أنشطح المحطح وي  تم استقداـ ادد مق االصناؼ ابى  

كتم تطعيم ا ابى أصوؿ الفرسك الببدم كاكثارها كتػم زرااػح     حم  طعوـ

 .االصناؼ ف  وقوؿ تجريبيح 

ح أ حػاث المرتفعػات الشػماليح مػق اكثػار االصػناؼ المبشػرة        كتممنت محط

امبيح التقييم ل ػذق   كإخراج ا كزراات ا ف  التجارب التركيديح  عد استمرار 

 ـ...2014نُذ ماالصناؼ ابى مدل خم  سنوات 

كخبلؿ النعكؿ الميدان  أكد ناةػب رةػي  ال يئػح العامػح لببحػوث كاالرحػاد       

صت ابػى اسػتقداـ هػذق االصػناؼ     العراا  الدكتور اا د البي  أف ال يئح ور

 .كون ا مق المحاصي  ذات الر حيح العاليح 

إلى أف الػيمق تةػتورد ثمػار االنجػاص مػق الخػارج  رسػعار  اهضػا          كأحار 

العامػح لببحػوث لبقيػاـ  إدخػاؿ أصػناؼ مػق هػذق          الذم دفع ال يئػح  األمر 
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كالعمػ   المحاصي    دؼ زراات ا كإنتاج ا محبيا لتقبػيص فػاتورة االسػتيراد    

 .ابى االكتفاء الذات  مق هذق المحاصي  ذات العاةد االلتصادم المبير 

تمتاز  ػدخوؿ   وردةالمةتكأكد الدكتور البي  أف هذق األصناؼ المبشرة مق  

مبمر ف  طور االثمار فيبدأ االثمار ف  الةنح الثانيح ،  اإلضػافح إلػى انتاجيػح    

 ٓٙلواودة  عمر ار ع سنوات إلى أكثػر مػق   االيح وي  تص  انتاجيح الشجرة ا

النباتيػح كتعطػ  ثمػار     كاآلفاتكجم، فضبل اق معاياها ف  مقاكمح األمراض 

 .ذات جودة االيح كلا بح لبنق  كالتخعيق 

ابػدالمبك  فيما أكد مدير محطح أ حاث المرتفعات الشماليح الم ندس اومػد  

نتيجح مق أصػناؼ مبشػرة   إلى هذق ال الجبلؿ أف العم  تم ابى مراو  كصوال 

 .ذات انتاجيح كجودة االيح 

مع المناط  الت  يعرع في ػا صػن     تتبلءـزرااح هذق االصناؼ  كأحار إلى أف 

 ( .الخوخ)الفرسك 

وضر التقييم مػدير إدارة اإلرحػاد العرااػ  وفػ  اح القرضػ  كاػدد مػق        

 .....................// ف  المنطقح كالمناط  المجاكرة المعارايق
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 عذح لػٌفني  ذَذَي هي الزفبحرذضني َىم دقلٍ يف غ

ابداح .  راايح رةي  مجب  اإلدارة لب يئح العامح لببحوث كاإلرحاد العراا  د

دضـٌذ . ..اا ػد البيػ   . محمد العبف ، كوضور ناةب رةػي  مجبػ  اإلدارة د  
لطخ الجذىس الضساعُخ ثبملشرفعبد الطـوبلُخ ثبلزٌسـُم هـع هكزـت الضساعـخ 

نؿ "ف  منطقح  2021َىًُى  28 االصٌنيدقلُب َىم والشٌ مبذبفظخ غعذح َىهب 

" 1- حػوث " محاف ح صػعدة لتركيػد صػنفيق جديػديق مػق التفػاح       " اقاب

ضمق اطار نشاط تركيد كنشر اصػناؼ جديػدة مػق الفاك ػح      -" 4- حوث"ك

متةالطح األكراؽ ف  ار عح موالع تركيديح ف  البيم المرتفعات الشماليح من ػا  

 . مولعيق ف  محاف ح صعدة

 7ـ ضػمق   2005هذيق الصنفيق الجديديق تم استقدام ما مق الممةيك اػاـ  

أصناؼ وي  تم ادخال ا ف  تجر ػح تقيػيم فػ  المعراػح البحثيػح مػق ويػ         

متطببات البركدة كالترلبم البيئ  كصفات اخرل زراايػح كانتاجيػح، كفػ  اػاـ     

ركيديػح  تم الخركج   ذيق الصنفيق البذيق ثبت نجاو ما الى تجر ػح ت  2013

ف  وقوؿ المعارايق ن را ألهميح العم  التشػارك  مػع المػعارع كضػركرة     

قيح كف  اطار تشجيع المعارايق يمراااة اوتياجات المعارع كاإلوتياجات التةو

نحو التعدد الصنف  لبحػد مػق تػدن  األسػعار  ةػبب زيػادة        االتجاق ضركرة 

يتميػعاف  تػرخر   العرض ف  كلت محدد مق الموسم، فإف الصنفيق الجديػديق  

النض  كلا بيح أابى لبتخعيق كتجان  الحجم كالشػم  كتفضػي  المةػت بك    

 ".أّنا"مقارنح  الصن  الشاهد األكثر حيواا 
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تقييم  المشاركح مػع المػعارايق، إذ ا ػدكا    الكتم خبلؿ فعاليات اليوـ الحقب  

ااجػػػا  م   ػػػذيق الصػػػنفيق   

كرغبت م  إكثارهػا، كمػا أحػار    

مػد الجػبلؿ   أو. مدير المحطح ـ

إلى أف هذق الموالػع التركيديػح   

سػػتموف  مثا ػػح مراكػػع نشػػر  

الطعػػػوـ إلكثػػػار الصػػػنفيق   

كنشػػرهما فػػ  المحاف ػػح تحػػت 

احراؼ المحطح ككذلك ممتػب  

العرااح كالرم  المحاف ح كونا 

الج ح المخولح  اإلكثار كالنشر، 

 كأكد الجبلؿ  ضركرة رفع مةتول التنةي   يق المحطح كالمعارايق كممتػب 

العرااح كالػرم منوهػا الػى اػدد مػق األنشػطح المةػتقببيح  الشػراكح مػع          

المػػػعارايق كالج ػػػات المعنيػػػح 

كما تم خػبلؿ اليػوـ   .  المحاف ح

الحقب  تدريب ادد مق المعارايق 

كادد مق الفنييق مق المادر الفن  

لممتب العرااح كالرم ابى امبيػح  

التطعيم مػق لبػ  كبيػر  ػاوث      

ـ  نصػػور م. الفاك ػػح  المحطػػح 

 .. الدل 

 

............................ 
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َىم دقلٍ لػُبًخ وتكضبس الػٌف احملسي هي الزسح الطبهُخ 
 يف رهبس

 ح اإلنتاج الم ندس سمير الحنان دحق ككي  كزارة العرااح كالرم لقطاع تنمي

يومان وقبيان لصيانح كإكثار الصن  المحةق مػق  ـ، 2021/يوليوف  الثامق مق 

 .ف  لريح اةم  مديريح ج راف محاف ح ذمار( 2-تعع)يح الذرة الشام

نفذت اليوـ الحقب  المسسةح العامح إلكثػار البػذكر المحةػنح  التعػاكف مػع      

ال يئػػػح العامػػػح لببحػػػوث  

 .كاإلرحاد العراا 

كف  التدحيق، أكضل الوكي  

الحنان  أف التوسع ف  إنتػاج  

كصػػيانح البػػذكر أوػػد أهػػم  

األكلويػػات لعيػػادة المةػػاوح 

العراايح كإنتػاج المحاصػي    

 .المختبفح

كلفت إلى أهميح صيانح البػذكر كالتوسػع فػ  إكثارهػا  مػا يضػمق تغطيػح        

 .متطببات المعارايق ك ما يتناسب مع البيئات العراايح المتنواح

كأحار ككي  الوزارة إلى أهميح تقييم التجارب البحثيح كتعميم المخرجات  ما 

 . إلى تحقي  اإلكتفاء الذات ية م  ف  التوسع العراا  كصوال

ال  طق مق الذرة الشػاميح سػنويان    650كذكر أف اليمق يةتورد ما يص  إلى 

لبدكاجق كغيرها، مبينان أف كزارة العرااح تخطط لبتوسع فػ  إنتػاج    كرابلؼ

 .الذرة الشاميح كتقبيص فاتورة الشراء مق الخارج
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بفػ  ، إلػى أف هػذق    فيمػا أحػار رةػي  هيئػح البحػوث الػدكتور ابػداح الع       

.. المخرجات ترت  ف  ظ  التعاكف المشترؾ  يق ال يئح كمسسةح إكثار البذكر

الفتا الى الدكر البارز لبمعارايق ف  إتاوح وقول م العراايح لتنفيػذ فعاليػات   

 .اليوـ الحقب 

كأكضل أهميح تعميم نتاة  التجارب البحثيح ف  مختب  البيئات العراايح ك ما 

 .ة اإلنتاج العراا ية م ف  زياد

مق جانبا أكضل مدير مسسةح إكثػار البػذكر الم نػدس ابػداح الػوادا  أف      

اليوـ الحقبػ  هػدؼ إلػى اطػبلع المػعارايق ابػى نتػاة  التجػارب البحثيػح          

كتشجيع م لبتوسع ف  اإلنتاج العراا ، كجاء ترجمح لج ود ثبلث سػنوات مػق   

 .حاميح  التعاكف مع ال يئح ذرة(  2-تعع ) أاماؿ الصيانح كالترميم لصن  

-تعع ) كأحار إلى أف وجم إنتاج ال متار الواود مق  ذكر الذرة الشاميح صن  

اقب امبيح الصيانح يتراكح  يق ستح إلى ثمانيح أطناف،  معتبران ذلك لفعة ( 2

 .نوايح كوافعا لمواصبح أاماؿ الصيانح كالترميم لبقيح المحاصي  العراايح

أف المسسةح تقوـ واليا  تنفيذ سبةبح مق  ػرام  الصػيانح   كلفت الوادا  إلى 

كإاادة الترميم لببذكر   ػدؼ الحفػاظ ابػى جودت ػا كالتغبػب ابػى اآلفػات        

 .العراايح كتحقي  زيادة اإلنتاجيح

كداػػا المػػعارايق لبتوجػػا نحػػو اسػػتخداـ األصػػناؼ المحةػػنح ذات المػػردكد 

 .حكالت  تة م ف  تحقي  التنميح العرااي االلتصادم

مق ج تا أحار مدير ممتب العرااح كالرم  المحاف ح الدكتور اادؿ امر إلى 

.. دكر اليوـ الحقب  ف  تشجيع المعارايق ابى التوسع فػ  االنتػاج العرااػ     

ف  تععيع التنميح العراايح كاالس اـ ف  تبنػ    لئلس اـمسكدا استعداد الممتب 

 .البرام  ال ادفح الى التوسع العراا 

مػدير  وةاف الخػوالن  ك  ر/البحوث الدكتولطاع   يرـ الحقب ، مدوضر اليو

صيانح البذكر  المسسةػح الم نػدس   مةئوؿ معراح ألباف رصا ح اب  المبة  ك

 ...حفي  الخوالن 
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ا زوبن ثشئبسخ ًبئت وصَش الضساعخ والشٌ ٌَبهص رسجُل 
 أغٌبف املٌزجبد الضساعُخ

رضػواف ابػ    ألر اجتماع  صنعاء  رةاسح ناةب كزير العرااح كالرم الدكتور 

الر اا ، تةجي  أصناؼ المنتجات العراايح فػ  الةػج  الػوطن  لبجم وريػح     

 .اليمنيح

كنالش االجتماع الذم ضم ككيػ  لطػاع اإلنتػاج الم نػدس سػمير الحنػان ،       

كرةي  ال يئح العامح لببحوث كاإلرحاد العراا  الدكتور ابداح العبف ، نليػح  

ج  الوطن ،  ما يمف  الحفػاظ ابػى   تةجي  أصناؼ المنتجات العراايح ف  الة

 .األصوؿ الوراثيح المحبيح كاألمق الغذاة 

كتم التركيد ف  االجتماع،  حضور أاضاء لجنح تةجي  األصػناؼ، ضػركرة أف   

يتولى لطاع اإلنتاج العراا   وزارة العرااح، إصدار ح ادة تةجي  لمػ  صػن    

ال يئح العامػح لببحػوث   مق األصناؼ الت  ألرت البجنح تةجيب ا، ابى أف تتولى 

 .استمماؿ أخذ البصمح الوراثيح لم  صن  مق األصناؼ المةجبح

كأحاد ناةب كزير العرااح كالرم  دكر البجنح ف  تةػجي  أصػناؼ المنتجػات    

العراايح كالت  تعتبر الخطوة األكلى لبحفاظ ابى األصوؿ الوراثيػح المحبيػح   

 .كاألمق الغذاة 

ح ف  اقد اجتمااات ا الدكريح كتةجي  األصػناؼ  كحدد ابى أهميح انت اـ البجن

معتبران االجتمػاع  دايػح مروبػح جديػدة لبحفػاظ ابػى       .. ف  الةج  الوطن  

األصوؿ الوراثيح لبمنتجات المحبيح الت  لػم تحػ   االهتمػاـ خػبلؿ العقػود      

 .الةا قح
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كنوق الدكتور الر اا   الج ود الت  تبذل ا الج ػات المعينػح كتمامػ  األدكار    

 .لبحثيح كاإلحرافيح لبحفاظ ابى جينات األصوؿ المحبيحا

فيما استعرض ككي  الوزارة لقطاع اإلنتاج كرةي  هيئػح البحػوث العراايػح،    

خطح ك  ج ح لتةجي  كافح األصناؼ كاستمماؿ أخذ البصػمح الوراثيػح لمػ     

 .صن  كما تم إنجازق

البجنح، كتػم   كتطرؽ االجتماع إلى مبفات األصناؼ المعركضح ف  جدكؿ أاماؿ

التركيد ابى أهميػح اسػتمماؿ إجػراءات التةػجي  لػدل الج ػات ذات العبللػح        

المحبيح كالدكليح، ابى أف تتولى الج ات المعنيح تحدي  كتطوير نليػات امػ    

البجنح لضماف تة ي  اإلجػراءات كالحفػاظ ابػى المبميػح لؤلصػوؿ الوراثيػح       

 .لبمنتجات المحبيح

حوث الدكتور وةاف الخوالن  كمدير المركع وضر االجتماع مدير لطاع الب

الوطن  لببق الم ندس أومد المعبم كمةتشار هيئح البحوث العراايح الدكتور 

 .اب  الشراا 
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 خ ــبفظـخ احلــخ للضساعـبدَـخ االهزػــاألهوُ
 خ(ــشاصـذوى دـخ ثــضساعـ) ال

     

 ػجذٖ ٔبعٟ اٌؼش٠ظَ/                                                         

 :خيمذي

تعرؼ العرااح الحاف ح  رن ا زرااح المحاصي  ف  تر ح غير محضرة 

 شم  مةب  مق خبلؿ فتل ح  ضعي  ابى حم  خندؽ أك حريط  عرض 

 Philips 1973كام  كفيق لوضع كتغطيح البذكر المعركاح  شم  مبلةم )

and young.) 

التر ح تبقى مغطاة  بقايا المحصوؿ الةا   كيف م مق العرااح الحاف ح أف 

سواءن مق البقايا النباتيح الميتح أك محاصي  التغطيح الخضراء.  حي  تترؾ 

  قايا المحصوؿ الةا   فوؽ سطل التر ح كما ه   عد العرااح.

كتعد امبيح كل  انجراؼ التر ح  منعلح القوة المحركح الرةيةح لتبن  

 (Direct seedingتقانح البذر المباحر )

كتعد تقانح العرااح الحاف ح الوسيبح األكثر فعاليح ف  كل  انجراؼ التر ح 

 .,Baker et)1996كتحقي  اإلنتاج الغذاة  المةتديم)
 

 نًبرا انضساػخ انذبفظخ؟

تقدر المةاوح الت  طبقت في ا تقانح العرااح الحاف ػح )العرااػح  ػدكف         

مبيوف همتار ف  العالم فقد زاد تطبي  هذق التقانح  مقدار  106نحو وراثح(  

 همتار إلى      ـ ف  أمريما البلتينيح. كذلك مق 1987ضعفان منذ ااـ  59

أضػعاؼ فػ        ـ مقا ػ  زيػادة مقػدرها    2004مبيوف همتاران ف  ااـ      

 الواليات المتحدة األمريميح.

 ئخ؟فٓم ٚؼمم أٌ تكٌٕ ْزِ انتمبَخ خبؼ
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العرااح  دكف وراثح  دالن مق ن اـ الحراثات العميقح يةااد تطبي  تقانح 

التقبيديح الةنويح ف  تقبي  انجراؼ التر ح الماة ، كتحةيق نوايح التر ح، 

الحد مق استفحاؿ ظاهرة  كاوتجاز المر وف ف  التر ح كنتيجح ذلك

 الحرارم العالم .  ساالنحبا

اند تطبي  ن اـ العرااح الحاف ح إال أف تقبي   ةد البيئيح الواضححكرغم الفوا

 تمالي  اإلنتاج يعد  منعلح القوة المحركح لتبن  ن اـ العرااح الحاف ح.

 خفط تكبنٛف اإلَتبج يٍ خالل انضساػخ انذبفظخ: 

كجدت أممانيح كبيرة جدان ف  خفض تمالي  اإلنتاج مق خبلؿ تقبي  تمالي  

كخدمح األرض كتمالي  صيانح اآلالت  اآلالت العراايح البلزمح لبحراثح

كالولود المةتعم  خبلؿ امبيح تحضير األرض كخاصح إذا ما استعمبت هذق 

التقانح لجميع المحاصي  المعركاح كلعدة سنوات متتاليح كلمق يممق أف 

يسدم  المقا   تطبي  ن اـ العرااح الحاف ح ابى المدل البعيد إلى خفض 

ضغاط التر ح ف  الطبقات الةفبى مق القطاع الغبح االلتصاديح، نتيجح ان

 المعركع  شم  مةب  أك يةبب زيادة كثافح األاشاب الضارة.

 أْى أسجبة تجُٙ انًضاسػٍٛ نهضساػخ انذبفظخ:
 ممافحح االنجرافيق الماة  كالريح .  -2            .بل أل تتطبب ام-1 

 ول المعيشح.تحةيق نوايح األرض كمةت-4   تعط  اواةد ماديح أكبر.-3 

كتركيدان ألهميح هذا الن اـ فقد لالت زكجح أود المعارايق الذيق طبقوا 

ـ "أف الش ء 2/5/1971تقانح العرااح الحاف ح مق كآليح أكهايو  تاريخ 

 .الوويد الذم وةق نوايح ويات  أكثر مق العرااح الحاف ح ه  الم ر اء"

 أْى انًضاٚب االلتصبدٚخ نهضساػخ انذبفظخ:
 الحاجح لبعمالح. تقبي   .1

 توفير الولت.  .2

 تقبي  الحاجح إلى اآلالت العراايح.  .3

 توفير الولود كهو أهم اام  خاصح مع تحرير أسعارق ف   بلدنا. .4

 تحةق اإلنتاجيح ابى المدل البعيد. .5

 تحةيق نوايح المياق الةطحيح.  .6
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 الحد مق انجراؼ التر ح.  .7

 زيادة محتول التر ح الماة .  .8

 ق.تحةيق نفاذيح الميا .9

 منع انضغاط التر ح. .10

 تحةيق ام  لطاع التر ح . .11

 تحةيق كميح كنشاط الماةنات الحيح ف  التر ح.  .12

 الحد مق انطبلؽ غازات المر وف. .13

 تقبي  تبوث ال واء. .14
 

 ٔانضساػخ انذبفظخ خيمبسَخ ثٍٛ َظبيٙ انضساػخ انتمهٛذٚ

 انضساػخ انذبفظخ انضساػخ انتمهٛذٚخ و
 أٔتةج بٌّذةصًُ ال َتطٍث دربثد بألرض  ذصىيبٌذربثد ضرورَد إلٔتةج بٌّ 1

 تحمً جمةَة بٌّذصىي ػًٍ سطخ بألرض وغطةء ٔحةتٍ  بٌذربثد ضرورَد إلٔتةج بٌّذصىي 2

3 
دفٓ جمةَة بٌّذصىي بٌسةجك 

 جىبسطد بِالذ 

 بألرض ِغطةخ جشىً دبئُ جةٌحمةَة بٌٕحةتُد

4 
تحمً بألرض جىر ٌؼذ أسةجُغ أو 

 أوثر ِٓ شهر

 رخ بألرض ألً ٔتُجد تغطُهة جحمةَة بٌّذصىيدرجد درب

5 
برتفةع دربرخ بٌترجد ػةدخ جسحث 

 تؼرضهة جشىً ِحةشر ٌٍشّس

 ال َسّخ جذرق جمةَة بٌّذصىي بٌسةجك ٔحةتًُة

6 
َتُ درق جمةَة بٌّذصىي بٌسةجك 

 ػةدخ ٌتسهًُ ػٍُّد تذضُر بألرض

 تؼتّذ جشىً لىٌ ػًٍ بٌؼٍُّةذ بٌذُىَد فٍ بٌترجد 

 

7 
ّذ جشىً أوحر ػًٍ بٌؼٍُّةذ فٍ تؼت

 بٌترجد

تؼتّذ ػًٍ بٌّىةفذد بٌحُىٌىجُد ٌٍذشربذ ِٓ بٌذرجد 

 بألوًٌ

8 
تؼتّذ ػًٍ بٌّىةفذد بٌىُّةئُد 

 ٌٍذشربذ جةٌذرجد بألوًٌ

 إتحةع بٌذورخ بٌسربػُد وزربػد ِذةصًُ بٌتغطُد

9 
إتحةع بٌذورخ بٌسربػُد وزربػد 

 بٌّذةصًُ 

ر إًٌ ػذَ ِالئّد بٌٕظةَ بٔجربف بٌترجد أْ وجذ َشُ

 بٌسربػٍ وبٌطرق بٌسربػُد

11 
بٔجربف بٌترجد ػٍُّد ال َّىٓ 

 تجٕحهة فٍ بٌّٕةطك بٌّتجذدخ

 

كنتيجح لذلك يعد ن اـ العرااح الحاف ح كترؾ  قايا المحصوؿ أك الةماد 

األخضر كإتباع الدكرة العراايح المناسبح مق أهم مقومات نجاح ن اـ اإلنتاج 

 مةتداـ.العراا  ال

 تؽٕس انضساػخ انذبفظخ فٙ انؼبنى
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ضمق لاةمح الدكؿ الةبالح ف  تطبي  تقانح ترت  الواليات المتحدة األمريميح 

العرااح  دكف وراثح )البذر المباحر( مق وي  التبن  لبفمرة كالمةاوح 

المةتثمرة، وي  تقدر مةاوح األرض المطب  في ا ن اـ العرااح  دكف وراثح 

مبيوف همتار يبي ا  11.2ف همتار، ثم البرازي  نحو مبيو 17.3نحو 

همتار كاستراليا نحو  4.1مبيوف همتار ك عدها كندا نحو  7.3األرجنتيق 

همتار كتشير اإلوصاءات  790,000نحو   الباراجواممبيوف همتار فقط ثم 

ـ 1992 اف المةاوح الت  طبقت   ا تقانات العراايح  دكف وراثح خبلؿ ااـ 

همتار  710,000أل  همتار فقط كزادت المةاوح لتص  إلى  20 لدرت  نحو

 همتار. 960,000ـ إلى لرا ح 2001ـ ثم ارتفعت ف  ااـ 1999خبلؿ ااـ 

َ إٌٝ أْ إعّبٌٟ اٌّغبؽخ اٌزٟ ؿجك ف١ٙب رمبٔخ 2009ٚرش١ش إؽظبءاد ػبَ 
 ١ٍِْٛ ٘ىزبس. 106اٌضساػ١خ اٌؾبفظخ ػٍٝ ِغزٜٛ اٌؼبٌُ رمذس ثٕؾٛ 

 ٛئٛخ انتٙ ًٚكٍ أٌ تؼٛك اَتشبس تمبَخ انضساػخ انذبفظخانؼٕايم انج
 انخفاض معدؿ ال طوؿ المطرم الةنوم كانخفاض إنتاج المتبح الحيح. .1

 لصر طوؿ موسم النمو. .2

 لا بيح األرض لبلنضغاط كتعرض ا لخطر التغدؽ. .3

 مبد االلتصبدٚخ االجتًبػٛخ نتجُٙ انضساػخ انذبفظخ: ٛأْى انًؼ
 .تابى  قايا المحاصي  كغذاء لبحيوانا رالطبب المتعايد كالمبي .1

خدمات اإلرحاد  –المعامبلت الماليح  –ضع  البنيح التحتيح )األسواؽ  .2

 .العراا  كالتنموم(

 التفضي  لمحصوؿ كاود ف  األسواؽ دكف غيرة.  .3

 ضع  اإلدارة المعركاح. .4

يممق تطبي  العرااح الحاف ح  كف  ن ايح هذق الرسالح اندما ال .5

وراثح( فاف الخيار التال  المفض  هو تطبي  تقانح  )العرااح  دكف

 1العرااح المخفضح كسنةتمم  الموضوع العدد البلو  أنشاء اح.

 

>>>>>>>>><<<<<<<< 
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 (Zamias)الذرة الشامية  
 أقضاو ودرجاث انعىايم انحذَت 

عانُت  أراضٍ
 انصالحُت

أراضٍ يتىصطت 
 انصالحُت

أراضٍ 
يُخفضت 
 انصالحُت

أراضٍ غُر 
 صانحت

 0 25 25 - 40 40 - 60 60 - 85 85 - 95 95-100 رجيقاس انتذ

 انًتطهباث انًُاخُت ) خالل يىصى انًُى( 

-600 انهطىل )يى(

900 

500-

600 

400-

500 

300-

400 

  300> ـــ

يتىصط درجت 

 انحرارة )و(

22-26 18-22  

26-32 

16-18 

32-35 

14-16 

35-40 

 14> ـــ

>40 

 

درجت انحرارة 

 انًًُتت )و(
  0 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

                       ـــ يُخفضت ـــ يتىصطت بٌرطىجد بٌٕسحُد )%(

 يتطهباث انتربت 

صرف  ضعُفت يتىصطت جُذة انصرف

 داخهٍ بطئ

صرف داخهٍ 

 بطئ جذًا

ػذَّد بٌصرف 

 بٌذبخٍٍ
 

يتىصطت  عًُقت انعًق

 انعًق

يتىصطت 

 انضطحُت

 صطحُت ـــ صطحُت

 جذًا 

 

  ـــ ـــ خفُفت ـــ ثقُهت يتىصطت انقىاو
وجىد انحصً 

 واألحجار %
  50< ـــ 50ـــ35 35ـــ15 15ـــ3 3ـــ0

  8,5< ـــ 8,5ــ8,2 8,2ــ7,8 7,8ــ7,0 7,0ــ6,2 انرقى انهُذروجٍُُ
انضعت انتبادنُت 

انكاتُىَُت 

(cmolLkg) 

  - ــ ــ 16> 24ــ16 24<

يحتىي انكربىٌ 

 ٌ )%(انعضى
>8,0 0,4-0,8 <0,4 - - -  

انًىصهُت 

 ds/mانكهربائُت 
0-2 2-4 4-6 6-8 8-12 >12  

َضبت انصىدَىو 

 انًتبادل
0-8 8-15 15-20 20-25 - >25  

كربىَاث 

 انكانضُىو )%(
0-6 6-15 15-25 25-35 - >35  

  20< - 20-10 10-4 4-2 2-0 انجبضٍُ )%(
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 80: اٌّؾٍٟ )أطفش ٚلظ١ش ( ،اٌظٕف سِٟٚ  ٠َٛ 365-65:   ؼٕل يٕسى انًُٕ
)فزشح لظ١شح ( إٌٝ  90-80)أطٕبف ِؾ١ٍخ ( ، أطٕبف ِؾ١ٍخ  اٌج١ؼبء٠َٛ  120-٠95َٛ ؛ 
٠َٛ  185ٚاٌٙغٓ  رِبس٠َٛ  175)فزشح لظ١شح (، األطٕبف اٌّؾغٕخ  رِبس٠َٛ  120-150

 .رِبس 

إٌٝ أوضش ِٓ عُ  اٌغزس األطٍٟ لذ ٠ظً ػّمٗ 153 -90: يتٕسػ ػًك انتجزٚش 
1,8.َ 

 اٌج١ؼبء ُِ  800-500: ادتٛبجبد انًٛبِ يشٔ٘ 

 : ِزٛعـخ اٌزؾًّ ٌٍغفبف .ذسٍٛ نهجفبف انت

اٌّييضاسػ١ٓ ؽ/٘يي) ) 1,5-0,5ؽ /٘يي) )رغييبسٞ (   9-6:  يتٕسططػ انةهططخ يططٍ انذجططٕة   
ؽ/٘) رجٓ )ثئػبفخ 12ؽ/٘) ؽجٛة ٚ 4,4اٌظٕف اٌّؾٍٟ سِٟٚ ٠ّىٓ أْ ٠ٕزظ  (،اٌظغبس
 (،/ ٌىييً ٘ىزييبس 5o2pوغييُ مييبِظ اٚوغيي١ذ اٌفٛعييفٛس     100أصٚد +وغييُ  100اٌييشٞ ٚ

ؽ/٘ي)   1.2ؽ/٘) ؽجٛة فٟ اٌج١ؼبء ، ِزٛعؾ اإلٔزبط فيٟ رِيبس    5-4اٌّشٚٞ و١ًٍب ٠ؼـٟ 
ؽ/٘ي)   7,4ؽ/٘) ٌألطٕبف اٌّؾغيٕخ   3,8ؽ/٘) ) 4,7ؽ/٘) رجٓ( ٌألطٕبف اٌّؾ١ٍخ  1.7)
(1,6   ٓ  ،ٕبف اٌّؾ١ٍييخ ٚاٌّؾغييٕخ () األطي  شيّبي أة ؽ/٘يي)  2,2ٚ 3,5، "/٘ي)( أطييٕبف اٌٙغي

 .ِشرفؼبدؽ/٘)  4,2، اٌغٍخ اٌّزؾممخ  ِشرفؼبد ؽ/٘)  2,2
 مبلو ات 

 ٠ضسع ِؾ١ًٍب فٟ اٌّشرفؼبد ٚإٌّخفؼبد ، غبٌجًب رؾذ ظشٚف اٌشٞ   -
ِؾبط١ً ِٓ أطٕبف ِؾ١ٍخ لظ١شح اٌفزشح فٟ ِٛالغ ال  3-٠2ّىٓ صساػخ  -

ٛي عبس٠خ أٚ ِغبسٞ ١ِبٖ رزؼشع ٌٍظم١غ ٚثى١ّخ ١ِبٖ وبف١خ فٟ اٌٛد٠بْ ٚاٌغ١
 ِغزّشح ؿ١ٍخ اٌؼبَ .

رىْٛ األطٕبف اٌّؾغٕخ ػب١ٌخ اٌغٍخ ِفؼٍخ فٟ ا١ٌّٓ ،ثغجت اٌظم١غ ، فمؾ ؽ١ش  -
٠ىْٛ ِؾظٛي رسح شب١ِخ ٚاؽذ ِّىًٕب . ٚف١ّب ػذا رٌه ، فأْ صساػخ ِؾظ١ٌٛٓ 

 أٚ صالصخ ِؾبط١ً ثأطٕبف ِؾ١ٍخ لظ١شح اٌّذح ٘ٛ اٌغبئذ .

ثئػبفخ أعّذح ٔزشٚع١ٓ  شّبي أةا١ٌٕزشٚع١ٓ )٠ٛطٝ  ٠ؾزبط ٌى١ّخ وج١شح ِٓ -
 شّبي أةؽ/٘)  3,5ٚ2,2وغُ/٘)(؛ 120– 80" ثّؼذيNPKٚفٛعفٛس ٚثٛربع١َٛ "

 ( .٠خ)أطٕبف ِؾ١ٍخ ِٚؾغٕخ ِشٚ

 رؾ١ًّ اٌجم١ٌٛبد ِّبسعخ شبئؼخ فٟ صساػخ اٌزسح اٌشب١ِخ. -

  اٌفزشح اٌفبطٍخ ث١ٓ ػًِّٛب أعجٛػ١ٓ ؛ِب ٌُ ٠ىٓ ٕ٘بن ِـشًا وبف١ًب -

فٟ ٠خ ِٓ إًٌّ األث١غ " األسػ١خ ")رؾزبط اٌجزٚس إٌٝ ِؼبٍِخ ثبٌّج١ذ ٌٍؾّب -
 رٙبِخ(.
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 نشرة البحوث واإلرشاد الزراعي 

 
 um bicolorh(Sorg(انزسح انشفٛؼخ  

 أقضاو ودرجاث انعىايم انحذَت 

عانُت  أراضٍ

 انصالحُت

أراضٍ 

يتىصطت 

 انصالحُت

أراضٍ 

يُخفضت 

 انصالحُت

 أراضٍ غُر صانحت

 0 25 25 - 40 40 - 60 60 - 85 85 - 95 95-100 يقاس انتذرج

 انًتطهباث انًُاخُت ) خالل يىصى انًُى( 

-500 انهطىل )يى(

700 

400-500 

700-900 

300-

400 

>900 

150-

300 

  150> ـــ

يتىصط درجت 

 انحرارة )ْو(/

24-26 21-24 

26-32 

18-21 

>32 

  15< ـــ 15-18

درجت انحرارة 

 انًًُتت )ْو(

  0 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

انرطىبت انُضبُت 

)%( 

 يُخفضت

جذًا 

 يتىصطت

يرتفعت 

 َضبًُا

يرتفعت  ـــ

 جذًا

                       ـــ

 يتطهباث انتربت

صرف  ضعُفت يتىصطت جُذة انصرف

داخهٍ 

 بطئ

صرف 

داخهٍ 

 بطئ جذًا

عذًَت 

انصرف 

 انذاخهٍ

 

يتىصطت  عًُقت انعًق

انعًق 

 انضطحُتو

صطحُت  صطحُت

 جذًا

  10< ـــ

  ـــ ـــ خفُفت ثقُهت - يتىصطت اوانقى

وجىد انحصً 

 واألحجار )%(
  50< ـــ 50ـــ35 35ـــ15 15ـــ3 3ـــ0

 (PH)بٌرلُ 

 بٌهُذروجٍُٕ
  8,5< ـــ 8,3-8,5 8,2-8,3 7,0-8,2 6,0-7,0

بٌسؼد بٌتحةدٌُد 

بٌىةتُىُٔد 

(cmolLkg) 

  - ــ ــ 16> 24ــ16 24<

ِذتىي بٌىرجىْ 

 بٌؼضىٌ )%(
>0,8 0,4-0,8 <0,4 - - -  

بٌّىصٍُد بٌىهرجةئُد 

(ds/m) 
0-4 4-8 8-12 12-16 16-20 >20  

بٌصىدَىَ 

 بٌّتحةدي%
0-10 10-20 20-28 28-35 - >35  

ورجىٔةذ بٌىةٌسُىَ 

)%( 
3-20 20-30 30-45 45-75 - >75  

  20< - 20-10 10-5 5-3 3-0 بٌجحسُٓ )%(
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ـْ ف  35-27درجات الحرارة المثبى ه  ااتمادان ابى االرتفاع اق سطل البحر ،

ـْ ف  االرتفااات 35-22ـْ، ف  االرتفااات المتوسطح ،ك35-24المنخفضات ،ك

 العاليح

يوـ )األصناؼ  200-150يوـ ف  المرتفعات 300-90: طوؿ موسم النمو 

يوـ )أصناؼ  150-120مترخرة النض  ف  المناط  مرتفعح اإلمطار( ،

يوـ )األصناؼ مبمرة النض  ف  المناط   120-90متوسطح النض  (، ك

 منخفضح ال طوؿ المطرم (

 1,5ِزش -1ِزش( 1,0ِزش)  1,5: يتٕسػ ػًك انتجزٚش

 . البيضاءمم 795مم ؛ 650- 450اوتياجات المياق "مركم" 

 : متوسط التحم  لبجفاؼ .التحة  لبجفاؼ 

 يتٕسػ انةهخ يٍ انذجٕة :

/هػ ط0,8-0,2 (متوسط، مركمط/هػ )2-1,3)تجارم ،مركم( ،ط/هػ 3,5-5 

البيضاء ط/هػ 3,5الطرؼ )المعاراوف الصغار (؛ المركم  المام  كالمةمد 

؛المتوسط طوي   حماؿ أب ط/هػ 1,8-0,8ااتمادان ابى كميح ال طوؿ كالصن  

)مطرم ،ريا كاودة مق الةيوؿ  ت امحط/هػ 1,8- 0,8-0,4؛ ذمار ط/هػ1,6المدل 

 التوال  (  ، كمركم مق اآل ار / الضخ ابى

 :يالدظبد 

المحصوؿ األكثر أهميح ف  اليمق غالبان لبلست بلؾ المنعل  كاألابلؼ  -

، كلا ادد كبير مق األصناؼ المعركاح ، كخاصح ف  المرتفعات وتى 

ف  نطاؽ المناط  الصغيرة، كفقان لمدل توفير المياق كن اـ درجات 

 الحرارة .

مناط  الرم  الفيضاف /  غالبان ما يعرع تحت ال ركؼ المطريح أك ف  -

 الةيوؿ .

 شم  ااـ ، تفضي  األصناؼ لصيرة فترة النمو كخاصح وي  يممق  -

الحصوؿ ابى محصول  ذرة رفيعح أك محصول  ذرة حاميح كمحصول  

 .ذرة رفيعح )المناط  غير المعرضح لبصقيع(
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 -يٕػذ انضساػخ:   

 كلى .ابى المطر غالبان يموف ف  مايو  عد العخات المطريح األ -

تحمي  المحصوؿ  محاصي   قوليا أمر حاةع ، كاادة تعرع  عد ح ر  -

مق زرااح المحصوؿ الحب  ، كيةمل ل ا  النض   عد وصاد محصوؿ 

 الذرة الرفيعح 

البيضاء ، مايو ف  مناط  المرتفعات  –فترة البذكر /العرااح ه  أ ري   . -

  حماؿ أب

 :   اٌج١ؼبءاإلداسح        

الوادم )الفيضاف / الةيوؿ ( أك العيوف يتم إاطاء  وي  يتم الرم مق .1

 ريات )األصناؼ المترخرة (. 6-4ريات )األصناؼ المبمرة (،ك  3-4

 سم وةب األصناؼ  30*75، 25*60، 50*50المةافات الموصى   ا :  .2

 وتاسيوـ  –فوسفور  –اإلضافات الةماديح الموصى   ا ه  نتركجيق  .3

(NPK معدؿ  )نتركجيق )مطرم كجم  40 )المركم( 50-50-100

 ( ،إضافح ابى دفعتيق

 

 



 

 

52 
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 ( Phaseolus vulgarisانفبصٕنٛب)

 ألغبَ ٚدسعبد اٌؼٛاًِ اٌؾذ٠خ 

أساػٟ ػب١ٌخ 
 اٌظالؽ١خ

أساػٟ ِزٛعـخ 
 اٌظالؽ١خ

أساػٟ 
ِٕخفؼخ 
 اٌظالؽ١خ

أساػٟ غ١ش 
 طبٌؾخ

 0 25 25 - 40 40 - 60 60 - 85 85 - 95 95-100 ِمبط اٌزذسط

 إٌّبم١خ ) مالي ِٛعُ إٌّٛ(  اٌّزـٍجبد

-400 اٌٙـٛي )ُِ(

500 

500-

600 

350-

400 

600-

1000 

350-

400 

250-

300 

  250> ـــ

ِزٛعؾ دسعخ 
)َْ  اٌؾشاسح )

15-20 20-24 

12-15 

24-27 

10-12 

27-30 

8- 10 

 32< ـــ

<8 
 

دسعخ اٌؾشاسح 
)َْ  ا١ٌّّزخ )

  0 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

اٌشؿٛثخ إٌغج١خ 
% 

يرتفعت  يتىصطت

 َضبًُا

يُخفضت 

 َضبًُا

يرتفعت 

 جذًا

يُخفضت  ـــ

 جذًا
                     

 ِزـٍجبد اٌزشثخ 

صرف  ضعُفت يتىصطت جُذة اٌظشف

داخهٍ 

 بطئ

صرف 

داخهٍ بطئ 

 جذًا

عذًَت 

انصرف 

 انذاخهٍ

 

يتىصطت  عًُقت اٌؼّك

 انعًق 

يتىصطت 

 انضطحُت

صطحُه  ـــ صطحُت ًا

 جذًا
 

  ـــ ـــ خفُفت - ثقُهت يتىصطت اٌمٛاَ

ٚعٛد اٌؾظٝ 
 ٚاألؽغبس )%(

  55< ـــ 55ـــ35 35ـــ15 15ـــ3 3ـــ0

انٓٛذسٔجHPٛانشلى
َٙ 

  8,2< ـــ 8,0-8,2 7,7-8,0 7,0-7,6 6,0-7,0

انسؼخ انتجبدنٛخ 
انكبتَٕٛٛخ 

(cmolLkg) 

  - ــ ــ 16> 24ــ16 24<

يذتٕٖ انكشثٌٕ 
 انؼعٕ٘ )%(

>2 1,2-2,0 2,0-0,8 <0,8 - -  

انًٕصهٛخ 
 (ds/mانكٓشثبئٛخ )

0 0-1 1-1,5 1,5-2,0 - >2,0  

  8< - 12-8 8-5 5-2 2-0 انصٕدٕٚو انًتجبدل
كشثَٕبد انكبنسٕٛو 

)%( 

0-6 6-12 20-12 20-15 - >25  

  3< - 3-1 1,0-0,5 0,5-0,1 0,1-0 انججسٍٛ )%(
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 أعبث١غ اٌج١ؼبء  8-6 ،ف(٠َٛ )عب 120-٠90َٛ )ؿبصط(؛  90-60ؼٕل يٕسى انًُٕ :
 طفش 0,4َ  0,6َ:  يتٕسػ ػًك انتجزٚش

 ُِ شخظٟ 600-400ُِ ؛ 5-300اؽز١بعبد ا١ٌّبٖ "ِشٚٞ" 
 يتحم  الجفاؼ  : ال التحة  لبجفاؼ

ط/هػ )واؼ(؛ 1,5-0,5 ط/هػ )طازج(،6الغبح مق الحبوب:  متوسط

 مرتفعات الط/هػ 1,6ط/هػ؛ 6,1-4,0المحصوؿ المممق البيضاء 

 
 : دظبديال

  ـ5ْمتوسط درجح الحرارة يجب أف تبقى أابى مق 

  متر ف  المناط   600األصناؼ األكرك يح يممن ا أف تنمو اند ارتفاع

 االستواةيح 

  وةاس لبمطر العاةد كالطق  الحار 

 :  فٙ انجٛعبءاإلداسح 
 يونيو البيضاء .–يونيو ؛ مارس  –فترة العرااح خبلؿ فبراير  -

 سم )ظ ر الريشح أك األثبلـ (. 20*60أك  10*50المةافات  -

-120(  NPKالتةميد  رسمدة النتركجيق كالفةفور كالبوتاسيوـ ) -

100-80. 

 أياـ. 10-7رم  فترات زمنيح فاصبح ال -
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   وبًئةمًاه  أخصائٌ  - راجح حيًى د. أمني 

 الىطين للتدريب ال راعٌرز  امل  عاممدير 

Sadeg1971@yahoo.com 

   

 

 

 

 

 

 

 

 -يذخم:

  3مبيوف ـ 73,8لدرت كميح المياق العادمح ) المعالجح ( ف  اليمق  حوال  

ـ  )كواليا تقدر ب  1999–ةالط المياق وةب تقديرات مشركع إدارة م

% مق مياق الرم المةت بمح   2.6( ك هذق المميح تةاهم  نةبح 3مبيوف ـ140

كجود لصور ك إهماؿ ف  محطات إذا ما أايد استخدام ا ف  العرااح غير أف 

كتدن  نوايح المياق المعالجح الخارجح مق المعالجح ف  ك  المحاف ات 

ادة الحم  مق كميح المياق الداخبح لبمحطات المحطات كذلك نتيجح زي

غياب إدارة التشغي   المعالجح  ةبب زيادة النمو الةمان   المدف أيضا

نقص ف  المعدات ك األج عة  ك  ابى امبيح المعالجح  القاةميق كالمختصيق 

ادـ كفاءة مخرجات المحطات مق  إلى ذلك لأد ك المختبرات الحديثح 

هذا كاضحا مق مقارنح نتاة  تحالي  هذق ر د ظ لة كالمياق المعالجح الجيد

ك المعايير مع المقايي    حف  ست محطات معالجح لبمحاف ات الرةيةي المياق

امبيح إاادة  لبمياق المعالجح المةموح إاادة استخدام ا كما إف العالميح

استخداـ المياق المعالجح ف  الرم واليا يتم  شم  اشواة  دكف أحراؼ زراا  

المثير مق  إلىهذا  لدكف التقيد  الشركط ك القوااد العبميح ك لد أدك 

 تدهور التر ح ك غيرها مق األضرارالمخاطر الصحيح مث  انتشار األمراض ك 

ف  المناط   زيادة الترثيرات ك المخاطر الصحيح ف  اليمق  الذاتك البيئيح 

  .القريبح مق المحطات
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 -: ٍانًٛفٙ  انًٛبِ انؼبديخ ؼشق يؼبنجخ

  -َظبو انًؼبنجخ انؽجٛؼٛخ ػٍ ؼشٚك ثشن األكسذح: -أٔاًل :

كه  مق أن مح المعالجح الرخيصح كالواسعح االنتشار  خاصح ف  المناط  

الدافئح كويثما تتوفر المةاوات المافيح كتعتبر البرؾ ف  هذا الن اـ 

ورارة(  –مفاابلت  يولوجيح كامبح كمختبطح  واسطح الطبيعح ) رياح 

 رؾ  –اختياريح  –هواةيح  ق تمييع ثبلثح أنواع مق  رؾ األكةدة ) الكيمم

 إنضاج (

  -َظبو انًؼبنجخ انًٛكبَٛكٛخ : -ثبًَٛب :

إب كيعتمد هذا الن اـ ك كيةتعم  هذا الن اـ ف  ك  مق محطت  صنعاء

اق ، (EXTENDED AERATIONن ريح الت ويح الممتدة ) أسبوب معالجح 

( أك البمتيريا ACTIVATED SLUDGE PROCESSطري  الحماة المنشطح )

  .الرةيةيح التاليحالنشطح كالن اـ المةتخدـ ف  المحطتيق يتموف مق األجعاء 

 أؽٛاع اٌزشع١ت إٌٙبئ١خ - أؽٛاع اٌز٠ٛٙخ -   ٚؽذح اٌّظبفٟ  -

 .أؽٛاع اٌزغف١ف - أؽٛاع اٌزىض١ف  -   ٖٚؽذح اٌىٍٛس -

 انصذخ ٔ انجٛئخ . ػهٗ انؼبديخإػبدح استخذاو انًٛبِ  تأثٛشاد

كثير مق دكؿ العالم أف    

تةتخدـ المياق المعالجح ف  

األغراض العراايح منذ فترة 

طويبح  الذات الوالعح ف  

المناط  الجافح ك حبح 

 نقصالجافح كالت  تعان  مق 

المياق العذ ح كف  دكؿ أخرل 

يعاد استخداـ المياق المعالجح 

اد ف  استخداـ األسمدة المعدنيح ك ف  األغراض العراايح مق اج  االلتص

رغبح ف  زيادة اإلنتاج العراا  الف هذق المياق تموف غنيح  المواد العضويح ك 

اند إفراد المجتمعات ك خصوصا تبوث البيئ  نتيجح لعيادة الوا   الةماديح ك

 دتربوُ بألِالح ػًٍ بٌترج
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( رػٍ بألغٕةَ جةٌمرت ِٓ  ِجري بٌُّةٖ 2بٌشىً رلُ )

 بٌؼةدِد

 رعضإصةجةذ بألغٕةَ جةٌ( َىضخ 3بٌشىً رلُ )

المياق الةطحيح ك الجوفيح ك تبوث التر ح ك ال واء ك المحاصي  العراايح 

 اديدة لد  دأت دكؿك

 االهتماـ  معالجح مياق 

الصرؼ الصح  معالجح جيدة 

ك استخدام ا االستخداـ األمق 

ك المةتديم صحيا ك يئيا ك 

لد أدخبت المثير مق الدكؿ 

العر يح هذق المياق ضمق 

مصادرها الماةيح المتاوح 

ء اق ػلعب  دؼ تخفي  ا

أغراض العرااح  إاادة استخداـ المياق المعالجح ف كاستخدام ا المياق العذ ح 

يتم  شم  اشواة  دكف األخذ  عيق االاتبار   ببلدنا  ك الرم ف   عض المناط 

كالحرص ابى استخداـ كساة  األماف مق المبل   المغطاة    مواصفات  المياق 

كاألوذيح الطويبح ككفوؼ  بلستيميح إثناء ممارسح امبيات الرم   ذق  المياق  

انتشار األمراض  يق المعارايق  كلصحيح المثير مق المشاك  ا إلى أدل 

كإمراض  يد كالبب ارسياةالمبلريا ك التيفو مث  مياق هذق ال ةبب استخدام م 

المبد  كالديداف كاإلمراض الجبديح كظ ر  شم  كاسع ف   )األطفاؿ( الفئح 

 سنح . 14العمريح األل  مق 

رة سا قا الفيركسيح المذكو أك أك الطفيبيحك  األمراض البمتيريح 

كالموجودة ف  المياق العادمح أك ف  المياق المعالجح تسثر اب  اإلنةاف 

ف  المجاؿ العراا  ك يعداد هذا الترثير  أككخصوصا العامبيق ف  هذا المجاؿ 

يوما  عد يوـ اق طري  التبلم  المباحر 

كاالوتماؾ مما يسدل إلى انتشار المثير مق 

 دنا الرةيةيح ف   بل األمراض كالمشمبح
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( َىضخ أجةر سطذُد ٍِىث  جسحث 4شىً رلُ )

 رِةر-بٌّىبهث  –جرَةْ بٌُّةٖ بٌؼةدِد لرَحد ِٕهة 

تتمث  ف  إاادة استخداـ 

الميػػاق المعالجػػح فػػ    

أغراض الرم كالعرااػح  

التػػػ  تػػػتم  طريقػػػح 

اشػػواةيح دكف مرااػػاة  

تبعػح  القوااد العامػح الم 

مع هذا النوع مق الميػاق  

جػػػودة الميػػػاق  كهػػػ 

كنوايح األراضػ  كنػوع   

 كالمحاصػػي   األحػػجار

التػػ  يممػػق إف تػػركل  

المياق المضافح لؤلراض   تةبب فػ   يات   ذق  المياق كأيضا العشواةيح ف  كم

 األراض  كتدهور خصاةص ا كتدن   إنتاجيت ا . تمبل 

 انتشار  عض مق المثير مق المعارايق يشموف اتضل إف كأيضا 

غيرها اإلس االت كالبثور ابى الفم كالصرع  كمث   المواح األمراض  يق  

ح  المفتووح  نتيجح الرا  كالشرب  مق محطات الصرؼ الص مق األمراض

 ؿ هناؾ مةاوح اكاب  سبي  المث ،كالقنوات الجاريح  الخارجح مق المحطات

صنعاء تم رياها   مياق معالجا كلمن ا  - ن  الحارثمق األرض ف  كاسعح 

كه  نةبح  البمتريا القولونيح   F.Cم  مق  100مبيوف /  17تحتوم اب  

ف   االيح وي  الحد المةموح  ا 

ح كمن مح الصحح المعايير الدكلي

العامح  كأيضا المعايير المحبيح 

م  كلد 100/ 1000هو ال  مق 

أدم هذا إلى انتشار المثير مق 

هذق المنطقح ف   اإلمراض

تقرير إاادة استخداـ المياق )

المعالجح ف   عض المناط  
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كجد أف  األخيرةـ( كوديثا كف  الةنوات 1998–الفاك  –الحضريح ف  اليمق 

ق المناط  لد تضررت  التبوث مق إاادة استخداـ المياق رديئح هناؾ المثير م

المعالجح ف  أغراض الرم كالعرااح كخصوصا القريبح مق محطات  المعالجح 

أراض   ظ رتأكذلك مق خبلؿ الدراسات البحثيح الت  تمت  مث  ذمار 

)منطقح كجود محطح المعالجح لمياق المواهب  كادمف  كاسعح   زراايح

لد تدهورت  شم  كبير وتى أصبحت ال تعرع  ككذلك   (الصرؼ الصح

ف  مدينح تعع ف  منطقح البري   وي  أصبحت جرداء غير صالحح لبعرااح 

 .ر المثير مق الحشرات ك األمراضكانتشا  فع  تراكم األمبلح

 ٔانؼًم ثٓب نهذفبؾ ػهٗ ثٛئتُب ٔصذتُب إنٛٓب االَتجبِادتٛبؼبد ٚجت 

يح ووؿ ضركرة الحفاظ ابى البيئح كالموارد تمثي  كتععيع جوانب التوا

الطبيعيح، كتحديد األدكار المناطح  مافح المعنييق مق مسسةات كجمااات 

كأفراد مق خبلؿ إ راز اإلرحادات العمبيح ابر كساة  إابلميح مختبفح 

 .كرسالح ذات  عد كطن  كاستعراض الحبوؿ كالنصاةل لتجنب هذق المشاك 

مراض الت  تصاوب التبوث كنشػرها  ػيق أكسػاط    ام  مبصقات كنشرات  األ

الةماف الػذيق يعيشػوف فػ     

القياـ  إجراء  تبك المناط .

فحوصات ميدانيػح ككشػ    

لؤلمػػراض التػػ  تػػنجم اػػق 

التبوث ف  مختب  المنػاط   

نتيجح التعام   ػدكف مبػاالة   

العمػ  ابػى    مع هذق المياق.

سػػػراح توسػػػعح محطػػػات 

المعالجػػح  حيػػ  تةػػتواب  

تعايدة مق المياق المميات الم

االلتعاـ كالتقيد  نمط  العادمح ك ما يسدم إلى تحةيق المخرج كن افح البيئح.

المعالجح المتعارؼ ابيا مق ويػ  إضػافح المػواد المط ػرة كالحفػاظ ابػى       

المةتول القياس  الذم يضمق تقبيص المخاطر الصحيح كالبيئيػح إلػى الحػد    
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بلؿ تخفيض مةتول األمػبلح فػ    تحةيق نوايح المياق الخارجح مق خ األدنى.

مياق الصرؼ  ما يسدم إلى تقبػيص المخػاطر مػق تمبػل التر ػح كتػدهورها       

ك التال  تقبص المةاوات العراايح )تخفيض محتواها مق اناصر البيمر ونات 

القياـ  مرالبح كضبط المخالفيق فػ  رمػ  مخبفػات العيػوت      كالصوديوـ(.

 .االختصػاص ؼ كتحػويب م لج ػات   كالمبوثات األخرل داخ  حبمح مياق الصر

تحديد أنواع المحاصي  الت  يجب أف تعرع ابى مياق الصرؼ الصح  ككضػع  

الطريقػح   إتباعيجب  تشريعات لذلك كفرض اقو ات ابى مق يتجاكز ذلك.

تركم  المياق العادمح المعالجح ف  الشتاء ك مياق المطػار  التبادليح ف  الرم  )

ص التر ػح كامػ  غةػي  لبتراكمػات     كالةيوؿ ف  الصي (  لتحةػيق خػوا  

 المبحيح الت  ت  ر مق الرم  المياق العادمح.

 
   القياـ  اإلرحاد الماة  كتحديد االوتياجات الماةيح لبمحاصي  الت

تةويح الحق  لب  الرم   ذق رع ابى هذق المياق ك دكف إفراط كتع

 ركود هذق المياق. أكالمياق لتجنب  قاء 

  

م )مخبفات الحيوانات(  لؤلراض  المركيح   ذق المياق التةميد  الةماد العضو

  شم  مةتمر لتحةيق خصو ح التر ح الفيعياةيح. 

مق محطات المعالجح ك ارحاد المعارايق لتجنب را  الحيوانات  القرب  *

 األابلؼتجنب  وش  هذق المياق وتى ال تقوـ  الشرب من ا. لنوات جرياف

 يوـ.  15تجاكز فترق األماف  عد الرم   عد إالكالرا  المباحر لبحيوانات 

مػرض ي  ػر  المنطقػح  كذلػك  ػالرجوع لبج ػات        إمالحد مػق انتشػار   

مرافػ     إنشػاء  المختصح لبممافحح كتجنب تفش  العػدكل  بقيػح الحيوانػات.   

مةتشػفيات( كالبيطريػح )ايػادات  يطريػا      –لبخدمات الصحيح )مةتوصفات 

 كاإلضػرار متعرضػح لبتبػوث البيئػ     ( لريبح مق المناط  الإرحاديحكمراكع 

 الصحيح.
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  الزقلُل هي خطش رٌبهع هسبدخ احملبغُل الشئُسُخ

                                                                                                 

 

 

الحبػوب  تعتبر المحاصي  األساسيح )

 كأاتبػر ، كالبقوؿ( ه  اماد الغػذاء 

، ي  هػو المصػدر الػرةي  ل ػا    رال

كالػػيمق  بػػد زرااػػ  مػػق الدرجػػح 

األكلػػى كمػػا هػػو معػػركؼ، إال إف  

تنالص مةاوح المحاصي  الرةيةػيح  

 ػػدأ مػػق سػػبعينات القػػرف الماضػػ  

األسباب متعددة من ا هجػرة األيػدم   

العامبح خاصح الريفيح خػارج الػببلد   

خاصح ف  أكج الطفػرة االلتصػاديح   

ازداد النفطيػػح فػػ  دكؿ الخبػػي .   

التنػػالص  حػػدة نتيجػػح الةػػيولح   

النقديػػح التػػ  تػػوفرت مػػق خػػبلؿ  

تحػويبلت المغتػر يق فػ  كسػػ ولح    

الحصػػوؿ ابػػى الحبػػوب كالةػػبع   

الغذاةيح مق الةوؽ المفتووػح التػ    

االاتمػاد   كاف ل ا األثر الشديد فػ  

، ككػػاف ابػػى المنتجػػات الخارجيػػح

لمشاريع التنميػح الريفيػح كهيئػات    

فػػ   ان ػػارز  رانالتنميػػح العراايػػح دك

محاصػي  الخضػر   إدخاؿ كثير مق 

الثمريح، كأصناؼ الدرنيح كالورليح ك

مق الحبوب الفاك ح كالت  سيطرت 

ابى جعء مق المةاوح التػ  كانػت   

تعرع  المحاصي  األساسيح كخاصػح  

 الحبوب.

  أسجبة تُبلص انًسبدبد انًذصٕنٛخ:

 عض الدراسػات التػ  أجريػت فػ      

أسػباب  لطاع العرااح تطرلػت إلػى   

كتػػػػدهور المةػػػػاوات  تنػػػػالص

المحصػػوليح مػػق الحبػػوب خاصػػح  

القمل كالذرة الرفيعػح المحصػوليق   

 المحبػ   السػت بلؾ الرةيةييق فػ  ا 

كهناؾ أسباب اجتماايػح كالتصػاديح   

ك يئيح كمق األسػباب التػ  نوردهػا    

 :اآلت  التفصي  

فػػػ  المرتفعػػػات الجببيػػػح ذات   .1

المدرجات العراايح الضػيقح كػاف   

الريفيح أثر كبير ف  لش  الطرؽ 

تحوي  المثير مق المػدرجات إلػى   

طرؽ ، كما أف مخبفات ح  الطرؽ 

طمػػرت كثيػػر من ػػا، كتةػػببت    

المخبفات مع مركر الةػنوات إلػى   

مشمبح كبيرة كذلك اػق طريػ    
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انجراف ػػا مػػع األمطػػار الموسػػميح 

لتطمػػر مػػدرجات أخػػرل كأكسػػع، 

ك التال  فاف كثيرا مػق المواضػع   

لطمػر الحصػوم   ترثرت سببا   ذا ا

كالحجرم، ك لم يةػتطع المػعارع   

صػػيانح كزرااػػح المػػدرجات كاف   

اػادة مػا يمػوف     اإلنتاجزرات فاف 

لبيبلن نتيجح لدفق التر ػح الخصػبح   

ككفػػود التر ػػح الجديػػدة غيػػر    

 الخصبح. 

العيادة الةمانيح المتةػاراح ريفػا    .2

كوضرا لضت ابى مةاوات زراايح 

كاسػعح كانػػت تػسمق المثيػػر مػػق   

البقوليات كهذق المةاوات الحبوب ك

أكسع  مثيػر مػق المةػاوات التػ      

لضت ابي ا الطرؽ الريفيػح، كمػق   

المبلو ػػات المباحػػرة مػػثبلن ابػػى 

العاصػػمح صػػنعاء كنمػػوذج فػػاف  

المةػػاوات الفاصػػبح  ػػيق حػػعوب  

كمصنع الغعؿ كالنةي  كانت فػ   

ينات كب ػا  الةبعينات ك دايح الثمان

، كلػػو تػػعرع  ػػالحبوب الموسػػميح

ـ( فػاف  2014لن رة اآلف )توسعت ا

أضعاؼ أضعاؼ المةاوح المذكورة 

خرجػػػت مػػػق زرااػػػح الحبػػػوب 

كأصػػبحت معركاػػح  الخرسػػانح   

ت كاإلسفبت، كخػذ  كالحديد كالبنايا

، كوتػى  ابى ذلك ذمار، كأب كات 

القػػرل التػػ  ابػػى الطػػرؽ كالتػػ  

تحولت خبلؿ سػنوات  ةػيطح إلػى    

مدف ثانويح كب ا التضمت مةاوات 

الت  كػاف مػق    حاسعح مق األرض

واق المفترض أف تسمق الغػذاء لؤلفػ  

 .المتعايدة ف  ك  ااـ

كليةػػت المصػػيبح األكبػػر فػػ     .3

تنالص المةاوح العراايح لي  ابى 

الحبوب الغذاةيح فحةب كإنما ابػى  

الػػبق كالخضػػار كوتػػى المرااػػ   

كالغطاء النبات  الشجرم كالراػوم  

 ػػ  انتشػػار حػػجرة القػػات التػػ    

العاليح  أصبحت تةيطر ابى النةبح

مق األراض  العراايػح، كفػ  وػاؿ     

تقةيم القات إلى نوايق فاف النػوع  

الببدم  كالذم يعتمػد كبيػا ابػى    

األمطػػار يعتبػػر ألػػ  خطػػرا ابػػى 

تنالص مةاوح األرض المحصػوليح  

الف اػػدد القطفػػات منػػا  الةػػنح   

الواوػػدة لطفتػػيق، كإنمػػا الخطػػر 

األكبػػر مػػق ذاؾ النػػوع المػػركم 

 7-6ق كالػػذم يقطػػ   الةػػنح مػػ 

لطفات كالذم يةمى اػادة  القػات   

البخارم كالذم أدخ  إلػى منػاط    

جديدة لم يمق   ا مػق سػا   هػذا    

النوع مق القات المنت  أكثػر كذك  
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مردكد نقدم أكثر، كيغط  الةوؽ 

 مميات هاةبح فػ  الةػوؽ كيةػمى    

 اسم المنطقح المتواجد في ا فمنػا  

الرداا ، كالذمارم، كالذوب ، كلات 

فػػ  مديريػػح المنػػار، كادم وبػػرة 

ككثير مق المناط  ف  الجم وريح 

كلد لاـ المعاراوف  التبلع القػات  

الببدم ف  هذق المناط  كاسػتبدالا  

 القػػات البخػػارم الػػذم يتميػػع    

 إنتاجيح االيح كرغبػح المةػت بك   

العادم كال تممق المصيبح فقط ف  

زو  القات ابػى المةػاوات التػ     

 كانت تعرع  الحبوب كالبق كإنمػا 

ابى المياق الةطحيح المحدكدة ف  

-15الودياف الت  كانت جاريح لب  

سػػنح، فمفػػت اػػق الجريػػاف     20

كوفرة اآل ػار الةػطحيح اليدكيػح    

كالضخ  المحركات المعتمػد ابػى   

الديعؿ كالبنعيق. كتنالصػت ميػاق   

اآل ار الةطحيح لتحفر  عدها اآل ار 

االرتوازيػػح التػػ  تضػػخ الميػػاق    

. أمػا فػ    الجوفيح المحدكدة أيضػا 

القيعاف مث  لاع رداع كالت  كانت 

-25في ا المياق الجوفيح ابى ام  

ـ فػػ  ن ايػػح ثمانينػػات القػػرف  60

الماضػػػ  فرن ػػػا أصػػػبحت فػػػ   

ـ أما أالف 400تةعينات ابى ام  ال

القرف الواود كالعشػركف( فيقػاؿ   )

كالحفػر في ػا    حإف اآل ار الرتوازيػ 

 كص  أل  أاماؽ خياليح. 

ديق كاستخراج تعتبر امبيات التع .4

بتػػركؿ كالفحػػم الحجػػرم فػػ   ال

ثر سػطحيح  غير اليمق( أكالعالم )

، مػع أف  مق المياق الجوفيػح هنػاؾ  

مةػػووات البػػاوثيق لػػرم القػػات  

تعط  أرلاما كبيػرة السػتخدامات   

المياق الجوفيح ف  القات مػق لبػ    

% 40المػػعارايق كيحػػددكن ا  ػػػ 

ب، كرم لبقػػات تشػػم  ميػػاق الشػػر

ا . فيػ ألخػرل المحاصي  العراايح ا

لبمقارنػػح الم ولػػح  ػػيق )الولعػػح( 

 .كالحاجح كالطبب ابى الغذاء

: التػػ  حػػجرة النػػرج  البػػرم .5

حبػػوب كفػػدت مػػق الخػػارج مػػع ال

: كاألاػػبلؼ الحيوانيػػح المركػػعة 

أصبحت مشمبح أخرل ال مق ويػ   

استحواذها ابى األراضػ  العراايػح   

فقط كإنما سيطرت ا ابى المةاوات 

فػػػ  الراويػػػح كتػػػعداد انتشػػػار 

محػػاف ت  أب كتعػػع ويػػ  تمثػػر  

األمطار كه  حجيرة مق حػجيرات  

الدمق وي  أن ا غير مرغو ػح مػق   

لب  الحيواف ك ػنف  الولػت ت ػ     

ابػػى النباتػػات الراويػػح الصػػغيرة 
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مػبلح كال  كتنافة ا ابى الغػذاء كاأل 

 .تةمل ل ا  النمو تماما

حجرة الةيةباف كما تةمى فػ    .6

المحاف ات الجنو يح كالشػرليح أك  

ةمى ف  محاف ح الحديدة  شجرة ت

الةوؿ كه  األخرل تنتشػر  شػم    

كاسع كخاصح انػدما تتغػذل ابػى    

لركن ا الصفراء الناضجح كاألغنػاـ  

كالمااع كالت  تنقب ا مع مخبفات ػا  

إلى موالع جديػدة ، أصػبحت هػذق    

ف  القضاء  حالشجرة معضبح رةيةي

ابى مةاوات حاسعح مػق األراضػ    

ال تػعرع   العراا  ف  الة وؿ الت 

ت أم أف القػات أخػذ مةػاوات    القا

مػػق القيعػػاف المرتفعػػح   كاسػػعح 

 كالمػػػدرجات الجببيػػػح كالوديػػػاف

المتخببػػح  ػػيق الجبػػاؿ كحػػجرة  

اوتبػت الموالػع الةػ بح     افبةالةي

 . كالةاوبيح

تحيط  اليمق ادة مخاطر من ػا   .7

الشػجرم  تنالص الغطػاء النبػات  ك  

كالراػػػوم، كتنػػػالص مةػػػاوات  

البقوؿ الخضار  ،العراايح  الحبوب

ثػػم ، ك الن ايػػح الميػػاق الةػػطحيح 

الجوع فػ ، كتنالص المياق الجوفيػح 

المةتقبب  المحػدؽ )المتولػع فػ     

( كابػى امػ    واؿ ادـ المعالجػح 

المثير مق دكؿ العالم التػ  تتمتػع   

 المياق كالت  ف  البعض من ا يػتم  

الػػتخبص مػػق المػػاء إلػػى البحػػر  

ل ػػػم  نىكتجفيػػػ  األرض ليتةػػػ

وتى أنا يقاؿ أف ف   العرااح في ا.

وفػارات فقػط كفػ      6ال ند مثبلن 

 عض الػدكؿ يعمبػوف ابػى تنقيػح     

الميػػاق الةػػطحيح لمشػػاريع ميػػاق  

الشرب. ك المقارنح لعدد الحفػارات  

، تراهػا ف  اليمق ف   أينما ذهبػت  

حارع تعع ف  صػنعاء كغيػرق   مثبلن 

مق الشوارع فػ  المػدف الرةيةػيح    

كالثانويػػح تتواجػػد العديػػد مػػق   

ا الحفارات  فارات الخاصح كمثبالح

العامح كمق كثرة الحفر المبلو  

ف  جميػع االتجاهػات يخشػى مػق     

ام  تجاكي  أرضػيح لػد تتةػبب    

تحمد اقباها   موارث جيولوجيح ال

، كما أكثر اآل ار المحفورة الجافح

أ ار التجارب كاآل ار الت  يوجد   ا 

مياق غير صالحح لبشرب كمق وي  

فبػور، كالمبػور،   المبووح، أمػبلح ال 

مشػػاك  لا بػػح  الػػخ. كالمبريػػت،

لبحبػػوؿ )كلػػو كانػػت تماليف ػػا   

( لب  تفالم ا كزيادة نثارها كثيرة

ابى الوضػع العرااػ  كالحيػوان     

 كالةمان  كالعض ابى األصا ع .  
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 مهٛم تانذهٕل انتٙ ًٚكٍ أٌ تسبْى فٙ ان 

 ٔانذذ يٍ تُبلص انًسبدبد انًذصٕنٛخ

مةػػاادة المػػعارايق ابػػى    .1

مػػا أثػػر ابػػى  خػػراج كتصػػفيحإ

طمػػػر، المػػػدرجات العراايػػػح )

أخاديد، أكػواـ( كإخراجػا إلػى    

الموالػػػع ال امشػػػيح  الػػػدام   

كالمشػػاركح  نةػػبح معينػػح مػػق 

إيجػػػاد المعػػػدات الميمانيميػػػح 

كالخبػػػرات كاأليػػػدم العامبػػػح 

 اإلضافيح.

تشجيع دام المالميق  إلامػح   .2

جػػدراف ومايػػح كداػػم ألكػػواـ 

دء فػ   المخبفات كتةويت ا كالبػ 

 استغبلل ا لبعرااح.

إيجػػاد  نػػد تفعيػػ  دراسػػات  .3

تصػػادم فػػ  األثػػر البيئػػ  كاالل

ها مشاريع ح  الطرلػات كتنفيػذ  

ميدانيا  ما يضمق المحاف ح ابى 

المػػدرجات الجببيػػح كالمػػوارد   

 الطبيعيح كصيانت ا مق التدهور. 

ليق فػ   تفعي  الػعاـ المقػاك   .4

حػػ  كتحةػػيق الطػػرؽ الجببيػػح 

ت الحجريح  التخبص مق المخبفا

كالصػػخريح كنقب ػػا  عيػػدان إلػػى 

الموالػػع ال امشػػيح كالصػػخريح  

 الغير مناسبح لبعرااح.

معالجػػػح مشػػػمبح العوػػػ   .5

العمران  الت  لضت ابى المثيػر  

مػػػػق األراضػػػػ  العراايػػػػح  

المحصػػوليح كخاصػػح فػػ  مػػدف 

المرتفعات كابى رأس ا العاصػمح  

مػار كيػريم   ذصػنعاء كامػراف ك  

ح كاب كج راف.  تتطبب المعالجػ 

ى مػػا تبقػػى من ػػا الحفػػاظ ابػػ

 استصدار لوانيق صػارمح تمنػع   

البنػػاء فػػ  التػػرب العراايػػح    

الخصبح، كالترخيص فػ  البنػاء   

ف  األراضػ  ال امشػيح كالػتبلؿ    

الجببيػػح كالصػػخريح المحيطػػح  

 المػػدف، لػػد ال يممػػق تبلفػػ    

المشمبح ف  العاصمح كلمػق مػق   

المسكد يممق تبلفي ا ف  اواصم 

المحاف ػػات كالمػػدف الصػػغيرة  

 خرل. األ

مشمبح انتشار القػات: تعتبػر    -6

حػجرة القػػات إوػدل المشػػاك    

ال امػػح التػػ  كالصػػعبح كالتػػ   

تحتاج إلى وبوؿ  شػم  متمامػ    

كمشترؾ  يق الج ػات الرسػميح   

كالتعاكنيػػػح كالمػػػعارايق ،الف  

المردكد النقدم العػال  لتةػوي    

القػػات كالعػػدد ال اةػػ  لؤليػػدم  

العامبح فيا كنةػبح المةػت بميق   
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كالػػذم ال يضػػاهيا  مػػق الةػػماف

مردكد أم محصوؿ أخػر يجعػ    

مق الصعو ح  مماف إيجاد الحبوؿ 

الناجحح لبتقبيػ  مػق المةػاوح    

المعركاح  ا أك الحد منا كلمػق  

مػػق المممػػق توضػػيل مشػػاك   

تنالص كميات المياق الةػطحيح  

كالجوفيح المةتنعفح ك شدة فػ   

رم القات كالت  أصبحت مشػمبح  

  مةتعصيح ف   عض المناط  مث

لاع رداع، كلاع ج راف، كصػنعاء  

كغيرها، ك تضافر الج ود العامح 

كالخاصح فػ  إللامػح الحػواجع    

كالةػػػدكد الصػػػغيرة لبحصػػػاد 

المطرم كالتػ  لػد تةػاهم فػ      

التغذيح الجعةيح لبمياق الجوفيػح  

هػػذا مػػق ناويػػح، كمػػق الناويػػح 

الثانيػػػح فالػػػدكر اإلرحػػػادم   

كالتواوم سيموف لا دكران كبيران 

المشػمبح الخطيػرة   ف  توضػيل  

ابػػى المةػػتقب  فػػ  الةػػنوات   

القادمح كاألجياؿ القادمح الت  لق 

تبقى ف  موالع سمن ا أهم اامػ   

لبلستقرار كهػو المػاء ك التػال     

 ػػد مػػق التفميػػر  ػػالحبوؿ    ال

المممنح كالتدريجيح لبتقبي  مػق  

المةاوات المغطاة  شجرة القػات  

 استبدال ا  محاصي  أخرل تػدر  

الػدخ  النقػدم    نةبح مقار ح مع

كالػػدام العػػاـ لمنتجػػ  هػػذق   

المحاصي ، كما أنػا ال  ػد مػق    

إيجاد  عض الموانع لتداكؿ القات 

وتى كلو ابػى مةػتول القطػاع    

المسسةػػ  الواوػػد مػػثبلن، كفػػض 

الحػػواجع كالموانػػع الضػػريبيح  

كالحػػد مػػق إدخػػاؿ األسػػمدة،   

كالميماكيػػات التػػ  تةػػااد فػػ   

النمو المتةػارع ألغصػاف القػات    

ح البػػػرام  كالتواويػػػح كإلامػػػ

كالصػػػحيح وػػػوؿ األضػػػرار   

االلتصػػاديح كالصػػحيح لتنػػاكؿ  

القات الخ مق البرام  الت  توجد 

فػػ  األجيػػاؿ الجديػػدة القنااػػح  

  اال تعاد اق تناكؿ القات.

حجرة النػرج  البػرم : ال    -7

تنجل مع ا امبيات الممافحػح إال  

الممافحػػػح اليدكيػػػح ك الشػػػم  

الجمػػاا  مػػق لبػػ  المػػعارايق 

صح لب  طور اإلثمار كاندما كخا

تموف حجيرات خضػراء صػغيرة   

كناميح  عد األمطار الصيفيح كال 

تترؾ وتى اإلثمار كذلػك ألن ػا   

تعط  ثمار  راداد هاةبح تبتصػ   

 ػػػالمبل   كصػػػوؼ األغنػػػاـ  
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كالمااع كالت  تةاهم فػ  نقب ػا   

 كانتشارها  شم  كبير جدان. 

حػػػجرة الةيةػػػباف: هػػػذق   -8

وػديق  الشجرة تعتبػر سػبلح ذك   

فنموها كانتشارها  شػم  ممثػ    

ف  األراض  العراايح غطى نالؼ 

ال متارات مق األراض  العراايػح  

كخاصح ف  س   ت امػح الممتػد   

مق ميدم إلػى المخػاء كالةػ      

الةػػاوب  الجنػػو   الممتػػد مػػق 

سػػاو  اػػدف إلػػى الغي ػػح فػػ   

محاف ح الم رة وي  يبلو  ف  

كػػ  ممػػاف كيشػػيد نمػػوق فػػ   

كيصػبل ابػى    األراض  المركيػح 

حػػم  حػػجيرات مفترحػػح فػػ    

الموالع حديدة الجفاؼ. أما مػق  

الناويح الثانيح فقد ساهمت هػذق  

الشجرة ف  زيػادة أاػداد خبليػا    

النحػػ  فػػ  المنػػاط  الجنو يػػح، 

كخاصح محاف ح أ يق ألن ا داةمح 

الخضرة كداةمػح اإلزهػار، كمػا    

أن ا تعتبر مصدر راوم لبجمػاؿ  

كلركن ػػا الناضػػجح أيضػػا ابػػ  

مركػػع لبغنػػاـ كالمػػااع كالتػػ  

تةاهم ف  انتشار الشجرة  شػدة  

الف الج ػػاز ال ضػػم  لبماحػػيح  

يةااد ابى كةػر طػور سػموف    

البذرة كزيادة ويويح إنبات ا كمق 

هنا يممػق إدارة نمػو الةيةػباف    

كالحد مق انتشارق  اتخاذ أساليب 

 متعددة من ا:

جمػػػع القػػػركف الناضػػػجح  ( أ

كت شيم ا  الطواويق المطرليػح  

  تقػػديم ا ابػػ  مركػػع   لبػػ

 لبماحيح لقت  ويويح البذكر.

جمػػػع البػػػادرات الصػػػغيرة  ( ب

المنتشرة ف  الحقػوؿ العراايػح   

لبػػ  تممن ػػا مػػق مػػد جػػذكرها 

 الوتديح.

التخبص من ا كهػ   ػادرات     ( ت

صغيرة  اليد أس   مق االنت ػار  

ل ا وتى تتقول كتةػبب تمػالي    

االيػػػػػح لبػػػػػتخبص من ػػػػػا 

  ػػػػالتراكتورات كالحراثػػػػات 

ـ/ أوور 2004/ رياؿ( 35,000)

 / أ يق(.

مةاادة أطفاؿ األسر الفقيرة  ( ث

 تػػوفير كسػػاة  جنػػ  القػػركف  

الناضػػجح كتعبئت ػػا ك يع ػػا فػػ  

األسواؽ كرابلؼ لتجار كمر ػى  

الماحيح كتحةيق الدخ  األسػرم  

لؤلسػػر الفقيػػرة فػػ  المنػػاط   

 المو وءة   ا.



 

 

68 

 

 نشرة البحوث واإلرشاد الزراعي 

 
 يف اجلمًىريُ الًمهًُ االقـتـصـــــاديـــُ الهباتات   

  

 {ردــاهل}  م ــرزــالك
 الهحــار/ عبد اهلل م 
 

Zingeberaceae                                       -:   العاةبح 

  Curcuma longa                                 االسم العبم  

                             .Turmeric                   -:االسم اإلنجبيعم

 هرد، كركم.        ػ   العر   كالمحب :االسم 

 ف  محاف ح المحويت يعرع ف  جب  مبحاف       -:التواجد ف  اليمق

تفرع، كثيرة ال جذكركال متر.  يببغ طوؿ نبات ال رد   -الوص  النبات :

الورلح اطريح؛  لا راةحح اسطوان ، حمب ا  رتقال  أك اصفر مشرؽ، لون ا

سم كارض ا   -   ا   يض  ، طوؿ الورلح  . حمبخضراء البوف، متطاكلح

 سطل الورلح أمب  ، كلمت ا مةتدؽ.سم   -  

 انجزٔس. -انجضء انًستخذو :

 -: انفٕائذ انؽجٛخ ٔاالستخذاو

    يعتبر ال رد أك المركم مق التوا   المش ورة كذك فعاليػح كبيػرة

مػق الناويػػح الطبيػح ف ػػو يمنػع تمػػويق كتقػدـ كانتشػػار األكراـ     

كهو فعاؿ ك قوة ضد االلت ا ات نتيجػح الوتواةػا ابػى     الةرطانيح

 .) Curcuminالموركوميق )

 .اٌىشوُ ٔبفغ الٌزٙبة اٌّفبطً ٚاإلطبثبد وبٌغشٚػ ٚغ١ش٘ب 
        يعم  المركم ابى ومايح المبػد مػق الةػموـ كيعيػد مػق إنتػاج

العصارة الصفراكيح كذلك يبعب المركم دكرا كبيرا ف  تن ػيم  

ضافح إلى تةػ ي  خػركج وصػوات المػرارة     اند النةاء  اإل  الطم

 كابلج اللت اب المبد كهو يحد البصر كيذهب  البياض ف  العيق.   
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 نشرة البحوث واإلرشاد الزراعي 

 
    تحت ظركؼ  يئيح معينح ينت  النبات تركيعات االيح مػق ومػض

 ( .Paralysisحب  لبماحيح ) ال يدركسيانيك الذم يةبب تةمم أك

 يا يةتخدـ النبات كطارد لبديدافف  أثيو . 

  يةتخدـ النبات لعبلج اإلس اؿف  ال ند 

 نبات كمضاد لبتشنجات اند األطفاؿف  نيجيريا يةتخدـ ال. 

 الػدـ النػات  مػق    لنبػات لولػ  نعيػ   ا ف  اليمق يةتخدـ اصير  

 .القطوع كالجركح

 عبلج الحعاز ر ونات الصوديوـ ليةح  النبات كامبل كيخبط مع  يم

  .)الب يب ف  المعدة(

  المتخمر كيسخذ  عد الػوالدة أك  عػد   طبيخ النبات يخبط مع األرز

الجركح ، كيةتخدـ أيضا ف  ابلج  مقفقد كميات كبيرة مق الدـ 

التورمات ككمدر لببوؿ كلبلستةقاء كلول  نعي  الدـ الحاد أثناء 

 .اند النةاء طم لا

 -انجشػبد :

 .يجب أف يموف المركم جعء منت م مق الوجبات الغذاةيح 

  جراـ كينقع ف  كميح مق الماء 9 -3يسخذ جعء مق المركم  وزف

كيسخذ ثػبلث مػرات يوميػا لبػ  تنػاكؿ       مبم600-400مق  وجما

 الطعاـ  عشريق دليقح.

 -انتذزٚشاد: 

 وجد لبمركم أم ترثيرات جانبيح أك تفاابلت مع العقالير. ي لم 

 .يمنع استخداما ف  والح انةداد القناة الصفراكيح 

   . يجب تجنب تناكلا أثناء الحم 

                                                                                                                                                                                    
 Climate  -:انًُبر   

ـ فػوؽ سػطل البحػر    500زرااح ال رد يتطبب مناخ دافئ كابػى ارتفػاع   

وف كميح األمطار المطبو ح أثناء العرااػح منخفضػح كمعتدلػح أثنػاء     كتم

 فترة النمو كمناخ جاؼ لب  ح ر مق الحصاد .
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 نشرة البحوث واإلرشاد الزراعي 

 
  Soil-انتشثخ :

ح الرماديػح ك الحمػراء   يينمو نبات ال رد ف  الترب الخفيفح الةوداء ك الطمي

يح الطينيح الةوداء المركيح كالمطريػح كتػنجل زرااػح ال ػرد     يكالترب الطم

ح الجيدة الصرؼ كنبات ال رد يأفض  ف  الترب الرمبيح كالطينيح الطمي  شم 

 غير مقاكـ لبمبووح كالقبويح .

   Cultivation:انضساػخ 

ورثػات وتػى تمػوف التر ػح ناامػح كتقةػم       6-4تج ع األرض  حراثت ا مق 

سم كالطوؿ وةػب الحاجػح   1 5ـ كارتفاع 2,1-1األرض إلى أوواض  عرض 

ق الحػوض كاآلخػر  عػد ذلػك تةػويح األوػواض       سم  ػي 40كتترؾ مةافح 

-20لبعرااح كام  الخطوط ابى حم  أخاديد المةافح  يق الخػط كاآلخػر   

سم كتعرع الريعكمات ف  الخطوط كتغطى  التراب كتموف المةافح  ػيق  25

 سم .20-15النبات كاآلخر 

  Mulching -:انتةؽٛخ

لػد تصػ  كميػح    يغطى المحصوؿ  عد العرااح مباحرة  األكراؽ الخضراء ك

كتعاد التغطيح  األكراؽ  دكجم  لب متار الواو  15000-12,500األكراؽ مق 

 الخضراء  نف  المميح  عد ح ريق مق العرااح.

  Irrigation:انش٘

 ريح خبلؿ فترة النمو ك يعتمد الرم ابى نوع التر ح.20-15يعطى النبات 

  Intercultural -: انؼًهٛبد انضساػٛخ

طبيعػح التر ػح    ىمرات خبلؿ فترة النمو كهذا يعتمػد ابػ   4-3تععؽ التر ح 

 كالمثافح.

 Harvest -:انذصبد

أح ر مق العرااح كابلمح النض   10-9يصبل المحصوؿ جاهعا لبحصاد خبلؿ  

كالحصاد تحوؿ لوف األكراؽ إلى البوف األصفر وينئذ تحرث األرض كف  أثناء 

بى حم  مجمواات  واسطح الحراثح تجمع الريعكمات إما  األيدم أك تجمع ا

تجرح الريعكمات  واسطح المريك كهذا يتطبب الحرص أثناء الجمع وتى ال 

 .المريك
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 نشرة البحوث واإلرشاد الزراعي 

 
  Curing -: انًؼبيهخ

ف   تشمي  المصدر لببذكرتفص  األصا ع مق الريعكمات المحصودة وي  

تغبى ف  الماء  التال  كما تبقى مق الريعكمات تن   كالموسم العراا  

كتغب  ف  الماء اس أك الحديد المجبفق أك أكايح فخاريح ف  لدر مق النح

اند  داء ظ ور الع د ) الرغوة( كتصااد البخار األ يض كابلمح الطبخ 

الجيد هو اند ضغط الريعكمات  يق األصا ع فرن ا تموف ناامح المبم  

يوـ وتى 15-10وينئذ تنشر الريعكمات المطبوخح ف  الشم  لمدة 

( كمق ثم تن   الريعكمات كتبمع Brittleةر )تصبل صببح كسريعح الم

ف   رمي  يدار يدكيا أك ف   رمي  مق الخشب يدار  واسطح   واسطحنليا 

 طالح .

  Coloring -: انتهٍٕٚ

تسخذ ريعكمات ال رد المطبوخح كالمجففح كالمبمعح كتوضع فػ  دلػو أك   

 إليػح كااء خاص  التبويق وي  يتم رجا  استمرار  عد إضػافح مةػتحبب   

فػ  فػ    معد سبفا كانػدما تغطػى الريعكمػات  المةػتحبب تسخػذ كتج     

 .الشم 

                                                Emulsion  -: يكَٕبد انًستذهت -

 كيبو جراـ                كجم      Alum  حب      -

 ( كيبو جراـ      )   Turmeric powderمةحوؽ ال رد     -

  كجم Castor seed 0.14كع      ذكر الخر -

  )جمSodium bisulphate concentrated (30صوديوـ  يةولفيت المركع  -

 مبيمHydrochloric acid 30   ومض ال يدرككبوريك -

  Yield -: اإلَتبجٛخ

  طق لب متار  5-4 الى تص  اإلنتاجيح

  Plant protection -: ٔلبٚخ انُجبد

ككذلك   Shoot borerاام الحديثح مث  الحشرات: ت اجم الحشرات البر

 Leaf rollerاألكراؽ مث  
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 نشرة البحوث واإلرشاد الزراعي 

 
%      نةبح  Malathion)كتتم الممافحح  رش النبات  مبيد المبلثيوف )

   Dimethoate))أك  الديمثويت 

 كتصاب Leaf spot) تصاب األكراؽ  مرض تبقع األكراؽ ) -األيشاض :

  Rhizome rot)   )          الريعكمات  الصداء 

ينصل  استخداـ مركب مموف مق مةحوؽ كر ونات األمونيوـ  -انًكبفذخ :

(Powdered ammonium carbonate) ( كسبفات النحاس(Copper 

sulphate ابى أف يخبط جيدا . ::11 نةب 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 -:انًشاجغ

1-Dr.v.R.Agarwal,Dr.sDupadha.Agrotech-nigues  op  

Medicinal  and  Aromatic  plnts  (2006) , Department  op  

plant  physiology. 

Jabalpur   lndia, 

2-ALKHUlaidi   Abdul  -  wali (2000) Flora   op  Yemen. 
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 نشرة البحوث واإلرشاد الزراعي 

 

 

 د/حسان علٌ حمند اخلىالىٌ
 

 معنل التقيًات احلًىية السراعًة –باحث أول تقيًات حًىية زراعًة 
 د السراعٌاهلًئة العامة للبحىث واإلرشا

 
 

 :خيمذي

مق الطرؽ الت  ارف ا اإلنةاف منذ لديم العمق وي   دأ يعد االنتخاب     

 ممارستا مع  دايح استئناسا لبنباتات الراليح كلد امد إلى تطوير أساليب 

كطرؽ االنتخاب  ما ينةجم مع أهدافا الت  يرغب ف  تحقيق ا ككذا مع 

 يرغب ف  تحةينا. الطبيعح البيولوجيح لبنوع النبات  الذم

فقد ام  المثير مق مر   النبات ف  الفترة األخيرة ابى إتباع طرؽ     

لبلنتخاب أصبحت أساسا يتبع ف  مع م  رام  تر يح النبات وتى كلتنا 

الحاضر كمن ا االنتخاب الفردم كاالنتخاب الجماا .  كمع تطور ابم 

غبلؿ هذا العبم ف  ستزرااح األنةجح كالخبليا النباتيح فتل  اب جديدا ال

صوصا المحاصي  العراايح تطوير األنواع النباتيح المةتعراح كختحةيق ك

انطبللا مق وقيقح أف ك  خبيح نباتيح تحتوم ابى نف  من ا.  ك

التركيب الوراث  الموجود ف   قيح خبليا النبات م ما اختب  نوا ا أك 

الحصوؿ ابى خبليا مولع ا ف  األنةجح كاألاضاء المختبفح لبنبات ، فاف 

 شم  منفرد جع  مق الة   التعام  مع ا كاالستفادة من ا ف  البرام  

 المختبفح لتحةيق إنتاجيح كنوايح المحاصي  العراايح المختبفح.
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 نشرة البحوث واإلرشاد الزراعي 

 
فف  ثمانينات القرف الماض   دأ ادد مق العبماء ف  دم  طرؽ زرااح    

ت الحيويح ك األنةجح كالخبليا النباتيح مع طرؽ االنتخاب لبلجت ادا

البلويويح مةتغبيق  ذلك إممانيح الحصوؿ ابى خبليا منفردة أك متجمعح 

)كال ( أك  رتو بلست لبخبليا الممثبح لم  نوع نبات  كإخضاا ا 

ل ركؼ مشا  ح لبلنتخاب ف  ال ركؼ الطبيعيح ابى مةتول الحق ، 

كذلك  إضافح مركبات كيماكيح أك مةببات مرضيح إلى  يئح نمو 

ا النباتيح  تراكيع تةمل  إوداث اإلج اد ابى الخبليا دكف أف تسدم الخبلي

إلى فقد جميع ا، كمق ثم إاادة استنبات الخبليا المقاكمح ل ذق المركبات 

إلنتاج نباتات كامبح من ا تةتطيع إكماؿ دكرة ويات ا كإاطاء  ذكر يممق 

اعزخذاَ ػٍٝ أع١بي الؽمخ. ٠ّٚىٓ ػشع ثؼغ األِضٍخ ػٍٝ  زراات ا لبحصوؿ

 أزخبة اٌخال٠ب فٟ اٌج١ئبد اٌّغز٠خ ف١ّب ٠ٍٟ:
كتتمث  االج ادات البلويويح ف   البلويويح: تأكال: االنتخاب لبلج ادا

الجفاؼ، المبووح، الحرارة العاليح، الصقيع كالحرارة المنخفضح. كلد نجل 

العبماء ف  الحصوؿ ابى أصناؼ متحمبح ل ذق االج ادات كمن ا ابى سبي  

 ؿ:المثا

 انًذصٕل انًشكت انًستخذو اإلجٓبد

 قًح ررة شايُت بىنٍ اَثُهٍُ جهُكىل أو يا َُتىل بٌجفةف

 شعُر جزر بطاطش وررة شايُت كهىرَذ انصىدَىو بٌٍّىدد

 ررة رفُعت هُذروكضٍ برونٍُ بٌصمُغ

 

 :انذٕٛٚخ نإلجٓبدادثبَٛب: االَتخبة 

يةبب ا كاةق و  مث   الحيويح تبك االج ادات الت   اإلج اداتكيقصد   

الفطريات كالبمتيريا كالميمو بلزما ... كيتم االنتخاب  إضافح إما فطر أك 

الةم النات  انا اك مةتخبص معراح الفطر إلى  يئح نمو الخبليا النباتيح 

كمق ثم انتخاب الخبليا الت  تةتطيع العيش ف  ظ  كجود المةبب 

 لك كثيرة من ا.المرض  أك الةم الذم ينتجا كاألمثبح ابى ذ
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 جذوي َحُٓ ٔىع بٌّذصىي وبٌىةئٓ بٌذٍ بٌّسحث

 انًسجت  انجضء انًستخذو  انًذصٕل 

 Fusarum culmorum عُ اٌفـش انمًخ

 Fusarum oxysporum ساشؼ ِضسػخ اٌفـش خٛبس

 Fusarum oxysporum ؽّغ اٌف١ٛصاس٠ه جالدٕٚنس

 Alternaria solani ساشؼ ِضسػخ اٌفـش انؽًبؼى

كتمتاز هذق الطريقح  ة ولت ا كلصر المدة البلزمح لبحصوؿ ابى     

نتاة  من ا كانخفاض تماليف ا. إال انا يعاب ابي ا أويانا لد نحص  ابى 

نباتات ت  ر أن ا متحمبح اك مقاكمح لئلج اد كلمن ا ف  الحقيقح غير 

ذلك كي  ر هذا مق خبلؿ سبوك ا ف  الحق  ف  األجياؿ البلوقح ، 

عـ االستمرار ف  االنتخاب لبنباتات المامبح ابى مةتول الحق  كل ذا ل

ألكثر مق جي  لبتركد مق انتقاؿ صفح المقاكمح مق جي  آلخر وتى 

الوصوؿ إلى االستقرار الوراث . كما انا  اإلمماف إجراء اختبار لبحامض 

النوكم لبنباتات المنتخبح كمقارنت ا مع اآل اء األصبيح لمعرفح ه  ودث 

 ( يوضل امبيح االنتخاب ف  النبتات 1أـ الِ. حم  رلم )تغير 

 

 ِخـؾ إعشاء االٔزخبة فٟ اٌج١ئبد اٌّغز٠خ
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 احلوشاء املكبفذخ املزكبهلخ لسىسخ الٌخُل

 Rhynchophorus ferrugineus Oliv. 
                                                                                  

 ًف حمند راجح د/ عف
/ اهلًئة العامة للبحىث أمراض نبات خمتص 

 العامة / ذمار اإلدارةالزراعٌ /  واإلرشاد

  
 

ف  اليمق مق لب  شرة سوسح النخي  الحمراء مسخران و ظ ور سجبت

، وفئاا  ف  محطح  حوث سيالعر كاإلرحاد اوث  ال يئح العامح لببحوث  

ر اليرل  الذم يعيش ف  منطقح غير كتممق خطورة هذق اآلفح ف  الطو

مرةيح داخ  جذع النخبح، وي  تحفر اليرلات ف  الجذع لتتغذل  شراهح 

ابى أنةجح الةاؽ الحيح محدثح أنفالان ف  جميع االتجاهات لتشم  ك  

الداخبيح مق الجذع فتفرغا مق محتوياتا مما يسدم إلى ححوب  األجعاء

لح إصا ح الفةاة  كتسدم إلى كموت الةع  األخضر كموت النخبح ف  وا

كةر أحجار النخي  المبيرة اند موضع اإلصا ح تحت ترثير الرياح أك أم 

كتةجي  الحشرة  مسخران  ف  اليمق ف   اكتشاؼمسثر خارج ، كلد تم 

 /مايو/ 26كادم وضرموت، ف  مديريح القطق منطقح )العقاد(  تاريخ 

لى مناط  النخي  ال امح هذق اآلفح الخطيرة إ انتقاؿـ كخوفان مق 2013

والح الطوارئ  لمواج ح هذق اآلفح  كالرمأابنت كزارة العرااح  اليمق ف 

 وي الخطيرة ك التعاكف مع المن مح الدكليح لؤلغذيح كالعرااح )الفاك(

 لرصد كممافحح هذق اآلفح. TCP/YEM/3404 (E)سينفذ مشركع الفاك

التةجي  المبمر ل ذق كنسكد ف  هذا الةياؽ ابى ضركرة االستفادة مق 
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اآلفح كاف الطريقح الوويدة الناجحح ف  الولت الراهق لممافحح سوسح 

النخي  الحمراء ف  منطقح التةجي  األكؿ ف  اليمق تتمث   إزالح النخي  

 تقطيع جذع النخبح  المصا ح كورل ا  اق طري المصاب كالتخبص منا 

 لبتخبص مق جميع األطوار المختبفح لآلفح.

 ذششح ٔدٔسح انذٛبح:ٔصف ان

      الرتبح: غمديح االجنحح 

  Coleoptera               
 فصيبح الخناف  الخرطوميح

   Curculionidae 
العبم    االسم

Rhynchophorus 
ferrugineus 

 

 ( ٕٚظخ دٔسح دٛبح انذششح 1شكم سلى )

                -:اإلصبثخأػشاض 

 انن ر ف  المروبح األكلىالحمراء  ةوسح النخي   اإلصا حيصعب معرفح 

لوجود اليرلات داخ  جذع النخبح. كلمق ف  المراو  المترخرة مق 

صمغيح  نيح البوف كذات راةحح كري ح مق  إفرازاتنبلو  ظ ور  اإلصا ح

 جذع النخبح.

المقركضح كالت  تشبا نشارة الخشب متةالطح  األنةجحكيممق مشاهدة 

 ووؿ النخبح،  األرضابى 

تصيب سوسح النخي   الذ وؿ كاالصفرار ابى الةع . راضإا  ر كما ت

ق سنح، ن را ياق اشر أامارهاالنخي  الصغيرة  الت  تق   أحجارالحمراء 

الف الةاؽ تموف طريح غضح كمق الة   اخترال ا، وي  تتغذل اليرلات 

 إلىالجذع، ك  تمم  دكرة ويات ا ك التال  تسدم  ابى ممونات داخ 

 هبلؾ النخبح.
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 االلتصبدٚخ:  األًْٛخ

وتتةبب ف  مخاطر ؿ التمر ت دد مناطق زرااح نخيالةوسح الحمراء  تتبا

تمػالي  الممافحػح   لتصاديح ف  ارتفاع إلاؿ المخاطر التصاديح وبيئيح تتمث

ؿ تشمكالتػ   ةتيراد إلا تاءإجػرا وتشديد الحجر النبات  ،  لي تماارتفاع ،ك

الةػوؽ     ف  الفةػاة  تمبفػح  رفع   إلىوتؤدي المةتورد ابى   إضافياابرن 

 . حالمحبي

ؿ تشمالنخيػػ  الحمػػراء صابح بةوةح إلان االناجمػػح  :المخػػاطر البيئيػػح

ؿ تقبيجانػب    إلػى  الممافحػح العيادة ف  استخداـ المبيدات الميمياةيح ف  

 إلػى  ك التال  تقبي  المةاوات الخضراء يػسدم  اإلصا حادد األحجار  فع  

هذه لخطػورة   .ونظرا ئػ   التبػوث البي زيادة ك يوم، التوازف الح اإلخبلؿ

البلزمػح لبحػد   حترازيح إلجراءات اإلاكافح  اتخاذ لضركرم افح بات من آلا

 هذق اآلفح كمخاطرها .من تفالم 

 

 -:نهذششح انجةشافٙ االَتشبس

توجػد فػ  الباكةػتاف، اندكنيةػيا،      كلآلفا.  األصب ال ند الموطق تعتبر 

 اإلمػارات الةػعوديح،   الممبمػح العر يػح  نما، تايبند،الفببػيق،  ورمػا، سػيرال   

، األردفالعر يح المتحدة، العراؽ، المويت، البحريق، لطػر، سػبطنح امػاف،    

 ف  اليمق. أخيرا، مصر. اسبانيا كسجبت ف  سوريا ك إيراف

النخي  كمن ا  أحجارادة مق  أنواعتصيب سوسح النخي   انًذٖ انؼبئهٙ:

ند، نخي  العيت، نخي  العينح، نخي  الةمر، )نخي  الثمر، نخي  جوز ال 

 النخي  المبم ، النخي  البرم )الووش (.

 :Integrated Pest Management-IPMانًتكبيهخ نآلفخ  اإلداسح

 انذجش انضساػٙ :  أٔاًل:

 ( يض، يرلات، اذارل، وشرق كامبح ) اآلفح أطوارن را ألف جميع      

  فةاة  النخي  مق المناط  تعيش داخ  جذع النخي  لذلك فاف  نق
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ف  انتشار سوسح  أساس المصا ح إلى المناط  الغير مصا ح يعتبر اامبلن  

النخي  الحمراء. كلمق التطبي  الصارـ لقوانيق الحجر العراا  الداخب  

كالخارج  يعتبر مق أهم العوام  الت  تةااد ف  ممافحح هذق اآلفح كالحد 

 مق انتشارها.

 :ًذصٕليبد انػًهٛبد خذ ثبًَٛب:

 ن افح  ةاتيق النخي  أيضان تعتبر مق أهم العوام  لبممافحح وي  أف:

ن افح لمح النخبح "الجمارة"  استمرار كومايح إ ط الةع  مق المواد ( 1

 العضويح المتحببح.

ألف الجركح الناجمح اق امبيات الخدمات أحجار النخي  جرح  ( ادـ2

لمفضبح إلناث سوسح النخي  العراايح كغيرها تعتبر مق األماكق ا

الحمراء لوضع  يض ا. لذا فرف معالجح هذق الجركح  المبيدات 

( أيضان   ذق اسبح ككذلك غمر النخبح )الفةاة الميماكيح المن

 المبيدات تعتبر إودل الطرؽ لمنع دخوؿ اآلفح إلى النخبح.

 سم مق القاادة. 120اند لطع الةع  يجب أف ُيقطع ابى مةافح (  3

ف  المعركاح كالتخبص من ا التصاديح كسريعح  دـ ترؾ  قايا النخي ا(  4

  الفطريات.
 

 انًكبفذخ انًٛكبَٛكٛخ: ثبنثًب:

التخبص مق النخي  الميت كالنخي  الم م  كالنخي  المصاب  شدة  .1

ة كذلك لبتخبص مق فيجب تقطيع جذع النخي  إلى أجعاء صغير

المصاب ابى أف داخ  جذع النخي   الت  األطوار المختبفح الةوسح

  صورة تامح. تحرؽ جميع األجعاء

استخداـ المصاةد الفرمونيح الغذاةيح لجذب سوسح النخي   .2

 الحمراء:

ُيعتبر جذب كصيد أاداد الحشرات المامبح لةوسح النخي  الحمراء مق   

 هذق اآلفح كما يسدم استخداـ هذق المصاةد إلى:أهم العوام  لتقبي  أاداد 
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 أ( التخبص مق أاداد كبيرة مق اآلفح.

 ب( مرالبح كجود اآلفح.

أف أفض  الوساة  لممافحح سوسح النخي  الحمراء هو استعماؿ الفرموف 

التجمع  مع لطع مق جذع النخي  أك لطع مق لصب الةمر المغمورة 

لةعوديح )الت  ه  ابارة اق سط   محبوؿ المبيد المناسب ف  المصيدة ا

سعح خمةح لترات مع أر عح فتحات جانبيح  القرب مق وافح الةط  

سم ابى أف يعب  الفرموف التجمع   1سم كارض  2.5العبويح  طوؿ 

  وسط غطاء(.

 انًكبفذخ انذٕٛٚخ أٔ انجٕٛنٕجٛخ: ساثؼًب:

 الممافحح هو الحمراء النخي  لةوسح المتمامبح اإلدارة اناصر أهم مق إف

الممافحح استخداـ النيماتود الممرضح  كساة  ضمق كمق .ل ا البيولوجيح

. .Entomo-Pathogenic nematodes (EPNs) Steinernema spp لبحشرات 

 مق المثير إ ادة إلى تسدم األنواع هذق أف المختبريح التجارب ف  كجد كلد

 طى الفطركما أا. Heterorhabditis sppكمن ا  النخي  سوسح أاداد

Beauveria bassiana    نتاة  جيدة ف  التجارب المختبريح Beauveria 

bassiana. 

 الحمراء،  النخي  سوسح مق كبيرة أاداد لت  إلى الوساة  هذق أدت كلد

 لبمعيد واجح كلمق هناؾ .مجتمعح أك  مفردها الطرؽ هذق استخدمت سواء

 هذق ااتماد لب  لجراحا كمقدار كالولت  الوسيبح يتعب  فيما البح  مق

 .الحمراء النخي  لةوسح المتمامبح اإلدارة  تقنيات ضمق الوساة 

 انًكبفذخ انكًٛبٔٚخ: خبيسًب:

كتشم  استعماؿ المبيدات إما كلاةيا أك ابلجيا ، فببولايح يتم رش أود 

مادة ناحرة الصقح كاستخداـ نوع  إضافحالمبيدات الةاةبح المةتحببح مع 

ـ لضماف كصوؿ المبيد لمنطقح التاج  3.5عدلح طول ا مق األنا يب الم

كلوااد الةع  )المرب( كالبي  كه  أماكق تواجد الحشرات المامبح ، أك 

 التعفير  رود المبيدات المةحوليح غير القا بح لببب  خبطا  الرم   نةبح 

كيوضع المخبوط ف  منطقح التاج كلوااد الةع  ، كتتم هذق  1:1
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ف  المعارع المصا ح كالمحيطح   ا لتجنب استفحاؿ  الممافحح الولاةيح

اإلصا ح ف  كبي ما . أما الممافحح العبلجيح فيتم في ا الحقق  المبيدات 

اق طري  تثبيت أر ع مواسير المنيوـ  4:1الةاةبح المخففح  الماء  معدؿ 

سم(  واسطح مةامير ابى حم  لوس ووؿ 20-15مبم كطوؿ  16)لطر 

سم كيصب في ا المبيد المخف  ، كما يتم 10 حوال   اإلصا حكأابى مماف 

الميماكيح ف  والح كجود فجوات  النخي  أك  األلراصالتبخير  وضع 

لرص كيغب  ابيا  االسمنت  2-1كيوضع  اإلصا ح عم  وفرة فوؽ مماف 

 كالجب  جيدا .

كتوجد  عض االختبلفات ف  المبيدات المةتخدمح مق  بد آلخر ، وي  

 ألراص% مةتحبب ف  الرش اادة ككذلك 25المارحاؿ يةتخدـ مبيد 

، أما ف  الممبمح العر يح  اإلماراتالفوستوكةيق ف  التبخير ف  دكلح 

سم 10-5 حوال   اإلصا حالةعوديح فيتم وقق جذع النخبح فوؽ منطقح 

أنا يب  8-4ف  ووال   2:1 مخبوط مق مواد ديةي  كدكرسباف  نةبح 

سم مق مخبوط المبيديق الةا قيق 10يصب ت ف  الجذع ثم بالمنيوـ تث

% محبب ، وي  يخبط المبيد 10فيا مع معامبح التر ح  مبيد فيوراداف 

مع التر ح )خر شح( تحت مةقط الةع  كذلك لب  الرم مباحرة ، أما 

ف  تبخير الفتحات الموجودة ف  جذع النخبح كأماكق اإلصا ح فتةتعم  

 (( .  مادة  ارادايمبور ك نعيق )) ارادكك 

 ٔانتذسٚت: اإلسشبد

لتطبي  الممافحح المتمامبح لةوسح النخي  الحمراء، فرف تعاكف       

المعارع م م جدان إلنجاح  رنام  الممافحح المتمامبح كذلك  تعريفا ابى 

هذق اآلفح كمدل خطورت ا كأيضان  تدريبا ابى إجراء امبيات الممافحح 

 .معا المختبفح  نفةا حخصيان ككذلك العامبيق

 الخاتمح:

أف الطريقح الوويدة الناجحح ف  الولت الراهق لممافحح سوسح        

النخي  الحمراء ف  منطقح التةجي  األكؿ ف  اليمق تتمث   إزالح النخي  

المصاب كالتخبص منا  كذلك  تقطيع جذع النخبح  المصا ح كورل ا 
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النخبح  لبتخبص مق جميع األطوار المختبفح لآلفح وي  أف ورؽ جذع

 دكف تقطيع ال يف   الغرض المطبوب كوف األطوار المختبفح لآلفح 

كالموجودة  وسط الجذع ال تترثر كيممن ا إكماؿ دكرة ويات ا. لذا ال  د 

  .مق تقطيع أجعاء النخي  المصاب إلى لطع صغيرة كمق ثم ورل ا
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 عبده صاحل علٌ القعنٌ 

 عة واليشر رئًس قسه الطبا
 

 :ـــخيمذي

القديمح المعركفح ف   األصوؿ الوراثيح( مق لمل  بدمالعب  )يعتبر 

اآل اء كاألجداد، كخاصح النةاء البلت   يعراااليمق كالمفيدة كالذم كاف 

يعرفق ما معنى العب  كفاةدتا لبجةم كالصحح كالتعام  معا  طرلح 

الصاةموف استخداما ف  جيدة تعطيا االستةاغح كالمذاؽ الجيديق. كيفض  

الوجبح اليمنيح الش يرة المعركفح  ال ريش المضاؼ ألي ا الودؾ )دهق مق 

إليح المباش( ف  ح ر رمضاف ككذلك الشر ح المرغو ح مع كجبح 

كهو ما  الوجودأك أصبل نادرا  ى،اإلفطار كالعشاء. إال أف هذا الصن  اختف

خاصح ف  ح ر محصوؿ تقبيدم محبب اند الناس أهم يشم  فقداف 

كاف منتشرا ف  لاع ج راف  العب  هو المحصوؿ الببدم الذم . رمضاف

يةحبون ا  كوجارأ ،أك الحمير ، الجماؿ  امبيات وصادق متعبا غير اف

تةمى مجرات خب  الحيواف كذلك سبب التصاؽ العصافح  الحبح كهنا لم 

ح ثناء الدراس  الطريقأالحبوب اق العصافات  يمق مق الة   فص 

الحيوانيح كالت  لم يتم فصب ا  شم  كب  إال  المطاوق اليدكيح وةب 

 .الطواويق ج ءمإفادة النةاء المعاراات كبيرات الةق البلت  اشق لب  
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 :صساػخ انؼهس

المشػا  ح كػالقمل كالشػعير     األخرليعرع العب  كما تعرع المحاصي  

يح زرااتػا  كف  نف  المواسم غير نف امرق ألصر )ح ريق كنص  مق  دا

كوتى وصادق( كيعرع معتمدا ابػى اإلمطػار كفػ  الولػت الحػال  لبػت       

البػاوثيق كال يئػح العامػح لببحػوث      إلػى كالةساؿ موجا  زرااتا كثيرا. 

محصػوؿ فػ  دراسػت م كأ حػاث م كهػو مػق       هػذا ال يقػع  العراايح أيػق  

نقػوؿ أن ػا    إفالمحبيح ال امح كاألصناؼ األخرل الت  نةتطيع  المحاصي 

ضت أك أصبحت  شم  نادر جدا مع افتراض المحاف ح ابي ا مق لبػ   انقر

 .الم تميق كخاصح الباوثيق

   

 :تٕاجذ ْزا انًذصٕل

تتوفر  ذكرق  شم  ححيل ف   عض لرل لاع ج راف مثػ  يفػاع كمنقػذة    

م  ذكر منذ فترة طويبح كالقعمح وي  أف  عض مق المعارايق يوجد لدي 

 كيجددكا زرااتا ك  ااـ.

 فقد أكدفمق خبلؿ مقا بح مع  عض المعاراات ف  القرل الةا   ذكرها 

ثر ما تعان  منػا   رف هذا الصن  لبي  العرااح مق حدة ما يعانوا منا كأك

 استخداـ فرز الحبوب أكال  ركؿ كدلػح فػ  المػدلات       الدارسالنةاء اند 

القديمح كهو ابارة اق ووض مبن  مػق الحجػارة    الت  توجد ف  البيوت 

مق الداخ  كالخارج ثم إضافح الحبوب المدركسح إلػى     اإلسمنتكمغطى 

الحػػوض ك الرجػػع  العصػػ  ذات الشػػعبتيق ثػػم إلػػى المطػػاوق اليدكيػػح 

المتوفرة مع ك  معارع ننذاؾ ف  أسف  البيت وتى جاءت الطواويق الت  

 ح.وبت مح  المطاوق الحجريح القديم
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 نــُـعـبس ثبلزطــاإلكض
Graft age (budding and grafting) 

 

 و/ أمحد قائد
 املىارد الطبًعًة املتحددةحبىث مركس 

 

 

التطعيم  رنوااا كأحمالا المختبفح هو العمبيح الطبيعيح أك الصناايح إف 

تحام ا كالت  ينشا ان ا اتحاد جعء مق نبات مع أخر  الطريقح الت  ينت  ال

 .ف نبات متمام  كاودف  كيا

 :)ش٠ف اٌزـؼ١ُ*رؼ

هو فق تركيب أك تثبيت أنةػجا نبػات تحتػول ابػ   ػرام أك       :التطعيم

كذلك لم  يحدث ل ما االلتحػاـ  ء ات أخر  طريقا مابثر اب  أنةجا نأك

يوص  نموق كتطورق كيةمى النبات   التواف  معَا ليمونا نباتَا جديدَا كاودَا.

كالثػػػان   م يمػػػوف المجمػػوع الخضػػرم  الػػذ  (scionاألكؿ  ػػالطعم ) 

 ( الذم يموف المجموع الجذرم .stockاألص )

كامومَا يعتبر التطعيم مق أهم طرؽ التماثر الخضرم ف  النباتات 

 البةتانيح 

هو ابارة اق أم جعء أك نةي  مق النبات يحتول اب   رام الطعم : *

ص  كاود )ايق( أك مةاوا تحتول اب  أكثر مق  رام يثبت اب  األ

 كيموف ف  نموق المجموع الخضرم . االتحادالذم يتواف  معا ف  
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كيقصد  ا النبات الذم يخصص مجمواا الجذرم أك سالا ػ األص  :*

لتطعيم جعء مق نبات أخر ابيا لتمويق نبات كام  النمو .كغالبَا ما تموف 

 األصوؿ حتبلت  ذريح أك خضريا تتماثر  العق  أك الترليد.

هو ابارة اق نةي  نبات  رفيع يقع  يق نةي  البحاء  ػ المامبيوـ:*

كالخشب ف  األسطوانح الوااةيح ك خبل ياء ميرستيميح يموف ل ا القدرة 

يا جديدة .كلم  يموف االلتحاـ ناجل ال د أف بلاب  االنقةاـ كتمويق خ

 .لتطعيم مطا قَا مع كامبيوـ األص يموف كامبيوـ ا

ياء  رانشيميا رو  يتموف مق خبلكهو ابارة اق نةي  ج ػ المالوس:*

ؿ اب  أنةجا نباتيا مجركوح .كتموف األنةجح المجركوح اند اتصا

 ياء ويا ف  الطعم كاألص  .لمنطقا االلتحاـ منبثقح مق خبل

تماـ إأهم الخطوات ال امح ف  امبيح callus tissue)  )كيموف نةي  المال

 .التطعيم الناجل

مق مةاوا أك فرع نبات  امرة ااـ أك كهو ابارة اق جعاء  :ػ القبم*

ااماف اب  أف يحتوم اب  أكثر  رام .كتموف  ريتيا مث   ريا فبم 

 الرصاص اند تركيبا اب  األص  .

كهنا تقصد  ا اتحاد فرع مق نبات مع فرع مق نبات  ػ التطعيم  البص  :*

أخر  البص   ين ما كالر ط  عد تجريل ج ت  البص  .اب  أف يموف ك  

 ألص  كالطعم متصبَل كناميَا اب  المجموع الجذرم .مق ا

 

 أْذاف انتؽؼٛى :ـ

المحاف ح اب  الةبلالت الجديدة .يعتبر التطعيم كسيبا سريعح  -1

( كمشا  ح ألم ات ا مق النباتات clonesكناجحح لحف  الةبلالت )

ويات كالت  ال يممق إكثارهم الجوز  كالتفا البةتانيح مث  البوز ك
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د أك العق  لصعو ح تختب  الجذكر ابي ا كالحصوؿ اب   الترلي

 أاداد كافيح من ا.

إكثار األصناؼ البل ذريا هناؾ  عض األصناؼ اديمح البذرة مث   -2

ك عض الحمضيات كالبرتقاؿ أك سرق .كالجوافح   عض أصناؼ العنب.

 النباتيح لعدـ أنتاج البذكر.

 ا كتموف مقاكمح لبعض االستفادة مق أصوؿ معينح ممتازة ف  أنتاج -3

 .األمراض كاآلفات كصفات جذريح اذ ح ال توجد ف  جذكر الصن  نفةا

يةيح مق الناويح تغيير أصناؼ البةتاف .كهذا يموف  تغير األصناؼ الرة- 4

 .كالتجاريح لتصاديحاال

اب   اإلسراع ف  نمو الشتبلت :. لو تركت الشتبلت ف   رام  لتنمو -5

سنا أك لم  تثمر ك واسطح التطعيم   15ػ5مق جذكرها فرن ا تةتغرؽ 

نختصر تبك المدة  استخداـ أفرع تبك الشتبلت كطعوـ أحجار كبيرة 

 .أك أصوؿ مقصرة

 .ابلج األجعاء التالفح مق النبات المعمرة -6

:ػ المش  اق األمراض الفيركسيح الت  تصيب النباتات البةتانيح 7

شرات كذلك  استخداـ أصوؿ ككذلك التغبب اب  اآلفات كاألمراض كالح

مقاكما لؤلمراض كاآلفات كالحشرات كالتغبب اب  أضرارها مث  استعماؿ 

 أصناؼ النارن  المقاكـ لمرض لتصمغ كافق الجذكر.

التبمير ف  األثمار كالتغبب اب  ال ركؼ الجويح الغير مناسبح كذلك  :ػ8

 .قيعب  أصناؼ مقاكما لببركدة كالص تطعيم  عض أصناؼ الحمضيات ا

 

 انششٔغ انالصيخ إلَجبح ػًهّٛ انتؽؼٛى:ــ 

ػ التجان   يق األص  كالطعم:ػ ال  د أف يموف هناؾ تواف  نبات   يق 1

 األص  كالطعم .

ػ التحاـ النةي  المامبيوم  ف  منطقح االلتحاـ :ػ يجب تطا   التحاـ 2

 األنةجح البرستيميا المامبيوميا لم  مق األص  كالطعم .كيعتبر الر ط

 المحمم لمنطقا التطعيم حرطَا أساسيَا لنجاوا .
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ػػ ومايح الطعم مق الجفاؼ كاختيار أفض  مواد لبتطعيم كيموف أنةب 3

كلت ألجراء امبيح التطعيم لب  تفتل البراام كلب  خركج ا مق طور 

 ناسبح لنمو الطعم .مالةموف أك اند مبلةمح درجح الحرارة كالرطو ح ال

فةيولوجيح التامح لؤلص  كالطعم كلت التطعيم ػػ أف تموف الحالح ال4

جيدة كذلك مق ج ح خبوها مق األمراض كاآلفات مع اختعان ا لمميات 

 .حفيكا كر وهيدراتيح

ػػ يجب العنايح  األجعاء المطعمح كاالهتماـ  العمبيات العراايح ف  5

كاآلفات كاألمراض  الععي  كممافحح الحشاةشكأكلات ا كالرم كالتةميد 

كر ط الطعم  النموات الحديثح الت  ت  ر اب  األص ، حلازإشرات ككالح

النام  إلى داامح لحمايتا مق االنمةار كفك الر ط  عد نجاح االلتحاـ 

 .أسا يع 3-2فترة 

 
 *لٕاػذ أجشاء انتؽؼٛى :ــ  -

 كلي  لفازات كلب  لفازات. ػ ن افح األيدم لمنع تبوث الجركح1

 كتقطع  شم  أمب  مق دكف نتوءات. التطعيم وادة أآلتػػ أف تموف 2

 وةب المراد تطعيما. ػػ يحضر األص  أكاَل ثم يحضر القبم  عمر ااـ3

 م ارة فاةقح كفػ  مةػتول كاوػد    ف  األص  كالطعم  القطوع  عم ػػ ت4

 .كأف تموف الةطوح مبةا.

 لب واء امبيح تطعيم .لؤلص  كالطعم كادـ ترؾ فراغ ػػ  إتقاف الر ط 5

 .بحاء كالمامبيوـ ف  الطعم كاألص ا   التاـ لػػ يجب التط6

ػػ ومايح الجركح  عد أنت ا العمبيح  التغطيح  شمع التطعيم لمنع تبوث ا 7

 لتبخير.نتيجح ا كجفاؼ الماء
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 التقانات اهليئة لنقلر مستشا    الشرجيب منصور د.خليل

 

 ــدخــل:م
ض احللكة التاسعة مً ٍرِ الشلشلة، ّاليت جسى الشابل مً ٍرِ اليشسة، عس 36مت يف العدد      

فَٔا تياّل جمنْعة مً املفأٍه ّاملصطلحات األساسٔة العامة يف اإلزشاد ّاالتصال ّالتدزٓب 

ّاإلعالو الززاعٕ. ّقد مشلت تلك احللكة بعض االصطالحات كـ "ىزعة التشابُ/التناثل"، 

التكاىات، ّامليظنة، ّاليظاو املعسيف الززاعٕ، ّاملَية، ّ"املتابعة"، ّالتكاىات/التكاىات املالئنة، ّىكل 

ّاملعسفة احمللٔة، ّقابلٔة التعله، ّاملكالة، ّاملكالة العلنٔة، ّالتلخٔص، ّاليْع االجتناعٕ 

"اجليدز"، ّحتلٔل اليْع االجتناعٕ، ّالبحْث اإلجسائٔة، ّالززاعة، ّالبحْث التطبٔكٔة، ّالبحْث 

ّٔز، ّالببلْغسافٔا، ّعله األحٔاء أّ البْٔلْجٔا، ّعله اليبات، ّىزٓف األساسٔة، ّاالعتكاد، ّا لتح

األدمػة، ّغشل الدماغ، ّلػة اجلشد، ّاإلذاعة، ّاملٔزاىٔة، ّالبريّقساطٔة ّغريٍا. ّتْاصاًل مع 

مً اليشسة،  37مفأٍه تلك احللكة، سٔته يف ٍرِ احللكة )احلادٓة عشسة(، ّاليت تظَس يف العدد 

نْعة جدٓدة مً املفأٍه ّاالصطالحات اليت ٓأمل الكاتب أٌ جيد فَٔا الكازئ الفائدة تياّل جم

 املسجْة. 

 . احلنل٘ اإلعالمٔ٘/االتصالٔ٘/اإلرشادٓ٘: 133
ه  ابارة اق سبةبح مق األنشطح المترا طح كالممثفح الت  تةتخدـ في ا طرؽ 

ح طريقح أك تعتبر الحمبوات مختبفح لتحقي  هدؼ محدد. كال كأساليب كلن

أسبو ان  حّد ذات ا،    إن ا تضم أكثر مق طريقح كادة أساليب كأدكات ككساة ، 
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كتتركع الحمبح اادة ووؿ فمرة كاودة أك موضوع كاود، كلد يموف لبحمبح 

"رسالح اتصاليح" كاودة أك أكثر، ترتبط  موضوا ا الرةي  العاـ، أك  فمرت ا 

يصال ا لفئح الجم ور المةت دؼ المحدد المحوريح الت  تداو إلي ا كتةعى إلى إ

 مةبقان. 

كما لد تشم  الحمبح مجرد أفمار فقط كالن افح أك المحاف ح ابى البيئح أك 

ممافحح أود اآلفات النباتيح كالحيوانيح، كلد تشم  أيضان خدمح أك سبعح "منت " 

أك أكثر ترتبط  موضوع أك فمرة الحمبح أك  الرسالح/الرساة  الت  تقوـ 

حمبح  نشرها كتعميم ا. كف  هذق الحالح يموف لبحمبح حّقيق أودهما تواوم ال

إابلم  اتصال  إرحادم أك تعبيم ، أم الجانب غير المادم،  ينما يتمث  الشّ  

اآلخر  الجانب الػ "مادم" كهو "الخدمح" أك "المنت " أك "الةبعح" المصاوبح، 

طفاؿ أك تطعيم "الحيوانات" كبقاح معيق ف  ومبح تواويح تداو إلى تطعيم األ

 ضد مرض معيق. 

 . التينٔ٘ املشتدام٘: 134
امبيح يتناغم في ا استغبلؿ الموارد، كتوج ات االستثمار، كمناو  التنميح 

التمنولوجيح، كتغيير المسسةات، كتعّعز كبلن مق إممانات الحاضر كالمةتقب  

فإف "التنميح . كف  صياغح أخرل، 2لبوفاء  اوتياجات اإلنةاف كتطبعاتا

المةتدامح ه : توفير اوتياجات األجياؿ الراهنح، كلمق دكف ورماف األجياؿ 

 .3القادمح مق وق ا ف  الحصوؿ ابى اوتياجات ا"

 . عله االدتناع الزٓفٕ: 135
هو فرع مق فركع ابم االجتماع، كي تم  دراسح الحياة االجتماايح ف  

 .4المجتمعات الريفيح
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 . عله اللغ٘: 136
 تم هذا العبم  دراسح لغات اإلنةاف القديمح كالحديثح، كنشرت ا كتطورها، "ي

ككذا مقارنت ا، كيبيق المبلمل المشتركح فيما  ين ا. كما ي تم ابم البغح 

 دراسح لغات الشعوب الت  تعرؼ المتا ح، أك تبك الت  تج ب ا. كي تم االم 

وب، كالجوانب المختبفح البغح أيضان  دراسح العبللح  يق لغح أم حعب مق الشع

 .5لثقافح هذا الشعب"

 . األسزٗ: 137
مجمواح مق األفراد ذكم صبلت معينح مق لرا ح أك نةب، ينحدر  عض م مق 

 عض أك يعيشوف معان. ككانت األسرة ف  الجمااات األكلى كاسعح ك  الةعح، 

وـ  حي  تةاكم العشيرة، ككانت تةمى وينئٍذ  األسرة "الممتدة"، ثم أخذ مف 

األسرة يضي  حيئان فشيئان، وتى أصبل يقصد   ا: العكج كزكجا كأكالدهما ما 

، كتةمى وينئٍذ "األسرة النوكيح أك البةيطح". كتعتبر األسرة 6داموا ف  كنف ما

 المموف األساس  ألم مجتمع أك الوودة الرةيةيح فيا.

 . األسزٗ اليّْٓ٘:138
مق: العكج كزكجتا كأطفال ما.  كه  ابارة اق جمااح اجتماايح صغيرة تتموف

 .7كيطب  ابى هذق األسرة أويانان  ػ "األسرة العكاجيح"

 . األسزٗ املنتدٗ:139
لد يحدث أف تن ّم ادة أسر نوكيح أك "زكاجيح"، لتصبل أسرة كاودة يرتبط 

أفرادها  را طح الدـ، كيعيش إفراد هذق األسرة ف  مةمق كاود، كيةود  ين م 

. كيطب  ابى هذق األسرة اصطبلح أك تةميح "األسرة التعاكف االلتصادم

 .8الممتدة"

                                            
5
 2002311
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 : انكتبة .140

ُيعّرؼ المتاب  رنا "أم مطبوع مجبد أك لا   لبتجبيد". كهناؾ مق يرل  رنا 

"مطبوع  غبلؼ أك  دكف غبلؼ يشتم  ابى أكثر مق ماةح صفحح". أما 

قد  اّرفت المتاب  رنا المن مح العالميح لبتعبيم كلبثقافح كالعبوـ )اليونةمو( ف

 . 9صفحح مق دكف صفحات الغبلؼ" 49"أم مطبوع تعيد صفحاتا اق 

 . البطال٘:141
 طوالن ك طبلنان: ذهب  جاء ف  لةاف العرب لولا: " ط  الش ء يبط   طبلن ك

ضيااان كخةران. ك ط   طالح ... يبط   طالح ... أم تعّط ، ف و  ّطاؿ". كمق 

إلحارة إلى معجم >المنجد ف  البغح كاألابلـ<، الذم المعاجم الحديثح، يممق ا

 اَرؼ البطالح  رن ا: "التعّط  كالتفّرغ مق العم : تعّط  كتفّرغ ف و  ّطاؿ". 

أما أ ةط التعريفات كأكثرها تعميمان، ف و ما كرد ف  الموسواح االلتصاديح، 

تول  ال كالذم يرل أف البطالح ه : "تعّط  العام  اق العم "، أك "ه  والح 

إرادم اق العم  الستحالح كجودق". أما معجم العبوـ االجتماايح، فقد وّددها 

  رن ا: "والح تعّط  الشخص اق العم  ف  والح ادـ توفرق". 

( البطالح  رن ا: "والح الفرد العاط  اق ILOكلد اّرفت من مح العم  الدكل  )

د مةتول األجر الةاةد، العم  كالقادر ابيا كالراغب فيا كيبح  انا كيقببا ان

. كهناؾ أنواع مختبفح مق البطالح كػ "البطالح المقّنعح"، 10كلمق دكف جدكل"

ك"البطالح الموسميح"، كهناؾ أيضان "البطالح الةافرة"، ك"البطالح الدكريح"، 

ك"البطالح ال يمبيح" كغيرها مق أنواع البطالح األخرل. كيتم وةاب معّدؿ 
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واص  لةمح "ادد العاطبيق اق العم " ابى "مجموع  البطالح  واسطح المعادلح:

 .100لوة العم " مضرك ان ف  

 . البحح العلنٕ:142
هو "كسيبح لبلستعبلـ كاالستقصاء المن م كالدلي  الذم يقوـ  ا الباو  لغرض 

اكتشاؼ معبومات أك  ابللات جديدة،  اإلضافح إلى تطوير أك تصحيل أك 

، ابى أف يتم هذا الفحص كاالستعبلـ الدلي ، تحقي  المعبومات الموجودة فعبلن

 اّتباع خطوات المن   العبم ، كاختيار الطريقح كاألدكات البلزمح لببح  كجمع 

 . 11البيانات المطبو ح"

 . الكٔه: 143
 دءان  المعنى البغوم، فإف مفرد القيم هو "ليمح"، كه  مشتقح مق "لاـ .. لومان، 

ان. كليمح الش ء "لدرق" أك "ثمنا"، كتعن  كليامان كلومحن" أم انتصب كالف

االاتداؿ كاالستقرار كالثبات ابى الشيئ. كاصطبلوان، فإف هناؾ معاٍف مختبفح 

ما كإيثارق، ابى ااتبار أنا   ش ءلبف ح "القيمح"، كالداللح ابى مول  االاتعاز 

ثميق كنفي ، أك الداللح ابى "التقويم" كعم  اقب  ممّيع لواما المقارنح 

. كف  مجاؿ ابم النف ، كخاصح االجتماا  منا، يتم الر ط اادة  يق 12الحممك

 القيم ك يق الةبوؾ. 

فالقيم "تن يمات معقدة ألوماـ اقبيح انفعاليح معّممح نحو األحخاص أك األحياء 

أك المعان  سواء أكاف التفضي  الناحئ اق هذق التقديرات المتفاكتح صريحان أـ 

نتصور هذق التقديرات ابى أساس أن ا امتداد يبدأ  ضمنيان. كمق المممق أف

 .13فض التقّب  كيمّر  التول  كينت    الر
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 . الشن٘ الصخصٔ٘: 144

يةتخدـ اامح الناس "الةمات" لوص  األفراد كقول م ..  رف فبلنان "مرح"، أك 

"كئيب" أك "منبةط". كيعّرؼ العالم "إلبورت" "الةمح"  رن ا: "ن اـ اصب  

كيعم  ابى جع  المثيرات المتعددة  -يختص  الفرد –ااـ  نفة  مركعم

كتوجيا أحماؿ متعددة مق الةبوؾ  ارمتةاكيح كظيفيان، كما يعم  ابى إصد

. كيةتخدـ تعبير "الةمح"   دؼ كص  الةبوؾ أك التنبس 14التميف  كالتعبيرم"

 ا. كتسثر "سمات" أم حخص ف  سبوكا، ألن ا تخب  لديا ميبلن الستجا ات 

عح كداةمح نةبيان. ككشفت الدراسات تعّدد كتنوع "الةمات" ابر الثقافات كاس

 كالم ق المختبفح.

 . احلاسب اآللٕ )الكنبْٔتز(: 145
يةميا البعض الحاسوب، أك الحاسب االلمتركن ، أك الممبيوتر، كر ما كاف هناؾ 

ألفاظان غيرها لتةميتا ف  أجعاء مختبفح مق الوطق العر  . كجميع هذق 

لفاظ، ابى أيح واؿ، تعن  حيئان كاودان هو أف الحاسوب ابارة اق "نلح" األ

مةاادة لبعق  البشرم ف  إجراء العمبيات الحةا يح كالمنطقيح، كلدي ا القدرة 

ابى تبق  ما يتم إدخالا مق  يانات   ا، كإجراء امبيات ابي ا  واسطح  رنام  

  ذلك يتم  ةراح مق التعبيمات، كتخعين ا، كاسترجاا ا كمخرجات، كك

فاةقح ابى حاحح يةتطيع المةتخدـ رؤيح تبك المخرجات ابي ا  عينيا 

المجردتيق، كيةتطيع أيضان تفةيرها، كاالستدالؿ ابي ا. كما يممق لبشخص 

أيضان القياـ  تعكيد تبك اآللح  تغذيح ااةدة أك راجعح إلجراء التعديبلت الت  

 طبوب تحقيقا.يراها مناسبح وةب الغرض المقصود أك الم

 . التعلٔه مبشاعدٗ احلاسب اآللٕ: 146
يةتخدـ الحاسب اآلل  ف  العمبيح التعبيميح كوسيبح مةاادة، أك كوسيط 

تعبيم  لعرض  عض المقررات الدراسيح التخصصيح المختبفح، كارض  عض 
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 نشرة البحوث واإلرشاد الزراعي 

 
المعبومات الت  يممق استخدام ا ف  مختب  الموال  التعبيميح. كيركع 

الحاسب اآلل " ابى  أنشطح مث : التعبيم العادم، أك  "التعبيم  مةاادة

التصحيح  )العبلج ( كاإلثراة . كما يةااد "التعبيم  مةاادة الحاسوب" ابى 

أداء  عض الم ارات كإتقان ا، فضبلن اق تقديم االختيارات العديدة  واسطتا مق 

 . 15أج  تة ي  كتيةير اكتةاب المعبومات كالمعارؼ الدراسيح

 علٔه املربمج: . الت147
ظ ر هذا المصطبل ف  الةتينيات مق القرف العشريق المنصرـ، اندما صدر   

  فكتا ان  نف  التةميح ووؿ التعبيم المبرم  كالتقنيات التعبيميح لعالم الن

التر وم "إـ. سمنر". كوين ا، لم تمق لد  دأت استخدامات الحاسب اآلل ، كلم 

ثورة المعبومات كاالتصاؿ"، أك "ثورة تمق لد ظ رت ما ُارؼ الوقان  ػ "

 المعبوماتيح". 

أم أف التعبيم المبرم  لم يمق مبرمجان  الحاسب اآلل ، الذم لم ي  ر إال ف  

مطبع الةبعينيات،    كاف ابارة اق كتب دراسيح تترتب في ا موضواات 

الدراسح  طريقح منطقيح، يةب  ك  موضوع اختبارات لببيح ابى الطالب أف 

ها ك  ينتق  تبقاةيا إلى الدرس التال . كيممق لبطالب أف يقفع موضواان يجتاز

أم  –أك مواضيع ادة كفقان لقدراتا الذاتيح. ككاف ظ ور هذا النوع مق التعبيم 

 مثا ح نقطح انطبلؽ لبركز ادد مق المفاهيم األخرل ذات العبللح  -المبرم 

نفرادم"، ككذا "التعبيم كمف وـ "التعبيم الذات "، ك"التعبيم الفردم أك اال

التفااب "، كالت  ظ رت كمصطبحات تعبيميح كتر ويح ف  كلت الو  ل  ور 

 "التعبيم المبرم ".
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 نشرة البحوث واإلرشاد الزراعي 

 
 . اليظه اخلبريٗ: 148

ُيقصد  ػ "الن اـ الخبير" ذلك الن اـ الذم يقّدـ المةاادة العبميح أك الفنيح 

ماسح إليا، أك اند لبمةتخدـ ف  ظ  غياب كجود خبير  شرم، أك ادـ الحاجح ال

الرغبح ف  تقبي  تمالي  استقداـ خبير  شرم، ككذا اندما يموف ال دؼ هو 

الحصوؿ ابى معبومات اك نصاةل سريعح كااجبح خبلؿ كلت لصير أك ما حا ا 

 ذلك مق ال ركؼ كاألوواؿ. 

كيعتمد "الن اـ الخبير" ف   ناءق أك تمويق إطارق ال يمب  العاـ ابى استخداـ 

معرفيح مق مصادر رةيةيح كثانويح متعددة مق  ين ا الخبراء البشرييق مدخبلت 

أنفة م، ككذا ابى استخداـ مجمواح مق القوااد كالبداة  كالطرؽ أك التقنيات 

الحوسبيح كأساليب الذكاء االصطناا  ابى النحو الذم يجع  الن اـ الخبير 

 -معينح  طبيعح الحاؿ  حدكد– صورتا الن اةيح لادران ابى التفاا  مع المةتخدـ 

لتقديم النصاةل كاإلجا ات الذكيح كفقان لما يقدما المةتخدـ مق مدخبلت 

معبوماتيح   دؼ تة ي  وّ   عض المشمبلت، أك الحصوؿ ابى  عض المشورات 

ف  جوانب فنيح كتخصصيح معينح. كلد حاع استخداـ "الن م الخبيرة" ف  

 دارة المعبومات. مجاالت اديدة مق  ين ا العرااح كالطب كإ

 . الذكاء االصطياعٕ:149
" ابى القدرة الت  يمتبم ا أم ج از، أك نلح االصطناا يطب  اصطبلح "الذكاء 

أك  رنام  أك ن اـ واسو   تجعبا يةبك سبوكان يقارب  عض جوانب الةبوؾ 

الذك  لدل البشر. كتةّم   عض األد يات كالمراجع هذا النوع مق الذكاء  ػ 

 صنع ". "الذكاء ال

هو ابم يعنى  ػ "دراسح ن م الةيطرة لدل اإلنةاف مث   . الشٔربىتٔك: 150

. كتشير  عض 16الدماغ كاألاصاب، كمقارنت ا مع الن م اآلليح المعقدة"
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المراجع إلى أف العالم "نور رت فيرنر" هو الذم كضع الببنح األكلى ل ذا العبم 

ح اآللح مق خبلؿ منط  ذك  أنشط أتمتاـ. كلد  ح  هذا العبم ف  1948ااـ 

يحاك  الذكاء البشرم ف   عض جوانبا كيخطط لعمق كمةتقب ، ظ رت 

كسيطرت ف  ساواتا نالت ذكيح تناف  اإلنةاف  قدرت ا ابى وّ  المشمبلت 

كتجاكز اقبات الوالع كاتخاذ لرارات وميمح. ككاف هذا العبم هو أود ركاةع 

تيح" ككذا ابم "الذكاء االصطناا ". ن ريح ابم "االتصاؿ" كالوقان "المعبوما

كتةتخدـ  عض المراجع اصطبلح "الةيبرنطيقا" لئلحارة إلى ابم 

 "الةيبرنتيك".

 . تكٔٔه األثز البٔئٕ:151
هو ابارة اق "فحص كتحبي  كتقييم األنشطح المخططح  غيح ضماف التنميح 

بح كالتدا ير الةبيمح  يئيان كالقا بح لبلستمرار، ككذلك توّلع العوالب المحتم

 الت  يقترح اتخاذها لبتخفي  مق هذق الترثيرات أك إل طاؿ مفعول ا". 

كهناؾ ادد مق المعايير المةتخدمح لتقييم األثر البيئ  من ا: تحديد فئات 

المشركاات ذات الطبيعح القا بح لبلستمرار كػ "صنااح األسمنت، كمصاف  

نااح المبيدات، كمعالجح النفايات النفط، كمنشآت المعالجات األكليح لبمعادف، كص

الخطرة .. الخ"، ككذا تحديد لواةم المناط  كالموالع ذات األهميح كالحةاسيح 

البيئيح الخاصح  الموالع التاريخيح كاألثريح، كاألراض  الرطبح، كالجعر 

المرجانيح، كالمحميات الطبيعيح كالحداة  العامح .. الخ. كمق تبك المعايير 

واةم  فئات الموارد ذات األهميح مق الناويح البيئيح "كالمياق أيضان تحديد ل

راج االستواةيح"، كالمشمبلت البيئيح مث  "تآك  التر ح المتعايد، كالتصّحر خكاإل

 . 17.. الخ."

ـ، هو المرجعيح 1995" لعاـ 26كيعتبر لانوف ومايح البيئح ف  اليمق رلم "

اات، كتقييم األثر البيئ  ف  الت  وّددت الجوانب المتصبح  تراخيص المشرك

 الباب الثال  منا.
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 أٍنٔـــ٘ املتابعـــ٘ ّالتكٔـــٔه ل اهلٔئـــ٘ العامـــ٘ 

   ٘  للبحــــْخ الزراعٔــــ٘  البحــــْخ الزراعٔــــ

 

  
 

 اهليئة العامة للبحوث وإلرشاد الزراعي 
 

مبيح متا عح كتقييم سير نجاح تنفيذ البحوث العراايح تعتبر ا استراتيجيحإف 

األنشطح البحثيح جعءان م مان مق إدارة تنفيذ األنشطح البحثيح  صورة اامح، 

فالمتا عح امبيح من مح كمخططح كمةتمرة تتم  صفح دكريح ابى مدار فترة 

تنفيذ أنشطح المشركاات البحثيح   دؼ جمع البيانات كالمعبومات  ما يممق 

ق سير تنفيذ أنشطح المشركاات البحثيح، كمقارنح ما مق تحبي  المول  ا

تحق  فعبلن  ما كاف مخططان لا مق وي  الخطح العمنيح، كتمبفح األنشطح، ك 

مدخبلت كمخرجات أنشطح المشركاات، كأكجا الصرؼ الصحيحح لئلنفاؽ، 

كالمفاءة  ف  استخداـ الموارد كاألنشطح لتحقي  األهداؼ، كالترثيرات 

ناتجح اق تنفيذ المشركاات كأنشطت ا البحثيح، كتحديد مواطق كالمتغيرات ال

الضع  كتبلفي ا، كمواطق القوة كاالستفادة من ا، كاألثر النات  الت  وققت ا 

األنشطح، كتحديد المعولات كالمشاك  الت  تعترض مةار تنفيذ األنشطح 

ا مق البحثيح كغيرها إف التخطيط لعمبيح متا عح األنشطح البحثيح لا أهميت

وي  ضماف سير تنفيذ األنشطح ف  اإلطار المخطط لا دكف انحراؼ مق أج  

تحقي  األهداؼ المنشودة، كإلجراء امبيح المتا عح الفعالح يتطبب كجود ن اـ 

فعاؿ لجمع كتدف  البيانات كالمعبومات الصحيحح كالدليقح، كمق جانب أخر 

ذ األنشطح ح تنفيترت  امبيح التقييم لؤلنشطح البحثيح لقياس مدل نجا

ثارها كالوصوؿ لؤلهداؼ الت  كاف مخططان ل ا لبمشركاات البحثيح، كن
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كتتمث  أهميح التقييم ف  لدرتا ابى إظ ار االنجازات أك اإلخفالات، إظ ار 

المتغيرات المطبو ح مق تنفيذ األنشطح البحثيح، المش  اق المفاءة كفعاليح 

تحةيق األداء، توفير المعبومات، الج ود المبذكلح مما يعيد مق فعاليح ك

كزيادة الم ارات مق أج  التخطيط كصنع القرارات، كتحفيع كتقييم العامبيق 

مق خبلؿ نتاة  التقييم اإليجا  ، الوصوؿ إلى أصوب القرارات الت  تخدـ 

التحةيق كالتطوير ف  الحداثح ف  العم  البحث ، معرفح التمبفح ال العاةد، 

يط  صورة أفض  مةتقببلن، تع يم أثر المشركاات اكتةاب الخبرة لبتخط

 كأنشطت ا البحثيح، إظ ار التغيرات المطبو ح ككيفيح إجراءها، كغيرها.

ِٚٓ عٙخ أمشٜ ٠ؼزجش اٌجؼغ أْ اٌزم١١ُ ٚاٌّزبثؼخ ٚعٙبْ ٌؼٍّخ ٚاؽذح ٌٚىٓ ٠ّىٓ 

 إظٙبس اٌفشق ث١ّٕٙب،

ت تنفيذ أنشطح ه  ابارة اق التقييم الذم يتعب   خطوا أكالن المتا عح:

المشركاات أك البرام  البحثيح  غرض التحق  مق مدل تنفيذ األنشطح كفقان 

لخطح المشركاات كأنشطت ا كتوليت ا، ف   امبيح تتم خبلؿ مروبح التنفيذ، 

وي  توفر المتا عح معبومات هامح لبتقييم اق سير تنفيذ أنشطح المشركاات 

 الت  وققت ا األنشطح المختبفح. البحثيح طبقان لبخطح الموضواح كالنتاة  

هو ابارة اق التقييم الذم يتعب   مدل تحقي  أهداؼ أنشطح  التقييم:ثانيان   

ف   امبيح مروبيح وتى تقييم األثر النات  اق أنشطح  ، المشركاات البحثيح

المشركاات، كيقوـ التقييم  التراح أساليب كأدكات جديدة لعيادة فعاليح 

أخر تممق امبيح أهميح التقييم  رن ا تبيق مدل تطا    المتا عح كمق جانب

التنفيذ الفعب  لؤلنشطح مع ما تم التخطيط لا مق أهداؼ، كذلك  لياس 

 اآلثار الناتجح اق تنفيذ أنشطح المشركاات كغيرها. 

 تؽجٛك ػًهٛخ انًتبثؼخ ٔانتمٛٛى:     

ات المختصح المتا عح: مق أهم أسباب إجراء امبيح المتا عح إمداد اإلدار

 المعبومات كالبيانات، الدليقح كالصحيحح اق أنشطح المشركاات البحثيح 

لبمةاادة ف  اتخاذ القرارات الخاصح  الموارد البشريح، الجدكؿ العمن ، 
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تد ير الموارد كالمصادر، مةتول الجودة ككفاءة األداء، اإلدارة الماليح 

 كالميعانيح.  

 ٔظبئف ػًهٛخ انًتبثؼخ: 

 راو  تنفيذ أنشطح المشركاات البحثيح.توثي  م 

       تفةير امبيح اتخاذ القرار. 

 اتخاذ القرار الةبيم. 

 االستفادة مق الخبرات الممتةبح ف  الخطط المةتقببيح. 

 رٕمغُ اٌّزبثؼخ إٌٝ ػذح ألغبَ ٚرٌه ثؾغت ؿج١ؼزٙب ِٚظذس٘ب وّب ٠ٍٟ: إَٔاع انًتبثؼخ:

 :طبيعت ا تنقةم إلى لةميقالمتا عح مق وي  مق وي  طبيعت ا : -أ 

تبيق ما تم انجازق مق أاماؿ، تتم  صورة دكريح كمن مح  – المتا عح الفنيح

 ابى مدار مروبح التنفيذ. 

إودل أنواع المتا عح ف  تنفيذ أنشطح المشركاات، تتم ابى المتا عح الماليح: 

 فترات. 

 يٍ دٛث يصذسْب:

جاالت تنفيذ أنشطح المشركع تختص  صورة أساسيح  م المتا عح الداخبيح: -2

 البحثيح، تتم  إحراؼ إدارة األنشطح أم الت  تقوـ  التنفيذ. 

كه  تختص  مدل التقدـ ف  امبيح سير تنفيذ  المتا عح الخارجيح: -3

 األنشطح كيتم إجراء هذق المتا عح مق الج ح الممولح. 

 ثؼط األسبنٛت انًستخذيخ فٙ ػًهٛخ انًتبثؼخ:

  ستخذو فٙ انًتبثؼخ ًٚكٍ ركش ثؼعٓب كًب ٚهٙ:تٕجذ ػذح أسبنٛت ت

 االطبلع ابى التقارير كالةجبلت.  .1

 القياـ  العيارات الميدانيح. .2

 اقد لقاءات فرديح كجماايح) اجتمااات (.  .3

 استخداـ لواةم الفحص.  .4
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تتضمق امبيح المتا عح ادة خطوات متةبةبح يجب  خطوات امبيح المتا عح:

لمتا عح ألم  رام  أك مشركاات كذلك كف  العم    ا اند أجراء امبيح ا

  تةبةب ا المنطق  كيممق استعرض ا كما يب :

 هو )العبللح الدالح ابى تحقي  األهداؼ أك األنشطح (.  -المسحرات: -1

ُّ اٌّذمالد ٚاٌؼ١ٍّبد اٌزٟ رّذ مالي رٕف١ز األٔشـخ.  -  ِؤششاد األداء: ٔؼٕٟ ثٙب و

يبيق مدل األثر النات  اق األنشطح أك  مسحرات النجاح )األثر النات ( : -

 البرام . 

يتم إاداد خطح المتا عح لب   دايح تنفيذ أنشطح  خطح المتا عح: -2

 المشركاات البحثيح  حي  يتم استخدام ا ف  متا عح األنشطح. 

 رشًّ اٌؼٕبطش ا٢ر١خ:تصًٛى خؽخ انًتبثؼخ:  -3

ليب المتا عح       أسا -  المسحرات -  أنشطح المشركاات - األهداؼ -

 القاةم  عمبيح المتا عح.  - توليت المتا عح - الميعانيح -  المخرجات المتولعح -

 انتمٛٛى:  -ة

هناؾ ادة أنواع لبتقييم يتم تحديدها كفقان لمعايير مختبفح  أنواع التقييم:  

 مث :

 ن اة (.  –نص  مروب  –) مروب   توليت التقييم .1

 ( كيفيا – كميا نوايح المعبومات المطبو ح) .2

  المشاركح(  –خارج   –) تقييم داخب   فري  العم  .3

 تقييم األثر(  –) تقييم العمبيح  محور التقييم .4

 أسبنٛت ٔأدٔاد انتمٛٛى: 

* االلتراوات           * الشماكم      * التقارير        * العيارات     الةجبلت  * 

 * اٌّغؼ.     * تدكيق  يانات   * المبلو ح    * المنالشح     * الصور    

 يؤششاد انتمٛٛى: 

 يبيق هذا المسحر ما إذا كاف ح ء ما موجود أك متاوان. -مسحر التوافر .1
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يبيق إلى أم مدل يةتخدـ ح ء ما ف  الغرض  –مسحر االستخداـ  .2

 الذم أاد لا. 

يبيق نوايح كوجم الج د أك الموارد المةتخدمح  –مسحر الج د  .3

 لتحقي  األهداؼ. 

يبيق ما إذا كانت الموارد كاألنشطح لد استخدمت  –حر المفاءة مس .4

 أفض  استخداـ مممق لتحقي  األهداؼ. 

 يبيق نوايح أك مةتول الجودة.  -مسحر النوايح) الجودة ( .5

 يبيق األثر النات  اق األنشطح كالبرام . –مسحر األثر  .6

 ٕٚ٘بن ِؤششاد أمشٜ. 

 انؽشق انًستخذيخ فٙ ػًهٛخ انتمٛٛى: 

قح تقرير مدل تقدـ تنفيذ أنشطح المشركاات خبلؿ فترة زمنيح طري -1

 محددة كت تم  األهداؼ، نوع األنشطح، المشاك  التقنيح، االوتياجات.

طريقح مراجعح األنشطح/البرام : مق خبلؿ االهتماـ  األهداؼ،  -2

 أكلويات، نقاط الضع ، كغيرها.

ككضع  طريقح التقييم طبقان لبوالع: كتركع لتحةيق سير العم  -3

التعديبلت المطبو ح كت تم  درجح تحقي  األهداؼ، اتخاذ القرارات، 

االستخداـ الجيد لبموارد المتاوح، س ولح اإلجراءات، كيفيح استخداـ 

 الولت، مدل تدف  المعبومات. 

طريقح التقييم الموجع: تركع ابى جمع كتن يم المعبومات كتعط   -4

نات ، درجح تحقي  األهداؼ، التغيرات موجع اق الموارد المةتخدمح، تحبي  ال

 الت  ودثت أك تم لياس ا، النتاة  مقارنح  التمالي ، كغيرها. 

يجب أف تتوافر ف  الوسيبح   يانات امبيح التقييم:ك معايير اختيار كساة 

 المةتخدمح ف  تجميع البيانات التقييميح المعايير اآلتيح: 

  ...ثوؽ الصدؽ ك الحقيقح ةاطح  امبيح  موضوايح الثبات كالو     
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 م/ علٌ عبده العًاشٌ            
 سابقًا خبري وطين لدى مشروع التهمًة الريفًة باملشاركة

 

 -يذخم:

تعتمد الم ارة التطبيقيح ف  التنميح االجتماايح الريفيح  شقي ا االجتماا  

المدكنح ف  أم ات كالعراا  ابى مدل توفر المعبومات المعرفيح الن ريح ك

المراجع كالدراسات كالبحوث التطبيقيح كالتقارير كغيرها مق الوثاة  

الدسمح كالثقيبح الت  يرجع إلي ا الدارسوف كالباوثوف ف  المجاؿ التنموم 

الريف  العراا  كالت  يممق أف يحصبوا ابي ا مق الممتبات المبحقح 

ح  التنميح االجتماايح  المسسةات العراايح كالبحثيح كالمسسةات المعني

الريفيح األخرل كالصحح كالشئوف االجتماايح كالتر يح كالتعبيم كالجامعات 

كغيرها ككذلك مق مراكع التوثي  كالممتبات العامح كممتبات كأكشاؾ 

  يع المتب كالمراجع ،  اإلضافح إلى ما تحويا ممتبات م الخاصح. 

الذيق يحصبوف ابى المعبومات لي  ال دؼ هنا ما ذكر مق الباوثيق العامبيق 

 البح  ان ا توثيقا كوقبيان كون ا م مت م الرةيةيح. ال دؼ اإلنةاف الريف  

 – التحديد كونا هدؼ التنميح االجتماايح كمحدث التنميح العراايح

االلتصاديح ف  اليمق، ف   تتدف  إليا المعبومات  ةبلسح؟ كالشم  المطبوب؟ 

دة ؟ سساؿ ال يةتطيع اإلجا ح ابيا حخص كلت االوتياج؟ كمعبومات مةتج

كاود أك وتى مجمواح كبيرة من م إال  توفر دراسات ميدانيح تشم  الةاوح 
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اليمنيح وي  نشطت كتوفرت الج ات التنمويح فركا ا كابى هيئح مماتب، 

كمراكع ككودات خدميح إنماةيح وموميح كمعاهد كمدارس فنيح متخصصح 

ابى كجا الخصوص ال يئح العامح لببحوث ككبيات، جامعات أك فركا ا، ك

كاإلرحاد العراا  كفركا ا كمراكعها كهيئات كمشاريع التنميح الريفيح 

كالج ات كالمشاريع التخصصيح الةبعيح أك الخدميح العامح كالخاصح كالت  

   .ااتمد ف  تمويب ا ابى الحمومح كابى الدام كالتموي  اإللبيم  كالدكل 

-87مشركع التنميح الريفيح المتمامبح رداع، البيضاء ) المروبح األكلى 

 ـ.7/2013ـ( ال توجد حواهد توثيقيح واليان 1995

ااتمد المشركع ابى مدل المةت دفيق لبتنميح ف  محاف ح البيضاء مق خبلؿ 

 -إصدار نشرات كمطبواات:

جداكؿ الةنويح الت  منتجح ذاتيان ك إممانيات المشركع مث  الجداكؿ كال - أ

ومبت رساة  إرحاديح  ركرال ا الجداريح كالمقول ك الطبااح الفاخرة 

المبونح ومبت  معبومات اق المدخبلت العراايح  االسم كالصن  

كاالستخداـ، كالمعامبلت،  الج ود الذاتيح لموادر اإلرحاد العراا  

مشات ، )إرحاد، رم، ميمنح، ثركة ويوانيا تنميح المرأة، غا ات، ك

كفاك ح( كرليات مطبواح مرفقح  اإلحماؿ كالتوضيحات )غير مبونح 

كااديٍح( ككذلك أكراؽ الندكات كالجبةات كوبقات  التدريب 

 إليضاوات ك نف  الطبااح كاإلخراج.كا

نةخ نشرات )  األ يض كاألسود إما مق نشرات محبيح أادت ك األلواف  - ب

 ج ات محبيح أخرل.كنةخ لبيبا جدان أك نةخ نشرات  لمشاريع ك

االستعانح  المطبواات كمنشورات الج ات األخرل إكثار  ذكر  - ت

البطاط ، إكثار البذكر المحةنح، الولايح الثركة الحيوانيح البيطريح، 

كالغا ات كالبحوث العراايح مق خبلؿ وبقات كدكرات التدريب 

لبمرحديق، كالمعارايق، كتنفيذ اإليضاوات كالحمبلت اإلرحاديح 

 سميح كالتنةيقات  المختبفح.  كالمو
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مموف اإلرحاد كالتدريب العراا   –مشركع دام اإلدارة  : المروبح الثانيح

ـ/البحوث العراايح ذمار ويق كاف 2002-96)المموف األكؿ كالثان ( 

المشركع وبقح تنةيقيح داامح  يق البحوث كأج عة اإلرحاد فقد كاف توفير 

 المعبومات:

 مطبواات مرجعيح كالمجبح اليمنيح لبدراسات تعكيد أج عة اإلرحاد  .1

كالبحوث العراايح كالدالة  العراايح لؤللاليم ف  المحاصي  كالةبع 

 العراايح المنتجح ف  اإللبيم مث  الدلي  العراا  المرتفعات الوسطى،

الدلي  العراا  س   ت امح، الدلي  العراا  وضرموت كأدلح أخرل(، 

راسات كالبحوث ذات العبللح المباحرة كالد االستراتيجياتمنشورات 

اإلرحاد ابى مةتوم   الحق  كغيرها كمراجع لموادر أج عة

 .الجم وريح

تعكيد أج عة اإلرحاد العرااػ   راػداد كنةػخ كثيػرة مػق النشػرات        .2

كالمبصػػقات الخفيفػػح كالتػػ  تةػػت دؼ المػػعارايق     كالمطبواػػات

 إلرحاد .كالم تميق ف  الري  لغرض توزيع ا ابي م ابر أج عة ا

التوزيع المباحر لبمةت دفيق الريفييق كابر الدكرات التدريبيح ل م  .3

ف  اإلدارة العامح كالمحطات كموالع التدريب ف  اواصم المحاف ات 

أثناء تنفيذ العيارات كالمةووات الميدانيح، كإجراء التجارب كالحقوؿ 

 –اإليضاويح المشتركح اند المعارايق، كتجارب البح  التطويع  

 التركيدم اند المعارايق .

-2005مشركع التنميح الريفيح  المشاركح اإليفاد / ذمار  : المروبح الثالثح

 ـ 2012

تراكم خبرة طبع الجداكؿ الةنويح الت  تحم  رساة  إرحاديح لم  .1

تنفذ إال لةنح كاودة فقط لما لوو  أن ا تتعرض لبتمعي  كالرم  

يبلت ا مث  المبصقات  عد انت اء الةنح المحددة   ا ككذلك مث

الجداريح كالت  تحم  نص رسالح كاودة مع األحماؿ كالصور 
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الموضحح، ثم النشرات كالمطبواات العاديح كالمقول كالمبونح كغير 

 .ح سرااف ما تتعرض لبتمعي  كالرم المبون

النشرات المعدة ابى حم  كريقات أك كتيبات صغيرة كمق صفحات  .2

ح ف   معرضح إلى التمعي  كالرم  لبيبح ك ركراؽ ااديح أك مبون

 كاإلهماؿ.

أيضان كجد المشركع أف توفير معبومات إرحاديح ف  كتيبات صغيرة  .3

ك رلواف ك األكراؽ القويح الفاخرة أفض  كسيبح لنشر المعبومات 

اإلرحاديح كلو كانت تمبفت ا أضعاؼ تمالي  الورؽ العادم فإن ا إضافح 

لمةت دفيق مق الرجاؿ كالنةاء ابى إلى متانت ا كلوت ا أخذت اهتماـ ا

الةواء، كاكتةبت أهميح خاصح اند النةاء كون ا مق كساة   تحةيق 

القراءة كالمتا ح  عد تخرج ق مق فصوؿ محو األميح  عد فتل كتشغي  

سنح كأابى ف  الوودة القركيح  18فص  لعمر  800أكثر مق 

درسات ( مق حبا  ا المأسرة ريفيح 300ودات القركيح تضم )الو

كالقيادات المحبيح كمرحديق كمرحدات كمدر يق كتحت إحراؼ تن يم 

مجتمع  محب  كال يئات اإلداريح لبجمعيات المحبيح، لجاف التنميح، 

لجاف المةتفيديق مجمواات االدخار كاإللراض النةويح كمن ا جمعيات 

 نةويا معترؼ   ا كالجمعيات  المحبيح .

كممونات الوودة القركيح كأفرادها أكجد  االهتماـ المركع مق لب  المشركع

اهتمامان  المعبومات كالمحاف ح ابي ا كالتبن  كالتطبي  لذلك فقد امد 

 -المشركع إلى :

تعكيد المرحديق كالمرحدات كالمدرسات كأاضاء ال يئات اإلداريح  .أ 

كالدارسات )كأم ليادات محبيح أخرل  متب كمناه  الدراسح، كالتدريب 

تن يم الجمااات كالجمعيات كالممتبات الثقافيح لبنةاء كلوانيق كلواةل 

كتاب( متنوع إلممانيح المحاف ح ابي ا مق  لب  مةئوليق 50-30مق)

 ان ا . 
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مواليت المعالم العراايح  –طبع التقويم العراا  لمحاف ح ذمار  .ب 

المحبيح كما يرتبط   ا مق أاماؿ زراايح ف  أكراؽ مصقولح كمقواق 

واليت تنفيذ اإلاماؿ العراايح الموسميح المختبفح جداريح ودد في ا م

 -كخدمح المحاصي  كاب  مةتوييق مناخييق:

 ليح لمحاف ح ذمار كيضم المةتول المناخ  األكؿ: المديريات الشر

 ذمار ان  ميفعح ان  ، الحداء ، ج راف ، ضوراف (مديريات )

 جب   -رالمةتول المناخ  الثان : المديريات الوسطى كالغر يح ) المنا

كصاب الةاف (  ااتماد المواايد الثا تح  -كصاب العال   -اتمح  -الشرؽ

خبلؿ مواسم العاـ كابى مةتول الةنوات  حي  تموف ثا تح ف  مماف 

 تعبيق ا ابى مةتول منعؿ المعارع كالمدارس كالمنشآت األخرل.

إاداد كطبع منشورات الدالة  اإلرحاديح  ركراؽ مصقولح كمبونح  .ج 

لمعبومات ال امح كاألمثبح كالصور كاألحماؿ التوضيحيح معكدة  ا

 كالجداكؿ المبةطح لف م المعارع .

 كتم توزيع ا  مميات كبيرة كخاصح التقاكيم كالدالة  ابى المةت دفيق:

تعكيد القيادات المحبيح كالمدرسات كالبجاف كال يئات اإلداريح  .أ 

 20يق  اق  لبجمعيات ابى األل  كلمرة كاودة مق ك  نوع ك عدد ال

 نةخح من ا

الذيق تػدر وا   -اضوات-توفيرها ابر الدكرات التدريبيح لؤلفراد أاضاء .ب 

كمشػػاريع، وػػرؼ  ، إداريػػح،فػػ  مجػػاالت زراايػػح اديػػدة كتن يميػػح

 .تخصصيح ف  مراكع التدريب كالمبيات كالجامعات

تعكيد المختصيق كالمشرفيق مق الج ات المشاركح ف  تنفيذ أنشطح  .ج 

 لح )البحوث العراايح محو األميح (.... الخ.المشركع المبذك

األهم هوما تم توزيعا ابر فرؽ ضػباط المشػركع أثنػاء المةػووات      .د 

كالتخطيط ألتشارك ، تن يم الجمااات كالبجػاف المحبيػح، التػدريب    

الحقب  كاإليضاوات كالمشاريع) جا يونات، مدرجات، مراا ( الحمبلت 

كالبجاف كرش التقيػيم الةػنويح   اإلرحاديح التدريب الميدان  لبقيادات 
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 التوصيات كالمقتروات المضافح ف  خطح العػاـ التػال  لمػ  كوػدة     

 لركيح ابى ودة.

العامح  اإلدارةمدير تحرير نشرة البحوث كاإلرحاد العراا    المروبح الرا عح:

 تى اآلف. وك ـ2013لببحوث كاإلرحاد العراا  ح ر التقنيات ال يئح العاملنش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جذوي َىضخ أسّةء بٌّٕشىربذ بإلرشةدَد  بٌّطحىػد بٌّىزػد ِٓ لحً ِشروع بٌتُّٕد بٌرَفُد 

 168جةٌّشةرود رِةر ػًٍ بٌّستهذفُٓ ٌٍتُّٕد بالجتّةػُد بٌسربػُد ػًٍ ِستىي ِذةفظد رِةر وفٍ 

 % ِٓ ِىةْ بٌّذةفظد. 41-35د أٌ ِة َّثً ٔسحد ودذخ لروَ

 اسه امليصْر ّالعيْاٌ و
الصفحات 

 ّالغالف
 اجملال املشتَدفٌْ

1 

اٌذ١ًٌ اإلسشبدٞ فٟ رؾغ١ٓ إٔزبع١خ 
ِؾبط١ً اٌؾجٛة ٚاٌجمٛي ) لّؼ ، رسح 
سف١ؼخ ، شبَ ،دمٓ ، ثبصالء ،فٛي ، ػذط ، 

 ٌٛث١ب(

39+4 
اٌّضاسػْٛ 
ٚاٌّضاسػبد 

فٟ إٔؾبء 
 ظخ رِبسِؾبف

 ػبَ

2 
اٌذ١ًٌ اإلسشبدٞ فٟ رؾغ١ٓ إٔزبع١خ 
ِؾبط١ً اٌؾجٛة ) لّؼ ، رسح سف١ؼخ ، شبَ 

 دمٓ  ،
 ػبَ 16+4

 ػبَ 4+24 سشبدٞ فٟ رغز٠خ ٚطؾخ اٌؾ١ٛاْ االاٌذ١ًٌ  3

4 
اٌذ١ًٌ اإلسشبدٞ فٟ صساػخ ٚإٔزبط 

 ِؾظٛي اٌجٓ 
18+4 

ِٕبؿك صساػخ 
 اٌجٓ

ص٠بدح اإلٔزبط 
 ٚاٌزظذ٠ش

5 
اإلسشبدٞ فٟ رشث١خ ٚسػب٠خ ٔؾً  اٌذ١ًٌ

 اٌؼغً 
36+4 

ِشثٟ ِٚشث١بد 
 ٔؾً اٌؼغً

ص٠بدح اإلٔزبط 
 ٚاٌزظذ٠ش
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6 
دسٚط رؼ١ّ١ٍخ إسشبد٠خ فٟ ثذائً ر٠ٕٛغ 

 4+20 اٌذمً اٌّض سػٟ 
األفشاد 

ٚاألػؼبء 
ٚاٌؼؼٛاد فٟ 

اٌغّبػبد 
 ٚاٌّغّٛػبد

لشٚع 
اٌّشبس٠غ 
 اٌّظغشح

7 
ٌذمً اٌجذائً ٚاٌفشص االلزظبد٠خ  ر٠ٕٛغ ا

 اٌّضسػٟ 
39+4 =        = 

 =        = 4+20 ٚاإللشاع  االدمبساٌذ١ًٌ اإلسشبدٞ فٟ  8

 4+22 االعزغالي األِضً ٌّظبدس ١ِبٖ اٌشٞ  9
اٌّضاسػْٛ 
 ٚاٌّضاسػبد

 ػبَ

10 
اٌذ١ًٌ اإلسشبدٞ فٟ إداسح اٌّٛاسد اٌـج١ؼ١خ 

 ٚرؾغ١ٓ اعزخذاِبد ١ِبٖ اٌشٞ 
 ػبَ 21+4

11 
ٔغبػ رذمالد اٌّششٚع  ّٔبرط ِٓ لظض

 4+28 ِششذْٚ ِؾ١ٍْٛ ، ٌغبْ ٚعّؼ١بد ر٠ّٕٛخ 
األفشاد ، 

اٌّغّٛػبد 
 اٌغّؼ١بد

 ػبَ

12 
ّٔبرط ِٓ لظض ٔغبػ رذمالد اٌّششٚع 

 4+28 ثشٔبِظ االدمبس ٚاإللشاع
إٔبس ػؼٛاد 

ِغب١ِغ عّؼ١بد 
 ٔغ٠ٛخ ٚرؼب١ٔٚخ

 ػبَ

13 
مـٛاد ػٍٝ ؿش٠ك االٔغبص ٚرؾم١ك 

 4+53  األ٘ذاف اٌز٠ّٕٛخ
ػَّٛ اٌّؼ١١ٕٓ 

ثبٌز١ّٕخ 
 ٚاٌّششٚع

 ػبَ

14 

اٌزم٠ُٛ اٌضساػٟ ٌّؾبفظخ رِبس ِٚٛال١ذ 
اٌّؼبٌُ اٌضساػ١خ اٌّؾ١ٍخ ِٚب ٠شرجؾ ثٙب ِٓ 
إػّبي صساػ١خ عٙشاْ ، أٌؾذا ، ػٕظ 
ِغشة أٔظ ١ِفؼخ ػٕظ ، عجً اٌششق ، 

 إٌّبس .

عذاس٠ٗ 
 وج١شح

اٌّضاسػْٛ فٟ 
اٌّذ٠ش٠بد 
 اٌّزوٛسح

 

15 

٠ُ اٌضساػٟ ٌّؾبفظخ رِبس ِٛال١ذ اٌزمٛ
اٌّؼبٌُ اٌضساػ١خ اٌّؾ١ٍخ ِٚب ٠شرجؾ ثٙب ِٓ 
إػّبي صساػ١خ ػزّخ ، ٚطبة اٌؼبٌٟ ، 

 ٚطبة اٌغبفً

عذاس٠ٗ 
 وج١شح

ِٓ فٟ 
اٌّذ٠ش٠بد 

 اٌّؼ١ٕخ
 ػبَ

16 
( وزبة 2009 -2006رغشثزٕب اٌز٠ّٕٛخ )

 ػشثٟ أغ١ٍضٞ
73 
71 

 ػبَ ػبَ

17 
١خ ٌّٛاسد اٌـج١ؼاٌذ١ًٌ اإلسشبدٞ فٟ إداسح ا

ٚرؾغ١ٓ اعزخذاِبد ١ِبٖ اٌشٞ )ؿجؼخ 
 ( صب١ٔخ

 عضاس ٍِْٛ 22+4
ص٠بدح 

اإلٔزبع١خ 
 ٚرؾغ١ٓ

18 

د١ًٌ رٛاطً ٚمذِبد )اسلبَ ٘ٛارف 
اٌّخزظ١ٓ ِٚمذِٟ اٌخذِبد ِٓ اٌمـبع 
اٌؼبَ ٚاٌمـبع اٌخبص ٚأفشاد ٌٚغبْ 

 اٌّىٛٔبد اٌّؾ١ٍخ( 

- 
ٌغبْ ٚل١بداد 

 ِؾ١ٍخ
 ػبَ
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متبات الج ات تعخر  تبك المعبومات مق المطبواات ٍاف أرحيفات كم

المنشورة اإلرحاديح خاصح إذا ما أحرنا إلى األسماء الش يرة  الطبااح 

  -كاإلخراج من ا مثبلن :

 اإلدارة العامح لنشر التقانات ال يئح العامح لببحوث كاإلرحاد العراا   

ادر الوراثيح، الموارد الطبيعيح، المصالمراكع المتخصصح التا عح ل ا ) 

 .ا  عد الحصاد، الثركة الحيوانيح(م

 .المحطات اإللبيميح 

، ديواف الوزارة رحاد العراا  كالتدريب كاألابلـاإلدارة العامح لئل 

 صنعاء 

اإلدارات العامح، ديواف الوزارة )اإلنتاج النبات ، المرأة، الثركة الحيوانيح  

 التةوي ، الرم. البيطرة، الولايح، الغا ات،

  يئح العامح لتطوير ت امح.ال 

 مشركع المرتفعات الجنو يح أك مماتب العرااح ف  أب كتعع  

ااح ف  صنعاء، ال يئح العامح لتطوير المناط  الشماليح، مماتب العر 

 .وجح، امراف، صعدة

، مماتب العرااح ف  الجوؼ، ح العامح لتطوير المناط  الشرليحال يئ 

 مررب 

 ش.، مشركع تاممتب العرااح حبوة 

 ممتب العرااح الممبل، الوادم.  

 .ممتب العرااح الم رة 

  -انًمتشدبد: 

تبك المنشورات تحتاج إلى إجراءات توثيقيح لحف  ا كمرجعيات موثقح  

مرجعيح اند الحاجح، إاادة طبع المت الك كالتحةيق كاإلضافات المةتجدة 

لحصاد كالتجديد كإضافح منشورات تتطبب ا المروبح مق معامبلت ما  عد ا

كالجن  كالحصاد الةبيم كالتةوي ، التعبئح، كالخعف كالعنايح كيتم التوزيع 

 ابر اإلرحاد كالج ات األخرل المعنيح  التنميح العراايح كالري .
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ك ياوبذا لو تمفبت كزارة العرااح  جمع ك  المطبواات الموج ح لبمعارع  

ارة كتصديرا كتوفيران كالمنت  كالمتعامبيق مع المحاصي  العراايح تداكالن كتج

لخدمات كالمدخبلت كالميمنح العراايح كالرم كالعم  ابى طبع ا مق جديد 

ف  أدلح مصغرة مبونح الطبع كمتينح الورؽ ك شم  يممق الحفاظ ابي ا 

 كتداكل ا .

أك أف الوزارة تمب  ج ح أخرل معنيح  األمر كمتممنح مق الطبااح كالنشر مع 

لبلزمح كما أممق مق إضافات مماةق كمعدات رفدها  المخصصات النقديح ا

الطبااح كاإلخراج كالتشغي  القصد كف  الختاـ أتمنى أف أكوف لد تطرلت 

 اتان لبمعرفح كتحقي  لبتنميح المعرفيح كالقاةمح ابى االستدامح كالتطوير 

 المعرف  كالتنموم. 

 
 

 

***************************** 
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 و4201 دٓشنرب( 30لبحْخ ّالدراسات الزراعٔ٘ )صدرت اجملل٘ الٔنئ٘ ل
 و 2021ّالذٖ متت طباعتُ ل مآْ/

 ّقد تضنً العدد:
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 و تضنً العدد:2014( مً ىصزٗ البحْخ ّاإلرشاد الزراعٕ مارس 63) صدر العدد
 

زيػػػارة اسػػػتطبلايح لػػػوزير   -

 .العرااح

البقػػػاء ألتشػػػاكرم أللػػػاليم   -

 المرتفعات الجببيح. 

يبيػػح لبعرااػػح  ػػدكف دكرة تدر -

 تر ح.

نقػػ  تقانػػح زرااػػح البيػػوت     -

 المحميح. 

واجػػػات المػػػعارع لبنشػػػرات  -

 اإلرحاديح. 

مفاهيم كمصطبحات ف  اإلرحاد  -

 العراا  كاالتصاؿ التنموم 

 موضواات أخرل. -

 صدر دلٔل إرشادٖ ل االستغالل األمجل للنٔاِ اجلْفٔ٘ ل رٖ احملاصٔل الزراعٔ٘:
لبم ندس ابد البطي  البرنام  الوطن  لبرم  –ق  رنام  دام لطاع الميا 

 البيضاء –الوودة الحقبيح دمار   العمرم المدير التنفيذم  كالعامبيق
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حتصـني معًةـُ ارشـر الريفًـُ مـو دـرة  دارَ       )غذسد دساسخ ثعٌىاى:

  ُ  م...2014)احملاصـًل املًملـُ    وصًانُ واشتخدام احملاصًل الغـري مصـتغل
 

IMPROVING  RURAL  LIVELIHOODS THROUGH 

CONSERVATION AND USE OF UNDERUTILIZED SPECIES 

 تذسُٓ سحً بٌّؼُشد بٌرَفُد ِٓ خالي بستخذبَ بٌّذةصًُ بٌغُر ِستغٍد

  هبم ثبلذاسسخ:

 ايطالًا  –روما  –املركس الدولٌ للتهىع احلًىٍ  -   الًازا بًت فتىر 

 لًا نابىلٌ ايطا –جامعُ نابىلٌ  -  مراشًكى جبًهىنًا   

 الًمو –صهعاْ  –يًئُ البحىث السراعًُ  -  حممد الهصريٍ       

                             

هدؼ الدراسح هو تحبي  أثر مجمواح مق التدخبلت المتعبقح  حف  

الحناء، كالحبح الةوداء، المموف( داـ المحاصي  غير المةتغبح مث  )كاستخ

بلثيح المعادلح مق األسر ف  الحف  ابى معيشح الناس كلد تم تطبي  نموذج ث

كاالستخداـ كالتةوي  لبمحاصي  غير مةتغبح لعيادة الدخ  كلد أكدت 

الدراسح  وجود ابللح  يق المشاركح ف  المشركع كزيادة الدخ  ك الذات اند 

 تحديد االستفادة مق القيم المضافح ل ذق المحاصي .

 بٌّجٍد بٌؼةٌُّد ٌٍسربػُد بٌّستذبِدبٌّصذر: 

INTER NATIONAL JOURNAL OF AGRICULTURE OF SUSTAIN- 
BALITY  
http:www:TAND OF GINE. COM/ LAI/ TAGS 2U8 20 MAY2013-
LONDON- UK 
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ــىاى: ــخ ثعٌ ــ   ز)غــذسد دساس ــُ واق ــ راع ــُ  القم    اجلــى  يف حمافظ

ــُ    ــلُ القًمـــ ــُ ق شلصـــ ــىارد الطبًعًـــ ــُ   –)املـــ ــالًل املالًـــ  التكـــ

 

   هبم ثبلذاسسخ:

 

  

 

 تمبي  كتموي  مق البجنح العراايح     

تمت هذق الدراسح ف   العبيا

ـ   دؼ دراسح سبةبح 2020ا ري /

القيمح لمحصوؿ القمل كالخركج 

 توصيات فنيح مناسبح تعم  ابى رفع 

 االنتاجيح كخفض التمالي   اإلضافح لبقضايا التاليح:

 رشه خمطط لصلصلة القينة للجهات الفاعلة وتدفق امليتج. 

 حملة عً اجلهات الفاعلة الصلصلة الرئيصية. 

 حتليل القيود والفرص كنا ييظر اليها مً اجلهات الفاعلة 

 حتديد تدفقات التنويل وتدفق املعلومات وادارة اجلودة وشلصلة مقدمي اخلدمات. 

 معرفة التللفة/الصعر واضافة القينة على طول الصلصلة والتلاليف املتغرية. 

 المجالي، اهلامش اإلمجاليااليرادات، الدخل ا. 

 .معرفة أداء الصوق وتطور العرض والطلب ورضا املصتهلم 
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 )شرشــــل القًمــــُ  لسراعــــُ الهخًــــلغــــذسد دساســــخ ثعٌــــىاى:

 وانتــــــــا  التمــــــــىر يف حمــــــــافظ  احلديــــــــدَ واجلــــــــى        

   هبم ثبلذاسسخ:
 

 

الم ندس/  التقرير إادادف  حارؾ     

اث المدير الفن  لمحطح أ حوازـ األحوؿ 

كتمت مراجعح المرتفعات الشماليح، 

الدراسح مق لب  الدكتور/ اا د محمد 

كتحت إحراؼ  ناةب رةي  ال يئح البي 

الدكتور/ابداح محمد العبف  رةي  

كتموي  مق البجنح العراايح مجب  اإلدارة 

 -الى: الدراسح تهدفـ. 2021يناير/العبيا 

  شلصلة القينة لسراعة اليخيل حتليل

 .التنورواىتاج 

 خلصائص الفيية واالقتصادية معرفة ا

واالجتناعية لألىظنة املسرعية حملصول 

 اليخيل.

 .اللشف عً ىقاط القوة والطعف يف كل حلقة مً حلقات شلصلة القينة 

 .حتديد املعوقات االقتصادية واالجتناعية والفيية واملؤشصية 

 .حتديد التدخالت املنلية والربامج اهلادفة إىل تينية إىتاج التنور 
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ـــىاى: غـــذسد ـــخ ثعٌ ــىلًا  )دساس ــىة الفاصـ ــُ حملصـ ــلُ القًمـ   شلصـ

ــات  ــراى يف حمافظــ ــعده  –عمــ ــهعاْ –صــ ــمُ  .   - صــ ــُ العاصــ  أمانــ

ــاه  شلصــلُ   ) ــُ واملً   ... القًمــُ حملصــىة الفاصــىلًا ودراشــُ دــىامل ال ب
 

فرَقك جذثقٍ ِقٓ بٌهُاقد بٌؼةِقد ٌٍحذقىث وبإلرشقةد بٌسربػقٍ وجةِؼقد           هبم ثبلذاسسخ:

 ... الٍِووةن جٕه بإلس صٕؼةء

 د. دميب حمند املغربي    و. ىبيل امحد شعيد

 د. ىاجي حمند زيد      د. حمند محيد االشودي   
 

 تمبيػ  كتمويػ  مػق البجنػح العراايػح العبيػا تمػت هػذق الدراسػح فػػ               

تقييم الوضع ك الفاصولياـ   دؼ دراسح سبةبح القيمح لمحصوؿ 2020ا ري /

ضمق العرااػح التعالديػح     حصوؿ الفاصوليا العراا  كام  سبةبح القيمح لم

 مشػػػػاركح رجػػػػاؿ 

األامػػاؿ كالمػػعارايق  

كالتػػ  تػػرت  تنفيػػذان   

لبتوجػػا العػػاـ لبدكلػػح 

ممػػػػثبلن  ػػػػالمجب   

الةياسػػػػ  األابػػػػى  

كالبجنػػػح العراايػػػح  

كالةمميح العبيا إدراكا 

 .من ا  األهميح االستراتيجيح لبقطاع العراا  ف  تحقي  األمق الغذاة 

  

>>>>>>>><<<<<<<<<<< 
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