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المقدمة:
بالرغم من أهمية القطاع الزراعي في المملكة األردنية الهاشمية اقتصادياً وبيئياً ،اال انـه يواجـه تحـديات كبيـرة أهمهـا محدوديـة مـوارد
الميــاه والظــروف المناخيــة والسياســات الزراعيــة ،إضــافة إلــى الهج ـرات القسـرية مــن الــدول المجــاورة وتفتــت ملكيــة األ ارضــي الزراعيــة

والتعدي العمراني عليها إرتفاع النمو السكاني.
يتمتــع المركــز الــوطني للبحــث واالرشــاد الز ارعــي بــدور أساســي فــي تطــوير الز ارعــة مــن خــالل اعتمــاد منهجيــات بحــوث الزراعيــة
التطبيقيــة ونقــل نتائجهــا الــى الم ـزارعين وتطــوير البـرامج التدريبيــة الممنهجــة ،اخــذاً بعــين االعتبــار أهميــة األبعــاد االجتماعيــة والبيئيــة

واالقتصــادية المحلي ــة .كم ــا يعم ــل المركــز عل ــى تعزي ــز العالق ــة مــع المؤسس ــات الوطني ــة واإلقليمي ــة والدوليــة بم ــا يس ــاهم ف ــي ت ــوفير
اإلمكانات التمويلية والفنية لتنفيذ المشاريع ونقل التقانات والنتائج من خالل جهاز اإلرشاد الزراعي.
خالل سنة  2016قام المركز الوطني بتنفيذ حوالي  73مشروعا مموال من الموازنة ومـن الخـارج بهـدف تعظـيم اإلنتاجيـة والمحافظـة
على الموارد الطبيعية واستخدامها بالشكل األمثل ،وفي مجال البرامج اإلرشـادية نفـذ المركـز الـوطني  45برنامجـاً إرشـادياً ونشـر 22
ورقة علمية في مجالت علمية محكمة وأصدر  9كتيبات إرشادية ،إضافة الى عقد العديـد مـن الـدورات وورل العمـل علـى المسـتو

المحلــي والــدولي .وعمــل المركــز مــن خــالل جهــاز األرشــاد الز ارعــي علــى نقــل نتــائج البحــوث الــى الم ـزارعين معتمــدا علــى التقنــات
الحديثــة مثــل المكافحــة المتكاملــة والز ارعــة الحافظــة واســتخدامات الطاقــة البديلــة ،والز ارعــة بــدون تربــة ،والز ارعــة العضــوية والتســميد
بالري  ،إ ضافة الى االستخدام اآلمن للمياه غير التقليدية كالمياه المعالجة والرمادية.

يلخص هذا التقرير أهم انجازات المركز الوطني لسنة  2016ويعرض أهم نتائج البحوث واألنشطة اإلرشادية ،ويتشـرف مـدير عـام
المركز الوطني للبحث واإلرشاد الزراعي بتقديم خالص الشكر للمؤسسات والمراكز الدولية والمحلية والشكر الموصول لكـادر المركـز
الوطني لعملهم المثمر والدؤوب.

المدير العام
الدكتور نزار جمال حداد
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الرؤية :
مركز متميز في البحث الزراعي واالستخدام األمثل للموارد المتاحة لتحقيق نمو ز ارعي مستدام.

الرسالة:

تحقيق تنمية زراعية مستدامة شاملة من خالل تنفيذ أبحاث زراعية تطبيقية بالتعاون مع جهاز إرشادي فاعل.

القيم الجوهرية :
 .1التميز


ننفذ أبحاثنا وبرامجنا اإلرشادية وفق أفضل الممارسات العلمية والمبادرة واالبداع واالبتكار



نمتلك المبادرة في تقديم االقتراحات البناءة والجديدة لتحسين العمل.



التفكير غير التقليدي والمبدع لحل المشاكل والتحديات في بيئة العمل.



نتبنى ثقافة تعتمد على االنجاز ومراجعة تقييم األداء ومقارنته مع أفضل المعايير لضمان استم اررية التعلم والتحسن.

 .2االنتماء




بحس ٍ
عال من المسؤولية.
نعمل ّ
نعمل جاهدين لرفع مستو ابحاثنا.

ِّ
نقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة في عملنا.

 .3الحاكمية ( الحوكمة)


نتمتع بأعلى درجات الشفافية والمسائلة.



نلتزم بالقوانين والتشريعات واالنظمة.



نكافح ونحارب الفساد بكل الوسائل المتاحة.



نوفر المعلومات والبيانات ضمن حدود القوانين.



نلتزم بالشفافية في الخدمات المقدمة للجميع في نفس الوقت دون أفضلية.

 .4أنتاج ونقل المعرفة


ننتج أبحاث ذات قيمة مميزة



نوفر وسائل المعرفة لكافة العاملين ونديرها للحفاظ عليها.



نهتم بتوصيل نتائج ابحاثنا الى متلقي الخدمة.

 .5العمل بروح الفريق


التعاون وروح الفريق ممارسة متأصلة في تعامالتنا مع بعضنا البعض لتحقيق األهداف.



نعمل مع مؤسسات الوطن ضمن فرق عمل تتسم بالتعاون العالي واالحترام المتبادل.



نلتزم في اذكاء روح التشاركية والتعاون بين موظفينا وشركاءنا.



ندرك أهمية الجد واالجتهاد الجماعي والفردي وما نقوم به من عمل في تنفيذ مهامنالتشكيل إضافة نوعية لمركزنا.
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الهيكل التنظيمي للمركز الوطني للبحث واالرشاد الزراعي 2016

المراكز االقليمية

يقع المبنى الرئيسي للمركز الوطني للبحث واالرشاد الزراعي شمال عمان ويتبع للمركز ثمانية مراكز إقليميـة و  14محطـة بحثيـة و
 15وحدة إرشاد تنتشر في جميع أنحاء االردن.
تغطــي هــذه الم اركــز االقليميــة التوزيــع الجغ ارفــي والمنــاخي المتنــوع الــذي يمتــاز بــه االردن وتقــوم بالعمــل فــي عــدة مجــاالت رئيســية
للبحــث واالرشــاد الز ارعــي تشــمل :البســتنة ،المحاصــيل الحقليــة ،الزيتــونا وقايــة النبــات ،الميــاه والتربــة والبيئــة ،د ارســات اجتماعيــة -
اقتصادية ،التنوع الحيوي والنباتات الطبية ،النحـل ،وبحـوث الم ارعـي والغابـات .حيـث تتـوزع الم اركـز االقليميـة والمحطـات والمحطـات

البحثية والوحدات االرشادية التابعة للمراكز االقليمية كما يلي:
 -1مركز الرمثا للبحث واإلرشاد الزراعي
محطة الرمثا  -بحثية
محطة مرو  -بحثية
محطة تنقية الرمثا  -بحثية
 -2مركز المفرق للبحث واالرشاد الزراعي
محطة الخناصري  -بحثية
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محطة الدراسات الملحية  -بحثية
 -3مركز دير عال للبحث واالرشاد الزراعي
محطة دير عال  -بحثية

محطة الكرامة  -بحثية

محطة وادي الريان  -بحثية
 -4مركز المشقر للبحث واالرشاد الزراعي
محطة المشقر  -بحثية

 -5مركز الربة للبحث واالرشاد الزراعي
محطة الربة  -بحثية

محطة غور الصافي  -بحثية
محطة الغوير  -بحثية
 -6مركز الشوبك للبحث واالرشاد الزراعي
محطة الشوبك  -بحثية

 -7مركز الطفيلة للبحث واالرشاد الزراعي
محطة التوانة  -بحثية

 -8مركز وادي عربة للبحث واالرشاد الزراعي
الوحدات االرشادية
)1

وحدة إرشاد اربد

)2

وحدة إرشاد عجلون

)4

وحدة إرشاد المفرق

)5

وحدة إرشاد الزرقاء

)6

وحدة إرشاد دير عال

)8

وحدة إرشاد السلط

)9

وحدة إرشاد ارشاد العاصمة

)10

وحدة إرشاد مأدبا

)11

وحدة إرشاد الكرك

)13

وحدة إرشاد الشوبك

)14

وحدة إرشاد الريشة

)15

وحدة إرشاد العقبة

)3

)7

)12

وحدة إرشاد جرل

وحدة إرشاد وادي االردن

وحدة إرشاد الطفيلة
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المواقع الجغرافية للمركز الوطني للبحث واالرشاد الزراعي والمراكز اإلقليمية والمحطات البحثية والوحدات االرشادية

الكوادر البحثية 2016

31

5

74

الدكتوراه
الماجستير

البكالوريوس
الدبلوم العالي
230

11

الشركاء االستراتيجيين

12

مديريات البحث العلمي
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مديرية بحوث المحاصيل

اهداف المديرية:
 زيادة إنتاجية وحدة المساحة من المحاصيل الحقلية.-

تطوير وحماية الموارد الزراعية واستغاللها بالطرق المثلى إلستدامة إنتاجها على المد البعيد.

-

تقليل الفاقد في المنتجات الزراعية الناشئ من الحصاد أو األضرار الناجمة عن الحشرات واإلمراض النباتية.

-

زيادة دخل المزارع وتحسين مستو معيشته من خالل زيادة اإلنتاجية.

-

تأهيل و بناء القدرات .

منسق المشروع:

( )1برنامج تربية القمح الوطني

م .أمل الخطيب

الباحثون المشاركون:

م .يحيــى بنــي خلــف ،م .محمــود الحويــان ،م .ميســاء حــدادين ،م .شــهناز بشــارات ،م.

الجهة الممولة:

المركز الوطني للبحث و اإلرشاد الزراعي

موقع المشروع:
مدة المشروع:

تاريخ البدء:

يانسي خصاونة ،م .ميسون عبابنة

محطة مرو الزراعية ،المشقر ،مركز الربة
مستمر
1960

الملخص:

يهــدف مشــروع تربيــة القمــح الــوطني إلــى د ارســة كفــاءة إنتــاج أصــناف القمــح فــي الظــروف المحليــة وانتخــاب المالئــم منهــا واســتنباط
أصناف قمح تناسب المناطق المطرية في األردن و إدخال سالالت وأصناف جديدة وانتخاب المالئم والمتفوق منها.

زرعت تجارب القمح الطري :مصغرة و مكبرة في مرو و المشقر .في التجربة المصغرة للقمـح الطـري تـم ترفيـع الصـنف ACSAD
 1254حيـث تفـوق فــي محطـة المشـقر علــى الشـاهد عمــون بنسـبة  ،% 21وتفـوق الصــنف  ACSAD 1278فــي مـرو و المشــقر
بنســبة  18و  % 33علــى التـوالي .بلـ معــدل إنتــاج تجربــة المكبـرة لصـفة الحــب فــي مــرو  1654كغم/هكتــار وفــي المشــقر 1838

كغم/هكتـار .لـم يـتم ترفيـع أي صـنف إلـى التجربـة الواعـدة (حيـث يوجـد الصـنف المتفـوق  ACSAD 1254فـي محطـة مـرو ضـمن

التجربة المكبرة).
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زرعت تجارب القمح القاسي المصغرة و المكبرة في مرو و المشقر و الربة .تم تقييم  26صنفاً في تجربة المصغرة حيث بلـ معـدل

اإلنتاج للحب في محطة مرو  1734كغم/هكتار و في محطة المشقر  2193كغم/هكتار فـي محطـة الربـة بلـ  1365كغم/هكتـار
و تم ترفيع  14صنفاً .

تم ترفيع ثالثة أصناف قمح من مكبرة القمح القاسي إلى واعـدة القمـح القاسـي ،وذلـك لتفوقهـا علـى الشـاهد المحلـي لصـفة االنتاجيـة،

حيث بل معدل االنتاج في محطة مرو  2200كغم/هكتار و في المشقر 1354كغم/هكتار و في الربة  1947كغم/هكتار.

ف ــي التجرب ــة الواع ــدة للقم ــح القاس ــي ت ــم ترفي ــع الص ــنف (رق ــم ARMENT//SRN_3/NIGRIS_4… )1به ــدف التوس ــع بزراعت ــه

كمشاهدة في حقول المزارعين.
احتــوت تجــارب القمــح األجنبيــة تجــارب الكفــاءة العربيــة للقمــح الطــري والقاســي فــي مــرو و المشــقر ،وتجربــة اإلنتاجيــة الدوليــة للقمــح
القاسي (من المركز الدولي /سيميت) في مرو ،وتجارب اإلنتاجية الدولية و أسطر المراقبة (من ايكاردا) في الربة.

بينت نتائج تجربة الكفاءة اإلنتاجية العربية للقمـح الطـري مـن المركـز العربـي – أكسـاد ،حيـث تـم ترفيـع خمسـة أصـناف قمـح امتـازت
بأعلى انتاجية للحب و أعلى إنتاج بيولوجي في مرو والمشقر .بل معدل اإلنتاج في محطة مرو  1758كغم/هكتار و فـي محطـة
المشقر  1929كغم/هكتار.
أما تجربة الكفاءة اإلنتاجية العربية للقمح القاسي من المركز العربي  -اكساد فقد تم ترفيع  12صـنفاً تفوقـت فـي المحطتـين لصـفات

إنتاج الحب و اإلنتاج البيولوجي .بل معدل اإلنتاج في محطة مرو  2400كغم/هكتار و في محطة المشقر  2110كغم/هكتار.

تجربـة اإلنتاجيـة للقمـح القاسـي مـن المركـز الـدولي -سـيميت ( )47ND International Durum YNتـم ترفيـع  12صـنفاً تفوقـت

لصفة االنتاج.

نفــذت هــذه التجريــة تحــت ظــروف الحــوض أوســطية الجافــة فــي الربــة وبلـ معــدل إنتــاج التجربــة  2191كغم/هكتــار و ســجل أعلــى
انتاج حب الصنف  Chiccaحيث بل  3400كغم/هكتار.

تم زراعة الموسم الثاني لتجربة تقييم أصناف معتمدة مع مخلوطها ،وستعرض النتائج في الموسم الثالث.

أظهرت تجربة تقييم أصناف واعدة للقمح القاسي تفوق الصنف  Bcr/Gro1//Mgnl1على األصـناف االخـر

فـي محطـة مـرو

و محطة المشقر ( 1631و 2083كغم/هكتار ،على التوالي .كما تفـوق الصـنف  Bicrederaa-1/Azeghar-2بمعـدل 1050
كغم/هكتار).

تم تنفيذ خطة مشروع تربية القمح بمشاركة المـزارعين وتضـم التجربـة المبدئيـة و التجربـة المركبـة فـي حقـول المـزارعين فـي الشـمال

والوسط والجنوب واكثار األصناف في محطة المشقر.
التوصيات:

االستمرار بتقييم هذه األصناف ضمن سلسلة التجارب الالحقة للتحقق من إنتاجيتها و ثباتيتها في السنوات القادمة ،بهدف تقديمها
لالعتماد كأصناف قمح جديدة أثبتت تفوقها وثباتها.
( )2برنامج تربية الشعير الوطني
منسق المشروع

م .نوال الحجاج

الباحثون المشاركون

م .مالك السواعير ،م .يعقوب حجازين

الجهة الممولة

المركز الوطني للبحث واالرشاد الزراعي.

موقع المشروع

مركز المشقر ومحطة الغوير

مدة المشروع

مستمر

الملخص:
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تم زراعة التجارب وخطوط المشاهدة في المشقر والغوير وتسجيل الصفات المحصوليه وتحليلها بهدف ترفيع االصناف المتفوقة الى
تجارب أوسع باتباع منهجية التربية النبات التقليدية.
تم اختيار ساللتين تفوقت على الشاهد المحلي (بنسبه تراوحت بين  )% 23-10في المحطتين .
كما تم ترفيع سبع سالالت شعير من التجارب الدوليه (اكساد و ايكاردا) تفوقت على الشاهد المحلي في المحطتين.
ترفيع هجن من الجيل السادس من محطة الغوير الى تجربة المصغرة.
التوصيات :

 -ترفيع أصناف الشعير المتفوقة

 تطوير الية عمل المشروع باستخدام التقنات الحيويه لتقليل وقت تربية االصناف وتحسين انتاجيتها حسب اهداف المشروع( )3استحداث الطفرات الوراثية في تربية المحاصيل

منسق المشروع

د .يحيى الشخاتره

الباحثون المشاركون

د .خزعل الجنابي ،م .يحيى بني خلـف ،م .نـوال الحجـاج ،م .سـهام اللـوزي ،م .محمـود
حويان ،م  .يعقوب حجازين ،م .احمد بطاينة ،م .دعاء المجالي

الجهة الممولة

دعم فني من الوكالة الدولية للطاقة الذرية

موقع المشروع

اقليم الشمال والوسط والجنوب

مدة المشروع

سنتين

تاريخ البدء

2016

الملخص:

يهـدف المشـروع إلـى إســتنباط أصـناف شـعير وقمــح ذات إنتاجيـة عاليـة مالئمــة للظـروف البيئيـة المحليــة باسـتخدام تقنـات اســتحداث
الطفرات.

تمت زراعة ( )11ط ار از جينيا من بذور الشعير من الجيل اإلشعاعي التاسع في تجارب إنتاجية بثالثة مكـررات وفـي ثـالث بيئـات
مختلفة( :محطة مرو والغويروحقل مزارع في الكرك)  .تـم اسـتخدام الشـاهد المحلـي (مؤتـة ) .تـم تسـجيل الصـفات المحصـولية مثـل
طول النبات وانتاج الحب واإلنتاج البيولوجي.
النتائج:

محطة مرو :بينت النتائج وجود فروق معنوية لصفة طول النبات واالنتاج الكلي وانتاج الحـب .حيـث تفـوق التركيـب الـوراثي رقـم 9
( 76سم) تاله الرقم  73( 7سم) على جميع االصناف لصفة طول النبات ،وبل طول الشاهد ( 57سـم) .تفوقـت التراكيـب رقـم 10
و رقــم  7عل ـى جمي ــع االصــناف ( 5295و  5223كغم/هكت ــار) لصــفة االنت ــاج البيول ــوجي ف ــي حــين بلـ ـ انت ــاج الش ــاهد ( 2834

كغم/هكتار) .أما اإلنتاج الحب فقد تفوقت التراكيب رقم  7و ورقم  2392( 2و  1805كغم/هكتار) علـى الشـاهد/مؤته ( 1024
كغم/هكتار).
محطة الغوير :اشارت نتائج التحليل االحصـائي علـى وجـود فـروق معنويـة لصـفة طـول النبـات واالنتـاج البيولـوجي و الحـب .تفوقـت
االصــناف رقــم  10و  7و  66( 4و  65و  64ســم علــى الت ـوالي ) وبل ـ معــدل الشــاهد ( 56ســم) .كمــا تفــوق الصــنف رقــم  6و

الصـ ــنف رقـ ــم  6225( 5و  4708كغم/هكتـ ــار) علـ ــى جميـ ــع االصـ ــناف لصـ ــفة االنتـ ــاج البيولـ ــوجي وبل ـ ـ معـ ــدل الشـ ــاهد 4000
كغم/هكتــار)  .أمــا انتــاج الحــب فقــد تفوقــت التراكيــب رقــم  6و رقــم  1176( 1و  885كغم/هكتــار) وكــان معــدل الشــاهد (732
كغم/هكتار).
التوصيات :توصيف االصناف المتفوقة تمهيدا العتمادها في الموسم القادم.
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منسق المشروع

( )4تعزيز االمن الغذائي في الدول العربيه

يحيى بني خلف

الباحثون المشاركون

فريق عمل المشروع

الجهة الممولة

الصندوق الكويتي والصندوق العربي

موقع المشروع

الرمثا وغرب اربد

مدة المشروع
تاريخ البدء

 3سنوات
2015/2014

الملخص:

التوسع في مناطق جديدة.
حسنة و ّ
الم ّ
يهدف المشروع الى نشر تقنيات اإلنتاج ُ
توسعة المشاهدات الحقلية.
يبية.
تعزيز وتحديث القدرات الوطنية من خالل برنامج  YASPو ّ
الدورات التدر ّ

التوسع في مناطق جديدة.
حسنة من خالل تنفيذ مشاهدات في حقول المزارعين و ّ
الم ّ
نشر تقنيات اإلنتاج ُ
تم تنفيذ  132مشاهدة قمح وسبع مشاهدات شعير في المناطق المستهدفة باسـتخدام نظـام الحزمـه الكاملـة ،وبلغـت المسـاحه حـوالي
 1430دونماً .قامت محطة مـرو الزراعيـة بالتنفيـذ والمراقبـة ومتابعـة اإلجـراءات الز ارعيـة التـي تتطلبهـا الحزمـة المتكاملـة ،مـن حيـث
متابع ــة اإلنب ــات ف ــي الحق ــول وتق ــدير كمي ــة األعش ــاب الرفيع ــة والعريض ــة ومكافحته ــا بالمبي ــدات المناس ــبة ،واض ــافة كمي ــات الس ــماد

النيتروجيني ( اليوريـا) وارشـاد المـزارعين إلـى إضـافة كميـة السـماد المناسـبة فـي الظـروف المطريـة .وخـالل فتـرة الحصـاد تـم أخـذ 5
أمتار مربعه من كل مشاهدة لمقارنة االنتـاج مـع الحقـول التـي ينفـذها المزارعـون ،حيـث تبـين وجـود زيـادة فـي انتـاج الحـب لمحصـول
القمح بنسبة  %25و في انتاج القل بنسبة  ،%22وكذلك بالنسبة لمحصول الشعير حيث بلغت نسبة زيـادة الحـب  %15ونسـبة

انتاج القل . %17

نشر تقنيات الزراعه بدون حرث في حقول المزارعين:
تم تنفيذ  13مشاهده قمح و سبع مشاهدات بيقيا بمساحة  240دونماً لمقارنة انتاج نظام الز ارعـه الحافظـه مـع الز ارعـة التقليديـة.

سجلت الزراعة الحافظة زيادة في انتاج الحب لمحصول القمح بنسبة  %12وانتاج القل بنسبة  %11مقارنة مـع حقـول المـزارعين

(الز ارعــة التقليديــة) ،كمــا ســجلت زيــادة فــي انتــاج الحــب لحصــول البيقــا بنســبة  %7و وانتــاج القــل بنســبة  %8مقارنــة مــع حقــول
المزارعين (الزراعة التقليدية).
عمل المشروع على توفير كميات من بذار االصناف الواعده والمحسنة إلكثارهـا فـي حقـول المـزارعين ،وتوزيـع مـا يقـارب  13طـن
من بذور اصناف القمح الواعده والمحسنة استفاد منها  126مزارعاً.

كمــا نفــذ الشــمروع بحــث تقيــيم اربــع ســالالت قمــح وصــنفين قمــح مــن اصــناف مصـريه بالمقارنــة مــع ثالثــة شـواهد قمــح محليــة ،حيــث
تفوق الصنف (بني سويف  )4لصفة انتاج الحب على الشواهد المحلية.
كما تم تنفيذ بحث دراسة اثر الحراثات ومعامالت االعشاب العريضة والرفيعة على انتاج القمح ،حيـث تبـين وجـود زيـادة معنويـة فـي
االنتاج عند مكافحة االعشاب العريضة والرفيعة ،في حين لم تؤثر الحراثات على انتاج القمح في السنة االولـى .سـيتم تنفيـذ التجربـة
لموسم اخر.

مــدارس حقليــة :تــم تنفيــذ مدرســتين حقليتــين فــي المنــاطق المســتهدفه بهــدف التواصــل مــع الم ـزارعين خــالل الموســم وايصــال الخدمــة
االرشادية في الوقت المناسب ومشاركة المزارعين في حل المشكالت التي تواجههم.
التوصيات :
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تشجيع المزارعين على تبني الحزمة الكاملة (الصنف المحسن و موعد الزراعة المناسب و كميات البذار المالئمـة و التسـميد وادارة
االعشاب) و الزراعة الحافظة (الزراعة بدون حرث) والتي تؤدي الى زيادة في العائد بحوالي  20دينار اضافي مع المحافظة على
التربة و عدم انجرافها.
( ) 5مشروع تحسين البقوليات الغذائية

منسق المشروع

م.دعاء المجالي

الباحثون المشاركون

م .يحيى بني خلف م .ميسون عبابنه ،م.اسراء سالم و م .هنادي الزيادين

الجهة الممولة

موقع المشروع
مدة المشروع

المركز الوطني للبحث واالرشاد الزراعي
مرو ،المشقر و الربة

مستمر

الملخص:

يهدف المشروع الى تقييم وانتخاب سالالت/اصناف حمص و عدس مالئمة للبيئات االردنية.
تم تنفيذ عشرة تجارب هي:
تجربة دراسة انتاجية سالالت مبكرة من الحمص –شتويCIEN-W

اشتملت التجربة على  31ساللة من الحمـص الشـتوي و أربعـة سـالالت شـاهد إاضـافة للصـنف المحلـي (جبيهـة )1فـي محطـة الربـه

بواقــع خطــين لكــل مــدخل وبطــول  4م بمكــررين .تــم تســجيل الق ـراءات و القياســات و األوزان المحصــولية واإلنتاجيــة وبل ـ متوســط
اإلنتاجيــة للســالالت المزروعــة  689كغــم /هكتــار وتباينــت معــدالت إنتــاج الحــب بــين  238الــى  1140كغم/هكتــار فــي حــين بلـ
معدل انتاج الشاهد المحلي 1000كغم /هكتار حيث تم ترفيع  4سالالت متفوقة على الشاهد المحلي.
تجربة دراسة انتاجية سالالت من الحمص – ربيعيCIEN-S

اشــتملت التجربــة علــى  31ســاللة مــن الحمــص الربيعــي و أربــع ســالالت شــاهد اضــافة الــى الصــنف المحلــي (جبيهــة )1فــي محطــة
المشقر ،بواقع خطين لكـل مـدخل وبطـول  4م بمكـررين .تـم تسـجيل قـراءات االنبـات واالزهـار والعقـد واإلنتاجيـة .بلـ متوسـط إنتـاج
الح ــب للس ــالالت حـ ـوالي  945كغ ــم /هكت ــار ،وكان ــت أعل ــى إنتاجي ــة م ــن الح ــب  1463كغم/هكت ــار مقارن ــة م ــع الش ــاهد المحل ــي

1095كغم /هكتار حيث تم انتخاب  5سالالت متفوقة.

تجربة دراسة انتاجية سالالت مبكرة من الحمص –CIEN-E
احتوت التجربة على  31ساللة من الحمص الشتوي وأربعة سالالت شاهد إضافة للصنف المحلي (جبيهة )1في محطة مـرو بواقـع
خطين بطول  4م بمكررين .تم تسجيل قراءات األوزان المحصولية واإلنتاجيـة وكـان متوسـط اإلنتاجيـة للسـالالت المزروعـة 1163
كغم/هكتــار وكانــت أعلــى إنتاجيــة مــن الحــب 1627كغم/هكتــار (وأقــل انتاجيــة  235كغــم /هكتــار) مقارنــة مــع انتاجيــة الشــاهد
المحلي / 1190كغم هكتار ،حيث تم انتخاب  4سالالت متفوقة.

تجربة دراسة انتاجية سالالت مبكرة من العدس – ( LIEN-Eمحطة مرو)
احتــوت التجربــة علــى  34ســاللة عــدس وشــاهد محســن باالضــافة للصــنف المحلــي (اردن ،)2زرعــت بواقــع  3خطــوط بطــول  3م
بمكـررين .تــم تســجيل قـراءات االنبــات واالزهـار والعقــد واإلنتاجيــة وكــان متوســط إنتاجيـة الســالالت  541كغــم /هكتــار وبلـ أعلــى

إنتاجيــة مــن الحــب  771كغم/هكتــار (وأقــل انتاجيــة  311كغــم /هكتــار) مقارنــة مــع انتاجيــة الشــاهد المحلــي  707كغم/هكتــار .تــم

انتخاب  5سالالت متفوقة.
تجربة دراسة انتاجية سالالت من العدس متحملة للجفاف( LIEN– DTمحطة الربه)
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احتــوت التجربــة علــى  34ســاللة عــدس وســاللتين للشــاهد المحســن اإلضــافة الــى الصــنف المحلــي (اردن )1بمكــررين و  3خطــوط
بطــول 3م .تــم جمــع القـراءات واألوزان المحصــولية لإلنتــاج وكــان متوســط إنتاجيــة الســالالت  651كغــم /هكتــار ،وبلـ أعلــى معــدل
إنتاجية من الحب 1042كغم/هكتار (وأقل انتاجية  187كغم /هكتـار) مقارنـة مـع انتاجيـة الشـاهد المحلـي  400كغـم /هكتـار .تـم
انتخاب  3سالالت متفوقة.
تجربة دراسة انتاجية سالالت مبكرة من العدس – بذور حجم كبير( LIEN-Lمحطة المشقر)

تم تقييم  33ساللة عدس وساللتين للشاهد اإلضافة للصنف المحلي (اردن )1بواقـع  3خطـوط بطـول 3م بمكـررين .بينـت النتـائج
أن متوسط إنتاجية سالالت العدس المزروعة بلغت  200كغم/هكتار ،وأعلى إنتاجية بلغـت  456كغم/هكتـار (أقـل انتاجيـة 40

كغم/هكتار) مقارنة مع انتاجية الشاهد المحلي  87كغم /هكتار ،حيث تم انتخاب  4سالالت متفوفة.
دراسة انتاجية سالالت من الجلبانه -كتله كبيرة ( IGYT-HBمحطة الربة)

زرع ــت  24س ــاللة م ــن الجلبان ــه والص ــنف المحل ــي ( بل ــدي) بواق ــع  4خط ــوط بط ــول 4م بمك ــررين .ت ــم جم ــع القـ ـراءات واألوزان
المحص ــولية وك ــان متوس ــط اإلنتاجي ــة س ــالالت الجلبان ــة حـ ـوالي 150كغم/هكت ــار ،وبلـ ـ أعل ــى مع ــدل إنتاجي ــة م ــن الح ــب 500
كغم/هكتـار (وأقــل انتاجيــة  176كغـم /هكتــار) مقارنــة مـع انتاجيــة الشــاهد المحلـي 180كغــم /هكتــار ،حيـث تــم انتخــاب  3ســالالت
متفوقة.
دراسة انتاجية سالالت الجلبانه -مبكرة االنتاج ( IGYT-Eمحطة الربة)

زرعـ ــت 24سـ ــاللة مـ ــن الجلبانـ ــه والصـ ــنف المحلـ ــي (بلـ ــدي) بواقـ ــع  4خطـ ــوط بطـ ــول 4م بمكـ ــررين .تـ ــم جمـ ــع الق ـ ـراءات واألوزان
المحصولية وكان متوسط اإلنتاجية لسالالت الجلبانة المبكرة حوالي 140كغم/هكتار ،وبل أعلى معـدل إنتاجيـة مـن الحـب 511
كغم/هكتـار ( وأقــل انتاجيــة  150كغـم /هكتــار) مقارنــة مـع انتاجيــة الشــاهد المحلـي 180كغــم /هكتــار ،حيـث تــم انتخــاب  3ســالالت
متفوقة .

دراسة انتاجية سالالت من الفول– متحمله لمرض االسكوكايتا ( FBIABNمحطة المشقر)

زرعت  23ساللة فول وساللتان من الشواهد المحسن والصنف المحلي (بلـدي) بواقـع خـط واحـد بطـول 4وثالثـة مكـررات .تـم جمـع
القراءات وكان متوسط اإلنتاجية لسالالت الفول 1025كغم /هكتار ،وبل أعلـى معـدل إلنتاجيـة الحـب  1725كغم/هكتـار (وأقـل

معدل انتاجية  325كغم /هكتار) مقارنة مع انتاجية الشاهد المحلي 1225كغم/هكتار ،حيث تم انتخاب  4سالالت متفوقة.
دراسة انتاجية سالالت من الفول – مبكرة زراعة مطرية ( FBIEN-Rمحطة مرو)

زرعت  24ساللة من الفول والصنف المحلي ( بلدي) بواقـع خـط واحـد بطـول 4م وثـالث مكـررات.تم تسـجيل القـراءات حيـث كـان

متوسـط اإلنتاجيــة ســالالت الفـول المبكــر حـوالي  900كغم/هكتـار وبلـ أعلــى معـدل إنتاجيــة مــن الحـب 3569كغم/هكتــار (وأقــل
انتاجية  533كغم /هكتار) مقارنة مع انتاجية الشاهد المحلي  611كغم/هكتار ،حيث تم انتخاب  4سالالت متفوقة .

التوصيات:

ترفيع جميع السالالت المتفوقة من التجارب التقييمية الى تجارب موسعة في الموسم القادم.
( )6مشروع إكثار البذار

منسق المشروع

م  .عفاف مدادحة ،م.عوض الكعابنة

الباحثون المشاركون

كادر مديرية المحاصيل

موقع المشروع

محطات المركز الوطني وحقول المزارعين المتعاقدين مع المؤسسه التعاونية

مدة المشروع

مستمر

الجهة الممولة

الموازنه العامه
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تاريخ البدء

1982/1981

الملخص:

يهدف المشروع الى المحافظة على اصناف المحاصيل الحقليه (قمح وشعير) والبقوليات الغذائيه (عـدس وحمـص) واكثارهـا بكميـات

كافية وبجودة عاليه للمزارعين.

تم زراعة  1500دونماً إكثار بذار اساس لألصناف المعتمدة من القمح والشعير في محطات المركز وحقول المزارعين.

تم استالم ما يقارب  820طن قمح من االصناف حوراني ،ديرعال  ،6شام  ،1كما تم استالم  580طن شعير من االصناف مؤته،
أذرح ،أكساد ،176رم ،يرموك .حيث تتوفر هذه الكميات من بذار االساس في محطات المؤسسة التعاونية.
وحدة تكنولوجيا البذور:

تــم إجـراء الفحوصــات المخبريــة الخاصــة باإلنبــات وفحــص النقــاوة الوراثيــة والتحليليــة لبــذور الخضــار الـواردة مــن الشــركات الزراعيــة،

اإلضافة إلى عينات الحبوب الواردة من مشروع البذار وعلى النحو التالي:
عدد العينات

نوع الفحص

الرسوم المدفوعة

النوع
بذور خضار

1091

إنبات

31310

قمح و شعير

241

وراثي  +تحليلي

مجاني

بذور خضار

نقاوة

321

تم تسجيل الوحدة في عضوية  ISTAوالعمل مستمر على اجراءات االعتمادات الالزمة.
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504

مديرية بحوث الوقاية النباتية

االهداف:

 )1المساهمة في تطوير تكنولوجيا (تقنيات) اإلدارة المتكاملة الفات المحاصيل المكشوفة وداخل البيوت البالستيكية وبسـاتين
األشجار المثمرة من خالل إجراء التجارب التي تتالئم مع الظروف المحلية .

 )2تــوفير معلومــات تكنولوجيــا اإلدارة المتكاملــة وايصــالها للمـزارعين والمهتمــين عــن طريــق الخــدمات االرشــادية كأيــام الحقــل
والنشرات والكتيبات االرشادية ووسائل اإلعالم المختلفة.
 )3بناء قدرات المصادر البشرية والمؤسسية لتطوير تكنولوجيا اإلدارة المتكاملة وتبنيها من قبل المزارعين في األردن.
( )1إستخدام التطعيم كتقنية رائدة لزيادة االنتاجية وتقليل استخدام المبيدات على محصول الشمام
منسق المشروع

د .عادل العابد

الباحثون المشاركون

د .معين القريوتي و م .زياد ناصر

موقع المشروع

محطة الكرامة

مدة المشروع

خمس سنوات

تاريخ البدء

2012

الجهة الممولة

MERC

الملخص:

هــدفت التجربــة الــى تقيــيم اســتخدام صــنفين تجــاريين مــن الشــمام مــن ناحيــة معــدل النمــو واالنتاجيــة والتحمــل الم ـراض التربــة وهمــا

الص ــنف (أنان ــاس  ) ra'ananو الص ــنف (غالي ــا  )raymondمطعم ــة عل ــى ثالث ــة اص ــول تجاري ــة وه ــي (53009

, )Gad

( )Shimshon 53004و  35006فـي البيـوت البالسـتيكية فـي غـور االردن .تمـت ز ارعـة االصـناف فـي تربـة موبـوءة بمـرض
الـذبول الفيو ازريـومي ( )Fusarium oxysporiumوبمعـدل  1200إلـى  cfu 3000ودرجـة ملوحـة  .8dS/mز ارعـت االشـتال
المطعمة في شباط  2016بإستخدام تصميم القطاعات العشـوائية الكاملـة وبأربعـة مكـررات لكـل معاملـة ،وتـم تسـجيل قـراءات النمـو
واالنتاجية وجودة الثمار ونسبة االصابة باالمراض في نهاية الموسم.

اظهرت النتائج زيادة في المجموع الخضري في النباتات المطعمة من االصناف المزروعة وبلغت الزيادة في الـوزن االخضـر فـي

الصــنف ( )ra'ananمــن  %130-60وفــي الصــنف ( )raymondبلغــت الزيــادة فــي الــوزن االخضــر بمعــدل  %30مقارنــة بــنفس
االصناف غير المطعمة .اظهرت النتائج زيادة االنتاجية في الصنف المطعـم ( )ra'ananمـن  ،%71-23والصـنف ()raymond
من  %39-12مقارنة بغير المطعم من نفس االصناف.
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بينــت النتــائج أن الصــنف ( )ra'ananالمطعــم علــى األصــل  53004واألصــل  53006كــان اعلــى مقاومــة لمــرض الفيو ازريــوم
بالمقارنة مع الصنف ( )raymondالمطعم على نفس االصول ،وان الصـنف ( )raymondالمطعـم علـى األصـل  53009أظهـر
مقاومة أعلى لمرض الفيو ازريوم مقارنة بنفس الصنف المطعم على األصل  53009و .53006
بشـكل عــام بينـت النتــائج أن اسـتخدام االصــناف المطعمـة ( )ra'ananو ( )raymondيزيــد مـن نمــو النبـات واالنتاجيــة والمقاومــة
لألمراض.
التوصييييات :اســتخدام االص ــناف المطعمــة ( )ra'ananو( )raymondعل ــى االصــل 53009

 Gadيزيــد م ــن نمــو النب ــات

واالنتاجية والمقاومة لألمراض.

( )2تعريف وتشخيص األمراض الفيروسية التي تصيب الحمضيات في األردن.
منسق المشروع

د .عبير ابوشربي

مساعدوا البحث

د .نداء سالم ،م .بالل الشرمان

موقع المشروع

مختبرات المركز الوطني ومختبرات الجامعة األردنية وبساتين الحمضيات

مدة المشروع

 5سنوات

تاريخ البدء

2013

الجهة الممولة

الموازنة العامة

الملخص:

يهــدف البحــث الــى د ارســة األم ـراض الفيروســية التــي تصــيب الحمضــيات فــي األردن ،حيــث اشــارت د ارســات ســابقة الــى انتشــار
فيــروس التــدهور السـريع علــى الحمضــيات بنســبة بلغــت  .%49تــم تنفيــذ الد ارســة فــي جميــع منــاطق ز ارعــة الحمضــيات فــي المملكــة

حيــث ت ــم جم ــع  2700عين ــة م ــن بس ــاتين الحمض ــيات ف ــي األغ ـوار الش ــمالية والجنوبي ــة والوس ــطى ومنطق ــة ج ــرل ،ش ــملت جمي ــع
األصــناف الموجــودة فــي بســاتين (الليمــون والبرتقــال والكلمنتينــا والمنــدلينا والبــوملي والجريــب فــروت) .تــم فحــص العينــات بــالطرق

السـيرولوجية لفيـروس التـدهور السـريع ) (Citrus tristezaوفيـروس تجعـد اوراق الحمضـيات )Citrus leaf rugose virus

وتأكيــد النت ــائج بإســتخدام  .PCRبين ــت النت ــائج ان جميــع أص ــناف الحمضــيات ف ــي جمي ــع بس ــاتين الد ارس ــة خاليــة م ــن اإلص ــابات
الفيروسية.

التوصيات :

توصــي الد ارســة بعــدم ادخــال اي صــنف جديــد الــى مزارع/بســاتين الحمضــيات اال بعــد فحصــها والتأكــد مــن خلوهــا مــن األم ـراض
الفيروسية وخاصة المستورد.
( )3انشاء بستان األساس ألمهات اصول واصناف العنب

منسق المشروع

د .عبير ابوشربي

الباحثون المشاركون

د .نسب رواشدة ،د .ابتهال ابو عبيد ،د .اياد مسلم ،م .رائد لطفي احمـد م .احمـد الشـرايدة،

الجهة الممولة

الموازنة العامة

موقع المشروع

مركز الطفيلة لألبحاث ومختبرات المركز الوطني

مدة المشروع

خمس سنوات

تاريخ البدء

2016

م .هود هويمل ،م .عز الدين عطيوي
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الملخص:

يهدف المشروع الى انشاء بساتين أمهات أصول وأصناف العنب خالية من األمراض وتوفير اشتال سليمة وتوزيعها على المزارعين.

تم اختيـار  15دونمـاً فـي مركـز الطفيلـة لتأسـيس البسـتان ،وجمعـت عقـل مـن الصـنف خضـاري رحابـا والصـنف الدروايشـي االسـود
وتــم فحــص جميــع العينــات لتأكــد مــن خلوهــا مــن االم ـراض الفيروســية بإســتخدام الطــرق الســيرولوجية (اإللي ـزا) الهــم ســبعة أم ـراض
فيروســية تصــيب العنــب وهــي فيــروس الورقــة المروحيــة ،فيــروس التفــاف اوراق العنــب ،1فيــروس التفــاف اوراق العنــب  ،3فيــروس

التفاف اوراق العنب  ،7فيروس العنب  ،Aفيروس العنب  ، Bفيروس تجعد اوراق العنب.بينت الفحوصـات خلـو جميـع العينـات مـن

الفيروسات تمهيدا ألكثارها بزراعة االنسجة.
التوصيات :

اإلستمرار في جمع كافة أصناف وأصول العنب الموجودة في األردن وفحصها وادخالها ضمن المشروع
( )4دراسة االنتشارية والبيولوجيا الجزيئية لفيروس اصفرار وتقزم الخيار في األردن

منسق المشروع

د .عبير ابوشربي

الباحثون المشاركون

م .بالل الشرمان ،م .رهان بالونة ،م .ناهد معروف

الجهة الممولة

الموازنة العامة

موقع المشروع

حقول القرعيات في مناطق األغوار الشمالية والجنوبية والوسطى

مدة المشروع

خمس سنوات

تاريخ البدء

2012

الملخص:

هدف المشروع الى مسح حقول القرعيات في مناطق األغوار الشمالية والجنوبيـة والوسـطى ألهـم امـراض اإلصـفرار الفيروسـية التـي

تصــيب البطــيخ والشــمام والخيــار ،حيــث تــم جمــع  75عينــة بطــيخ و  83عينــة شــمام مــن األغ ـوار الجنوبيــة و 65عينــة شــمام مــن

األغ ـوار الشــمالية و 1200عينــة خيــار مــن األغ ـوار الشــمالية والوســطى .تبــين وجــود أع ـراض اإلصــابات الفيروســية علــى جميــع
العينات التى تم جمعها ،بعد فحصها مخبريا بطريقة اإلليـ از ألهـم الفيروسـات التـي تصـيب القرعيـات وشـملت هـذه االصـابات فيـروس
موزاييك التبرقل األخضر للخيار وفيروس تقزم واصفرار القرعيات .
اظهــرت النتــائج ان %88مــن عينــات الشــمام كانــت مصــابة إصــابة مشــتركة بفيــروس موزاييــك التبـرقل األخضــر للخيــار وفيــروس
تقزم واصفرار القرعيات ،و %12كانت مصـابة اصـابة منفـردة بفيـروس موزاييـك التبـرقل األخضـر للخيـار ،امـا البطـيخ فكانـت نسـبة
إصــابتة بفيــروس مو ازييــك التبـرقل األخضــر للخيــار حـوالي  %17و بفيــروس تقــزم واصــفرار القرعيــات حـوالي  .% 83امــا بالنســبة
لعينــات الخيــار التــي تــم جمعهــا مــن األغ ـوار الوســطى فكانــت جميعهــا مصــابة بفيــروس موزاييــك التب ـرقل األخضــر للخيــار بنســبة
 ،%100كذلك جميع العينات التي جمعت من األغوار الشمالية كانت مصابة بفيروس تقزم واصفرار القرعيات بنسبة .%100
بينت النتائج ان انواع الفيروسات التى تمت د ارسـتها فـي المشـروع تعتبـر مـن الفيروسـات الوبائيـة المنتشـرة فـي المنطقـة ويجـب األخـذ

بجميع طرق اإلدارة المتكاملة لألمراض الفيروسية للحد من انتشارها.
التوصيات:

توصــي الد ارســة بتطبيــق جميــع وســائل اإلدارة المتكاملــة لألم ـراض الفيروســية مثــل اســتخدام اشــتال ســليمة ومكافحــة الناقــل فــي حــال
االصابة بفيروس تقزم واصفرار القرعيات وهي الذبابة البيضاء وزراعة األصناف المتحملة ،مع ضـرورة اسـتخدام الطـرق الصـحيحة
اثنــاء العمليــات الزراعيــة وخاصــة فــي حــال االصـابة بفيــروس موزاييــك التبـرقل األخضــر بســبب انتقالــه بالمالمســة مــع التاكيــد علــى
ازالة جميع األعشاب من الحقول ومن بين النباتات.
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منسق المشروع

( )5مشاهدات حقلية لمكافحة مرض تعقد اغصان الزيتون
د .ابتهال ابو عبيد

الباحثون المشاركون

م .بالل الشرمان ،مرشدي المناطق المنفذ فيها المشاهدات

الجهة الممولة

الموازنة العامة

موقع المشروع

مختل ــف من ــاطق ز ارع ــة الزيت ــون ف ــي المملك ــة ( ارب ــد (بن ــي كنان ــة وكف ــر يوب ــا) ،وادي
السير ،الكرك ،المفرق).

مدة المشروع

سنتين

تاريخ البدء

2016

الملخص:

هدف المشروع الى توعية مزارعي الزيتون بخصوص اجراءات المكافحة المتكاملة لمـرض تعقـد اغصـان الزيتـون البكتيـري وذلـك مـن
خــالل تنفيــذ المشــاهدات الحقليــة فــي مختلــف منــاطق ز ارعــة الزيتــون فــي االردن ،مــن خــالل عقــد الورشــات وايــام الحقــل بحضــور
المزارعين المهتمين مع تنفيذ التقليم بالمواعيد المناسبة و التقليم الصـيفي والـرل بالمبيـدات النحاسـية حـال اإلنتهـاء مـن عمليـة التقلـيم
مع توزيع المبيدات المتخصصة والمعقمات والنشرات االرشادية والبوسترات لتشجيع المزارعين على تطبيق اجراءات اإلدارة المتكاملة

لالفة.

ت ـم تنفيــذ  6مشــاهدات حقليــة فــي وادي الســير /العاصــمة ،الثنيــة/الكرك ،التبنــة /الرمثــا ،ل ـواء بنــي كنانــة ،ام رمانــة /الزرقــاء ،زمنــة
االمير غازي /المفرق  ،باالضافة الى عقد  8ايام حقل فـي مختلـف المنـاطق حضـرها  120مزارعـاً مـن مزارعـي الزيتـون .باالضـافة
الى ارشاد العديد من المزارعين المراجعين لمديرية الوقاية في المركز الوطني حول االفة وطرق اإلدارة المتكاملة لها.

التوصيات:

االستمرار في متابعة المشاهدات في مختلف المناطق مع ضرورة االستمرار في توعية المزارعين حول اآلفة وطرق اإلدارة المتكاملـة

للحد من انتشارها.

( )6استعمال المصائد الغذائية الجاذبة لمكافحة ذبابة ثمار الزيتون

منسق المشروع

م .جهاد حدادين

الباحثون المشاركون

الوحدات االرشادية

الجهة الممولة

الموازنة العامة

موقع المشروع

مناطق زراعة أشجار الزيتون في المملكة

تاريخ البدء

2014

مدة المشروع

ثالث سنوات

الملخص:

هدف المشروع الى:
 )1تشجيع مزارعي الزيتون على تبني استعمال المصائد الغذائية الجاذبة في مكافحة ذبابة ثمار الزيتون،
 )2تقليل استخدام المبيدات الحشرية في المكافحة

 )3تقليل آثار المبيدات على االنسان والبيئه والكائنات النافعه
 )4تقليل خطورة وجود مقاومه لد ذبابة الثمار للمبيدات الحشرية المستخدمة.
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تم استخدام مصيدة حشرات مكونه من عبوة ماء شرب بحجم  1.25لتر تحتوي على المكونـات التاليـة  :خميـرة الخبـز (7غـم) سـماد
سلفات االمونياك (35غم) تمت اذابتها في لتر ماء وتغلق العبوه وتثقب حول عنقها بحيث تسمح للذبابه بالدخول واصطيادها داخـل
المحلــول و تعلــق مصــيدة علــى كــل شــجرة (ان امكــن) مــن اجــل الحصــول علــى نتــائج دقيقــة .بــدا تعليــق هــذه المصــائد خــالل شــهر
حزيران واستمر الى نهاية الموسم .
تــم توزيــع  22.000مصــيدة بجميــع مكوناتهــا الــى كافــة منــاطق ز ارعــة الزيتــون مــن خــالل الوحــدات االرشــادية ،وكــان عــدد المصــائد
الموزعة يتناسب مع المساحات المزروعة باشجار الزيتون.

التوصيات:

االستمرار في توزيع هذه المصائد الى كافة مزارعي الزيتون من أجل تبني هذه الطريقة و االبتعاد عن استخدام المبيدات الحشرية.
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مديرية المياه والتربة والبيئة

اهداف المديرية:

-1اإلدارة المثلى للموارد الطبيعية من اجل ديمومة االنتاج الزراعي والمحافظة على البيئة.
 -2إجراء االبحاث العلمية والتطبيقية من اجل االستخدام األمثل للموارد الطبيعية لحمايتها من التدهور في المجاالت التالية:
-

مياه الري التقليدية وغير التقليدية

-

الحصاد المائي

-

التصحر وتدهور األراضي

-

الحد من الجفاف واألنذار المبكر

-

استخدام تقنيات اإلستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافي

 -3نقل نتائج االبحاث وتطبيقها في حقول المزارعين
( )1عوز الري لبساتين الزيتون باستخدام تقنية عوز الري

منسق المشروع

د .سيرين نعوم

الباحثون المشاركون

د .ســالم ايــوب ،م .اب ـراهيم عمــايرة ،م .مــي ديــاب  ،م .محمــد العمــول ،م .لــؤي الــداوود،
مديرية المختبرات.

الجهة الممولة

الوكالة االمريكية لالنماء الدولي .USAID

موقع المشروع

المفرق  /مغير السرحان .

مدة المشروع

 5سنوات

تاريخ البدء

2011

الملخص:

يهدف المشروع الى:
 )1دراسة تأثير عوز الري على إنتاجية المتر المكعب من مياه الري لمحصول الزيتون،
 )2أثر االستقطاع في الري على األنتاج الزراعي

 )3ايجاد برنامج الري االمثل لصنفي النبالي البلدي والنبالي المحسن بحسب مراحل نمو النبات .
 )4توقيت عوز الري بالشكل المناسب.
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نفذت التجربة بتطبيق ست معامالت من الري:
 %80 )1من احتياجيات الري طوال فترة الموسم.
 %80 )2من احتياجيات الري لغاية  8-6اسابيع من القطاف.
 %80 )3من احتياجيات الري من بداية النمو الخضري لغاية االزهار ثم  %50لغاية  4أسابيع من القطاف.
 %80 )4من احتياجيات الري من بداية النمو الخضري لغاية نهاية تصلب النواة ثم  %50لغاية امتالء الثمرة تليه %80
لغاية  8-6اسابيع من القطاف.

 %40 )5من احتياجيات الري من بداية النمو الخضري،ثم  %100لغاية  4اسابيع من القطاف.
 %100 )6من احتياجيات الري طوال فترة الموسم (الشاهد).
بينــت النتــائج مواســم الحمــل الغزيــر ( )2015 ،2013 ، 2012أن نســبة اســتهالك النبــات للميــاه للمعــامالت الســتة كانــت ،%80

 ،%100 ،%53 ،%62 ،%51 ،%65علــى التـ ـوالي .بلـ ـ أعل ــى مع ــدل كميــة اس ــتهالك النب ــات للمي ــاه (442م/3دون ــم) للمعامل ــة
السادسة (الشاهد) للصـنفين للنبـالي المحسـن والنبـالي البلـدي ،فـي حـين بلـ أقـل معـدل اسـتهالك عنـد المعاملـة الثالثـة 217م/3دونـم

للنبــالي البلــدي حيــث لــم يتــاثر االنتــاج معنويــا لصــنف النبــالي البلــدي .ت ـراوح معــدل انتــاج الزيــت  24-14كغــم /شــجرة حيــث كانــت
المعاملة السادسة اعلى انتاج يليها المعاملة الثانية ( 23كغـم /شـجرة) .تـراوح معـدل انتـاج صـنف النبـالي المحسـن بـين  27الـى 36

كغم /شجرة ،حيث سجلت المعاملة الثانية أعلى انتاج ( 36كغم /شجرة).

أظهــرت نتــائج الموســم الثالــث ، 2014وهــي ســنة الحمــل الخفيــف ،ان نســبة كميــة اســتهالك النبــات للميــاه لموســم الحمــل الخفيــف
للمعامالت الست  ،%100 ،%52 ،%60 ،%60 ،%68 ،%80علـى التـوالي .حيـث لـم يسـجل اختالفـات معنويـة بـين معـامالت
الـري السـت علــى االنتـاج للصــنفين نبـالي بلـدي و نبــالي محسـن .تـراوح معـدل انتـاج الزيــت لصـنف النبــالي البلـدي 9-2كغم/شــجرة،

حيـث ســجلت المعاملـة السادســة اعلـى انتــاج ،وتراوحـت انتاجيــة الزيـت لصــنف النبـالي المحســن بـين  0الــى  5كغم/شـجرة وســجلت
المعاملة الثالثة أعلى انتاج.
كانت نوعية الزيـت ضـمن مسـتو زيـت الزيتـون البكـر لجميـع المعـامالت والمواسـم ،حيـث لـم تتجـاوز نسـبة الحموضـة القـيم المسـموح
بها ( )3.3والبيروكسايد (.)20
التوصيات:

توصي الدراسة باستخدام عوز الري ألشجار الزيتون في المفرق ضمن نوعية مياه جيدة .واستخدام المعاملة الثانية للصنفين النبالي
المحسن والنبالي البلدي لسنة الحمل الغزير ،واستخدام المعاملة الثالثة  80لسنة الحمل الخفيف.
( )2مشروع نظام وحدات المياه الرمادية الصغيرة المستخدمة للري في االردن وتونس

منسق المشروع

د .سيرين نعوم

الباحثون المشاركون

م.هبة الشوابكة ،م .يوسف العمري ،م.ابراهيم بشابشة

الجهة الممولة

FAO , ICARDA

موقع المشروع

محافظة اربد

مدة المشروع

سنة واحدة

تاريخ البدء

الملخص:
-

2016-2015

التوعية الجماهيرية بأهمية استعمال المياه الرمادية وطريقة استغاللها .
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تأهيــل المصــادر البش ـرية العاملــة بمجــال الميــاه الرماديــة والمصــادر المحليــة المســتخدمة لهــا وزيــادة مشــاركتها ورفــع الــوعي

-

العام إلعادة استخدام المياه الرمادية في الزراعة.
تم تنفيذ انشطة التدريب والتوعية وتدريب السيدات المستفيدات من المشروع على أفضل الممارسات الستخدام المياه الرمادية تم عقـد
برنــامج تــدريبي مكثــف للســيدات المنفــذ لــديهن وحــدات لمعالجــة الميــاه بهــدف االلمــام بمهــارات اداره الميــاه الرماديـة وتعلــم الممارســات
السليمة مثل (جدولة الري ،معالجة المياه الرمادية ،نوعية المياه ،عمليات الصيانه لنظام المعالجة ،تجنب المخاطر الصحيه).

بخصوص تصميم وتنفيذ وحدات معالجة المياه الرمادية ،فقد تم تصميم وحدتين معالجة المياه الرماديـة بنـاءا علـى المعطيـات البيئيـة
الخاصــة بــالموقع ونوعيــة الميــاه الخارجــة مــن المنــازل باالضــافة لنوعيــة الميــاه المطلــوب خروجهــا مــن نظــام المعالجــة .حيــث اشــتمل
النظام على ثالث مراحل معالجة هي:
فصل المواد الصلبة الثقيلة.

-

فصل الدهون وبعض المواد الصلبة.

-

معالجة الهوائية للمياه الرمادية بحوض األراضي الرطبة المعبأ بالتوف البركاني الخشن أو الحصى.

معايير اختيار المنطقة والمستفيدين لتنفيذ وحدة معالجة المياه الرمادية:
ان يكون معدل أمطار ال يقل عن  200ملم سنويا

-

عدم توفر شبكة الصرف الصحي

-

ارتفاع نسبة الفقر والبطالة

-

توفر الطبوغرافيا المالئمة

-

توفر التربة المناسبة (قوام ناعم أو متوسط)

-

توفر الوعي الكافي واالهتمام لد المجتمع المحلي.

الملخص:

دراسه االثار البيئية الناجمة عن استعمال المياه الرمادية على خواص التربه والنبات ونوعيه المياه

هدفت الدراسة الى التأكد من نوعية المياه الرمادية المعالجة المستخدمة في الري.

تــم تنفيــذ برنــامج مراقبــة دوري للميــاه قبــل دخولهــا لوحــدة المعالجــة وبعــد معالجتهــا بهــدف مراقبــه نوعيــه الميــاه المعالجــة ومقارنتهــا مــع
المياه غير المعالجة ،اجريت التحاليل البيولوجية والكيميائية لعينات المياه والفحوصات القياسات التالية:
PH, EC, NO3-N, Na, P, K, Ca, Mg, Cl, Zn, Pb, Cd, BOD, COD, Fc.Tc
تم تقييم التغيرات الكيميائية والبيولوجية في التربـة بعـد اسـتخدام الميـاه الرماديـة المعالجـة فـي الـري وذلـك باخـذ عينـات تربـة فـي بدايـه
المشروع /قبل البدء باستعمال المياه الرماديـة كمصـدر للـري ،علـى عمـق  15, 30,سـم .اظهـرت النتـائج انخفـاض تركيـز  BODو

 CODفي الموقعين ومطابقتها للمواصفة األردنية وامكانية استعمالها في الري ،مع انخفاض تركيز العناصر في الموقعين.
التوصيات :

توصي الدراسة باستخدام نظام أحواض األراضي الرطبة ) Constructed Wetland (CWLلمعالجة المياه الرمادية حيـث تعمـل
علــى تحســين نوعيــة الميــاه الخارجــة وال تــؤثر المي ـاه المعالجــة علــى خ ـواص التربــة او النبــات حيــث كانــت ضــمن حــدود المواصــفات
االردنية لالستخدام المياه الرمادية في الري.
( )3استخدام التقنيات الحديثة في الري (التسميد بالري)/غير بحثي
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منسق المشروع

د .اسعد الخضر

الباحثون المشاركون

اللجان الفنية للمشروع

الجهة الممولة

مؤسسة االقراض الزراعي ،المركز الوطني

موقع المشروع

المناطق المروية في المملكة

مدة المشروع

خمس سنوات

تاريخ البدء

2012

الملخص:

هـدف المشــروع الــى تـوفير كميــات ميــاه الــري المضـافة واالســمدة ،والمحافظــة علــى البيئـة مــن التلــوث ،حيــث تـم تقــديم قــروض ميسـرة
للم ـزارعين فــي المنــاطق المرويــة ( 17منطقــة) فــي جميــع انحــاء المملكــة .بلغــت قيمــة القــرض فــي حــده االقصــى عش ـرة آالف دينــار
أردني معفى من الفوائد والتي تحملها المركز الوطني .تم تخفيض قيمة السقف األعلـى للقـرض الـى خمسـة االف دينـار حتـى يـتمكن
اكبــر عــدد ممكــن مــن الم ـزارعين مــن الحصـول علــى قــرض وتبنــي تقنيــة التســميد بــالري .بل ـ عــدد الم ـزارعين المقترضــين خــالل مــدة

المشـروع  2016-2012حـوالي  767مزارعـاً بمبلـ اجمـالي وصـل  4,070,450دينـا اًر .بلغـت قيمـة الفوائـد التـي تـم تغطيتهـا مـن

موازنات المركز الوطني  488,600دينا ار اردنيا.

اســتخدم المزارعــون المســتفيدون مــن المشــروع القــروض فــي شـراء حاقنــات ســمادية هيدروليكيــة حديثــة ضــمن المواصــفات الفنيــة التــي
تناســب حيــازاتهم الزراعيــة ،مــن حيــث التــدفق والضــغط التشــغيلي ومعــدل الحقــن .كمــا تــم تأهيــل شــبكات الــري واســتبدال خطــوط الــري
القديمــة وتركيــب الفالتــر المناســبة .كــذلك تــم تركيــب وحــدات تســميد الكترونيــة تحتــوي علــى مجســات خاصــة للــتحكم بملوحــة ودرجــة

حموضة مياه الري عند عدد من المزارعين.

أشارت نتائج تقييم المشروع حسب الدراسة التي اجريت في المناطق المستهدفة الى ان معدل التوفير في كميـات االسـمدة الكيماويـة
بل حوالي  %20وبل التوفير في مياه الري المضافة حوالي  .%19في نفـس الوقـت بلـ معـدل الزيـادة فـي االنتـاج الز ارعـي حـوالي
 .%25المتوقــع ان يــؤدي تطبيــق التقنيــات الحديثــة فــي الــري (مثــل تقنيــة التســميد بــالري) الــى حمايــة المصــادر المائيــة مــن التلــوث
بــالنترات وغيرهــا مــن العناصــر الغذائيــة ،باالضــافة الــى التقليــل مــن االثــار الســلبية إلضــافة األســمدة الكيماويــة علــى التربــة كــالتملح

والتلوث بالعناصر الثقيلة السامة (مثل الكادميوم والرصاص والزرنيخ).
التوصيات:

تبني التقنيات الحديثة في الري وخاصة تقنيات التسميد بالري التي اثبتت آثار ايجابية على الصعيدين االقتصادي والبيئي وحققت

زيادة االنتاج الزراعي وعملت على تحسين نوعيته باالضافة الى حماية البيئة من التلوث بالعناصر الغذائية والسامة.
( )4تأثير مستويات مختلفة من النيتروجين المضاف بطريقة التسميد بالري على انتاج ونوعية محصول البطيخ

منسق المشروع

د .اسعد الخضر

الباحثون المشاركون

د .معين محمد القريوتي ،م .طارق عكاشة

موقع المشروع

المفرق-الدفيانة

مدة المشروع

سنتان

تاريخ البدء

2016

الجهة الممولة

صندوق دعم البحث العلمي

الملخص:
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هدف المشروع الى تحديد المستو المناسب من التسميد النيتروجيني للوصول الى اعلى انتاج ونوعية مـن محصـول البطـيخ ،وتقيـيم
كفاءة استعمال مياه الري عند المستويات المختلفة من التسميد النيتروجيني.
تم تنفيذ تجربة حقلية خالل الموسم  2016باستخدم التصميم اإلحصائي ) )RCBDبأربعة مكررات لدراسة تأثير مسـتويات مختلفـة
مـن النيتـروجين المضـاف بطريقـة التسـميد بـالري علـى انتـاج ونوعيـة محصـول البطـيخ صـنف Farao (RMV 8007) F1مطعـم
عل ــى أص ــل  ،Tetsukabutaباالض ــافة ال ــى تقي ــيم كف ــاءة اس ــتعمال مي ــاه ال ــري تح ــت المس ــتويات /التراكي ــز ( )ppmالمختلف ــة م ــن
النيتروجين (المعامالت) وهي:

استخدم سماد سلفات االمونياك كمصدر للنيتروجين )N3=30 and N4=40

N2=20,

N1=10,

(N0=0,

بلغ ــت كمي ــات النيت ــروجين المض ــافة م ــع مي ــاه ال ــري للمع ــامالت  70.9 ،47.2 ،23.6 ،0 :N4 ،N3 ،N2 ،N1 ،N0و 94.5
كغم/هكتار ،على التوالي ،وتمت اضافة  30كغم/هكتار من النيتروجين لجميع المعامالت قبل الزراعة .بلغت الكميات المضافة مـع

مياه الري من الفوسفور ) (P2O5والبوتاس ) 40.2 (K2Oكغم/هكتار ،والعناصر النادرة  8.1كغم/هكتار.

بلغت كميـة ميـاه الـري المضـافة خـالل الموسـم  2822م/3هكتـار ،موزعـة بـين الـربص قبـل الز ارعـة ( 460م/3هكتـار) وبعـد الز ارعـة

حتى الحصاد ( 2362م/3هكتار) .اشارت النتائج الى ان مستو التسميد النيتروجيني في مياه الري كان له تأثي ار معنويا على انتاج
محصــول البطــيخ (االنتــاج الكلــي  ،االنتــاج المســوق (وزن الثمـرة  6كغــم فــأكثر) ،وعلــى انتــاج المــادة الجافــة وانتاجيــة النبــات ومعــدل
عدد الثمار للنبات وعدد الثمار الكلي .تفوق اعلى مستويين من التسميد النيتروجيني ( 30=N3و )40 =N4على بقيـة المعـامالت

لصــفة االنتــاج الكلــي وانتاجيــة النبــات .بل ـ االنتــاج الكلــي عنــد المعــاملتين  N3و  N4ح ـوالي  63.3و  69.7طن/هكتــار ،علــى
التوالي.
معاملة الشاهد سجلت ادنى مستو من االنناج الكلي ) 35.7طن/هكتـار) .كـذلك ارتبطـت زيـادة مسـتو التسـميد النيتروجينـي مـع
زيادة معنوية في االنتاج المسوق والمادة الجافة الكلية وعـدد الثمـار بالمقارنـة مـع معاملـة الشـاهد ( .)N0حيـث سـجلت المعاملـة N4

اعلــى مســتو فــي االنتــاج المســوق والمــادة الجافــة الكليــة ( 58.99و  2.85طن/هكتــار ،علــى التـوالي) .فــي حــين تــم تســجيل ادنــى
مستو في االنتاج المسوق والمادة الجافة الكلية عند معاملة الشاهد ( 33.36و  1.33طن/هكتار ،على التوالي) .كذلك تراوح عدد
الثمار للنبات و عدد الثمار الكلي للهكتار بين  1.35و  5625عند معاملة الشاهد الـى  1.95و  8125عنـد المعاملـة  ،N4علـى
الت ـوالي .كــذلك ادت زيــادة مســتو التســميد النيتروجين ـي الــى زيــادة معنويــة فــي وزن الثمــار ،فقــد تفــوق أعلــى مســتو مــن التســميد

)(N4

معنويــا علــى معاملــة الشــاهد فــي ذلــك .حيــث بلـ معــدل وزن الثمـرة عنــد هــاتين المعــاملتين ( N4و  8.63 )N0و 6.63

كغــم ،علــى التـوالي .لــم يكــن لمســتو التســميد النيتروجينـي فــي ميــاه الــري تــأثي ار معنويــا علــى نوعيــة الثمــار لمحصــول البطــيخ (نســبة
المــادة الصــلبة الذائبــة الكليــة ) ،(Brix %درجــة الحموضــة ،ســمك القشـرة وعــرض الثمـرة) ،باســتثناء طــول الثم ـرة الــذي ســجل زيــادة
معنوية في قيمته بازدياد مستو التسميد .باالضافة الـى ذلـك ،وعليـه فقـد اد زيـادة مسـتو التسـميد النيتروجينـي الـى زيـادة معنويـة
في كفاءة استعمال مياه الري لمحصول البطيخ .(N4=N3>N2=N1>N0) :حيث بلغت كفاءة استعمال مياه الري عند المعامالت

 N3 ،N2، N1 ،N0و  22.4 ،18.8 ،17.7 ،12.6:N4و  24.7كغم/م ، 3على التوالي.

( )5التسميد المتوازن للمحاصيل الرئيسة في االردن/نقل تكنولوجيا

منسق المشروع

د .اسعد الخضر

الباحثون المشاركون

د .معين القريوتي ،م .عوض الكعابنة ،د .عبد الرحيم البواليز ،م .ميساء حدادين

موقع المشروع

المشقر +الربة

الجهة الممولة

المعهد الدولي لتغذية النبات IPNI
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مدة المشروع

خمس سنوات

تاريخ البدء

2015

الملخص:

هدف المشروع الى:
-

تحديــد افضــل مســتويات التســميد المت ـوازن مــن العناصــر الغذائيــة الرئيســة (نيتــروجين ،فوســفور وبوتــاس) لمحصــول القمــح
ضمن دورة زراعية ثنائية (قمح-بيقيا) في المناطق الوسطى (المشقر) والجنوبية (الربة).

-

العمل على تقييم برنـامج تسـميد متـوازن مـن العناصـر الغذائيـة الرئيسـة (نيتـروجين ،فوسـفور وبوتـاس) علـى انتاجيـة صـنف
محلي من محصول القمح (حـوراني) فـي منطقتـين مـن منـاطق ز ارعـة الحبـوب فـي المملكـة (المشـقر فـي الوسـط والربـة فـي

الجنوب).
تـم اختيــار مــزرعتين فــي كــل منطقــة مــن المنــاطق ،تــم تنفيــذ ثــالث مشــاهدات بمســاحة خمسـة دونمــات/مشــاهدة/مزرعــة .تــم اســتخدام
ثــالث معــامالت :المعاملــة االول ــى (معاملــة المــزارع) :تتضــمن اض ــافة ســماد (داب) بمع ــدل  100كغم/هكتــار واليوريــا بمع ــدل 55

كغم/هكتــار .وذلــك عنــد ز ارعــة البــذار بمعــدل ( 100كغــم /هكتــار) والتــي تمــت فــي المنطقتــين خــالل شــهر كــانون اول مــن العــام

.2015
المعاملــة الثانيــة كانــت اضــافة ســماد (داب) بمعــدل  100كغم/هكتــار واليوريــا بمعــدل  55كغم/هكتــار وســلفات البوتــاس بمعــدل 60
كغم/هكتار حيث تمت اضافتها على دفعتينا االولى عند الزراعة والثانية بعد اإلشطاء.
المعامل ــة الثالث ــة اض ــافة س ــماد (داب) بمع ــدل  125كغم/هكت ــار واليوري ــا بمع ــدل  68.8كغم/هكت ــار وسـ ـلفات البوت ــاس بمع ــدل 75

كغم/هكتار ،على التـوالي) اي بزيـادة مقـدارها  %25عـن المعاملـة الثانيـة وعلـى دفعتـين .تمـت عمليـة الحصـاد فـي المنطقتـين خـالل
شهر حزيران من العام .2016
أظهرت النتائج في منطقة المشقر ما يلي :
المزرعة االولى :بل معـدل االنتـاج مـن الحبـوب فـي المعـامالت االولـى والثانيـة والثالثـة  1.40 ،1.52و  1.79طن/هكتـار ،علـى

التوالي.

المزرعة الثانية ،فقد بل معدل االنتاج لنفس المعامالت  1.07 ،1.44و  1.42طن/هكتار.
اما نتائج منطقة الربة فكانت :
المزرعة األولى :فقد بل معدل االنتاج من الحبوب في المعامالت االولى والثانية والثالثة  2.36 ،1.82و 1.72طن/هكتار ،على
التوالي .المزرعة الثانية بل معدل االنتاج لنفس المعامالت  1.46 ،1.54و  1.48طن/هكتار.
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مديرية بحوث البستنة

االهداف:

 )1تهيئــة الفرصـة لتحســين اإلنتــاج والعائــد االقتصــادي للم ـزارعين و تحســين القــدرات التســويقية لمحاصــيل البســتنة ذات القيمــة
التصديرية من خالل تقييم ونشر أصناف جديدة من الخضار والفواكه في المملكة.
 )2اإلســتغالل األمثــل للم ـوارد المتاحــة خاصــة الميــاه واألســمدة وتحســين كفــاءة اســتخدامها وتقليــل تــدهور الترب ـة الزراعيــة مــن
خالل نشر وتقييم تقنيات زراعية جديدة مثل التسميد بالري ،الزراعة بدون تربة ،تطعيم أشتال الخضار ،الزراعة المحمية.
 )3تحس ــين س ــالمة ونوعي ــة المنتج ــات الزراعي ــة الطازج ــة لالس ــتهالك المحل ــي والتص ــدير م ــن خ ــالل التش ــجيع عل ــى تطبي ــق
الممارسات الزراعية الجيدة.

 )4تقييم أنواع وأصناف مختلفة من الفواكه والخضار في ظروف الترب والمياه المالحة.
 )5تقليل فاقد ما بعد الحصاد من خالل فحص ونشر استخدام تقنيات ما بعد الحصاد المناسبة.
 )6تــوفير المعرفــة والطــرق المناســبة واالجه ـزة لمســاعدة الم ـزارعين علــى تجنــب الظــروف المناخيــة القاســية واالجهــادات مثــل
الصقيع

تطوير زراعة وانتاج نبات البقلة كمحصول عالي القيمة الغذائية وتسويقه في دول حوض البحر المتوسط والدول
االوروبية بإستخدام المياه المالحة والترب الهامشية.
منسق المشروع

الباحثون المشاركون

( )1تأثير زيادة مستويات الملوحة على إنتاجية عدة سالالت محلية من البقلة
د .معين القريوتي

م .رنا المحيسن ،م .منال الحياري

الجهة الممولة

USAID

موقع المشروع

محطات الكرامة والخالدية والمركز الرئيسي

مدة المشروع

اربع سنوات

تاريخ البدء

2014

الملخص:

اجري ــت التجرب ــة داخ ــل البي ــت الزج ــاجي ف ــي المرك ــز ال ــوطني به ــدف د ارس ــة ت ــأثير أربع ــة مس ــتويات ملوح ــة ،5 ،2.5 ،0( :و 10

دسيســيمنز /م )2علــى ســت ســالالت محليــة مــن البقلــة .إســتخدامت األصــص حجــم  2لتــر معبــاة بخلــيط مــن التربــة والبيتمــوس وتــم
غسيل الوسط بالماء للتخلص من الملوحة وتمت زراعة كل أص بنبات واحد.
تـم تجهيـز محلـول مغـذي بإسـتخدام سـماد مركـب ) (N-P-K 5-8-3بمعـدل  2كيلـو لكـل  200لتـر مـاء ثـم إضـافة ملـح الطعـام
للوصول لمستويات الملوحة المطلوبة لكل معاملة وتم حصاد المجموع الخضري بعد شهرين من تاريخ تنفيذ المعامالت.
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أظهرت النتائج تأثير مستو الملوحة على اإلنتاج الخضري لنبات البقلة ،حيث تبين عند إسـخدام مسـتو ملوحـة مـنخفض (الشـاهد)
عدم وجود فروق معنوية بين أكبر إنتاج خضري في الساللة رقم  218( 6غرام للنبات) والساللتين رقم  220( 2غرام /للنبـات) و
الساللة رقم  190( 4غرام  /للنبات)  .لكن مع زيادة مستو الملوحة إختلفت األصناف في مستو تأثرهـا بالملوحـة وكانـت السـاللة

رقم  3أقل األصناف تأث ار عند وصول مستو الملوحة الى  10ديسيسيمنز /م 2حيث بلغت نسبة التغير فـي الـوزن الطـازج بالمقارنـة
مع الشاهد ( )%80والساللة رقم  2حيث بلغت نسبة التغير ( ،)%78في حين كانت الساللة رقم  5األكثر تأث ار بمستو الملوحة
المرتفع .بلغت نسـبة التغيـر فـي الـوزن الطـازج ( .)%39كـذلك فقـد أظهـرت النتـائج أن إرتفـاع مسـتو الملوحـة اد الـى زيـادة الـوزن
الطازج لجذور السالالت .عند مستو ملوحـة مـنخفض تـراوح متوسـط وزن الجـذور مـن  14غـرام /للنبـات فـي السـاللة رقـم  2الـى 9

غرام /للنبات في الساللة رقم  ، 4وعنـد مسـتو ملوحـة مرتفـع ( 10ديسـيمنز /م )2تـراوح متوسـط وزن الجـذور مـن  23غـرام  /نبـات
في الساللة رقم  6الى  14غرام /للنبات في الساللة رقم .4
التوصيات:

أظهرت النتائج أن الساللتين رقم  3و 2والتي جمعت مـن منطقتـي الك ارمـة وديـرعال هـي اكثـر تحمـال للملوحـة المرتفعـة بالمقارنـة مـع

بقية السالالت.

تطوير زراعة وانتاج نبات البقلة كمحصول عالي القيمة الغذائية وتسويقه في دول حوض البحر المتوسط والدول االوروبية
بإستخدام المياه المالحة والترب الهامشية:

منسق المشروع
الباحثون المشاركون

( )2تأثير درجة حرارة التخزين على العمر التخزيني لعدة سالالت محلية من البقلة
د .معين القريوتي

م .رنا المحيسن ،م .منال الحياري ،م .مصطفى العدوان

الجهة الممولة

USAID

موقع المشروع

محطات الكرامة والخالدية والمركز الرئيسي

تاريخ البدء

2014

مدة المشروع

اربع سنوات

الملخص:

نفذت التجربة في محطة الكرامة الزراعية حيث تمت زراعة بذور ست سالالت من نبات البقلة المحلية خالل شهر أيار  2016في

أحواض بمعدل  2غم /م ،2وعند وصول المجموع الخضري الى الحجم التسويقي تم أخذ عينات عشوائية من كـل سـاللة وزعـت الـى
 15مكرر من كل ساللة وتم تخزين كل  3مكررات من كـل مجموعـة فـي درجـة حـ اررة مختلفـة ( ،7 ،4 ،1و  10درجـة مئويـة فـي
ثالجات المركز الرئيسي) باإلضافة الى التخزين على درجة ح اررة الغرفة العادية والتي تراوحت بين  25-17درجة مئوية بعد أن تم
وزنهــا قبــل التخـزين .تــم أخــذ الــوزن الطــازج للســالالت مــن كــل درجــة حـ اررة تخـزين لحســاب التغيــر فــي الــوزن بعــد  5و 10ايــام مــن

التخزين.
اظهــرت نتــائج بعــد  5أيــام تخ ـزين أن درج ـات الح ـ اررة  4و 7درجــة مئويــة كانــت األفضــل ف ـي المحافظــة علــى الــوزن الطــازج لجميــع
السالالت حيث بلغت نسبة الفقد في الوزن  %12عند درجة ح اررة  4مئوية و  %15عند درجة ح اررة  7مئويـة بـدون فـروق معنيـة.
في حين تراوحت نسبة الفقد في الوزن بين  12و  % 22عنـد بقيـة درجـات حـ اررة التخـزين .كانـت السـالالت ذوات األرقـام ،5 ،6

 ،4و 2األقل فقداً للوزن بالمقارنة مع بقيـة السـالالت .أمـا بعـد  10أيـام تخـزين فقـد أظهـرت النتـائج ان درجـة الحـ اررة  7مئـوي كانـت

األفضل من ناحية المحافظة على الوزن الطازج وبلغت نسـبة الفقـد فـي الـوزن الطـازج  %32وبفـرق معنـوي عـن بقيـة د ارجـات حـ اررة
التخزين .كما تبين ان التخزين على درجـة حـ اررة الغرفـة العاديـة كـان األسـوء حيـث بلغـت نسـبة الفقـد فـي الـوزن  .%50أمـا بالنسـبة
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للسالالت فقد كانت الساللة رقم  6األفضل من حيث المحافظة على الوزن الطازج وبلغت نسبة الفقد في الوزن  %37وبدون فروق
معنويـة مــع الســاللة رقــم  2فـي حــين كانــت الســاللة رقـم  4األكثــر تــأث ار وبلغــت نسـبة الفقــد فــي الــوزن  %45وبفـرق معنــوي عــن بقيــة
السالالت.
التوصــيات  :أظهــرت النتــائج أن التخـزين علــى درجــة حـ اررة  7مئــوي كانــت األفضــل مــن حيــث المحافظــة علــى الــوزن الطــازج لنبــات
البقلة لمدة  5أو  10ايام ،وأن الساللة رقم ( 6جمعت من منطقة المدورة) هي األفضل من حيث المحافظة على الوزن الطازج.
( )3دراسة مقارنة أربعة أصناف نخيل ذكرية وتأثيرها على الصفات الكمية والنوعية لصنفي مجهول وبرحي
وانشاء مركز لحبوب اللقاح في االردن

منسق المشروع

م .رائد لطفي احمد

الباحثون المشاركون

م .هاني غنيم ،د .شريف الرواشده ،م .منال الحياري ،م .محمود العوامله

الجهة الممولة

المركز الوطني للبحث واالرشاد الزراعي

موقع المشروع

ديرعال

مدة المشروع

ثالث سنوات

تاريخ البدء

2015

الملخص:

أجريــت الد ارســة علــى بســتان نخيــل فــي منطقــة االغـوار فــي الموســمين  2015و  ،2016اســتعملت حبــوب لقــاح ذكــور النخيــل:
غنامي اخضر ،جارفس ،بوير وبذري ،بهدف دراسة تأثيرها على بعض الصفات لثمار صنفي برحي ومجهول.

أظهــرت النتــائج تــأثر النســبة المئويــة للثمــار العاقــدة بــاختالف صــنف فحــل النخيــل المســتخدم فــي التلقــيح  ،حيــث تفــوق الصــنفان
غنامي اخضر وجارفس معنويا في زيادة النسبة المئوية للثمار العاقدة للصنف برحي في الموسمين ،في حين كانت اقل نسبة عقد
للثمار عند استخدم الصنف بوير في الموسم االول والصنف بذري في الموسم الثاني.
اظهــرت نتــائج نســبة الثمــار العاقــدة للصــنف مجهــول تفــوق الصــنف غنــامي اخضــر فــي الموســم االول فــي حــين تفــوق الصــنفان
غنامي اخضر ) (70.99%وجارفس) (67.87%في الموسم الثاني من التجربة .

كمــا تــأثر معــدل وزن الثمـرة معنويــا بــاختالف فحــل النخيــل المســتخدم حيــث بينــت النتــائج تفــوق الصــنف غنــامي اخضــر علــى بقيـة

االصـناف .حيـث بلغـت زيـادة معـدل وزن الثمـرة للصـنفين برحـي ) (19.1 gmومجهـول ) (24.01 gmفـي الموسـم االول ،فــي
حين تفوق الصنف الذكري غنامي اخضر ) (23.58 gmوجارفس ) (21.41 gmفي التأثير على معدل وزن الثمرة للصـنف
مجهـول فـي الموسـم الثـاني .كمـا تفـوق الصـنفان غنـامي اخضـر ) (15.63 gmوجـارفس ) (14.47gmفـي التـأثير علـى معـدل

وزن الثمرة للصنف برحي في الموسم الثاني واعطى الصنف بوير اقل معدل وزن للثمرة .

كذلك تأثرت نسبة المادة اللحمية للصنف مجهول بصنف التلقيح المستخدم حيـث تفـوق الصـنف بـذري واعطـى اعلـى نسـبة مـادة
لحميــة ) (92.71%يلي ـه الصــنف جــارفس فــي الموســم االول .فــي حــين اعط ــى الصــنف غن ــامي اخضــر ) (93.22%والصــنف

جارفس )(92.67%اعلى نسبة مادة لحمية في الموسم الثاني.

بالنســبة للصــنف برحــي فقــد اعطــى الصــنف غنــامي أخضــر أعلــى نســبة مــادة لحميــة ) (92.13%بالنســبة للموســم االول ،فــي حــين
اعطى غنـامي اخضـر ) (91.98%والصـنف جـارفس ) (90.92%اعطـى زيـادة نسـبة المـادة اللحميـة مقارنـة ببـاقي المعـامالت فـي
الموسم الثاني لكن بدون فروق معنوية .
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تأثر معدل طول الثمرة للصنفين برحي ومجهول باختالف الفحل المستخدم في التلقيح واعطى الصنف غنامي اخضر اعلـى معـدل
طــول للثمـرة للصــنفين فــي الموســم االول ،فــي حــين اعطــى الصــنف جــارفس اعلــى معــدل طــول للثمـرة للصــنفين فــي الموســم الثــاني
وبدون فروق معنوية عند مقارنته بباقي المعامالت.

تـأثرت نســبة المـواد الصــلبة الذائبـة ( )TSS%فــي ثمــار الصــنفين برحـي ومجهــول بــاختالف اصــناف الفحـل المســتخدمة فــي التلقــيح،

حيث بلغت نسبة المواد الصلبة الذائبة في ثمار الصنف برحي (  )44.47%عند التلقيح بالصنف بوير وبلغت (  )42.03%عند
التلقيح بالصنف غنامي ثم الصنف بذري وبدون وجود فروقات معنوية .سجلت حبوب اللقاح للصنف جـارفس اقـل نسـبة مـواد صـلبة

ذائبة في ثمار الصنف برحي ) (39.06%وبفروقات معنوية.

اما بالنسبة لنسبة المواد الصلبة الذائبة في ثمار الصنف مجهول فقد بلغت (  )71.20%عند التلقيح بحبـوب اللقـاح للصـنف بـوير،

يليــه الصــنف بــذري (  ، ) 70.30%ثــم الصــنف غنــامي اخضــر ) ، (59.13%واخي ـ ار الصــنف جــارفس ) ،(58.30%وال يوجــد

فروقات معنوية.

أظهرت الدراسة تفاوت فحل النخيل الذكري بصورة كبيرة من حيـث معـدل وزن الطلعـة واالغـريض ومعـدل عـدد الشـماريخ واطوالهـا
باالضـافة الــى معــدل عـدد االزهــار علــى الشـم ار  .تفــوق الصــنف جـارفس معنويــا بمعــدل وزن االغـريض (  )gm 1439عــن بــاقي
االصـناف الذكريـة يليـه الصـنفين بـذري ) (1092gmوبـوير) . (695 gmكمـا تفـوق الصـنف بـوير علـى بقيـة االصـناف الذكريـة

لصفة معدل طول الشم ار

) ،(25.33cmيليه الصنف جارفس ) (25.13cmوالصنف بذري  ،في حين اعطى الصنف غنـامي

اقل معدل بالنسبة لطول الشم ار (  ) 15.98cmوباختالف معنويا عن بقية المعامالت.

تفوق الصنف جارفس على بقية االصناف الذكرية لصفة معدل عدد الشماريخ في الطلعة ) (245.7ومعدل وزن الطلعة (3077
) gmوكان الفرق معنويا عن بقية االصناف الذكرية.
اظهرت النتائج تفوق الصنف بوير على باقي االصناف الذكرية لصفة معدل عـدد االزهـار علـى الشـم ار

حيـث بلغـت )، )87.05

يلي ـ ــه الص ـ ــنف ج ـ ــارفس ) (86.53ب ـ ــدون ف ـ ــرق معن ـ ــوي  ،ف ـ ــي ح ـ ــين ك ـ ــان اختالفهم ـ ــا معنوي ـ ــا عن ـ ــد مقارنتهم ـ ــا بالص ـ ــنفين غن ـ ــامي

اخضر) (37.96الذي اعطى المعدل االقل لعدد من االزهار على الشم ار .
التوصيات :

ينصــح باســتخدام حبــوب اللقــاح للصــنف غنــامي اخضــر وجــارفس الج ـراء التلقــيح لكــل مــن الصــنفين برحــي ومجهــول وذلــك بســبب

تفوقهما معنويا في زيادة نسبة الثمار العاقدة ومعدل وزن الثمرة ومعدل طول الثمرة.

( )4أسطر مراقبة أصناف جديدة من الخضار :تقييم أصناف جديدة من البطاطا

منسق المشروع

د .معين القريوتي

الباحثون المشاركون

د .محمد أبو رداحة ،م .يوسف العمري ،د .عبير أبو شربي ،م .منال الحياري

الجهة الممولة

الشركات المستوردة للبطاطا

موقع المشروع

االغوار والرمثا

تاريخ البدء

2015

مدة المشروع

موسم واحد ()2016/2015

الملخص:

تم تقييم عدد من أصناف البطاطا الجديدة والمستوردة في عدة مناطق من المملكة بهدف تسجيلها محليا واعتمادها تجاريا.
تم تقييم الصنفين

 Opalو Prada

المستوردة من هولندا لصالح المؤسسة التحضيرية في منطقة الرمثا وبل متوسـط اإلنتـاج

(  5.2و  6.3طن/دونم على التوالي) والتي زرعت في كل من منطقتي الرمثا واألغوار .كـذلك تـم تقيـيم الصـنفين  Everestو
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 Elmondoوالمستوردة من هولندا لصالح شركة الكروم للزراعة والتجارة وتم زراعتها في منطقة األغوار لموسمين زراعيين حيث

بلـ متوسـط إنتـاجهم  6.6و  6.0طـن/دونـم علـى التـوالي .كمـا تـم تقيـيم الصـنفين Elbeida

و  Speedaوالمسـتوردة مـن فرنسـا

لصـالح شــركة عـوني شــعبان للز ارعـة والتجــارة حيــث زرعـت اإلصــناف فـي منطقــة االغـوار ولموسـمين زراعيــين وبلـ متوســط إنتاجهــا

 6.4و  6.4للصنفين.
التوصيات:

اثبتت هذه األصناف الجديدة معدالت انتاج عالية بحيث يمكن التوصية بزراعتها في المناطق المشار اليها سابقا.

منسق المشروع

الباحثون المشاركون

( )5زراعة األشجار اإلستوائية وشبه اإلستوائية في االردن
م .هاني غنيم

م .رائد لطفي احمد  ،م .هشام ابو احمده  ،م .مازن كيالني م .قصي الحمايده ،م.عثمـان
الشول

الجهة الممولة

JICA

موقع المشروع

الشونه الشمالية ،غور الصافي ،الطفيلة و وادي عربه

مدة المشروع

ثالثة سنوات

تاريخ البدء

2014

الملخص:

تــم نشــر ز ارعــة أن ـواع جديــدة مــن األشــجار اإلســتوائية كز ارعــة بديلــة مجديــة اقتصــاديا مــن خــالل ادخــال وتقيــيم ز ارعــة بعــض أن ـواع

وأصــناف االشــجار األســتوائية (المنجــا واألفوجــادو والجوافــة) فــي منــاطق مختلفــة مــن المملكــة .تــم انشــاء  12موقعـاً فــي عــام 2014

كبساتين لالاشجار االستوائية ( المنجا واألفوجـادو والجوافـة) ومشـاهدات فـي شـمال وادي االردن ومنطقـة غـور الصـافي ووادي عربـة
والبربيطة .تراوحت مساحة البساتين المزروعة في كل موقع بين  2الى  5دونمـات ،و خـالل موسـمين ( )2015 ،2014تـم تقيـيم
ومراقبة هذه البساتين من حيـث النجـاح والنمـو الخضـري وتـأثير الظـروف الجويـة المختلفـة خـالل الموسـم حيـث تفاوتـت نسـبة النجـاح
وقوة النمو بين األنواع واألصناف والمواقع المختلفة.
تميزت أشجار األفوجادو في موقع مندح ( قرب طيبة اربد) بنسبة نجاح كبيرة وصلت الى  % 95حيث سجلت نسبة نمـو جيـده فـي
مواقع الشونة الشمالية والعدسية الشمالية .اما أشجار المنجا فقد كانت أكثر تأث اًر بالصـقيع خاصـة فـي مواقـع االغـوار الشـمالية ،لكـن

بســبب الخدمــة الجيــدة مــن ري وتســميد وتقلــيم ســاهمت فــي عــودة النمــو الجيــد فــي بعــض المشــاهدات لهــذه المواقــع ،وكانــت قــوة النمــو
وحجم االشجار مميز في بعض مواقع االغوار الجنوبية خاصة في احد المزارع الخاصة بمنطقة غور الصافي .
أظهــرت اشــجار الجوافــة فــي معظــم المواقــع نم ـوا جيــدا واعتمــد حجــم النمــو وقوتــه علــى مقــدار انتظــام الــري والتســميد خاصــة عنــد
المزارعين.
التوصيات:

نجحت زراعة أنواع واصناف جديدة من األشجار اإلستوائية في مناطق مختلفة من المملكة ( المنجا واألفوجـادو والجوافـة) و ينصـح
بزراعتها كزراعة بديلة مجدية اقتصاديا.
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مديرية بحوث الزيتون

اهداف المديرية:
)1

المحافظة على الثروة الوطنية للزيتون وتطويرها وزيادة االستفادة منها.

)2

زيادة إنتاجية شجرة الزيتون وتحسين جودة زيت الزيتون وتقليل كلفة االنتاج.

)4

المحافظة على البيئة والتنوع الوراثي.

)5

التوعيه والتدريب وتنفيذ المشاهدات الحقليه في حقول المزارعين والمهرجانات التسويقيه.

)6

اجراء الفحوصات والتحاليل لزيت الزيتون لتحديد الجوده وكشف الغل.

)3

تشجيع المزارعين على تبني أسلوب الزراعة العضوية.

( )1تأثير إضافة مياه معاصر الزيتون الى التربة على أشجار الزيتون وخصائص التربة والبيئة.

منسق المشروع

د .سالم أيوب

الباحثون المشاركون

م .إبراهيم البشابشة

موقع المشروع

الرمثا

مدة المشروع

 4سنوات

تاريخ البدء

2012

الجهة الممولة

الملخص:

الوكالة االمريكية للتنمية الدولية USAID

تــم د ارســه تــاثير إضــافه ميــاه معاصــر الزيتــون (الزيبــار) علــى اشــجار الزيتــون والتربــة والبيئــة .أجريــت التجربــه لمــدة اربــع ســنوات فــي
محطه الرمثا منذ عام  . 2012تم تنفيذ خمس معامالت على النحو التالي :عدم إضافة مياه الزيبار (الشاهد) ،إضـافة ميـاه الزيبـار
الــى التربــة بمعــدل  5م / 3دونــم 10 ،م / 3دونــم 15 ،م / 3دونــم و  20م / 3دونــم .تم ـت إضــافة ميــاه الزيبــار بــين خطــوط أشــجار
الزيتون خالل شهر كانون أول فـي كـل موسـم .أظهـرت النتـائج عـدم وجـود آثـار سـلبية علـى أشـجار الزيتـون والتربـة واألحيـاء الدقيقـة

فـي التربـة .كمــا أدت إضـافة ميــاه معاصـر الزيتـون بمعــدالت  10م/3دونـم و  20م/3دونــم الـى زيـادة معنويــة فـي محتــو التربـة مــن
المادة العضوية وبعض العناصر المعدنية مثل البوتاسيوم والفسفور والحديد والنحاس مقارنة مع باقي المعامالت والشاهد.

بينت النتائج عـدم وجـود فروقـات معنويـة بـين المعـامالت والشـاهد لصـفة العقـد ومعـدل إنتـاج الشـجرة .كـذلك لـم تـؤثر معنويـاً إضـافة

مياه الزيبار على نسبة الزيت في ثمار الزيتون وال على نوعية الزيت الناتج،ن حيث كانـت مواصـفات نوعيـة الزيـت ضـمن المواصـفة

الدولية لزيت الزيتون.

37

أدت معــامالت إضــافة ميــاه الزيبــار الــى الحــد مــن نمــو االعشــاب فــي منــاطق االضــافة حــول االشــجار .كمــا تــم تنفيــذ مســح ميــداني
لمعاصــر الزيتــون فــي محافظــة اربــد وتحديــد عــددها وجمــع المعلومــات الفنيــة عنهــا ووضــع خ ـرائط جغرافيــة تتضــمن إحــداثيات هــذه
المعاصر.
تم دراسة الجدو االقتصادية إلضافة مياه الزيبار الى التربة ،حيث بلغت كلفة نقل واضافة هذه المياه الـى بسـاتين الزيتـون المجـاورة

للمعاصر  2,5دينار /م 3من مياه الزيبار وتعتبـر كلفـة النقـل هـذه أقـل بكثيـر مـن كلفـة نقـل المتـر المكعـب مـن هـذه الميـاه الـى مكـب
االيكيدر المخصص لهذه الغاية.

التوصيات :

3

توصي الدراسة بإضافة مياه معاصر الزيتون (الزيبار) الى التربة في بساتين الزيتون بمعدل  10م  /دونم أي ما يعادل (10
لتر/م )2بين خطوط أشجار الزيتون وذلك خالل فصل الشتاء (شهر كانون األول).

( )2توصيف أصناف الزيتون التقليدية لتطوير مؤشرات جغرافية تساهم بتسويق زيت الزيتون محلياً وخارجيا.

منسق المشروع

د .سالم أيوب

الباحثون المشاركون

م .معاذ غرايبة ،م .جهاد حدادين

الجهة الممولة

الوكالة االمريكية للتنمية الدولية USAID

موقع المشروع

اربد  ،عجلون  ،جرل ،البلقاء

مدة المشروع

 4سنوات

تاريخ البدء

2012

الملخص:

تم دراسة وتقييم اصناف الزيتون التقليدية في االردن من حيث الصفات الشكلية والتركيب الوراثي لتحديد االصـل الـوراثي واالخـتالف
بين االصناف وكذلك دراسة نوعية وتركيب زيت الزيتون لهذه األصناف ،إضـافة لد ارسـة فـرص تسـويق زيـت الزيتـون محليـا وعالميـا
وايجاد مؤشرات جغرافية لمناطق زراعة الزيتون التقليدية.
أظهــرت النتــائج وجــود إختالفــات وراثيــة بــين صــنفي الزيتــون النبــالي البلــدي والمحســن .كمــا أظهــرت النتــائج وجــود تشــابه كبيــر فــي
الصــفات الوراثيــة ألصــناف الزيتــون النبــالي البلــدي والرومــي والصــوري فــي المواقــع المختلفــة ،هــذا التشــابه يــدل علــى أن التســميات

المختلفة لهذه المجموعة في المواقع المختلفة تعود لصنف واحد هو النبالي البلدي .لوحظ وجود اختالفات بين األصناف في المواقع
المختلفة من حيث مواصفات الثمار ونسبة الزيت وتركيب األحماض الدهنية ومحتو الزيت من الفينوالت .وكـان محتـو الزيـت مـن
الدرسـة التسـويقية ان خصـائص الزيـت النـاتج مـن االصـناف
الفينوالت الكلية وفيتامين  Eعاليا في النبالي البلـدي والرومـي .أظهـرت ا
التقليدية يتميز بجودة عالية وخصائص حسية مميزة من حيث الطعم والنكهة ،يمكنه من المنافسة في األسواق الخارجية في حـال تـم

تسجيل مناطق زراعة الزيتون التقليدية مثل بني كنانة وعجلون وجرل والبلقاء كمؤشرات جغرافية إلنتاج زيت الزيتون.
التوصيات:

إعتماد االصناف التقليدية مثل النبالي البلدي والرومي كأصناف متميزة مـن حيـث محتواهـا مـن الزيـت والتركيـب الكيميـائي والصـفات

الحسية والتوسع بإكثارها وزراعتها بين المزارعين.
تطوير مؤشرات جغرافية في مناطق زراعة الزيتون التقليدية وتسجيل هذه المؤشرات في االردن وخارج االردن وذلك من خالل إنشاء
جمعيــات لمزارعــي الزيتــون فــي المنــاطق المــذكورة اعــاله لمســاعدتهم علــى تســويق منتجــاتهم مــن زيــت الزيتــون فــي االسـواق الداخليــة

والخارجية.
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مديرية التنوع الحيوي والموارد الوراثيه والنباتات الطبيه

أهداف المديرية:

 )1حماية الموارد الوراثية النباتية في مواقع التواجد الطبيعية والبنوك الوراثية.
 )2تقييم األصول الوراثية النباتية باتباع األسس العلمية.

 )3المساهمة في وضع التشريعات والتوعية اإلجتماعية لحماية الموارد الوراثية النباتية واإلستخدام المستدام.
 )4جمع وحفظ وتوثيق األصول الوراثية النباتية في البنك الوراثي والمعشب النباتي.
 )5تطوير قاعدة بيانات للموارد الوراثية والطبية المحلية والبرية.
 )6تطوير قطاع النباتات الطبية والعطرية وتشـجيع القطـاعين الز ارعـي والصـناعي علـى اإلسـتثمار واإلسـتغالل األمثـل للمـوارد
المحلية المتاحة من خالل إجراء البحوث المتعلقة بإمكانية استغالل المصادر الوراثية النباتية في الصناعات الدوائيه .

 )7التعاون مع الهيئات والمؤسسات المحلية واإلقليمية والدولية في تطبيق المعاهدات الدولية ذات العالقة.
 )8استغالل األصول الوراثية النباتية للغذاء والزراعة لتطوير اصناف متأقلمة للظروف المحلية والتغيرات المناخية
اإلنجازات ومشاريع المديرية:

ســاهمت مديريــه التنــوع الحيــوي فــي حمايــة وحفــظ وتنميــة وتطــوير اإلســتخدام األمثــل للم ـوارد الوراثيــه وتفعيــل المجتمعــات المعنيــة
واش ـراكهم فــي الخطــط والعمــل التشــاركي لديمومــة هــذه الم ـوارد فــي مواقــع تواجــدها وفــي موئلهــا الطبيعــي .تعتبــر المديريــه النقطــة
المرجعيــة للمعاهــدة الدوليــة للم ـوارد الوراثيــة واتفاقيــة نقــل وتبــادل الم ـوارد والمنســق اإلقليمــي لشــبكة النباتــات الطبيــة والعطريــة (ارنينــا)

وتقــوم المديريــه بالتعــاون مــع المــديريات األخــر بتنفيــذ المشــاريع االقليميــة والمحليــة وتزويــد البــاحثين فــي مختلــف المؤسســات البحثيــه
بالماده الوراثيه من البذار المتوفرة في البنك الوراثي .
( )1مشروع تطوير بنك البذار الوراثي

د .صبحية سعيفان ،م .احمد العدوان ،م .زياد تحبسم ،م .هبة وريكات
الملخص:

يعتبــر مشــروع تطــوير بنــك البــذار الــوراثي مــن المشــاريع المســتمرة فــي المركــز الــوطني حيــث عمــل بنــك البــذار علــى إكثــار وتوصــيف
ســالالت بنــدورة محليــه ( )38وحصــاد  11ســاللة مــن الحمــص البلــدي وأخــذ ق ـراءات وحصــاد  16صــنف كينـوا باســتخدام معــامالت

مختلفة وأخذ قراءات
التوصيات:

 oمتابعــة جــرد كافــة محتويــات بنــك البــذار الــوراثي وفحــص حيويــة البــذور والكميــات الموجــودة وصــحة المعلومــات المرافقــة
ومطابقة المعلومات الواردة في نظام التوثيق مع المتوفر.
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 oاستمرار العمل على اإلكثار والتوصيف حسب اإلمكانيات واألولويات.
 oالعمل على تطوير بنك البذور وزيادة الكادر.
 oضرورة تحديث نظام الحفظ حسب المعايير الدولية وتوفير غرفة تجفيف مناسـبة حسـب المعـايير الدوليـة ( رطوبـة نسـبية
 %15ودرجة ح اررة  16-15درجة مئوية.
 oتنظيم حمالت جمع وطنية بعد تحديد اآلولويات
( )2االدارة المتكاملة ألشجار العنب /محور الجمع واألكثار بزراعة االنسجة
د .نسب الرواشدة ،د .أياد مسلم

الملخص:

تمت زراعة صنف العنب عجلوني في أنابيب ( تقنيات زراعة األنسجة) لغاية األكثار وتم جمع نوعين من العنب البلدي من منطفـة
رحابا وفحص كافة االنواع للتأكـد مـن خلوهـا مـن االمـراض الفيروسـية التـي تهـدد بسـاتين العنـب فـي االردن .التأكيـد علـى خلوهـا مـن

األمراض الفيروسية تمهيدا ألكثارها وتأسيس بستان وراثي للعنب خالي من األمراض الفيروسية.
التوصيات:

ينصح بمتابعة التجذير وزراعة األشتال وأقلمتها في البيت الزجاجي.
مشروع النظم البيئية وسبل كسب العيش في البادية األردنية
( )3محور الغطاء النباتي

منسق المشروع

د .خالد أبوليلى

تاريخ البدء:

2012

الجهة الممولة

البنك الدولي

مدة المشروع

 5سنوات

الملخص

تم دراسة التنوع النبـاتي وثـراء االنـواع النباتيـة فـي السـنوات السـابقة وأشـارت المسـوحات النباتيـة الـى وجـود تنـوع وثـراء نبـاتي جيـد فـي

السـنة الحاليــة .تمــت مراجعـة المســوحات النباتيــة لتحديـد المواقــع والخـرائط لألنـواع المـراد جمعهــا وجمـع البيانــات الفينولوجيــة لألنـواع
المختلفة.
التحضير للمسوحات النباتية لتحديد المواقع والخرائط لألنواع المراد جمعها.
اإلستمرار في تخطيط مواقع الحصاد المائي والزراعة وانبات بعض البذور بهدف استخدامها في اعادة التأهيل.
جمع البيانات الفينولوجية لألنواع المختلفة األولية المحميات التي تم تحديدها ودراستها ،والتي تمتلك مخزون كبير من التنوع النبـاتي

والنباتات الرعوية المهمة إذا تم استغاللها بشكل مستدام.

وضع خطة رعوية بالتعاون مع المجتمعات المحلية توفر جزء كبير من حاجة القطعان من االعالف الخضراء.
التوصيات:

 )1متابعة نشاطات اعادة التأهيـل والحمايـة فـي داخـل الموئـل ووضـع آليـة للمتابعـة والتقيـيم ود ارسـة مـد تـأثير المشـروع علـى
المجتمعات المحلية في تحسين فرص العمل وانتاجية المراعي الطبيعية.
 )2جمع بذور للحفظ في بنك البذور.

 )3وضع خطة ألدارة المحميات الرعوية بالتعاون مع المجتمعات المحلية ومتابعة الحصاد المائي
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( )4المعشب النباتي

تاريخ البدء:

د .خالد أبوليلى ،م .زياد تحبسم ،كادر المديرية.

1989

الملخص:
يعتبر المعشب النباتي من المشاريع المستمره في المركز الوطني للبحث واالرشاد الزراعي منذ عام .1989
 -البــدء بالعمــل علــى ادخــال نظــام رقمــي لـربط صــناديق المعشــب النبــاتي بقواعــد البيانــات  ،تصــنيف عينــات نباتيــة رقميــة لمشــروع

اآلباء البرية للخضار ،معاملة بذور وانباتها من اجل زراعتها في الحديقة النباتية المتوقعه للمركز الوطني.

 اعــادة تصــنيف وتســمية عينــات حســب ال APG3مــن عينــات الجــرد وتصــنيف عينــات منــوي ادخالهــا للمعشــب .تــم تصــنيف 4عينات جزر وستة انواع نباتات برية وتم إيداع المادة الوراثية في بنك البذور حسب األصول
 متابعة المسح الضوئي للعينات التاريخية .وتم مسح حوالي  2200عينة من اصل  2600عينةالتوصيات :

 العمل على جمع كافـة العينـات العشـبية للنباتـات الطبيـة والعطريـة المتواجـدة فـي محميـات النباتـات الطبيـة والعطريـة لغايـة حفظهـافي المعشب النبـاتي مـع العينـات البذريـة وتـوفير الـدعم المـالي لـذلك والتوسـع فـي الجمـع ليشـمل كافـة النباتـات الغيـر مدونـه ولـم يـتم

جمعها من قبل ووضع خطط لذلك حسب االولويات

 توفير ماسح ضوئي لألستمرار بمسح كافة العينات وتحميلها على نظام التوثيق -توفير سيارة خاصة للمديرية لتنفيذ حمالت الجمع الوطنية سواء للبذار او للعينات العشبية

( )5مشروع حفظ واستخدام اآلباء البرية للخضروات

الباحثون

د .خالد ابو ليلى ،م .زياد تحبسم

الجهة الممولة

مركز البحوث الوراثي الهولندي CGN Genetic Center in Netherland

موقع المشروع

المركز الوطني وهولندا

مدة المشروع

 3سنوات

تاريخ البدء

2014

الملخص:
وضع أولويات تنفيذ المسوحات الميدانية وتخطيط اماكن تواجد اآلباء البرية وذلك بتقسيم جميع البيئات وتعبئة نماذج الجمع
بالمعلومات المصاحبة حيث تم تحديد  26موقعاً لغاية جمع البذور
( )6مشروع إكثار الزعفران

الباحثون

د .نسب الرواشدة ،د .اياد مسلم ،السيدة سوسن الفاخوري

الجهة الممولة

الموازنة العامة

موقع المشروع

المركز الرئيسي

تاريخ البدء

2014

مدة المشروع

مستمر

الملخص :
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تم زراعة  27كورمة بتاريخ  2016 /8/31في البيت الزجاجي بهدف األكثار لتزويد المزارعين الراغبين في المستقبل لتنويع
مصادر الدخل من ذوي الدخل المحدود وللحد من اإلستخدام الجائر للمصادر الوراثية النباتية المحيطة بهم.
التوصيات :اإلستمرار في إكثار الزعفران في محطات المركز للوصول إلى إنتاج وفير وتعميم الفائدة على المزارعين والباحثين.

منسق المشروع

( )7مشروع التوثيق وقاعدة البيانات

م .زياد تحبسم

الباحثون المشاركون

م .نهى سكارنة د. .خالد ابو ليلى د .صبحية سعيفان د .نسب الرواشدة م .احمد العدوان

الجهة الممولة

الموازنة

موقع المشروع

المركز الرئيسي

مدة المشروع

مستمر

تاريخ البدء

1999

الملخص:

يعتبر مشروع توثيق وقاعدة البانات من المشاريع المستمره في المركز الوطني.
عقد دورة تدريبية لموظفي الحراج حول توثيق االصـول الوراثيـة النباتيـه والبـرامج المسـتخدمة فـي بنـوك الجينـات ،كمـا تضـمنت الـدورة
التدريب على قاعدة البيانات الخاصة بالبنك الوراثي والمعشب النباتي للمركز الوطني للبحث واالرشاد الزراعي.

في مجال ادخال ادارة البيانات:
إدخــال المعلومــات الجديــدة المتحصــلة مــن جــرد عينــات البنــك الــوراثي الول  400مــدخل مــن مــدخالت البنــك ومــا زال

-

العمل مستم ار على باقي مدخالت البنك.
-

اســتخراج معلومــات لمجموعــة مــن النباتــات البريــة المخزنــة فــي البنــك الــوراثي العــارة جــزء مــن البــذور الــى الصــندوق

-

استخراج معلومات لمدخالت الفستق والعدس البري المخزنة في البنك الوراثي بطلب من متحف باريس.

-

استخراج معلومات  65مدخالً من الشعير البري المخزن في البنك الوراثي لجامعة البلقاء التطبيقية.

الهاشمي للبادية الستخدامها في عمليات اعادة التأهيل.

استخراج معلومات  1519مدخالً من االقارب البرية للمحاصيل والمخزنة في البنك الوراثي بطلب من ايكاردا.

-

استخراج قائمة بالمدخالت التي يقل عدد البذور المخزنة منها عن  200بذرة ليصار الى اكثارها.

-

تدقيق معلومات مدخالت الخضار المحليه التي ادخلت بذورها الى البنك والتأكد من صحة احداثيات مواقعها

-

تدريب كادر المديرية على تشغيل قاعدة البيانات الخاصة بالبنك الوراثي والمعشب النباتي خاصـة التـدرب علـى ادخـال
معلومات العينات الجديدة التي ترد للبنك الوراثي وتوثيق كافة المعلومات والجداول الموجودة في قاعدة البيانات

المشــاركة فــي ورشــة عمــل خاصــة بتقــديم نظــام معلومــات جديــد لبنــوك الجينــات ( )GRIN GLOBALود ارســة مــد

-

امكانية تطبيقه واستخدامه للبنك الوراثي بدل نظام المعلومات الحالي ومقارنته مع النظام الحالي
الب ــدء بعم ــل المس ــوحات الميداني ــه لمش ــروع تحس ــين س ــبل الع ــيل والمم ــول م ــن البن ــك ال ــدولي وجم ــع عين ــات معش ــبية

-

ومعلومات عن نتائج اعادة التأهيل لبعض نباتات الموقع والتي اجريت في العام السابق.
البدء بادخال معلومات العينات الجديدة الواردة الى البنك من االنواع المحليـة للخضـار والتـي تـم جمعهـا مـن قبـل كـادر

-

المديرية من جميع مناطق المملكة.
-1

ادخــال نتــائج التقيــيم للعينــات المخزنــة فــي البنــك لعــدة ان ـواع مــن الخضــار مثــل الباميــا والبنــدورة والفقــوس الــى قاعــدة
بينات البنك الوراثي
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 -2ادخال صور للعديد من مدخالت الخضار المخزنة في البنك الوراثي مثل الباميا ،الفقوس ،البندورة ،والفلفل
-3

ادخــال المعلومــات المناخيــة للعينــات البذريــة التــي تــم جمعهــا فــي موســم  2015مــن حيــث معــدالت ســقوط االمطــار
ودرجات الح اررة الشهرية والسنوية باستخدام برامج نظم المعلومات الجغرافية.

-4
-5

عقــد دورة تدريبيــة لمــوظفي الح ـراج حــول توثيــق االصــول الوراثيــة النباتيــه والب ـرامج المســتخدمة فــي بنــوك الجينــات،
تضمنت التدريب على قاعدة البيانات الخاصة بالبنك الوراثي والمعشب النباتي في المركز

اســتخراج معلومــات لمجموعــة مــن النباتــات البريــة المخزنــة فــي البنــك الــوراثي العــارة جــزء مــن البــذور الــى الصــندوق
الهاشمي للبادية الستخدامها في عمليات اعادة التأهيل

-6
-7

عمــل مســح ميــداني وق ـراءات فينولوجيــه وجمــع عينــات معشــب وتــدريب المجتمــع المحلــي وتوثيــق االســماء المحليــة
للنباتات البرية لمشروع البنك الدولي

ادخال معلومات لخمسة مدخالت جديدة من الجزر البري والسمسم الى قاعدة بيانات البنك الوراثي.
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مديرية بحوث الثروة الحيوانية والمراعي

تجري مديرية بحوث الثروة الحيوانية األبحاث التطبيقية بهدف زيادة انتاجية الماشية والدواجن كماً ونوعاً ،ونقل التقنيـات الحديثـة الـى
مربى الثروة الحيوانية والتى تساهم في رفع وتحسـين االنتاجيـة و خفـض تكـاليف االنتـاج .االضـافة الـى مكافحـة االمـراض الحيوانيـة
والبح ــث فــي مســبباتها والوقايــة منهــا باســتخدام الطــرق الحديثــة ف ــي التشــخيص المخب ــري .كم ــا وتعمــل المديريــة علــى التش ــارك م ــع

مؤسسات المجتمع المحلي لرفع الوعي عند مربى الثروة الحيوانية حول مختلف المواضيع المتعلقة بتربيـة الحيـوان والصـحة الحيوانيـة
وتحسين االنتاجية وذلك من خالل الدورات التدريبية وورل العمل والبرامج االرشادية .
االهداف:
)1

التحســين الــوراثي للســالالت المحليــة مــن األغنــام والمــاعز والــدواجن واألبقــار عــن طريــق االنتخــاب واختبــار انتاجيــة بعــض
السالالت المستوردة تحت الظروف األردنية.

)2

تحسين إدارة مزارع األغنام ( الضأن والماعز).

)3

تحسين القيمة الغذائية للمخلفات الزراعية وتقديمها كأعالف بديلة في تغذية المجترات الصغيرة.

)5

اعاده الدجاج البلدي الى البيت الريفي وحمايته من االنقراض وكمصدر غذائي واقتصادي .

)6

تعزيز مفهموم اإلرشاد البيطري من خالل المحاضرات التعريفية لمربي الثروة الحيوانية.

)7

تحليل عينات الدم في مختبرات مديرية بحوث الثروة الحيوانية بهدف الوصول الى تشخيص االمراض.

)9

تعظيم االستفادة من المصادر الطبيعية الموجودة في مناطق البادية أو المراعي الطبيعية من تربة ومياه أمطار والمحافظـة

)4

)8

نقل التقنيات الحديثة إلى مربى الثروة الحيوانية لتحسين وزيادة إنتاجية قطعانهم.

توعية مربي الثروة الحيوانية بامراض االبل والحمالن الصغيرة وطرق العالج.
على استدامتها.

)10

تعزيز التكامل ما بين االنتاج النباتي الرعوي واالنتاج الحيواني.

)11

توعية المجتمعات المحلية البدوية بأهمية الحفاظ على المراعي الطبيعية وحسن إدارتها.

)12

نشر زراعة الشجيرات الرعوية باستخدام تقنيات الحصاد المائي
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محطة الخناصري الزراعية للموسم :2016/2015
قطيع الماعز

قطيع االغنام

تم ادخال  197نعجة لموسم التلقيح حيث كانت نسـبة تـ ــم ادخـ ــال  42عن ـ ـزة لموسـ ــم التلقـ ــيح حيـ ــث كانـ ــت نسـ ــبة الخصـ ــوبة
الخصوبة  %73.6وبلغت نسبة التوائم .%11.68

 %83.33وبلغت نسبة التوائم  %48.57ونسبة الثالثة مواليد .%6

عدد النعاج التي ولدت

145

عدد العنزات التي ولدت

35

عدد المواليد الكلي

168

عدد المواليد الكلي

56

عدد المواليد الحية

163

عدد المواليد الحية

53

الذكور

74

الذكور

26

االناث

89

االناث

27

عدد النعاج التي و لدت مفرد

116

عدد العنزات التي و لدت مفرد

16

عدد النعاج التي ولدت توأم

23

عدد العنزات التي ولدت توأم

17

عدد النعاج التي ولدت ثالث مواليد

2

عدد العنزات التي ولدت ثالث مواليد

2

نفوق بعد الوالدة مباشرة

5

نفوق بعد الوالدة مباشرة

3

عدد النعاج التي اجهضت

4

عدد العنزات التي اجهضت

0

عدد النعاج المتعسرة

2

عدد العنزات المتعسرة

1

نسبة الخصوبة

73.60%

نسبة الخصوبة

83.33%

نسبة التوائم

11.68%

نسبة التوائم

48.57%

متوسط أوزان المواليد الذكور

5

نسبة الثالثة

6%

متوسط أوزان المواليد اإلناث

4.6

( )1مشروع التعويضات البيئية/توزيع االغنام والكباش العواسي المحسنة على االسر الفقيرة في البادية

منسق المشروع

د .نظمي حسين

الباحثون المشاركون

كادر المديرية وكادر محطة الخناصري

موقع المشروع

البادية االردنية

مدة المشروع

 5سنوات

تاريخ البدء

2012

الجهة الممولة

و ازرة البيئة

الملخص:

في المرحلة الثانية للمشروع تم توزيع  310راساً من االغنام على  62أسرة عفيفة ،وتوزيع  20ارسـاً مـن الكبـال المحسـنة علـى 14

جمعيــة تعاونيــة وعلــى  6مــن صــغار مربــي الثــروة الحيوانيــة .يهــدف التوزيــع الــى تحســين الوضــع المعيشــي وزيــادة خصــوبة االغنــام

وتحسين انتاجيتهم .با الضافة الى تصنيع مـاكينتين للمكعبـات العلفيـة وتوزيعهـا علـى الجمعيـات التعاونيـة ومربـي الثـروة الحيوانيـة فـي
البادية االردنية الستخدامها في تصنيع المكعبات العلفية لتغذية االغنام.
التوصيات:

االستم اررية بتوزيع االغنام على األسر العفيفة والكبال على الجمعيات التعاونية للمرحلة الثالثة لتحسين وضعهم المعيشي.
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( )2مشروع زراعه الصفصاف كمصدر علفي جديد على المياه المعالجه

منسق المشروع

د .سامي العوابده

الباحثون المشاركون

د .سيرين نعوم  ،د .عبير البالونه ،م .نضال درادكه ،م .اسامه العونه م .خالد الطوره

موقع المشروع

مركز اقليمي الشوبك-محطه تنقيه الفجيج

الجهة الممولة

USAID- MERC

مركز اقليمي المشقر-محطه تنقيه مادبا
مدة المشروع
تاريخ البدء

 4سنوات ()2018-2015
2015 1-1

ملخص :
تم زراعة نبات الصفصاف في محطات التنقيه (محطة تنقية الفجيج ومحطة تنقية مادبـا) كمصـدر علفـي علـى الميـاه المعالجـة وتـم
عمل معامالت مختلفه لعمليه الري و كميه المياه المستعمله (  ) % 50, 75, 100و تاثيرها على نمو النبات و تركيبه الكيميائي
حيــث تــم اخــذ عينــات للتحليــل الكيميــائي فــي المختبــر بشــكل دوري و بعــدها ســيتم د ارســه تــاثير ادخالــه فــي الخلطــه العلفيــه و ايضــا

دراسه تاثيره على مكافحة الطفيليات الداخلية لالغنام والماعز.
تــم حصــاد موقــع المشــروع فــي محطــة تنقيــة الشــوبك بواقــع  880كغــم حفظــت الكميــة بص ـورة ســيالج وبعــد  60يوم ـاً تــم ادخالــه فــي
الخلطة العلفية بعد التقييم الحسي والمخبري حيث تبين بشكل اولي استساغة السيالج المعمول من الصفصاف بدرجة عالية من قبل

الماعز
التوصيات :

تم البدء بالتنفيذ من بدايه عام  2015والعمل مستمر لتنفيذ خطه العمل
( )3مشروع استخدام مستخلصات بعض النباتات المحليه في مكافحه الطفيليات الداخليه لالغنام و الماعز

منسق المشروع

د سامي العوابده

الباحثون المشاركون

د محمد العرايشي ,د محمد القاسم

الجهة الممولة

USAID-MARD

موقع المشروع

مختبرات المركز الرئيسي – مختبر النيماتود

تاريخ البدء

2015

مدة المشروع

سنه و نصف

الملخص:

دراسه تاثير مستخلصات نبات الطيون والبرزه و البطم العدسي في مكافحـه الطفيليـات الداخليـه لالغنـام و المـاعز و امكانيـه ادخالـه
في تركيبـه الخلطـه المركـزه للحيوانـات كمصـدر لمكافحـه الطفيليـات والحـد مـن اسـتخدام المـواد الكيميائيـه المسـتخدمه لـذلك بعـد اجـراء
عدة فحوصات مخبرية (مجهرية) .تبين ان مستخلص نبات البطم له تاثير واضح على اضعاف عملية االنسال من الطور  L3و
هذا يعني بانه يحبط عملية تطور الديدان و يعمل على المكافحة الحيوية (البيولوجية) للطفيليات الداخلية وذلـك مـن اجـل الحـد مـن
استعمال المواد الكيميائية والتي لها االثر السلبي على صحة الحيوان و االنسان
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( )4مشروع تأهيل الغطاء النباتي في البادية األردنية  /إعادة تأهيل البادية مع المجتمعات المحلية (المرحلة الثانية

منسق المشروع

م .يحيى السطري

الباحثون المشاركون

م.ابراهيم العمايرة ،م.عوض الكعابنة ،م .احمد الشرايدة

الجهة الممولة

الموازنة.

موقع المشروع

محطة الخناصري  /المفرق ،محطة الواال  /مادبا ،العالية  /الطفيلة.

مدة المشروع

 5سنوات (.)2016 – 2012

تاريخ البدء

2012

الملخص:

هدف المشروع إلى تحسين الغطاء النباتي في مناطق البادية وزيادة اإلنتاجيـة العلفيـة المسـتدامة وتحسـين إدارة المرعـى فـي المنـاطق

المستهدفة وتوعية المجتمع المحلي بأهمية زراعة الشجيرات الرعوية وحمايتها.
تم تسجيل اإلنتاجية العلفية الرعوية وحسـاب الحمولـة الرعويـة حيـث بلغـت مسـاحة المنطقـة المسـتهدفة فـي محطـة الخناصـري حـوالي
 500دونماً وبلغت اإلنتاجية الجافة حوالي  132كغم/دونم.

التوصيات:

تمديد المشروع لدراسة أثر تغذية األغنام على نباتات المراعي في محطة الخناصري للثروة الحيوانية.
( )5مشروع تأهيل الغطاء النباتي في البادية األردنية:

منسق المشروع

تقييم آلة إنشاء الخطوط الكنتورية ()Vallerani Plough

م .يحيى السطري

الباحثون المشاركون

م .محمد مدبر ،د.محمد أبو دلبوح ،م .ابراهيم العمايرة م .سيف صريخات

الجهة الممولة

الموازنة.

موقع المشروع

محطة الخناصري والخالدية  /المفرق.

مدة المشروع

 5سنوات (.)2016 – 2012

تاريخ البدء

2012

الملخص:

يهدف المشروع إلى تحسين الغطاء النباتي في مناطق البادية وزيادة اإلنتاجية العلفية المستدامة وتحسـين إدارة المرعـى فـي المنـاطق

المستهدفة ،وتقييم اإلنتاجية العلفية والحمولة الرعوية ونجاح الشجيرات الرعوية باستخدام المحاريث المختلفة.
تم تسجيل نسبة حياة النباتات حيث بلغت  %90وبل متوسط إنتاجية القطف من المادة الجافة  16.7كغم/دونم.
التوصيات:

تمديد المشروع لدراسة أثر تغذية األغنام على نباتات المراعي في محطة الخناصري للثروة الحيوانية.
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( )6مشروع تأهيل الغطاء النباتي في البادية األردنية

تقييم إنتاجية ثالثة مواعيد إلنبات القطف الملحي  Atriplex halimusفي الموقع الدائم،

وتقييم إنتاجية موعدين إلنبات الحمض (الروثا)  Salsola vermiculataفي الموقع الدائم.

منسق المشروع

م .يحيى السطري

الباحثون المشاركون

د .محمد أبو دلبوح ،م .ابراهيم العمايرة ،م .عبد وريكات

الجهة الممولة

الموازنة.

موقع المشروع

محطة الخناصري والخالدية  /المفرق.

مدة المشروع

 5سنوات (.)2016 –2012

تاريخ البدء

2012

الملخص:

يهدف المشروع إلى تحسين الغطاء النباتي في مناطق البادية وزيادة اإلنتاجية العلفية المستدامة وتحسـين إدارة المرعـى فـي المنـاطق
المستهدفة وايجاد افضل موعد بديل لزراعة بذور القطف والحمـض فـي المشـتل وتقيـيم نسـبة نجـاح النباتـات فـي موقـع الز ارعـة الـدائم

والوصول إلنتاج علفي مستدام في أراضي المراعي .تم تسجيل نسبة حياة النباتات الشجيرات ،وتسجيل اإلنتاجية مـن المـادة الجافـة.
بلغــت نســبة حيــاة شــجيرات الروثــا  %79ونســبة حيــاة شــجيرات القطــف  %89وبل ـ متوســط االنتاجيــة مــن المــادة الجافــة لشــجيرات
الروثا  24كغم/دونم ،ولشجيرات القطف  33كغم/دونم.
التوصيات:

تمديد المشروع لدراسة أثر تغذية األغنام على نباتات المراعي في محطة الخناصري للثروة الحيوانية.
( )7مشروع مبادرة تحسين المستوى المعيشي وحفظ المياه في المناطق الجافة - WLIمحور المراعي

منسق المشروع

م .رنا المحيسن

الباحثون المشاركون

م .عوض الكعابنه

الجهة الممولة

ايكاردا

موقع المشروع

منطقتي الماجدية و محارب

مدة المشروع

 5سنوات

2013

تاريخ البدء
الملخص:

يهدف المشروع الى حفظ وتوفير مصادر المياه وتحسين المستو المعيشي في االراضي الجافة.
 -1منطقة محارب :

بلغت مساحة المربات حوالي  50دونماً حيث استخدمت  5اصناف شعير هي (مؤتة  ,يرموك  ,اذرح ,اكساد ,176بلدي) باالضافة
الــى مــرب بيقيــا .أمــا الشــجيرات الرعويــة فقــد تــم عمــل صــيانة للموقــع وزراعتــه بــالقطف بمســاحة تقــدر 50دونمـاً وبلـ عــدد الشــجيرات
الرعوية المزروعة ( )1500شتلة.
 -2منطقة الماجدية:
تمت زراعة مساطب شعير باستخدام الصنف (مؤتة) ،وشملت  3انواع من الزراعات:
المربات:

حيــث تــم ز ارعــة  3مربــات مســاحة كــل  10دونم/مــرب ( اســم الم ـزارع ســالمه ومحمــد غــانم ) باســتخدام مخــاليط
شعير/بيقيا .بالطريقتين الزراعة التقليدية و الزراعة الحافظه.
48

تم زراعة 100دونماً بالشجيرات الرعوية (قطف) و بل عدد االشتال حوالي  500شتلة

القطف:

مساطب شعير :حيــث تــم ز ارعــة حـوالي  10دونــم داخــل الخطــوط الكنتوريــة يــدويا بمحصــول شــعير (صــنف مؤتــة) وذلــك مــن اجــل
المقارنة مع الزراعة التقليدية عند المزارع.
بينت النتائج أن انتاجية الشعير عالية في المربات والمخاليط الشـعير والبيقيـا كعلـف ،حيـث بلغـت نسـبة انتاجيـة الشـعير فـي المربـات
ونسبة نجاح اشتال القطف بين خطوط الشعير حوالي .%80

 -3زراعة انواع جديدة من نباتات رعويه متحملة للجفاف
تــم ز ارعــة  20دونمـاً بالنباتــات الرعويــة التاليــة :

Atreplix halimus, Atreplix numilaria, Medigaco arboria ,

Astragulus spp ,Mariana breifolia and Artimisia herba

حيث بلغت نسبة نجاح االشتال %90
التوصيات:

يوصي المشروع بعمل الخطوط الكنتورية وزراعه القطف بين الخطوط وزراعة الشعير والبيقيا فـي المربات.ويوصـي بز ارعـة اصـناف
جديدة رعوية متحملة للجفاف.

اوالً :مفرخة شرحبيل بن حسنة الزراعية :

( )8مفرخة األسماك في المحطات البحثية:

تأسست مفرخة االسماك عام  2009بتمويل مـن البرنـامج اإلقليمـي الز ارعـي للشـرق األوسـط /الـدنمارك فـي نفـس المكـان التـي كانـت
عليه المفرخة في عام  .1965تتميز هذه المفرخة بأنها تحـت بيـت بالسـتيكي علـى مسـاحة نصـف دونـم ومخصصـة إلنتـاج أفـ ار

المشط النيلي فقط والتي يتم توزيعها على المزارعين مجاناً بهدف نشر وتبني تربية األسماك .

تقـ ّـدر الطاقــة اإلنتاجيــة الســنوية للمفرخــة حـوالي  250ألــف فرخــة مشــط نيلــي حيــث إســتفاد منهــا حتــى نهايــة  2016مــا ال يقــل عــن
 500مزارعاً من مختلف المحافظات وبمعدل الف سمكة/مزارع/سنة.
ثانياً :مفرخة غور الصافي ألسماك المشط :

تاسست مفرخة غور الصافي عام  2014وتهدف تلك التقنية إلى إنتاج أكبر قدر ممكن مـن األفـ ار السـمكية كونهـا تـدخل

لألردن ألول مرة في تاريخ الزارعة السمكية .قدمت هذه التقنيـة مـا يقـارب  15ألـف سـمكة صـغيرة حيـة وكانـت نسـبة النفـوق عاليـة
بسبب تداولها خالل صيدها ووضعها في احواض الحضانة حيث بلغت  %70من اإلنتاج الكلي .استفاد منها  92مربي في منطقـة
غور الصافي.
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مديرية أبحاث النحل

األهداف:

 -1إنشاء قاعدة بحثية لتطوير تربية النحل.
 -2إجراء األبحاث التطبيقية واألساسية.

 -3نقل التكنولوجيا وتدريب المدربين والنحالين.
( )1مشروع تطوير تربية النحل في األردن

منسق المشروع

د .نزار حداد

الباحثون المشاركون

م .أحمد البطاينة ،م .أسامة مقدادي ،م .بنان الشقور ،م .زايد الحموري ،م .فراس حداد.

الجهة الممولة

الموازنة العامة

موقع المشروع

محطة مرو الزراعية /الرمثا ،العقبة ،وعدة مناطق في المملكة

مدة المشروع

مستمر

تاريخ البدء

2002

الملخص:

يهــدف المشــروع إلــى حمايــة النحــل البلــدي مــن االنق ـراض والمحافظــة عليــه ومكافحــة الــدبور األحمــر فــي منــاطق األردن المختلفــة،

وتوعية النحالين بخطورة الدبور األحمر علـى النحـل وارشـادهم إلـى الطـرق المثلـى لمكافحتـه ،ومراقبـة تحـرك النحـل القـزم فـي منـاطق
المملكة ،وتقييم وضعه وانتشاره وخلوه من األمراض وطرق االستفادة منه ،وتطوير مراعي نحل العسل.
طريقة التنفيذ :استخدام النتائج من بحث الدراسة المورفومترية ودراسة استخدام التقنيـات الحيويـة فـي تأصـيل األصـول الوراثيـة للنحـل
البلدي إلنتاج الملكات البلدية باستخدام التلقيح الطبيعي والصناعي .تم اعتماد توزيع الملكات على شكل كؤوس شمعية لزيادة أعـداد

الملكات والذكور البلدية ،والمراقبة الميدانية واستخدام خرائط  GISكلمـا دعـت الحاجـة فـي حـال التوسـع باالنتشـار ،وتصـنيف العسـل
فــي أقـراص شــمع النحــل القــزم إضــافة إلــى تصــنيف العســل الموجــود بحوصــلة العســل للنحلــة باســتخدام مؤشــر حبــوب اللقــاحا لتحديــد
تنافسية النحل القزم مع نحل العسل على المرعى ،واجراء تجربة على النحل القزم في العقبة من خالل إجراء مقارنة بين النحل القزم
ونحــل العســل مــن حيــث ســلوك الطيـران التلقيحــي عنــد الــذكور ،والمراقبــة الميدانيــة وتحديــد منــاطق انتشــار الــدبور األحمــر ،ومكافحــة

الدبور األحمر من خالل الطرق الميكانيكية التقليدية أو باستخدام مبيد الفبرونيل.

أهــم النتــائج :االســتمرار فــي مراقبــة طوائــف النحــل ،وانتخــاب طوائــف النحــل إلنتــاج الكــؤوس الملكيــة مــن الخاليــا المنتخبــة ،وز ارعــة
يرقات إلنتاج ملكات نحل ،ونقل الخاليا إلى محطة الخناصـري لغايـات التلقـيح ،وتوزيـع بيـوت ملكيـة علـى النحـالين ،حيـث تـم توزيـع
 1900بيتـاً ملكيـاً وتوعيـة النحــالين حــول آليـات مكافحــة ملكـات الــدبور األحمــر خاصـة فــي ضـوء انتشــارها فــي بدايـة شــهر آذار فــي
مناطق األغوار ،وتوزيع مبيـد دبـور علـى النحـالين والمـزارعين ،حيـث تـم توزيـع  1250كـيس مبيـد مجانـاً  ،والتواصـل مـع المهندسـين
فــي الميــدان وزيــارة مدينــة العقبــة لمتابعــة انتشــار النحــل القــزم ،وأخــذ ق ـراءات  GISللمواقــع واحضــار عينــات والتواصــل مــع النحــالين
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لمكافحة الدبور األحمر ،وتقييم الخاليا وتسجيل القراءات المطلوبة على السالالت المستهدفة ،وتوعية النحالين حول آليـات اسـتخدام
بودرة السكر في مكافحة حلم الفاروا.
التوصيات :

 .1االستمرار في نشر تقنات مكافحة الدبور واستخدام المصائد والطعوم.
 .2االستمرار بإنتاج البيوت الملكية وتوزيعها على النحالين للمحافظة على النحل البلدي.
 .3االستمرار بمراقبة النحل القزم
( )2مشروع انتشار أمراض النحل الفيروسية في الشرق األوسط وعالقتها بظاهرة اختفاء النحل (.)CCD

منسق المشروع

الباحثون المشاركون

د .نزار حداد

م .أحمــد البطاينــة  ،م .أســامة مقــدادي ،م .بنــان الشــقور ،م .ازيــد الحمــوري ،م .ف ـراس حــداد ،م.

إيمان العناسوه.
الجهة الممولة

الموازنة العامة

موقع المشروع

كافة مناطق المملكة

مدة المشروع

مستمر

تاريخ البدء

2012

الملخص:

يهدف المشروع إلى ا لتعرف على أمـراض النحـل الفيروسـية فـي منطقـة الشـرق األوسـط ،ود ارسـة انتقـال المـادة الوراثيـة للفيروسـات أو
جزء منها إلى المادة الوراثية لنحل العسل وارتباطها بخاصية مقاومة الفيروس ،وبيان العالقة بين ظاهرة فقد النحـل العالميـة بفيـروس
 ،IAPVودراسة العالقة بين انتشار األمراض الفيروسية واإلصابة بحلم الفاروا.
طريق ــة التنفي ــذ :جم ــع عين ــات نح ــل م ــن كاف ــة من ــاطق المملك ــة والمن ــاطق المج ــاورة ،الت ــي يش ــتبه إص ــابتها ب ــاألمراض الفيروس ــية،
واستخالص المادة الوراثية للفيروس ( ،)RNAومضاعفتها بواسطة التقنيات الحيوية ،والكشف على العينات باسـتخدام (اآلجـار جـل)
للتأكد من وجود الفيروسات من عدمه في العينات قيد الفحص.
أهم النتائج :التواصل مع النحالين في الميدان والكشف على طوائـف النحـل ،تـم اسـتالم ( )55عينـة نحـل ودبـور إلجـراء الفحوصـات
عليهــا والكشــف عــن األم ـراض الفيروســية .تــم فحــص ( )23عينــة نحــل لتحديــد إصــابتها بالفيروســات وتبــين :إصــابة خمــس عينــات

بفيــروس  ،IAPVواصــابة عينــة واحــدة بفيــروس  .SBVوتــم فحــص عينــات نحــل باســتخدام المجهــر ،حيــث تبــين إصــابة  %45منهــا
بحلم القصبات .كما جر عمل فحص حسي ل ـ ( )37عينة عسل للكشف عن الغل باستخدام مؤشر حبوب اللقاح.

التوصيات :

 .1نشر ثقافة استخدام المكافحة المتكاملة لحلم الفاروا.
 .2نشر ثقافة الممارسات الجيدة في حلم الفاروا.
 .3جمع عينات بشكل مستمر ،وتقديم الخدمات للنحالين وفحص عيناتهم.
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( )3مشروع تطوير وتقييم نحل العسل البلدي في منطقة الشرق األوسط باستخدام أساليب تربية حديثة

منسق المشروع

الباحثون المشاركون

د .نزار حداد

م .أحمــد البطاينــة  ،م .أســامة مقــدادي ،م .بنــان الشــقور ،م .ازيــد الحمــوري ،م .ف ـراس حــداد ،م.

إيمان العناسوه.
الجهة الممولة

USAID

موقع المشروع

محطة مرو الزراعية ومحطة شرحبيل ومنحل الجامعة الهاشمية

تاريخ البدء

2012

مدة المشروع

 6سنوات

الملخص:
يهــدف المشــروع إلــى تحديــد الســالالت البلديــة المقاومــة لحلــم الفــاروا ،ومقارنــة مقاومــة النحــل البلــدي مــع نحــل البريمورســكي ،وتطــوير
هجين نحل بلدي مع نحل البريمورسكي ،و تحديد آلية المقاومة لحلم الفاروا.

طريقــة التنفيــذ :تربيــة ملكــات نحــل عســل بلــدي ،وتربيــة ملكــات نحــل عســل بريمورســكي ،ومقارنــة الســاللتين علــى المســتو الســلوكي
والجيني ،وانتخاب األفضل بين السالالت قيد الدراسة وهجائنهما
أهــم النتــائج :حســب خطــة العمــل موســم  2016فقــد تــم إعــداد الخاليــا للتجــارب ومراقبتهــا ،واإلش ـراف علــى خاليــا النوي ـات حســب
البروتوكول السنوي .إعداد الخاليا إلنتاج الملكات ،وزراعة ملكات بلدية للحفـاظ علـى السـاللة البلديـة .حيـث تـم إنتـاج ( )1950بيتـاً

ملكيـاً وتوزيعهــا علــى النحــالين .اســتخدام التلقــيح الطبيعــي لتلقــيح الملكــات فــي محطــة الخناصــري ،حيــث بلغــت نســبة نجــاح عمليــات

التقليح  .%92ا إلشراف على الخاليا والملكات الملقحة ونقلها من الخناصـري إلـى محطـة مـرو الزراعيـة .تـم إعـداد الخاليـا لمواجهـة
فصل الشتاء ،وأخذ اإلجراءات المناسبة للحد من اإلصابة بـاألمراض .اعتمـاد التعفيـر بالسـكر النـاعم 10غـم  /إطـار مـأهول بالنحـل
في معامالت الخاليا وتعميم الفكرة على مربي النحل .وتغذية النحل بالخلطات البروتينية ،وتحفيز النحل بالمحاليل السكرية.

التوصيات :

 .1االستمرار بإنتاج البيوت الملكية وتوزيعها على النحالين مجاناً  ،للمحافظة على الساللة البلدية للنحل في المنطقة.

 .2االســتمرار بنشــر تقنيــات التعفيــر بالســكر النــاعم 10غـم  /إطــار مــأهول بالنحــل فــي معــامالت الخاليــا وتعمــيم الفك ـرة علــى مربــي
النحل .وتغذية النحل بالخلطات البروتينية ،وتحفيز النحل بالمحاليل السكرية.

( )4مشروع أثر اإلصابة بحلم الفاروا على الحمولة الفيروسية لنحل العسل في الشرق األوسط وشمال إفريقيا.

منسق المشروع

د .نزار حداد

الباحثون

م .أحمد البطاينة  ،م .أسامة مقدادي ،م .بنان الشقور

المشاركون

م .زايد الحموري ،م .فراس حداد ،م .إيمان العناسوه.

الجهة الممولة

USAID

موقع المشروع

المركز الرئيسي ،ومحطة مرو الزراعية ،ومحطة شرحبيل ،ومنحل الجامعة الهاشمية

مدة المشروع

 5سنوات

تاريخ البدء

2013

الملخص:
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تم البدء بالمشروع بتاريخ  2013بتمويل من  ،USAIDفي المركز الرئيسي ومحطة مرو الزراعية ومحطة شرحبيل ومنحل الجامعة
الهاشــمية ،بهــدف تشــخيص حمــل حلــم الفــاروا للفيروســات وأثــر مســتو اإلصــابة علــى عــدو نحــل العســل بالفيروســات فــي األردن
وبعض دول حوض البحر األبيض المتوسط ،وتحليل مستو مقاومة سالالت نحل العسل المحلية في المنطقة ضد حلم الفاروا.
طريقة التنفيذ :تأسيس منحل بحثي في األردن والـدول المشـاركة فـي المشـروع ،وتوصـيف سـلوك المقاومـة لحلـم الفـاروا فـي السـالالت
المحلية المستهدفة ،وجمع العينات من األردن والدول المشاركة وتشخيص األمراض الفيروسية في النحل والفاروا.

أهــم النتــائج :متابعــة طوائــف النحــل التابعــة للتجربــة وتقييمهــا ،وتقيــيم الخاليــا وتســجيل الق ـراءات المطلوبــة علــى الســاللة المســتهدفة،

وتقييم مستويات اإلصابة بحلم الفاروا ،وتقييم تطور الحضنة فـي خاليـا التجـارب ،وتغذيـة الخاليـا تغذيـة سـكرية وبروتينيـة .تـم تحليـل
( ) 114عينة نحل من عدد من الدول العربية باإلضافة إلى عينات من األردن .وجر عزل المادة الوراثية ،وفحص تركيزهـا ودرجـة
نقاوتها ومضاعفة  DNAللعينات التي تم العزل منها باستخدام مواد وتقنيات جديدة لغايات الكشف عن وجود أمراض جديدة تصيب
النحل.

التوصيات:

التأكيد على نشر الوعي بين مربي النحل على اسـتخدام المكافحـة الحيويـة لحلـم الفـاروا كـون حلـم الفـاروا هـو الناقـل األساسـي للعديـد

مــن األم ـراض الفيروســية ،وذلــك عــن طريــق اســتخدام األرضــيات الشــبكية أو مصــائد حبــوب اللقــاح الســفلية بشــكل دائــم ،لمنــع عــودة
الفاروا إلى داخل الخلية .واستخدام حضنة الذكور كمصائد لحلم الفاروا.
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مديرية الدراسات اإلقتصادية واإلجتماعية

األهداف:
.1

تنفيــذ د ارســات الجــدو اإلقتصــادية والقبــول االجتمــاعي لنتــائج البحــث العلمــي وتوصــياته لضــمان اســتخدام الم ـوارد المتاحــة
بأعلى كفاءة ممكنة.

.2

تنفيذ دراسات األثر االقتصادي واالجتماعي والبيئي لمختلف التقنيات الزراعية الحديثة المطبقة لد المزارعين.

.4

اجراء دراسات حول القدرة التنافسية للمحاصيل الزراعية وفرص تسويقها في األسواق المحلية والخارجية في ظل المسـتجدات

.3

تنفيذ دراسات حول واقع المرأة الريفية ودورها ومساهمتها في الزراعة.
االقتصادية العالمية.

.5

تحسين إدارة األنشطة الزراعية وتنظيم اإلنتاج من أجل تخفيض التكاليف وتعظيم األرباح.
( )1مشروع تعزيز األمن الغذائي في الدول العربية (المرحلة الثانية)

منسق المحور االقتصادي

م .عمر كنانه عبد الهادي

الجهة الممولة

ايكاردا

موقع المشروع

محافظة اربد

مدة المشروع

 2017-2015سنتان

الباحثون المشاركون

تاريخ البدء

م .أمامة الحديدي ،م .شيرين كوكل ،م .ميسون عبابنة

2015

الملخص:

يهدف المشروع الى دراسة تكاليف اإلنتاج والعائدات ومعرفة الجدو المالية األفضل.
بينت النتائج وجود اختالف في تكاليف الزراعة بعد إدخال تقنية الزراعة المتكاملة ،والزراعة التقليدية (على طريقة المزارع) خاصـة
تكلفة البذار.
ـار/دونم ،فــي حــين لــم تتغيــر
ـار/دونم وبلغــت تكــاليف الز ارعــة التقليديــة  10.75دينـ اً
كمــا بلغــت تكــاليف الز ارعــة المتكاملــة  8.88دينـ اً
دينار/دونم) في حين كانت تكاليف التسميد
تكلفة الحراثة اال ان تكلفة التسميد كانت أعلى في الزراعة التقليدية حيث بلغت (8.24
اً
ـار/دونم) أقـل
ـار/دونم) .مـن جهـة اخـر كانـت تكلفـة المبيـدات فـي الز ارعـة التقليديـة ( 3.09دين اً
في الزراعة المتكاملة ( 5.90دين اً

دينار/دونم).
من تكلفتها في الزراعة المتكاملة (5.45
اً

بينت النتائج تدني انتـاج المحصـول (القـل والبـذار) فـي الز ارعـة التقليديـة ( 481.9كغم/دونـم) مقارنـة بالز ارعـة المتكاملـة (585.7
كغم/دونــم) ،حيــث بلغــت زيــادة اإلنتــاج حـوالي 103.8كغم/دونــم .أمــا نتــائج البــذار فبينــت النتــائج أن االنتاجيــة تحــت تقنيــة الز ارعــة
المتكاملة كانت أعلى ( 216.8كغم/دونم) من الزراعة التقليدية ( 175.3كغم /دونـم) ،بزيـادة بلغـت  41.5كغم/دونـم  .كـذلك كـان
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انتــاج القــل فــي الز ارعــة المتكاملــة اعلــى حيــث بلـ ( 368.9كغم/دونــم) فــي حــين بلـ انتــاج القــل فــي الز ارعــة التقليديــة (306.6
كغم/دونم).

Water Scarcity and Increasing (2) Reduce Vulnerability in Jordan in the Context of
Food/Energy Demand”/ Crop Pattern Study

منسق الدراسة

د .مسنات الحياري

الباحثون المشاركون

م .النا أبو نوار ،م .أمامة الحديدي ،م .مالك أبو رمان

الجهة الممولة

منظمة االغذية والزراعة الدولية/الفاو

موقع المشروع

منطقة الغدير األبيض في محافظة المفرق.

تاريخ البدء

2016

مدة المشروع

سنة واحدة

الملخص:

هدف الدراسة التعرف على الخصائص االقتصادية واالجتماعيـة للمـزارعين فـي منطقـة الغـدير االبـيض فـي محافظـة المفـرق ،واعـداد
الميزانيــة المحصــولية لســتة محاصــيل :البنــدورة ،الكوســا ،الباميــا ،الــذرة ،الشــعير ،الــذرة العلفيــة ،واعــداد د ارســة الــنمط المحصــولي فــي
منطقة الدراسة.

تـم اعـداد اسـتمارة مجموعـة العمـل ( )Focus Groupحـول االنمـاط والـدورة الزراعيـة والممارسـات الزراعيـة والتسـويق وترجمتهـا الـى
اللغة االنجليزية .كما تم عقد مقابالت مع المسؤولين في محافظة المفرق لجمـع بيانـات عـن منطقـة الغـدير األبـيض وعقـد مجمـوعتي

عمـل ( )Focus Group Meetingللرجــال والنسـاء فـي الغـدير األبــيض .باالضـافة الـى اعـداد الميزانيــة المحصـولية التـي تشــمل
التكـاليف والعائــدات لمجموعـة مختلفــة مـن المحاصــيل الواعـدة للز ارعــة فـي المنطقــة التـي تتميــز بوجـود قــدرة انتاجيـة ومالئمــة وعمــل
ســيناريوهات متعــددة فــي حــال الــري مــن الســد بواســطة الطاقــة الشمســية وفــي حــال عــدم تــوفر ميــاه الســد .وبالتعــاون مــع وحــدة نظــم

المعلومات الجغرافيـة تـم رسـم خـرائط الملكيـة لال ارضـي حـول سـد الغـدير االبـيض ،والتعـرف علـى المسـاحات القابلـة للز ارعـة واعـداد
خرائط للتعرف على نوعية المحاصيل القابلة للزراعة في هذه المنطقة .وتطبيق برنـامج البرمجـة الخطيـة Linear Programming
على ثالثة محاصيل مقترحة للمنطقة وعمل برمجة خطية للنمط المحصولي لمنطقة الغدير االبيض وذلك بناء على محددات العمـل
ورأس المال واألرض.

بينت النتائج ان القرية تفتقر الى الخدمات مثل مركز صحي ومدرسة ثانوية للبنـين والبنـات و مخبـز ووسـيلة نقـل (بـاص) ،حيـث ان

اقـرب مركـز صـحي يبعـد  7-5كيلـو فـي المفـرق .وتعـاني المنطقـة مـن مشـاكل زراعيـة اهمهـا :تفتـت الحيـازات ،وقلـة االمطـار ،وقلـة
الم ارعــي ،وغــالء األعــالف .ونظ ـ ار لقلــة االمطــار ،يقــوم المزارع ـون فــي منطقــة الغــدير االبــيض بز ارعــة الشــعير فقــط  ،بينمــا تــزرع
االراضي التي بجوار منطقة س ــد الغــدير االبيض ( في حال توفرت مياه األمطار المتجمعة) بالخض اروات ( الكوسا والباميا والبنـدورة
والفقوس والذرة الصفراء) حيث يعتبر الكوسا في اراضي السد من احسن واجود المحاصيل التي تم زراعتها علـى مـد السـنين .لكـن

لعدم وجود الميـاه فـي السـد منـذ اربـع سـنوات بسـبب قلـة االمطـار لـم يعمـل المز ارعـون علـى ادخـال اي محاصـيل او اصـناف أخـر ،
حتى أن زراعة الذرة لم تنجح.
و طالب أهل المنطقة بعمل صيانة للسد واالهتمام با ازلـة المـواد المترسـبة الموجـودة داخـل السـد حتـى يتمكنـوا مـن االسـتفادة مـن ميـاه
االمطــار .أظهــرت نتــائج التحليــل بواســطة برنــامج البرمجــة الخطيــة ان التوليفــه المثلــى هــي ز ارعــة محصــول الكوســا فــي المنطقــة

المحيطة بالسد حوالي  125دونم وبربحية قدرت ب ـ 52.000دينار اردني.
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مديرية المختبرات وضبط الجودة

اإل نجازات:

أوالً :الجدول التالي يبين عدد العينات التي تم تحليلها في مديرية المختبرات خالل عام :2016
المختبر

مختبر تحليل التربة

مختبر تحليل المياه

مختبر تحليل السماد

مختبر تحليل النبات في

مختبر األحياء الدقيقة

عدد التحاليل

عدد العينات والهدف منها

الرسوم
دينار اردني

خدمات مزارعين وشركات

269

1729

3544.25

خدمات دوائر حكومية

203

1215

8577

أبحاث

400

3267

27757

المجموع

872

6211

خدمات مزارعين وشركات

244

1383

1846.25

خدمات دوائر حكومية

40

305

1364

أبحاث

126

749

5102

المجموع

420

2437

8322.25

خدمات مزارعين وشركات

1075

4156

38615.5

7

33

320

أبحاث

116

300

2897

المجموع

1198

4489

41832.5

خدمات مزارعين وشركات

1465

3029

12356.75

خدمات دوائر حكومية

46

224

2080

أبحاث

251

1744

13618

المجموع

1762

4997

28054.75

خدمات مزارعين وشركات

1645

4922

33583.5

11

35

645

خدمات دوائر حكومية

خدمات دوائر حكومية

56

39878.25

أبحاث

74

258

4745

المجموع

1730

5215

39823.5

خدمات مزارعين وشركات

102

82

208.5

52

72

760

أبحاث

44

59

585

المجموع

198

213

1557.5

خدمات مزارعين وشركات

10

17

70

خدمات دوائر حكومية

21

64

955

أبحاث

73

87

1280

المجموع

104

168

2305

خدمات مزارعين وشركات

4810

15318

90224.75

خدمات دوائر حكومية

380

1948

14701

أبحاث

1084

6464

55984

23730

322.683.5

مختبـرات الوقايـة النباتيـة (فطريـات خدمات دوائر حكومية

وفيروسات ونيماتودا)

مختبر األعالف

المجموع

6284

المجموع الكلي

ثانياً :المشاركة في دورات وورشات عمل وأيام حقلية كل حسب اختصاصه في المركز الوطني:

الرقم

اسم الدورة

تاريخ االنعقاد

1

اليوم العلمي للمركز الوطني

2016/4/11

( 2محاضرين) وحضور كادر المديرية

2

تقييم اليوم العلمي للمركز

2016/4/21

2

3

قواعد السالمة العامة واالسعافات االولية واالطفاء

2016/9/8-6

ثالثاً :عقد دورات تدريبية لمهندسين من النقابة ومرشدين زراعيين في مختبرات المديرية:

عدد المشاركين

كادر المديرية

الرقم

اسم الدورة

تاريخ االنعقاد

1

تدريب طالبة هندسة كيماوية من الجامعة األردنية

2016/6/16-1

1

2

تدريب على تحاليل التربة

2016

20

3

زيارة وفد طالبي من جامعة العلوم والتكنولوجيا

2016/8/1

30

( )1مشروع إكثار نبات العرعر باستخدام زراعة األنسجة النباتية

منسق المشروع

د .عز الدين الرمامنة

الباحثون المشاركون

م .نضال درادكة

الجهة الممولة

جامعة البلقاء التطبيقية والمركز الوطني

موقع المشروع

جامعة البلقاء التطبيقية والمركز الوطني

تاريخ البدء

2010

مدة المشروع

 6سنوات

الملخص:
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عدد المشاركين

-

تم إستخدام هرمونات بعدة تراكيز مختلفة لتعزيز نمو البراعم الطرفية واحداث االغصان العرضية .

-

إجراء تجارب مختلفة على الزراعة المعلقة بإستخدام تراكيز مختلفة من الهرمونات إلكثار الكالس .

-

إجراء التحاليل واعداد التقارير ومراجعتها وتدقيقها لكتابة التقرير النهائي.

وحدة االنذار المبكر للجفاف
الكادر :م .منى سابا (مدير الوحدة) ،م .وفاء ابو حمور ،م .صفاء الجعافره

الملخص:

تهدف وحدة االنذار المبكر الى دراسة الجفاف ورصد مد تـأثيره علـى المملكـة مـن خـالل مراقبـة مختلـف مؤشـرات الجفـاف المتـوفرة
وتقنيــات االستشــعار عــن بعــد حســب التوزيــع الجغ ارفــي والموســم المطــري /الز ارعــي ،وتطــوير نظــم اإلنــذار المبكــر للجفــاف واعــداد
خطط تنسجم مع مبادرات ندرة المياه بالتعاون مع المؤسسات الوطنية والدولية وتنفيذ المشاريع التعاونية.
يجـري دوريـا تحميـل وتحليـل صـور األقمـار الصـناعية الخاصـة بمؤشـر الغطـاء النبـاتي MODIS/TERRA VEGEGTATION
 INDICES 16-DAY L3 GLOBAL 250 m SIN GRID V005ومراقبـة تطـوره .وانتـاج خـرائط دوريـة (كـل  16يومـاً)

تهدف إلى تحليل تطور الموسم الزراعي احصائيا ومقارنته بمعدالت المواسم السابقة وبيان فتـرات الجفـاف وربطهـا بكميـات األمطـار

وفترات انحسارها.

استخدام نموذج  SEBALفي تحليل الصور الفضائية الستخدامها في دراسة الغطاء النباتي.
تحميل صور  Sentinel2واستخدامها في الكشف عن الغطاء النباتي واستخدامات األراضي.
استخدام  Collect Earthفي تحليل ومراقبة اثر مشاريع الحصاد المائي وادارة المراعي على تغير الغطاء النباتي
تحليل واعداد خرائط (موسمية وسنوية) تمثل تغير كميات الهطول المطري باستخدام صور طويله االمد
)Full Data Reanalysis Product Version 4 of the Global Precipitation Climatology Centre (GPCC
0.5x0.5 degrees (approximately 50x50 km2) resolution for 1901-2010
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( )1التشاركية في إدارة كفاءة استخدام المياه على مستوى المسقط المائي.

منسق المشروع

م .منى سابا

الباحثون المشاركون

د .س ــيرين النع ــوم ،م .ماج ــد البص ــول ،م .وف ــاء أبوحم ــور ،م .ص ــفاء الجع ــافرة ،م .محم ــد

الجهة الممولة

MENA

موقع المشروع

وادي زقالب

مدة المشروع

2016-2014

تاريخ البدء

مدبر ،د .جعفر الوديان.

2014

الملخص:

يهدف المشروع إلى دراسة منطقة حوض وادي زقالب وتحليل المصادر المائية في الحوض باستخدام نموذج  WEAPبالتعاون مـع
مؤسسة استكهولم للدراسات البيئية  /الواليات المتحدة .ويتيح هذا النموذج د ارسـة التغيـر فـي اسـتخدامات األ ارضـي ،اعـداد السـكان،
ســيناريوهات التغيــر المنــاخي ،حســاب كميــات االحتياجــات المائيــة لمختلــف المحاصــيل الزراعيــة وكميــات الــري المطلوبــة ،وحســاب

العجز المائي ،لوضع سيناريوهات تشـمل تغيـر الرزنامـه الزراعيـة وانـواع المحاصـيل فـي الحـوض لتحسـين كفـاءة اسـتخدام الميـاه فـي
الحوض.

تــم اعــداد تقريــر نهــائي يشــمل ســيناريوهات ادارة اســتخدام الميــاه فــي حــوض زقــالب لتحســين كفــاءة اس ـتخدام الميــاه واعــداد تقريــر

""Irrigation best practices guidlines for wadi Zeglab
التوصيات :

رفع كفاءة استخدام المياه من خالل تحويل الري السطحي لمزارع الرمان الى ري بالتنقيط.

ضرورة جدولة الري في مزارع االغوار الشمالية حسب االحتياجات المائية.
ضرورة عمل صيانة لسد زقالب لما يؤديه من خدمات لمزارعي المنطقة.

يســاهم اســتخدام نمــوذج  WEAPفــي تحليــل مصــادر الميــاه ال ـواردة والصــادرة فــي مســقط مــائي ،لكــن حجــم المعلومــات المطلوبــة قــد
يؤدي إلى اعاقة العمل ،لذلك البد من ايجاد طرق للتشارك في المعلومة من مختلف المؤسسات

59

وحدة نظم المعلومات الجغرافية
الكادر :م .صفاء مزاهرة م .دعاء أبوحمور

الملخص:

تهدف وحدة نظم المعلومات الجغرافية الى زيادة كفاءة استخدام المياه و ادارة المصادر الطبيعية بما يناسب القدرة الفعلية لألراضي.
عن طريق استخدام  GISكأداة فعالة في تنفيذ نشاطات و تطبيقات المشاريع و األبحاث لما له من قدرات تحليلية من حيث تكامل
البيانات الجغرافية والوصفية وانتاج الخرائط المناسبة لتحقيق اهداف االبحاث المختلفة.
وتتعــاون الوحــدة مــع مختلــف المــديريات والوحــدات فــي المركــز الــوطني العــداد خ ـرائط و بيانــات و معلومــات مطلوبــة وتقــديم الــدعم

والمساعدة للطالب من مختلف الجامعات .ويميز الوحدة القيـام بإعطـاء دورات تدريبيـة متخصصـة لمتـدربين علـى المسـتو االقليمـي
والمحلي واستقبال وفود محلية ،اقليمية ودولية على مدار العام لعرض وشرح اهم انجازات الوحدة و اهميتها في المركز الوطني.
(1) Improving food security and climate change adaptability of livestock producers using
محور

and Jordan the rainfed Barely based system in Iraq

تقييم مدى مالئمة األراضي لعدة استعماالت في األردن تحت سيناريوهات مختلفة للتغير المناخي
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الملخص:

 -إصدر المشروع كتاب (أطلس) بعنوان:

MAPPING LAND SUITABILITY FOR DIFFERENT LAND USE ALTERNATIVES UNDER

"CLIMATE CHANGE IN JORDAN

 العمــل علــى انتــاج دليــل تــدريبي بعن ـوان( :تقيــيم مــد مالئمــة األ ارضــي األردنيــة الســتخدامات محتملــة مــن أجــل اســتدامتهاباستخدام نظم المعلومات الجغرافية).
 اع ــداد ملخ ــص ع ــام بعنـ ـوان :تقي ــيم م ــد مالئم ــة األ ارض ــي األردني ــة الس ــتخدامات مس ــتدامة عب ــر تطبي ــق "نظ ــم المعلوم ــاتالجغرافية".

 المشاركة في كتابة التقرير الوطني لحالة البيئة  /قطاع األراضي بعنوان " تقييم مد مالئمة األراضي األردنية السـتخداماتمحتملة من أجل استدامتها باستخدام " نظم المعلومات الجغرافية ".
 انتاج بوستر بعنوان " :احتمالية أكثر من  %50مد مالئمة األراضي األردنية الصالحة لعشر استخدامات مختلفة "( )2تحسين ادارة المياه في المناطق الجبلية الستدامة الزراعة فيها
الملخص:

نشــر كتيــب باللغــة العربيــة بعن ـوان " تحديــد االســتخدام االمثــل لمنطقــة الع ـراق فــي الكــرك باســتخدام " نظــم المعلومــات الجغرافيــة "
وتوزيعه على جميع المراكز االقليمية والمحطات االرشادية ومشروع المصادر الزراعية بالكرك .
( )3الحد من تأثر المجتمعات المحلية في االردن

في سياق ندرة المياه وزيادة الطلب على الغذاء والطاقة ()JOR/018/SWI/64
الملخص:

اشتقاق المسقط المائي لمنطقة الدراسة (الغدير األبيض /المفرق )  -طبقة األودية  –:طبقة الميل – الخطوط الكنتورية .

وانتاج خارطة تبين كميات الجريان السطحي للمساقط المائية األربعة باستخدام ال""Rational method

3

46700 m
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( )4مشروع المصادر الطبيعية
الملخص:
-

تحديد مواقع تنفيذ المشروع النهائية (عي  /الشوبك  /بصي ار ).

-

اشتقاق خرائط الميل لكل موقع .

-

انتاج خرائط ( تربة  /األودية  /األمطار  /استخدامات األراضي ) لكل موقع .

-

توصيف وحدات التربة لكل موقع.

-

حساب المساحات لكل موقع .
( )5مشروع التعويضات البيئية

الملخص:

تــم تحديــد مواقــع لتنفيــد المشــروع فــي االزرق وضــبعا والمــوقر والقط ارنــة والصــفاوي ،وانتــاج خـرائط الميــل  -اســتخدامات األ ارضــي -
االمطار وخرائط التربة ووصف قطاعات التربة.
( )6مشروع الصندوق الهاشمي لتنمية البادية  /البنك الدولي
الملخص:

متابعة نشاطات المشروع مع اجراء بعض التعديالت على مواقـع تنفيـذ المشـروع ،وانتـاج خـرائط (الميـل واالوديـة والتربـة واسـتخدامات
األراضي) لمواقع التنفيذ المختارة .
(7) Identification and mapping of hot spot areas susceptible to soil erosion in Erak Al

الملخص" :

karak area Using Geoinformatics

-

تحضير المعلومات والخرائط الالزمة للمشروع.

-

اشتقاق عوامل معادلة .RUSLE

-

تنزيل صور الندسات لتحليل ال . NDVI

-

اعداد نشرة ارشادية بعنـوان " تقييم ميدى مالئمية األراضيي األردنيية السيتخدامات محتملية مين أجيل اسيتدامتها باسيتخدام
نظم المعلومات الجغرافية"

-

نشر مقالة بعنوان " تحديد االستخدام االمثل لمنطقية العيراق فيي الكيرك باسيتخدام نظيم المعلوميات الجغرافيية ".2016 .

-

حضور دورة تدريبية في ايكاردا بعنوان " "Geo informatics applicationخالل الفترة 2016/2/11-1/31

-

اعطاء دورة تدريبية حول تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية لمهندسين من العراق خالل الفترة (.)2016/11/28-20

مجلة المهندس الزراعي عدد ...
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مكتب حماية الملكية الفكرية
الملخص:
-

دراسة "واقع الملكية الفكرية في المركز الوطني للبحث واالرشاد الزراعي" بالتعاون مع وحدة المتابعة والتقيم.

زيــارات علميــة الــى ايطاليــا (بــاري ومــيالن) خــالل الفت ـرة مــن  2016/5/7-4/25ضــمن نشــاطات مشــروع ()SRTDII
/المجلس االعلى للعلوم والتكنولوجيا.

-

جول ــة علمي ــة ف ــي ايطالي ــا (روم ــا -تريس ــتا) ض ــمن وف ــد ش ــبكة مكات ــب نق ــل التكنولوجي ــا االردن ــي الم ــدعوم م ــن مش ـ ـ ـ ــروع

-

جولة علمية محليـة خـالل الفتـرة  2016/11/30-27نظمهـا مشـ ــروع ( /)SRTDIIالمجلـس األعلـي للعــلوم والتــكنولوجيا

( /)SRTDIIالمجلـس األعلي للعـلوم والتكنولوجيا خالل الفترة  2016/10/1-9/18بمشاركة  6مكاتب نقل تكنولوجيا.
لمكاتب نقل التكنولوجيا وشملت جامعات وشركات ومراكز بحثية حكومية وخاصة في مختلف مناطق االردن.
-

الملتقيات.

-

المشاركة في الملتقي االول بعنوان:

1st Euro-MedHackathon “Eco- Efficiency in the agro-food Chain
والذي تم تنظميه من قبل مش ــروع ( /)SRTDIIالمجلس األعلي للعـلوم والتكنولوجيا و مشروع  MedSpringخالل الفترة
 2016/12/15-14في عمان.
-

المشاركة في الملتقى التشبيكي والذي عقد في عمان بتاريخ  2016/11/23بعنوان:

National Brokerage Event, Transferring Innovative Science into Business

بتنظيم من مش ــروع ( /)SRTDIIالمجلس األعلي للعـلوم والتكنولوجيا بالتعاون مع غرفة صـناعة عمـان ،وقـد عـرض ثالثـة
باحثين من المركز الوطني افكار ابداعية متميزة تخدم الصناعة وهم:
د.محمد القاسم ،د .جميل الطرايرة و م .رائد لطفي.
ورشات العمل

 )1ورشــة عمــل حـول "مراجعــة وتحليــل قــانون بـراءات االختـراع االردنــي النافــذ" والتــي عقــدتها و ازرة الصــناعة والتجــارة والتمــوين
بالتعاون مع مشروع المساعدة الفنية لالتحاد األروبي في فندق المريديان/عمان يوم الخميس الموافق .2016/2/11

 )2ورشــة العمــل حــول "االبتكــار والطاقــة" والتــي عقــدت فــي الجمعيــة العلميــة الملكيــة /مكتــب تســويق وتتجيــر الملكيــة الفكريــة
( )IPCOوذلك بتـ ـ ـ ـ ــاريخ .2016/2/2-1
 )3ورشة عمل بعنوان Proposal Writing for Horizon 2020 Eu Funding Opportunities

والتي عقدت في عمان /المجلس االعلى للعلوم والتكنولوجيا /م ــشروع ( )SRTDIIخ ـ ـ ــالل الفـ ــترة من 2016/4/12-10

 )4حض ــور ورش ــة عم ــل ح ــول "تأس ــيس م ارك ــز دع ــم االبتك ــار والتكنولوجي ــا" ) (TISCوالت ــي عق ــدتها و ازرة الص ــناعة والتج ــارة
والتموين بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية ) (WIPOفي عمان خالل الفترة 2016/6/1-5/31
 )5حضـور لورشـة عمـل بعنـوان " "Technology Transfer-Commercializing Innovationعقـدها المجلـس االعلـى
للعلوم والتكنولوجيا بتاريخ .2016/10/9

الدورات التدريبية:

 )1حضور دورة تدربية حول "مكاتب نقل التكنولوجيا وادارتها" والتي عقدت فـي المجلـس االعلـى للعلـوم والتكنولوجيـا  /مشـروع
( )SRTDIIخالل الفترة من 2016/2/18-14
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 )2حضــور دورة تدربي ــة ح ــول "بن ــاء قــدرات مكات ــب نق ــل التكنولوجي ــا" عق ــدها المجلــس االعل ــى للعل ــوم والتكنولوجي ــا  /مش ــروع
( )SRTDIIخالل الفترة من .2016/3/24-22
 )3دورة تدربية بعنـوان ” “Technology Transfer Oriented Organisationوالتـي عق ــدت فـي المجـ ــلس االعلـى للعلـوم
والتكنــولوجيا /مش ــروع ( )SRTDIIخالل الفترة م ـ ـ ـ ــن .2016/9/7-5
االيداعات

ايداع اصدارين من اصدارات المركز الوطني لد دائرة المكتبة الوطنية /و ازرة الثقافة:
-

الدليل الميداني -مكافحة االعشاب في محاصيل علفية متحملة للملوحة"

-

" تخطييييط اسيييتعماالت االراضيييي فيييي منطقييية عيييراق الكيييرك الجبليييية بمشييياركة الخبيييراء المحلييييين والبيييرامج التنمويييية

اعداد :م .مهند عبدالكريم مسيمي ،م .يوسف االشقر ،م .نضال بدر و م .كمال رحاحلة.

باستخدام نظم المعلومات الجغرافية"

اعداد :م .صفاء مزاهرة ،م.ماجد البصول ،د .فراس زيادات و م .دعاء ابوحمور.
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 .1مديرية البرامج اإلرشادية ونقل التكنولوجيا

االهداف:

تهدف المديرية الى توجيه المزارعين والمرأة الريفية من خالل برامج منهجية االرشاد التشاركي ونقل نتائج االبحاث العلميـة والتقنيـات
الحديثة والمعلومات والمهارات لتحسين ادارة المزرعة بشقيها النباتي والحيـواني .تهـدف البـرامج االرشـادية الـى انتـاج يتصـف بالكفـاءة

والديمومــة ،مــع االخــذ بعــين االعتبــار ســالمة المنــتج وجودتــة .تقــدم المديريــة الخــدمات اإلرشــادية فــي المجــاالت الزراعيــة المختلفــة
وللفئـات التـي التصـلها المؤسسـات الخاصـة والمؤسســات األخـر بصـورة كافيـة بهـدف المســاهمة فـي تحقيـق أهـداف التنميـة الزراعيــة
والريفيـة والمتمثلــة فــي زيـادة وتحســين اإلنتاجيــة الزراعيــة (النباتيـة والحيوانيــة) وتحســين المســتو المعيشـي لألســر الريفيــة وتفعيــل دور
المـ ـرأة ف ــي العملي ــة الزراعيـ ـة والتنموي ــة والعم ــل عل ــى تمكينه ــا لزي ــادة دخله ــا وتحس ــين المس ــتو المعيش ــي له ــا وألسـ ـرتها.وتعمل عل ــى
المحافظــة علــى اســتدامة المـوارد الطبيعيــة وتحقيــق األمــن الغــذائي األســري والــوطني والتكيــف والتــأقلم مــع التغي ـرات المناخيــة وادخــال

المحاصيل الزراعية البديلة .
االنجازات:

تــم اعتمــاد  33برنامج ـاً ارشــادياً منهــا  28برنامج ـاً فــي االنتــاج النبــاتي و 5ب ـرامج فــي االنتــاج الحي ـواني ،تــم تنفيــذها فــي مختلــف
محافظــات المملكــة .تــم اختيــار البـرامج بنــاءاً علــى احتياجــات واولويــات الفئــات المســتهدفة مــن مـزارعين ومربــي ثــروة حيوانيــة والنســاء
الريفيات والشباب الريفي وطلبة المدارس .تقوم هذه البـرامج بتـدريب المـزارعين والمزارعـات وفئـات مختلفـة مـن المجتمـع علـى العديـد
من المهارات والعمليات الزراعية المختلفة ونقل كل ما هو جديد في مجاالتهم الزراعية.
البرامج االرشادية النباتية:
تنفيذ  11برنامجا ارشاديا حول االدارة المتكاملة لالشجار المثمرة
المنسق:

المرشدون الزراعيون

(الزيتون ،العنب ،الرمان ،اللوزيات  ،التين،الجوافة).
م .يسر الموسى ،م .كمال رحاحلة

م .قتيب ــة عبي ــدات ،م .س ــامية عبابن ــة ،م .عم ــرو محاس ــنة ،م .هش ــام اب ــو احم ــدة ،م .هب ــة
المهي ـرات ،عثمــان الشــول ،م .هــود الهواملــة ،م .وصــفي العبــاس ،م .جعفــر قطــوم ،شــهاب
الشخاترة ،م .عبد الناصر طبيلة ،م .سهم الطورة ،م .على شـقيرات ،م .حسـان العسـوفي،

األهداف

م .وجدي ابو هاللة

تحسـ ــين وزيـ ــادة انتاجيـ ــة أالشـ ــجار المثم ـ ـرة وتحس ـ ــين دخ ـ ــل الم ـ ـزارع وتـ ــاهيلهم بالمعـ ــارف
والمهارات الالزمة

المنطقة

اربد ( بني كنانة ،خرجا) ،عجلون (عبين وراس منيف ،حالوة ،الجنيد ) ،مادبا(الفيصلية)،
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معان (ايل) ،الشوبك(اذرح) ،العاصمة(وادي السير) ،جرل(سوف) ،الطفيلة(بصيرا).
عدد المزارعين المستهدفين
الحيازة

ذكور

إناث

المجموع

165

20

185

دونم

...................

2226

22

27

55

ندوة

نوع النشاط

يوم حقل

اجتماع  ،دورة تدريبية

الملخص:

-

تــم تنفيــذ  11مشــاهدة حقليــة ارشــادية وتدريبيــة فــي حقــول الم ـزارعين ،وتنفيــذ  104نشــاطاً ارشــادياً ( نــدوات ،ايــام حقــل،

-

ادخال مفهوم التقليم الصيفي في ادارة بساتين العنب الهميته الكبيرة في الحصول على محصول بمواصفات عالية

-

تـدريب المـزارعين علــى الممارسـات الزراعيــة الصــحيحة لموسـم كامــل ( التقلــيم التربيـة  ،االثمــاري  ،الصــيفي  ،التجديــدي)

دورات) بهدف تعريفهم باالصناف الجيدة وكيفية التعامل معها.

مكافحــة االفــات التــي تصــيب االشــجار ( تشــخيص االصــابات وآثارهــا الضــارة وكيفيــة الوقايــة منهــا ومكافحتهــا واس ـتخدام
اســاليب المكافحــة المتكاملــة ،التســميد ( كيفيــة اخــذ عينــات لفحــص التربــة واســتخدام االســمدة االحاديــة ومواعيــد اضــافتها
وكمياتها حسب المرحلة المناسبة ،معامالت مابعد الحصاد من قطف وتدريج وتعبئة.
-

تحسين مواصفات الثمار من حيث الحجم واللون والطعم

-

تقليل تكاليف االنتاج من خالل ترشيد استخدام االسمدة الكيماوية واضافتها حسب نتائج تحليل التربة.

-

التشجيع على استخدام االسمدة العضوية المختمرة لتحسين خواص التربة.

-

تشجيع المزارعين على استخدام اساليب الحصاد المائي

-

ارتفاع نسبة عقد االزهار لالشجار وتقليل تساقط الثمار وخاصة في اللوزيات .

-

تحسين مواصفات ثمار الرمان وتقليل نسبة تشقق الثمار.

-

تشجيع المزارعين على القطاف االلي للزيتون لتقليل التكاليف وزيادة العائد المالي .

المرشدون الزراعيون

ثالثة برامج ارشادية في وقاية النباتات حول ادارة افات اشجار التين والتفاح
م .غيداء مسعود ،م .هشام ابو احمدة ،م .عمرو محاسنة

األهداف

المنطقة
عدد المزارعين المستهدفين
الحيازة
نوع النشاط

-

تعريف المزارعين باالفات واطوارها واضرارها التي تصيب التين والتفاح

-

تشخيص اعراض االصابة وطرق المكافحة.

-

ترشيد استخدام المبيدات  ،تقليل االصابة باالفات ،

-

تحسين االنتاجية الزراعية ،زيادة الدخل المزرعي

اربد  /المزار  ،عجلون/عبين وراس منيف و حالوة
ذكور

إناث

المجموع

50

-

50

دونم

ندوة
6

350

يوم حقل

اجتماع  ،دورة تدريبية

3

12

67

الملخص:

-

تعريف المزارعين بالحشرات االقتصادية من نوعها وضررها وكيفية الوقاية منها ومكافحتها

-

تنفيذ مشاهدات حقلية ارشادية لتدريب المزارعين والفئات المستهدفة.

-

اهمية مراقبة ظهور االفات واهمية مكافحتها في الوقت المناسب.

-

تشجيع واعتماد اساليب االدارة المتكاملة لالفات () IPM

-

خفض نسبة االصابة بالحشرات

-

تحسين االنتاجية وزيادة دخل المزارع.

المرشدون الزراعيون

تنفيذ أربع برامج ارشادية وجهت للمراة الريفية في سحاب  ،الرمثا  ،بني كنانة

األهداف

المنطقة

-

تعزيز مشاركة المراة في تحسين دخل االسرة الريفية

-

تحسين المستو المعيشي لسكان الريف والبادية

-

تأهيل المراة والفئات المستهدفة للقيام بمشاريع زراعية مدرة للدخل

-

االستغالل االمثل للحديقة المنزلية

اربد  /بني كنانة  ،الرمثا ،العاصمة /سحاب

عدد المزارعين المستهدفين
الحيازة

ذكور

إناث

المجموع

0

50

50

دونم

نوع النشاط
الملخص:
-

م .سامية عبابنة ،م .قتيبة عبيدات ،م .بوران عبابنة ،م .بالل العكور ،م .رانيا الغنميين

ندوة
6

حدائق منزلية
يوم حقل
4

اجتماع  ،دورة تدريبية

35

المرة.
تفعيل دور الجمعيات المحلية وتعزيز مشاركة أ

-

تنفيذ مشاهدات حقلية إرشادية عند الفئات المستهدفة

-

تدريبهم على زراعة النباتات الطبية والعطرية من تحضير التربة وزراعة األشتال والعناية بها

-

تصميم وتنفيذ شبكات الري للحدائق.

-

تعريف الفئات المستهدفة باالسمدة العضوية وأهميتها

-

تدريبهم على تصنيع الكمبوست من المخلفات المنزلية

-

تــدريبهم علــى التصــنيع الغــذائي لأللبــان واألجبــان والمربيــات والصــابون وتربيــة النحــل وتصــنيع المخلــالت وتربيــة الــدواجن
واالرانب منزليا ومشاريع انتاج الفطر المحاري

-

التعريف بالتغير المناخي وكيفية التأقلم والتكيف معه

-

أهمية استخدام اساليب ترشيد المياه في االستخدامات المنزلية.

-

زيادة دخل االسر الريفية

-

المساهمة في االمن الغذائي لألسرة من خالل منتجات الحدائق المنزلية

-

المساهمة في تبادل المعلومات والخبرات بين الفئات المستهدفة.
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المرشدون الزراعيون

سبعة برامج ارشادية تستهدف المدارس

م .غيــداء مســعود ،م .عفــاف العظمــات ،م .ســحر المــومني ،م .رمــزي الضــمور ،م .ارئــدة
المعايطة ،م .عالء البدور ،م .شهاب الشخاترة ،م .عبد الناصر طبيلة

األهداف

المنطقة

الحيازة

-

تحسين المنظر الجمالي للمدارس.

-

 -تعزيز العملية التعليمية والتربوية.

ذكور

إناث

المجموع

-

-

طلبة المدارس

دونم

نوع النشاط

-

-

استغالل الحدائق المدرسية لتكون مدرة للدخل .

اربد/ارحابا ،المفرق/الباديةالشمالية ،عجلون ،الكرك/الثنية ،الزرقاء/الضليل ،مادبا

عدد المزارعين المستهدفين

الملخص:

-

تفعيل دور المدارس في االرشاد الزراعي .

ندوة
10

حدائق مدرسية

يوم حقل

اجتماع  ،دورة تدريبية

27

15

تنفيذ مشاهدات حقلية ارشادية في المدارس.

-

تدريب المستهدفين على انشاء الحدائق المدرسية لتكون منتجة ومدرة للدخل وتعطي نواحي جمالية على البيئة المدرسية.

-

تعلــيم طــرق ز ارعــة الحــدائق باالشــجار وبالنباتــات الطبيــة والعطريــة ونباتــات الزينــة مــن تحضــير التربــة وز ارعــة االشــتال
والعناية بها.

-

انشاء شبكات الري لري المزروعات.

-

تعريف مفهوم حدائق الندرة المائية والنباتات المتحملة للجفاف.

-

تدريب على الزراعة الحضرية باستغالل االسطح وكيفية انشائها ومزايا هذا النظام

-

تعريف الفئات المستهدفة باألسمدة العضوية وأهميتها

-

تدريب على التصنيع الغذائي لاللبان واالجبان والمربيات والصابون وتربية النحل وتصنيع المخلالت وزراعة وانتـاج الفطـر
المحاري

-

تــدريب علــى اســتنبات الشــعير وانتــاج األعــالف علــى المســتو المزرعــي لتحســين الخلطــات العلفيــة للمواشــي وتــوفير كلفــة
االعالف.

-

التعريف بالتغير المناخي وكيفية التأقلم والتكيف معه .

-

بيان اهمية التدوير للمخلفات المدرسية واستخدامه في الزراعة.

-

توفير دخل للمدرسة من بيع المنتوجات الزراعية.
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الحزمة التقنية الدارة اصناف الذرة العلفية المروية بالمياة المعالجة
التشجيع على زراعة النباتات الرعوية لحماية البيئة واثراء التنوع الحيوي

المرشدون الزراعيون

م .مهند مسيمي ،م .شهاب الشخاترة ،م .خالد الصانع

األهداف

 تشجيع المزارعين على استغالل اراضيهم بالنباتات الرعوية -ادخال اصناف من الذرة وتبنيها من قبل المزارعين.

 تعظيم وتحسين االنتاجية الزراعية لالعالف المنتجه.السلط

المنطقة
عدد المزارعين المستهدفين
الحيازة

ذكور

إناث

المجموع

20

-

20

ندوة

يوم حقل

إجتماع  ،دورة تدريبية

5

3

2

دونم

نوع النشاط

500

الملخص:

-

تنفيذ مشاهدة حقلية عند المزارعين للتدريب على العمليات الزراعية ألصناف الذرة المختلفة .

-

ادارة أصــناف الــذرة العلفيــة المرويــة بالميــاه المعالجــة وانتــاج أعــالف بكميــات ومواصــفات أفضــل تبــاع بســعر أعلــى وتحقــق
دخل إضافي للمزارع.

-

تعريف بكيفية ادارة اآلفات.

-

الحصول على منتج ذو جودة عالية وصحي وسليم.

التعريف بأهمية المحميات والنباتات الرعوية وأنواع النباتات الرعوية كالقطف.

-

االستغالل االمثل للبيوت المحمية في منطقة الريشة

المرشدون الزراعيون

م.رباب الكباريتي ،م .صالح حويطات

األهداف

تدريب المزارعين المستفيدين من المشاريع على استغالل البيوت المحمية وزراعتها

المنطقة

العقبة  /الريشة

عدد المزارعين المستهدفين
الحيازة

الملخص:
-

7

3

10

 10بيت بالستيكي

نوع النشاط

-

ذكور

إناث

المجموع

ندوة

يوم حقل

إجتماع  ،دورة تدريبية

3

2

11

تدريب المزارعين على جميع العمليات الزراعية واالنشائية للزراعة المحمية واالستغالل االمثل لها بالزراعة .
تدريبهم على زراعة الخض اروات داخل البيوت الزراعية

تحسين المستو المعيشي للمزارعين من خالل تبني الزراعة المحمية .

70

البرامج االرشادية في الثروة الحيوانية:
المنسق:م.عامر حدادين

تهدف البرامج االرشادية في الثروة الحيوانية الى زيادة المهارات الفنية لد الفئـة المسـتهدفة لتحسـين وزيـادة انتاجيـة الثـروة الحيوانيـة
كماً ونوعاً من خالل نقل التقنيات الحديثة لمربي الثروة الحيوانية في مجال تربية وتغذية وادارة مزارع الثروة الحيوانية.
برنامج قنيات زيادة انتاجية االغنام والدواجن

المرشدون الزراعييون

م .غيداء مسعود ،م .سماح حداد

المنطقة

اربد  -القصبة

عدد المزارعين المستهدفين
الحيازة/راس
نوع النشاط

ذكور

إناث

المجموع

15

-

15

600

-

600

ندوة

يوم حقل

إجتماع  /دورة تدريبية

4

2

3

الملخص:

تقليل االصابة باالمراض بنسبة  %8وزيادة انتاجية االغنام من الحليب والمواليد بنسبة %5
برنامج أهمية انتاج البيض في زيادة دخل االسر الريفية

المرشدون الزراعيون

م .خالد الحسبان

المنطقة

الزرقاء

عدد المزارعين المستهدفين
الحيازة /راس
نوع النشاط

ذكور

إناث

المجموع

-

-

-

ندوة

يوم حقل

إجتماع  /دورة تدريبية

4

2

2

-

15

الملخص:

15

ساهم البرانامج في التخفيف من مصروفات المنزل عند االسر المستهدفة بنسبة  %15وتاسيس مشاريع النتاج بـيض المائـدة البلـدي
عند عدد من السيدات.

71

برنامج معالجة مشاكل تغذية االغنام واالمراض المرتبطة بها

المرشد الزراعي :

م .اسامة الدالبيح

عدد المزارعين المستهدفين

المفرق

المنطقة

ذكور

إناث

المجموع

10

-

10

الحيازة/راس

850

نوع النشاط

850

ندوة

يوم حقل

إجتماع  /دورة تدريبية

3

4

1

الملخص:

تاهيل المربين على تغذية االغنام حسب المراحل الفسـيولوجية لالغنـام ممـا اد الـى تـوفير فـي كميـات االعـالف بحـوالي  %10مـن
الكميات المستهلكة سابقا.
برنامج التغذية في المراحل الفسيولوجية المختلفة في االغنام وتاثيرها على صحة القطيع

المرشدون الزراعيون

م .عبير الجندي  ،م .االء عيروط

المنطقة

اربد

عدد المزارعين المستهدفين
الحيازة/راس
نوع النشاط

ذكور

إناث

المجموع

15

-

15

ندوة

يوم حقل

إجتماع  /دورة تدريبية

3

1

1

550

550

الملخص:

انخفاض االصابة بمرض التهـاب الضـرع واالمـراض االخـر مـن  %12الـى  %2لـد الفئـة المسـتهدفة ممـا أد الـى زيـادة االنتـاج

من الحليب.
برنامج استخدام تقنية الدفع الغذائي لالغنام

المرشدون الزراعيون

م.علي العوران

المنطقة

الطفيلة

عدد المزارعين المستهدفين
الحيازة/راس
نوع النشاط

ذكور

إناث

المجموع

400

-

400

ندوة

يوم حقل

إجتماع  /دورة تدريبية

2

2

1

7

-

الملخص:

زيادة االنتاجية للراس الواحد من األغنام بنسبة  %5من اللحم والمواليد والحليب
72

7

انجازات اخرى:
-

اســتفاد حـوالي  62مربــي ثــروة حيوانيــة يمتلكــون ح ـوالي  2400ارسـاً مــن االغنــام والمــاعز مــن حزمــة التقنــات الجديــدة فــي

-

تنفيذ  16ندوة متخصصة ،و 11يوماً حقلياً لتطبيق التقنيات الحديثة.

مجاالت االدارة والتغذية وتربية وصحة الحيوان ضمن البرامج االرشادية للثروة الحيوانية.

-

تقديم محاضرة في المفرق حضرها  20مربي اغنام حول التغذية في المراحل الفسيولوجية المختلفة بتاريخ 2016/3/13

-

بنـاءا علــى ارشـادات منظمــة االغذيـة والز ارعــة لالمـم المتحــدة بخصـوص التوجــه لز ارعـة البقوليــات فـي العــالم نفـذت مديريــة
البرامج والوحدات االرشادية مشاهدات لزراعة البقوليات لتحفيز المزارعين والمزارعـات علـى اسـتغالل ا ارضـيهم بالمحاصـيل

البقولية لما تحتويه من قيمة غذائية لالنسان والحيوان وتعمل على تحسين خواص التربة للتكيف مع التغير المناخي.
-

ارسال حوالي  20الف رسالة ارشادية قصيرة ) (SMSالى حوالي  2000مزارع زيتون وعنب.
الفعاليات االرشادية

العدد

البرامج االرشادية

33

مشاهدة ارشادية حقلية

33

ندوة

68

يوم حقل

148

اجتماع  /دورة تدريبية

148

المزارعين

292

النساء الريفيات

70

73

 .2مديرية التوعية واالعالم الزراعي

أقسام المديرية:

 )1قسم الحمالت اإلرشادية
 )2قسم اإلعالم .

 )3قسم الوسائل اإلرشادية
 )4قسم اإلتصال الجماهيري
نشاطات المديرية :

اوال"  :التغطية اإلعالمية :

 -1تغطيــة اعالميــة لحـوالي  16دورة تدريبيــة عقــدت لكـوادر عراقيـة وفلســطينية وعربيــة بالتعــاون مــع الوكالــة اليابانيــة للتعــاون
الدولي (جايكا) ونشر حوالي  47خبر عن انجازات المركز ونشاطات المدير العام والمراكز الفرعية .
 -2نشر عدة تقارير حول نشاطات المركز في مجلة الزراعة في االردن والوطن العربي
 -3ابراز عدد من االخبار والنشاطات على الشريط االخباري للتفزيون االردني
 -4ابراز عدد من القضايا واألخبار على الشريط االخباري لتلفزيون رؤيا

 -5المش ــاركة واالع ــداد والتحض ــير لمهرج ــان الزيت ــون الس ــابع عش ــر والمش ــاركة ف ــي برن ــامج يس ــعد ص ــباحك للح ــديث ح ــول
المهرجان
 -6تنظيم  16محاضرة علمية وفنية للباحثين والمرشدين الزراعيين في المركز الوطني
ثانيا :تنفيذ المطبوعات والنشرات اإلرشادية واالفالم االرشادية:
 اعداد مطبوعات مهرجان الزيتون السابع عشر -تنفيذ مطبوعات مشروع جايكا

ثالثا :االفالم الوثائقية واإلرشادية والتقارير التلفزيونية:

 تقريرين للتلفزيون عن ختام مشروع جايكا المرحلة الثانية /قناة رؤيا/التلفزيون االردني فيلم قصير قصة نجاح حول زراعة الشعير في منطقة معان حلقات لبرنامج "الزراعة في االردن " تضمنت زراعة الفطر ،الزراعة المائية ،االستزراع السمكي ،الزراعة البعلية التواصل مع برنامج يوم جديد و برنامج مع المزارع74

 .3مديريــة المعلومـات واإلدارة المزرعيــة

إنجيازات االدارة المزرعية :
-

تم عقد أربع دورات تدريبية للمزارعين حول "استخدام السجالت المزرعية" بمشاركة  70مزارعـاً و 7مرشـدين زراعيـين فـي

-

توزيع  50سجال مزرعيا لالنتاج النباتي و 80سجل انتـاج حيـواني علـى الوحـدات االرشـادية فـي المملكـة  ،حيـث تـم توزيـع

عجلون ،ديرعال ،عين الباشا ومادبا.

معظم هذه السجالت على المزارعين.
-

تقديم محاضرات حول السجالت المزرعية للوفد العراقي بمشاركة  18مشاركاً و 20من كادر المركز

تنفيــذ  9زيــارت ميدانيــة للوحــدات االرشــادية لمتابعــة توزيــع الســجالت المزرعيــة علــى الم ـزارعين شــملت منــاطق :المفــرق
وعجلون والعاصمة ومادبا واربد والمفرق والزرقاء ووادي االردن وجرل.

-

تحديث واعادة طباعة السجل المزرعي لالنتاج النباتي ( 800نسخة) والسجل المزرعي لالنتاج الحيواني ( 500نسخة) .

انجازات التوثيق واالرشاد االلكتروني

رفــع علــى موقــع المركــز اإللكترونــي حـوالي  35نش ـرة ارشــادية جديــدة ليرتفــع عــدد النش ـرات االرشــادية علــى الموقــع الــى  385نش ـرة
وكتيب ارشادي
تفعيل ايقونة " انت تسأل ونحن نجيب " على موقع المركز االلكتروني والتواصل مع متلقـي الخدمـة عبـر هـذه النافـذة لتقـديم االجوبـة

واالرشادات

خدمات ارشادية
-

تقديم خدمات ارشـادية للمجتمـع المحلـي مـن خـالل التـدريب علـى تقلـيم وتطعـيم االشـجار المثمـرة ،مكافحـة افـات االشـجار

-

زيارات ميدانية ارشادية

-

تنفيــذ حـوالي  20زيــارة ميدانيــة ارشــادية لمزارعــي منطقــة ل ـواء عــين الباشــا ،واســتقبال  15مكالمــة هاتفيــة مــن م ـزارعين مــن

المثمرة ،قطاف الزيتون ،زراعة النباتات الطبية والعطرية .

مناطق مختلفة من المملكة .
-

المشاركة مع فريق عمل من المركز باعادة تاهيل حديقة مدرسة الرميمين الثانوية للبنات

المشاركة مع فريق عمل من المركز بلقاء مفتوح مع مجموعة مـن مزارعـي منطقـة غـور الصـافي لبحـث اهـم المشـاكل التـي
يعاني منها المزارعون ووضع الحلول المقترحة .

-

تقديم محاضرة حول المديرية ضمن اليوم العلمي للمركز .

-

المشاركة في اعداد تقرير حول واقع االرشاد الزراعي الحكومي في االردن .

المشاركة بتدريب فنيين زراعيين من المركز حول تقليم االشجار المثمرة .
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ورشات العمل والدورات التدريبية التالية :
* ورشة عمل " فقد االغذية في سلسلة تسويق الخضار في االردن " بتاريخ 2016/8/30
* ورشة عمل " القطاف الميكانيكي للزيتون " والتي عقدت بتاريخ 2016/9/27
* ورشة عمل " حصاد البرامج االرشادية " بتاريخ 201/10/ 2
المخرجات :
 -1توزيــع ســجالت مزرعيــة حديثــة فــي االنتــاج النبــاتي واالنتــاج الحيـواني مجانــا للم ـزارعين (  150ســجل انتــاج نبــاتي و 80ســجل
انتاج حيواني ) في مختلف انحاء المملكة ،بما يساعد المزارعين على توثيق النشاطات الزراعية والتكاليف وااليرادات في المزرعة .
 -2تــوفير االرشــاد الز ارعــي االلكترونــي لمتلقــي الخدمــة مــن خــالل وجــود مكتبــة ارشــادية زراعيــة علــى الموقــع االلكترونــي للمركــز

تضم حوالي  385مادة ( كتاب وكتيب ومطوية ) تشمل مختلف المواضـيع الزراعيـة والتـي تـم اصـدارها مـن قبـل المركـز علـى مـدار
الســنين الماضــية ،باالضــافة الــى وجــود رســائل ارشــادية الكترونيــة لمختلــف المواضــيع الزراعيــة مفهرســة حســب االشــهر وايضــا وجــود
نافذة اجابة على اسئلة واستفسارات متلقي الخدمة .
 -3خدمــة المجتمــع المحلــي مــن خــالل تقــديم خــدمات ارشــادية لهــم فــي المواضــيع الزراعيــة التــي يحتاجونهــا ( التــدريب والزيــارات
الميدانية واالتصات الهاتفية).
أثر النشاطات التي نفذتها مديرية المعلومات واالدارة المزرعية لعام : 2016

 -1تطوير مهارات ادارة المزرعة واستخدام السجالت المزرعية لد حوالي  70مزارعاً في مختلف مناطق المملكة

 -2تعميم فكرة االرشاد االلكتروني على المزارعين والمهتمين مما ساهم في تسهيل حصول المزارع والمرشـد والباحـث علـى المعلومـة
الزراعية التي يحتاجها بسرعة وحـل مشـاكل المـزارعين خاصـة فـي ظـل قلـة اعـداد المرشـدين الـزراعيين وصـعوبة الوصـول الميـداني
لكافة الفئات المستهدة باالرشاد الزراعي .

 -3حفــظ النتــاج الفكــري والعلمــي لكـوادر المركــز الــوطني للبحــث واالرشــاد الز ارعــي مــن خــالل االرشــفة االلكترونيــة لمعظــم النش ـرات
االرشادية الصادرة عن المركز وتوفيرها على موقع المركز االلكتروني مما ساهم في توفير مبال مالية كبيرة على المركز فيما لو تم
اعادة طباعة هذه النشرات وتوزيعها بشكل مباشر على المزارعين .
 -4تعزيــز العالقــات مــابين المركــز والمجتمــع المحلــي (مــدارس ،جمعيــات ،م ـزارعين) واب ـراز دور المركــز فــي خدمــة المجتمــع
المحلي وتزويد الفئات المستهدفة بنشاطات المركز بالمعارف والمهارات الالزمة لزيادة االنتاج الزراعي لديهم .
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 .4مديرية التدريب

أوالً :تدريب المرشدين الزراعيين:

عقدت أربع دورات تدريبية بمشاركة  113مرشداً وباحثاً شملت ما يلي:

التاريخ

اسم الدورة

العدد

الزراعة المحمية

4/7-4

34

هندسة تصميم الحدائق

5/19-15

31

االرشاد التسويقي

5/31-30

16

مهارات االتصال وكيفية التعامل مع االخرين

8/25-21

32

المجموع

113

تدريب المزارعيين والمرأة الريفية:

تــم تنفيــذ  623دورة تدريبيــة شــملت  145موضــوعاً تــدريبياً وبمع ــدل  629يوم ـاً تــدريبياً بمجم ــوع  1332س ــاعة تدريبيــة ف ــي كافــة

محافظــات المملكــة .اســتهدفت الــدورات جميــع فئــات المجتمــع المحلــي مــن جمعي ــات تعاونيــة وم ــدارس ومـ ـزارعين ومنظمــات دوليــة
ومساهمة مديرية التدريب كشريك مـع و ازرة التربيـة والتعلـيم لتأهيـل الحـدائق المدرسـية فـي المملكـة حيـث حـازت مديريـة التـدريب علـى

دروع وكتب شكر في هذا المجال .
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جدول تدريب المزارعين والمرأة الريفية عام :2016
المواضيع

الشهر

الدورات

األيام

ساعات

المدربين

المنسقين

المتدربين

التدريبية

التدريبية

التدريبية

التدريبية

شباط

18

64

64

130

59

آذار

16

62

64

182

56

52

نيسان

19

72

74

148

60

54

380

أيار

17

73

73

146

65

60

578

664

تموز

13

58

60

128

51

49

543

359

920

آب

14

51

52

104

49

44

458

330

797

أيلول

10

52

52

104

47

42

304

603

907

تشرين أول

9

58

58

122

51

47

446

648

1094

تشرين ثاني

13

73

74

148

60

52

342

1167

1509

كانون اول

16

60

60

120

68

60

471

696

1167

145

623

629

1332

566

509

11312 6736 4576

المجموع

ذكور

إناث

المجموع

52

427

717

1144

627

538

1165

1014

1394
1212

انجازات مديرية التدريب بالتعاون مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية لعام 2016
-

حمالت تدريبية وشـملت حملـة تطعـيم االشـجار المثمـرة وحملـة االسـس الصـحيحة لتطعـيم للعنـب وبالتعـاون مـع المـديريات

-

حصــاد العديــد مــن كتــب الشــكر والــدروع مــن جهــات مختلفــة منهــا :درع مدرســة ام الــدنانير ،درع مدرســة قيســاريا فــي منطقــة

التابعة للمركز .

صويلح
-

درع مديرية لواء تربية الجامعة لحصولهم على جائزة افضل حديقة مدرسية على مستو المملكة
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-

تأهيــل م ــدارس اخــر لجــائزة الحديقــة المدرســية منهــا :مدرســة ام كثيــر – ص ــويلح ،مدرســة رابعــة /ل ـواء الجامعــة ،مدرســة
الرميمين /لواء عين الباشا

-

تدريب طلبة المدارس على المشاريع االنتاجية وزراعة البيوت البالستيكية للنباتات الطبية والعطرية.

-

تأسيس اول مشروع على مستو المملكة للزراعة المائية في مدرسة قساريا – صويلح.
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قصص نجاح
 -1المزارع ابو رافع من المفرق

استلمت كميات محدودة من البذار المحسن من التريتكال والشعير( )20كغـم مـن المركـز الـوطني للبحـث واالرشـاد الز ارعـي ،زرعتهـا
تحــت الميــاه غيــر التقليديــة (المالحــة والمعالجــة) وحاليــا أكتف ـي ذاتيــا مــن إنتــاج البــذار واحقــق أرباحــا دائمــة مــن خــالل ز ارعــة هــذه
المحاصيل وأسعى مستقبال لتطوير أعمالي وتحسين استثماري في هذا المجال
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 -2المزارع خلدون من منطقة األزرق

استلمت كميات محدودة من البـذار المحسـن مـن التريتكـال والشـعير  20كغـم مـن المركـز الـوطني للبحـث واالرشـاد الز ارعـي وزرعتهـا
تحت المياه غير التقليدية (المالحة والمعالجة) وحاليا أكتفي من إنتاج البذار واحقق أرباحـا دائمـة مـن خـالل ز ارعـة هـذه المحاصـيل
وأسعى لتطوير أعمالي وتحسين استثماري في هذا المجال في المستقبل.
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 -3المزارعة أم ليث من محافظة البلقاء

عــائلتي تتكــون مــن  7أف ـراد وكنــت طـوال الوقــت اعــاني مــن محدوديــة الــدخل ،حتــى التحقـت بالــدورات التدريبيــة التــي يعقــدها المركــز
الــوطني فــي مجــال صــناعة األجبــان واأللبــان وحفــظ األطعمــة وتحضــير المخلــالت .تلقيــت الــدعم فــي مجــال ادارة المطــبخ االنتــاجي
وكيفية حساب المشاريع الصغيرة .وبعدها اقترضت مبل  300دينار النتاج الجبنة وبيعها .وبعد الجهـد والصـبر اسـتطعت اسـتقطاب
العديد من الزبائن الذين أبدوا اعجابهم بالعمل المتقن وجودة المنتج .بعدها أدخلت المخلالت والسـلطات والخضـار المحفوظـة واحقـق

ربحاً معقوالً واتطلع لتطوير عملي في المستقبل .
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البانوراما اإلخبارية
مؤتمر حول التغير المناخي  -عمان ()05/01/2016
نظـم المركـز الـوطني للبحـث واالرشـاد الز ارعـي ورشـة عمـل علميـة تحـت رعايـة وزيـر الز ارعـة الـدكتور عـاكف الزعبـي ،وبحضـور
الشـريفة زيـن بنـت ناصـر رئـيس مجلـس األمنـاء للصـندوق الهاشـمي لتنميـة الباديـة حيـث نـاقل المشـاركون اهـم المخرجـات العلميـة
لمشروع التكيف مع ظاهرة التغير المناخي في البيئات الهامشية لمنطقـة غـرب اسـيا وشـمال افريقيـا الـذي ينفـذه المركـز بالتعـاون مـع
المركز الدولي للزراعة الملحية من خالل التنويع المستدام للمحاصيل والثروة الحيوانية والتي اسفرت عن نتائج ايجابية حول التعامل
مع البيئات الهامشية.

واسـتعرض المشـاركون مـن مصـر وفلسـطين وسـوريا وتـونس والـيمن واالردن خـالل الورشـة التـي اسـتمرت ثـالث ايـام وركـزت علـى

مشروع التكيف المناخي االنجازات العلمية التطبيقية ومراجعة البحوث والنتائج وتبادل المشورة والخبـرات الفنيـة والعمليـة بـين الـدول
المشاركة .كما اكدت الشريفة زين بنت ناصر على أهمية ايصال البحث العلمي الى المواطنين في مناطق البادية لما لها من دور
في استدامة نمط الحياة هناك السيما ان االنسان هو اساس التنمية وهو الثروة الحقيقية إلحداث التنمية الشاملة المستدامة.

واكـدت ضـرورة ايجـاد حلـول واقعيـة للتغيـر المنـاخي فـي منـاطق الباديـة االردنيـة وتوضـيح هـذا المفهـوم للمـزارعين ووضـع توصـيات
عملية لمواجهته.
كما اكد وزير الزراعة الدكتور عاكف الزعبي على التزام االردن باألهداف الدولية لالستجابة االقتصادية والبيئية المتكاملة ألخطار
التغير المناخي ،واستمرار السعي اليجاد شركاء على المستويين االقليمي والدولي للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة والتصدي آلثار
التغيـرات المناخيـة الناجمـة عنهـا .وقـال ان االردن تمكـن مـن انتـاج بـذار المحاصـيل الشـتوية والصـيفية المتأقلمـة وتوزيعهـا علـى

المزارعين لز ارعـة مـا مسـاحته  140هكتـارا ،ارفـق ذلـك تنظـيم المـدارس الحقليـة للمـزارعين وتنفيـذ العديـد مـن البحـوث حـول اسـتخدام
المياه المالحة ومياه الصرف الصحي المعالجة.

مشروع ريادي في مجال الزارعة الحديثة ()02/02/2016
اطلـق المركـز الـوطني للبحـث واالرشـاد الز ارعـي مشـروعا رياديـا فـي مجـال اسـتخدام التكنولوجيـا الحديثـة فـي الز ارعـة تحـت عنـوان
استخدام تكنولوجيا الري الحديثة في مكافحة الجفاف وذلك بتمويل من الصندوق الدولي للتنمية
الزراعية (ايفاد) حيث يستمر العمل في المشروع لمدة عامين.

و يقـوم مـن خـالل هـذا المشـروع والمشـاريع ال ارئـدة بـدعم القطـاع الز ارعـي والمـزارعين للنهـوض بـالواقع الز ارعـي مـن خـالل تطـوير
وتحسين مدخالت العملية الزراعية للوصـول بالقطـاع الز ارعـي الـى االفضـل والمسـاعدة فـي تحسـين الوضـع االقتصـادي والمعيشـي
للمزراعين والعاملين في هذا القطاع.

كما ان المشروع يعمل على عدة محاور زراعية ذات تقنية عالية وتكنولوجية متقدمة مثـل التسـميد بـالري واسـتخدام الطاقـة الشمسـية
لتشغيل مضخات الري وتحلية المياه والزراعة المائية والسمكية ،ويعمد المشروع الى التعاون مع المزارعين الراغبين في المشـاركة
بالمشروع بتقديم دعم بما نسبته  % 25لكل مزارع فضال عن االشراف على عملية التنفيذ ومتابعتها.
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حملة التغير المناخي واقع وحقيقة ()05/06/2016
نظم مركز الربة للبحث واإلرشاد الزراعي في مدرسة الملك عبدهلل الثاني للتميز في منطقة الربة يوماً بيئيـاً ضـمن نشـاطات حملـة
التغيـر المنـاخي واقـع وحقيقـة التـي ينفـذها مركـز الربـة بـدعم مـن شـركة البوتـاس العربيـة .تـم عـرض نشـاطات وانجـازات طالبـات

المدرسة والمعلمات من خالل المشروع البيئي الذي تـم تنفيـذه بالتعـاون مـع النـادي البيئـي فـي المدرسـة تحـت عنـوان " التـدوير بيـدي
اصـنع التغييـر فـي مدرسـتي "والـذي تمثـل فـي نمـاذج مختلفـه لتـدوير الـورق والج اريـد والخشـب والبالسـتيك .ويعتمـد المشـروع منهجيـة
استثمار الطاقـات الكامنـة لـد الطلبـة فـي تطبيـق افكـار واقعيـة لكيفيـة اعـادة اسـتخدام الـورق والج اريـد والخشـب والبالسـتيك .تـم تقـديم
عـرض توضـيحي عـن نشـاطات وانجـازات الحملـة وعـرض للقصـص والكتيبـات التـي تـم انتاجهـا ،و عـروض مسـرحيه ومسـرح دمـى

تجسد ظـاهرة التغيـر المنـاخي .شـارك فـي االحتفـال االدارة الملكيـة لحمايـة البيئـة  ،محميـة الموجـب للمحـيط الحيـوي ،درب المعرفـة
االردني ،مديرية البيئه ومديرية المياه ومديريات الزراعة في المحافظة .
حملة للتبرع بالدم احتفاال باالعياد الوطنية ()30/05/2016
ضمن االحتفاالت الوطنية بعيد االستقالل ومئوية الثورة العربية الكبر نظم المركز حملة وطنية للتبرع بالدم بالتعاون مع مستشفى
االمير الحسين بن عبد هلل الثاني في منطقة عين الباشا بمشـاركة مـوظفي المركـز .حيـث يسـتقبل المستشـفى يوميـا حـاالت مرضـية
بحاجة الى وحدات دم ،وهذا التبرع يأتي في سياق تعزيز الوازع االنساني وتعميق الحس الـوطني بـين المؤسسـات المدنيـة والمجتمـع
المحلي في المنطقة.

حملة توعية حول مراقبة جودة الحليب عند المزارعين والمزارعات ()03/05/2016
نفذت مديرية بحوث الثروة الحيوانية والمراعي في المركز الوطني للبحث واالرشاد الزراعي حملة توعوية حول مراقبة جـودة الحليـب
شملت عدد من مناطق المملكة مثل الشوبك ،الطفيلة ،المفرق ،عجلون ،جرل ،شرق عمان واربد .بهدف ذلـك ايجـاد حلـول لـبعض
المشاكل التي يعاني منها مربو الثروة الحيوانية ومصنعي االلبان واالجبان التقليـديين والتـي تـؤثر علـيهم مـن ناحيـة اقتصـادية وتـؤثر
على دخل االسرة وتسبب تلف منتجاتهم .تقديم طرق مراقبة منخفضة التكاليف تراعي قدرات المجتمعات المحلية ويسهل الحصول
عليهـا سـاعد فـي انتـاج وتسـويق منتجـات البـان وطـرق مراقبـة للكشـف عـن غـل الحليـب ومواصـفاته واالمـراض التـي قـد ينقلهـا مـن

االغنام واالبقار المصابة.

الفحوصات البسيطة قليلة التكاليف تجنب الخسائر وتحـافظ علـى جـودة الحليـب ابتـدءا مـن طـرق حالبـة الحيـوان والنظافـة الشخصـية
في المزرع الى طرق نقله وتخزينه ،مع تجنب االسباب التي تؤدي الى تلفه وفساده.

المركز الوطني للبحث واالرشاد الزراعي يؤهل مائة زراعي من العراق الشقيق ()2016/12/27
قــام المركــز الــوطني بتــدريب وتأهيــل اعــداد كبي ـرة مــن الك ـوادر الزراعيــة العراقيــة ضــمن دورات تدريبيــة متخصصــة شــملت مختلــف
التخصصات والمجاالت ذات الصـلة بالقطـاع الز ارعـي واسـتنادا الـى االتفاقيـة المبرمـة بـين المركـز مـن جهـة ،وو ازرة الز ارعـة العراقيـة
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والوكالــة اليابانيــة للتعــاون الــدولي (جايكــا) .هــدفت هــذه الــدورات الــى رفــع مســتو االداء العلمــي والفنــي والمهنــي لمختلــف الك ـوادر
العراقية.
دور رئيساً في تمويل هـذه الـدورات واإلشـراف علـى تنفيـذها ،حيـث عقـد المركـز حـوالي تسـعة
الوكالة اليابانية للتعاون الدولي كان لها اً

دروات متخصصــة شــارك فيهــا اكثــر مــن مائــة مهنــدس وفنــي ع ارقـي خــالل العــام ،تناولــت الــدورات مواضــيع منهــا الصــحة الحيوانيــة،
تربية المحاصيل الزراعية  ،نظم المعلومات الجغرافية  ،البرامج االرشادية  ،تربية وتهجين محاصيل الخضار  ،المكافحة المتكاملـة

لآلفات الزراعية ونظم الري الحديثة وغيرها.

توقيع مذكرة تفاهم بين المركز الوطني والجامعة االردنية ()07/02/2016
وقع المركز الوطني مذكرة تفاهم مشتركة مع الجامعة األردنية ممثلة بمركز حمدي منكو للبحوث العلمية وذلك للتعاون في مجاالت
البحث العلمي والخدمات المخبرية واالستشارات والدراسات العلمية.

هذه المذكرة تعزيز أواصر التعاون بين المؤسسات الوطنية االردنية في مجال االبحاث العلمية الزراعية وتهدف الى تطـوير وتوثيـق
التعاون بين الجانبين لغايات تعزيز البحث العلمي وتطبيقاته العملية وزيادة االستفادة من الباحثين والمختبرات ومواد البحث العلمي.
تضمنت المذكرة تسـهيل اسـتخدام المختبـرات المتـوفرة مـن كـال الطـرفين واشـراكهم فـي تنفيـذ المشـاريع والبـرامج البحثيـة ذات االهتمـام
المشـترك والمتعلقـة بالكيميـاء النباتيـة ،والتكنولوجيـا الحيويـة ،والتنـوع الحيـوي ،وز ارعـة االنسـجة النباتيـة المختلفـة واجـراء البحـوث
التطبيقية خاصة المتعلقة بخدمة القطاع الصحي والزراعي والبيئي بهدف تطوير جودة منتجاتها وتنافسيتها.

كمـا تضـمنت عقـد دورات تدريبيـة ونـدوات ومـؤتمرات متعلقـة باالبحـاث والد ارسـات حيـث يتـولى المركـز انشـاء بيـت بالسـتيكي فـي
الجامعة لغايات خدمة االبحاث العلمية ،فيما تتولى الجامعة تدريب كوادر المركز على تقنية). (Cryopreservation
تدريب سيدات المجتمع المحلي في مادبا على اقامة مشاريع مدرة للدخل ()24/02/2016
نظم المركز الوطني دورة تدربية ضمن نشاطات البرنامج الزراعي االقليمي للشرق االوسط (المشروع الدنماركي) بالتعاون مع وحدة
ارشـاد مادبـا والمؤسسـة التعاونيـة .اسـتمرت الـدورة ثالثـة ايـام حضـرها  30سـيدة مـن الجمعيـات التعاونيـة وعـدد مـن المهندسـات
الزراعيات العامالت في مركز اقليمي المشقر ووحدة ارشاد مادبا والمؤسسة التعاونية.

ندوة في المركز الوطني للبحوث الزراعية عن استخدامات الري في الزراعة ()14/03/2016
نظم المركز الوطني للبحث واالرشاد الزراعي ندوة علمية حول ادارة مياه الري بمشاركة خبراء مـن جامعـة توتـوري اليابانيـة والمركـز
الدولي للبحوث الزارعية فـي المنـاطق الجافـة (ايكـاردا) بهـدف تـدريب كـوادر زراعيـة فلسـطينية فـي هـذا المجـال ،بتمويـل مـن الوكالـة
اليابانية للتعاون الـدولي (جايكـا) .يتمتـع المركـز الـوطني بتجربـة واسـعة فـي التعـاون مـع الجهـات الدوليـة واالقليميـة المعنيـة بالقطـاع

الزراعي في مجال تدريب وتأهيل الكـوادر بعـدة مواضـيع زراعيـة ،مـن خـالل خبـرات المركـز الفنيـة والعلميـة فـي مختلـف المواضـيع
الزراعية.
ممثـل جايكـا فـي االردن السـيد شـوكيتي سـاكاتا أكـد ان جايكـا تعمـل علـى توثيـق العالقـة مـع الجهـات المعنيـة بالقطـاع الز ارعـي فـي
االردن ودول المنطقة من اجل المساهمة في تطوير وتحسين الواقع الزراعي فيها.
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تناولـت النـدوة التـي اسـتغرقت ثالثـة ايـام وشـارك فيهـا  15مهندسـاً زارعيـاً مـن فلسـطين وعـدد مـن البـاحثين االردنيـين مواضـيع تـوفير
المياه وتقدير االحتياجات المائية للمحاصيل الزراعية وجدولة الري وجولة ميدانية في االغوار لالطالع على التجربة االردنية.

ندوة زراعية في مادبا حول السجالت المزرعية ()29/08/2016
عقـدت مديريـة المعلومـات واالدارة المزرعيـة بالتعـاون مـع وحـدة ارشـاد مادبـا نـدوة زراعيـة فـي مديريـة ز ارعـة مادبـا حـول اسـتخدام

السجالت المزرعية واهميتها في ادارة المزرعة .تاتي أهمية السـجالت فـي توثيـق نشـاطات المزرعـة بحيـث تمكـين المـزارع مـن تحديـد

االجـراءات الالزمـة لمعالجـة المشـاكل ،مـن خـالل معرفـة الواقـع المـالي والفنـي للمزرعـة بحيـث تتـيح الفرصـة للمـزارع لتقيـيم وضـع
المزرعـة بشـكل مسـتمر ومتابعـة كافـة العمليـات الزراعيـة والماليـة فـي المزرعـة .تـم عـرض محتويـات السـجل المزرعـي وآليـة تعبئـة
البيانـات والعمليـات الزراعيـة ،حيـث نـاقل المشـاركون اهـم القضـايا والمشـاكل التـي تواجـه المـزارعين فـي المنطقـة مثـل آليـة مكافحـة

اآلفات الزراعية وضرورة تفعيل االعالم الزراعي واجراء ابحاث زراعية على مكافحة البق الدقيقي على اشجار الجوافـة  ،ومسـاعدة
المزارعين في اجراء التحاليل المخبرية للتربة والمياه.
المركز الوطني للبحث واالرشاد الزراعي يكرم المرأة العاملة ()21/03/2016

عمـل المركـز الـوطني للبحـث واالرشـاد الز ارعـي حفـال تكريميـا لالمهـات العـامالت بمناسـبة عيـد االم لمـا للمـرأة العاملـة مـن ألهميـة
ودور بارز في تحقيق االمن االجتماعي واألسري .حيث اثبتت المراة جدارتها وياتي هذا التكريم للجهد والعطاء المتواصل.
حضره التكريم حوالي  80مشاركة من موظفات المركز الوطني وتم توزيع هدايا رمزية لالمهات في المركز.
ورشة دولية حول استخدام الطفرات الجينية في تحسين المحاصيل الحقلية ()27/04/2016
افتتح في المركز الوطني للبحث واالرشاد الزراعي ورشة عمل دولية حول استخدام الطفرات الجينية لتحسين انتاجية محاصيل القمح
والشعير والتي يشارك فيها باحثون من ثمان دول عربية وممثلون عن وكالة الطاقة الذرية ومنظمة االمـم المتحـدة لالغذيـة والز ارعـة
(الفاو) .تهدف الورشة الى توفير الفرصة لتبادل الخبرات والمعلومـات بـين الخبـراء والمشـاركين فـي البرنـامج االقليمـي الـذي تعتمـده
الوكالـة للمسـاهمة فـي تحسـين وتطـوير الواقـع الز ارعـي فـي المنطقـة وتطـوير سـبل انتـاج المحاصـيل الزراعيـة اعتمـادا علـى البحـث
العلمي الهادف الى رفع قدرات الباحثين في الدول المعنية.
استمرت الورشة لمدة يـومين بمشـاركة  70باحثـا ومرشـدا مـن العـراق ،سـوريا ،لبنـان ،الـيمن  ،عمـان  ،الكويـت والسـعودية واالردن .
حيث تضمنت زيارة ميدانية لمشاهدة تجارب لتقييم وانتخاب االصناف الجيدة والمناسبة للبيئات المستهدفة في محطة مرو الزراعية.
ورشة لتشجيع القطاف الميكانيكي للزيتون ( )29/09/2106
نظـم المركـز الـوطني للبحـث واإلرشـاد الز ارعـي ورشـة عمـل حـول القطـاف الميكـانيكي للزيتـون بالتعـاون مـع مشـروع القطـاف اآللـي
للزيتون وبدعم من برنامج البحث والتطوير التكنولوجي واالبداع في االردن  - SRTDالمجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا.
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تأتي في سياق تطوير وتحسين انتاجية الزيتون بحيث تعتبر عملية القطـاف مـن اهـم عمليـات االنتـاج والتـي تـوازي قيمتهـا التشـغيلية
 40 %مـن تكـاليف انتاجيـة الزيتـون .حيـث بلـ عـدد اشـجار الزيتـون فـي االردن حـوالي  20مليـون شـجرة وبلغـت االنتاجيـة لعـام
 2015حـوالي  178الـف طـن زيتـون منهـا  85 %يـتم اسـتخدامه النتـاج الزيـت ،وبهـدف تشـجيع المـزارعين علـى اسـتخدام آالت
القطف الميكانيكي للمساهمة في تحسين انتاجيتهم وتوفير الوقت والجهد في عملية القطاف.
تم عرض ابحاث تناولت عملية القطاف ومقارنة عملية القطاف اآللي مع القطاف اليدوي حيث تبين ان اإلنتاجيـة (كغـم /السـاعة)
عند استخدام اآللة وصلت الى خمسة اضعاف مقارنة مع القطاف اليدوي وضعفين مقارنة مع استخدام االمشاط البالستيكية.

حضر الورشة باحثين ومرشدين الزراعيين وعدد كبير من مزارعـي ومنتجـي الزيتـون مـن مختلـف منـاطق المملكـة والشـركات المعنيـة
بانتاج وتسويق آالت القطف الميكانيكي لعرض مزايا اآلالت وقدرتها على توفير االيدي العاملة وزيادة االنتاجية.
تأهيل مرشدين زراعيين في مجال المدارس الحقلية ()11/12/2016
نظم المركز الوطني للبحث واالرشاد الز ارعـي ورشـة عمـل تدريبيـة بعنـوان" مـدارس المـزارعين الحقليـة وسلسـلة القيمـة " ضـمن خطـة
عمل مشروع التنمية االقتصادية الريفية والتشغيل الذي تنفذه المؤسسة االردنية لتطوير المشـاريع االقتصـادية (جيـدكو) بالشـراكة مـع
المركز الوطني للبحث واالرشاد الزراعي وبتمويل من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (ايفـاد) .هـدفت الـدورة الـى تطـوير وتحسـين

قـدرات المرشـدين الـزراعيين فـي الميـدان وتمكـين عمـل المـدارس الحقليـة وتعزيـز عالقـات المرشـدين الـزراعيين ميـدانيا وتمكيـنهم مـن
التواصل مع المزارعين بما يضمن ايصال المعلومة الدقيقة والصحيحة لما فيه مصلحة المزارع والقطاع الزراعي.
كمـا تهـدف الـى تـدريب مـدربي المرشـدين الـزراعيين علـى القضـايا الفنيـة والفهـم البيئـي واالدارة التنظيميـة النشـاء مـدارس المـزارعين
الحقليـة لمحاصـيل تشـمل العنـب ،الرمـان ،التفـاح ،الزيتـون ،البنـدورة ،الخيـار ،الباميـا ،والزعتـر والميرميـة وكـذلك تـدريب المرشـدين
الزراعيين على الفهم االساسي حول منهجية سلسلة القيمة باستخدام المنهج التشاركي.

استمرت الدورة لمدة اسبوعين بمشاركة حوالي عشرين مرشدا زراعيا من عدة محافظات وتضمنت الدورة اعداد خطة لتنفيـذ وانشـاء
مدارس المزارعين الحقلية للمشروع في المحافظات المستهدفة خاصة محافظات مادبا ،المفرق ،جرل ،عجلون والبلقاء.
قدم التدريب الخبيرة من منظمة االغذية والزراعة (الفاو) الدكتورة ماريون فرديكس و مختصين من المركز الوطني.
نقابة الزراعيين تكرم مجموعة من باحثي ومرشدي المركز الوطني ()20/11/2016
تحت رعاية معالي وزير الزراعة المهندس خالد حنيفات قامت نقابة المهندسـين الـزراعيين بتكـريم عـدد مـن مرشـدي وبـاحثي المركـز
الوطني للبحث واالرشاد الزراعي لعطائهم وعملهم المميز في مجال البحث واالرشاد الزارعي وذلـك خـالل حفـل اداء القسـم القـانوني
للمهندسين الـزارعيين الجـدد و بحضـور مـدير عـام المركـز الـوطني للبحـث واالرشـاد الز ارعـي ونقيـب المهندسـين الـزراعيين واعضـاء

مجلس النقابة.
معالي الوزير قدم دروع النقابة التقديرية الى مجموعة من المهندسين والباحثين الزراعيين من الو ازرات لدورهم في مشاريع وطنية وتم
تكريم عدد من المرشدين الزراعيين المميزين في تنفيذ البرامج االرشادية.
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استخدام الطاقة البديلة لترشيد استهالك الكهرباء في مباني المركز الوطني ()10/11/2016
نظم المركز الوطني للبحث واإلرشاد الزراعي احتفاال موسـعا بمناسـبة اسـتكمال بنـاء منظومـة ترشـيد الطاقـة فـي مبنـى مركـز اقليمـي
المشقر التابع للمركز وذلك بالتعاون مع االتحاد االوروبي وو ازرة الطاقة ،حيث استعرض المشاركون تجربة المركز الوطني في هـذا
المجال من خالل استخدام الطاقة البديلة.

يسعى المركز الى البحث عن البدائل المتاحة للحصول على الطاقة كبديل للوقود التقليدي الستخادمها في االغراض المتعددة من
خالل توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وباستخدام تقنات العزل متعددة األوجه لزيادة كفاءة استهالك
الطاقة.
هـذا النشـاط يـأتي فـي سـياق برنـامج الطاقـة المتجـددة وكفـاءة الطاقـة فـي االردن الـذي ينفـذ منـذ عـام  ، 2012ويتـرجم الشـراكة

االستراتيجية بين االتحاد االوروبي واالردن في هذا المجال .شملت النتائج التي حصلنا عليها تطبيق حوالي  150كيلو واط خاليا

شمسـية وعـزل االسـقف ح ارريـا بمسـاحة  5700متـر مربـع وتغييـر  600متـر نوافـذ عازلـة  ،ممـا حقـق وفـر بمقـدار  200ميجـا واط
سنويا.
تنفيذ مشروع النتاج نبات الكينوا بتمويل من صندوق دعم البحث العلمي ()31/10/2016
وقع المركز الوطني للبحث واالرشاد الزراعي وصندوق دعم البحث العلمي اتفاقية تمويل مشروع تحت عنوان" تقييم سالالت مختلفة
مـن الكينـوا تحـت ظـروف البيئـة األردنيـة للمسـاعدة فـي التكيـف مـع التغيـر المنـاخي وتعزيـز األمـن الغـذائي " .يهـدف المشـروع علـى
مدار ثالث سنوات إلى تقيم إنتاجية سالالت نبات الكينوا في ظروف بيئات جافة مختلفـة وملوحـة الـى إيجـاد أصـناف متكيفـة مـع

ظروف البيئة األردنية .مما يوفير محاصيل بديله تساعد في التقليل من الخسائر الماديـة التـي تلحـق بـالمزارعين جـراء قلـة األمطـار
وسوء توزيعها وتسبب تـدهور اإلنتـاج وت ارجـع المحاصـيل .نبـات الكينـوا مـن المحاصـيل التـي يمكـن اسـتغاللها وادخالهـا إلـى األردن
حيث القى هذا النبات مؤخ ار رواجا كبي ار لد العديد من الدول والمنظمات العالمية ،وهو من المحاصيل القادرة علـى النمـو والتـأقلم
في البيئات الجافة.
اليوم العلمي للتفاح في الشوبك ()06/10/2016
بحضور متصرف لواء الشوبك وعدد كبير من المهندسين الزراعيين والفنيين والمرشدين من كافة الدوائر الرسمية ومديريات الزراعه
في محافظتي معان والطفيله  ،نفذ مركز الشوبك للبحث واإلرشاد الزراعي يوماً علمياً للتفاح .اشتمل اليوم العلمي على محاضرات

تناولت أهم ية األصناف المزروعة في المجمع الوراثي للتفاح في المركز فضال عن واقع زراعة التفاح في المنطقة  ،مساهمته في
رفد السوق األردني  .جرت مناقشة أهم اآلفات التي تصيب التفاح وطرق مكافحتها على أسس علميه .واشتمل النشاط على معرض

ألهم أصناف التفاح المزروعة في محطة المركز مما اتاح الى تبادل الخبرات بمشارك المزارعين والقطاع الخاص.
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 JICAوعدد المحاضرين () 11
Regional training Course on the

المركز الوطني

5/12-2

"Application of Mutation Breeding and

 17متدرباً من  6دول
عربية بما فيها االردن

Screening for Biotic and Abiotic

Stresses in Cereals
Seed Production and Quality Assurance
Seed identification training

تربل  -لبنان

5 /27 – 23

هولندا

11/16-14
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م .مجد اللوزي
م .مجد اللوزي

توصيف أصناف من القمح و الشعير
Statistical Design, Data Analysis, and

لبنان

10/19-9/18

د .فضل اسماعيل

ايكاردا/عمان

10/13-2

م .ميساء حدادين،
م .ميسون عبابنة

Biometrical techniques in Agricultural
Research
بيت دجن

4/22-3

م .بالل الشرمان

Integrated Pest Management
حضور دورة تدريبية :العمل المشترك بين المؤسسات

فندق الالند مارك-

8/8-7

د.لونا الحديدي

الحكومية والعمليات المعيارية ،ضمن ورشات المدرسة

عمان

الفرنسية بالتعاون مع جائزة الملك عبد اهلل للتميز.

إعداد محاضرات للمشاركة في البرنامج التدريبي للوفد

المركز الوطني

10/13

د.لونا الحديدي

العراقي /وتقديم محاضرة عن استخدام المياه المعالجة
في الزراعة.
تقديم محاضرة حول انجاز مشاريع  MENAمن
.2016-2014

المشاركة في دورة تدريبية بعنوان ""Collect Earth

المركز الوطني
ايطاليا  -روما

11/3
4/22-18

د.لونا الحديدي
م .منى سابا

حيث تم خالل التدريب تطوير نموذج يناسب احتياجات
وحدة الجفاف.
Rangeland Hydrology and Erosion Model

ايكاردا-عمان

Agro-Hydrological Modeling in Dry Areas

ايكاردا  -عمان

8/11-10

تقديم محاضرة عن  Collect Earthلموظفي المركز

المركز الوطني

8/25

)(RHEM

6/1-5/30

م.وفاء ابو حمور ،م.

صفاء الجعافرة ،م .ايالف

عبيدات

"The use of remote sensing and GIS in

المركز الوطني

12/7-11

estimating the agricultural planted areas

م.وفاء ابو حمور
م .منى سابا

م.منى سابا

م.وفاء أبوحمور

"and crops
حضور دورة تدريبية مع ايكاردا بعنوان
""Geo informatics application

إعطاء دورة تدريبية لمدة ستة أيام حول تطبيقات نظم

ايكاردا/عمان
المركز الوطني

2/11 -1/31

م.دعاء ابو حمور

11/28-20

م .صفاء مزاهرة

المعلومات الجغرافية لمهندسين من العراق.
ادارة مزارع األشجار االستوائية
تكنولوجيا ما بعد الحصاد
االرشاد التسويقي
المشاركة في دورة تنسيق الحدائق
دورة التسميد باستخدام الزراعة المائية

م.دعاء ابو حمور
اسرائيل

06/3

المفرق والرمثا وارشاد

2/26-22

الزرقاء

هاني غنيم
م .عماد شنيكات

المفرق

5/30

عماد شنيكات

المركز الوطني

أيار

منال الحياري

هولندا

نيسان

بشار الداوود
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عمان

4/12

د .منار التلهوني

opportunities
عقد برنامج تدريب عملي على نوعية واهمية وكيفية

م .هيثم حمدان،

المركز الرئيسي

م .عماد شنيكات

استخدام اجهزة ما بعد الحصاد
دورات تصنيع ألبان وأجبان تصنيع مربيات الممارسات

المفرق

المشاركة في دورة التدريب حول بجائزة الملك عبد

عمان

الغذائية السليمة الزراعة المائية:

10/9/8

م .عماد القرعان،

2016

م .هيثم حمدان

م .عقاب ابو رمان

اهلل -االقراض الزراعي
المشاركة في دورة تدريبية حول التحليل االحصائي

العلمي  SPSSفي المجلس االعلى للعلوم

المجلس االعلى

10تشرين الثاني

للعلوم والتكنولوجيا

م .منال الحياري

التوافق بين اصناف الزيتون

اسبانيا

5/3-4/4

م .رائد لطفي احمد

تحاليل زيت الزيتون

اسبانيا

5/31-2

م .سونيا دامر

طرق غلي وحفظ الجبنه البلديه

السلط

4/5

م .زين خريسات

طريقة عمل سلطة الفاصوليا والخضار بزيت الزيتون

السلط

5/12

م .زين خريسات

تصنيع مربى الفراولة

تصنيع المخلالت وحفظ الجبنه والسمن البلدي

تقديم محاضره بعنوان "الفحوصات الكيماوية لزيت
الزيتون و الية فحص حموضة الزيت داخل المعصره"

السلط

5/22

م .زين خريسات

السلط

6/1

م .زين خريسات

مديرية زراعة اربد

8/9

م .زين خريسات

المشاركة في دورة التقييم الحسي لزيت الزيتون والزيتون

عمان

8/11-7

تدريب المشاركات من جمعية سيدات حوشا على

المفرق

8/16

م .سونيا دامر
م .زين خريسات

تصنيع مربى التين وتخليل الخيار

تقديم محاضره بعنوان "الفحوصات الكيماوية لزيت

نقابة المهندسين

الزيتون و الية فحص حموضة الزيت داخل المعصره"

الزراعيين

8/16

م .زين خريسات
م .سونيا دامر

المشاركة في دوره تدريبيه في مجال مخلالت الزيتون

الجامعه االردنية

10/13-9

م .زين خريسات

المشاركة في دورة تدريبية لمدربي مزارعي الزيتون

الجامعه االردنية

10/27-23

م .سونيا دامر

اربد

9/8 -8/28

د .نظمي حسين

تربية الدواجن البلدي وتغذيتها

حوشا-الخناصري

7/11

د .جميل الطرايرة

جودة الحليب وكشف غشه /مهندسي الثروة الحيوانية

مركز اقليم الطفيلة

8 /24-22

م .االء العبدالالت

دورة متكاملة في علم التناسليات في االغنام والماعز

دورة التلقيح االصطناعي لمتدربين من العراق

العناية بالمواليد الحديثة والفطام

م .زين خريسات

الرمثا

2016

م.جمانه حجازي

مهندسين زراعيين و

2016

د .حذيفه عبابنه

اطباء بيطريين من
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م .جمانه حجازي

م .مصطفى خويله

كافة الجهات

م .لقاء الزعبي

الحكومية

جهاد البطة
Conservation of local animal genetic

م .جمانه حجازي

 resourcesلمتدربين من العراق

م .لقاء الزعبي

حضور دورة تدريبية بعنوان" مهارات االتصال/تدريب

المركز الوطني

8/25-21

م .بنان الشقور

مدربين"
المركز الوطني

حضور دورة تدريبية بعنوان" قواعد السالمة العامة

9/8-6

م .إيمان العناسوه

واإلسعافات األولية  -طرق اإلسعاف واإلطفاء واإلنقاذ"،
بشقيه العملي والنظري قدمها مجموعة من نشامى

مرتبات الدفاع المدني.
ايكاردا/عمان

دورة تدريبية بعنوان Adoption and impact

5/ 26-22

)assessment of water policy

م .أمامة الحديدي
م .مالك أبو رمان

حضور دورة تدريبية حول مهارات االتصال والتعامل مع
اآلخرين .

جدول ( :)6ورشات العمل:
إسم الورشة

Regional Workshop on the Use of Mutation
Breeding and Related Technologies to

المركز الوطني

8/25-21

مكان االنعقاد

تاريخ االنعقاد

المركز الوطني

4/28-27

م .النا أبو نوار

اسم المشارك
مديرية المحاصيل

Improve Wheat and Barley
عمان

Proposal Writing For Horizon 2020 EU

9/27-26

د .عبير ابو شربي

Funding Opportunities
عمان

تدريب مدربين لتعزيز القدرات لمنع دخول وانتشار

المســببة لمــرض التــدهور الس ـريع ألشــجار الزيتــون فــي دول

12/15-11

د .ابتهال ابو عبيد

الشرق األدنى وشمال افريقي
معالجـ ــة الميـ ــاه الرماديـ ــة واعـ ــادة اسـ ــتخدامها فـ ــي الحديقـ ــة
المنزلية
for

and

systems

water

technological

grey

scale

integrated

Small

فندق كراون بال از
مرسى مطروح/

irrigation:

7/22-21
3/3-1

د.سيرين نعوم
د.سيرين نعوم

مصر

socio economics assessment
عمان

المشاركة في اجتماع مشروع " تطبيق نظـم مراقبـة الوقـت-
الحقيقي للزراعة المروية في منطقة الشرق األوسط وشـمال

1/25-23

د.لونا الحديدي

افريقيا.
عمان

المشاركة في اليوم العلمي ويوم الخريج فـي كليـة الز ارعـة-
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4/28

د.لونا الحديدي

الجامعة األردنية.
الزرقاء

حض ـ ــور فعالي ـ ــات افتت ـ ــاح مش ـ ــروع ش ـ ــمس الهاش ـ ــمية ف ـ ــي

6/5

د.لونا الحديدي

الجامعة الهاشمية.
حضور ورشة عمل
of

water

فندق الكامبنسكي-

management

"Trans-border

عمان

"resources in the Jordan River Basin.

حضــور ورشــة عمــل اختتــام اعمــال مشــروع عــن اســتخدام

8/25-24

د.لونا الحديدي

وادي األردن

11/24

د.لونا الحديدي

المياه المعالجة.
الحضور والمشاركة بمحاضرة في ورشة الزراعة الدقيقة.

مادبا

تنفي ــذ ورش ــة عم ــل نهائي ــة لمش ــروع المي ــاه الرمادي ــة لوف ــد

12/8-4
11/6

م ـزارعين ومهندســين ز ارعــين مــن جمهوريــة مصــر العربيــة

د.لونا الحديدي

د.سيرين نعوم.

م .هبة الشوابكة.

وتنفيذ جولة ميدانيه استطالعية لهم علـى وحـدات معالجـة
المياه الرمادية .
مصر

ورشة عمل وتنفيذ جولة ميدانيـه اسـتطالعية علـى وحـدات

معالج ــة المي ــاه الرمادي ــة ف ــي مص ــر .الق ــاء محاضـ ـرة ع ــن

3/4-2/29

د.سيرين نعوم.

م .هبة الشوابكة.

المياه الرمادية و البدائل الطبيعية للمزارعين والمزارعات
معالجـ ــة الميـ ــاه الرماديـ ــة واعـ ــادة اسـ ــتخدامها فـ ــي الحديقـ ــة
المنزلية
for

and

systems

water

technological

grey

scale

integrated

Small

فندق كراون بال از-
عمان

مرسى مطروح/

irrigation:

7/22-21
3/3-1

د.سيرين نعوم
د.سيرين نعوم

مصر

socio economics assessment
Adapting

and

Partnership

امريكا

Developing

Innovative Technologies to Improve Water

3/16-13

د.سيرين نعوم

Use Efficiency at River Basin Scale in
”Jordan, Morocco and Tunisia
ي ـ ــوم حق ـ ــل  -تق ـ ــديم ع ـ ــرض ع ـ ــن طبيع ـ ــة عم ـ ــل مش ـ ــروع

الماجدية

4/26

م .منى سابا

Middle East Water and Livelihoods Initiative

(WLI

(وتوعي ـ ــة المـ ـ ـزارعين ع ـ ــن ط ـ ــرق االس ـ ــتفادة م ـ ــن التقني ـ ــات
المستخدمة في تطوير المنطقة بتاريخ
ي ـ ــوم حق ـ ــل  -تق ـ ــديم ع ـ ــرض ع ـ ــن طبيع ـ ــة عم ـ ــل مش ـ ــروع
(USAID (WLI

بهــدف الحصــول علــى دعــم للمرحلــة

الماجدية

5-15

م .منى سابا

الثانية
المشاركة وتقديم تقرير نهائي في الورشة الختامية لمشروع

بوسطن /الواليات

Developing

المتحده االميركية

adapting

and

Partnerships
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3/16-14

م .منى سابا
د.سيرين نعوم

Innovative Technologies to Improve Water
Use Efficiency at River Basin scale in
Jordan Morocco and Tunisia MENA NWC
Grantees
Development

the

Enhance

the

in

)–(RIO

Conventions
Project

عمان

Rio

Sectors

5/24

م .منى سابا

National Drought Management Governance
in Jordan
Development

the

in

Conventions

عمان

Rio

Sectors Project – (RIO) Enhance the

8/30

م .منى سابا

National Drought Management Governance
in Jordan
اجتماع اللجنة الوطنية الخامس لمكافحة التصحر
عمان

المشــاركة وتقــديم ورقــة عمــل عــن ادراة الجفــاف فــي االردن
ضمن اجتماع اللجنة الوطنية العـداد تقريـر وخطـة عمـل

6/28

م .منى سابا

تنسـ ــجم مـ ــع المبـ ــادرة االقليميـ ــة حـ ــول نـ ــدرة الميـ ــاه للفت ـ ـرة
()2017-2016
عمان

" Steering Committee related to Project

Reduce Vulnerability in Jordan in the

7/20

م .منى سابا

Context of Water Scarcity and Increasing
Food/Energy Demand" funded by SWISS
and implemented by FAO and Ministry of

Water and Irrigation

عمان

المشــاركة وتقــديم ورقــة عمــل عــن ادارة الجفــاف فــي االردن
في اجتماع ادارة الجفاف في االردن /FAOو ازرة المياه
حضــور الورشــة التشــاورية حــول االطــار المؤسســي المقتــرح
الدارة الجفاف ونظام االنذار المبكر في االردن

كتابة المشاريعSTDR-II-

عمان
المجلس االعلى

-01/26

م .منى سابا

11/24

م.وفاء أبوحمور

11/1

م .منى سابا

9/27-26

م.وفاء أبوحمور
د.أسعد الخضر

للعلوم والتكنولوجيا
Round table discussion about greywater
ورش ـ ــة العم ـ ــل م ـ ــع منتج ـ ــي الب ـ ــذور األردني ـ ــين والمتعلق ـ ــة

بتطوير مختبرات المركز لتاهيل الصدار شهاداتISTA

عمان

11/7-6

د.عبير البالونة

المركز الوطني

شباط واذار

م .هيثم حمدان

غرفة تجارة األردن-

2016

عمان
قط ــاف الزيت ــون فـ ــي محط ــة الحسـ ــين وبحض ــور عطوفـ ــة

المركز الوطني

المدير العام

كانون ثاني
2016
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رائد لطفي احمد

ورش ــة عم ــل نظمته ــا جمعي ــة منتج ــي ومص ــدري الخض ــار

جمعية منتجي

والفواكــه بالتعــاون مــع الفــاو بخصــوص تقــدير فاقــد مــا بعــد

ومصدري الخضار

الحصاد في سلسلة القيمة الغذائية للخضار والفواكه

والفواكه

حضور ورشة العمـل التـي نظمتهـا نقابـة المهندسـين بعنـوان

نقابة المهندسين

" القطاع الزراعي األردني والسياسات بين الواقع والطموح"

الزراعيين

المشاركة في ورشة العمل المتعلقة ببرنامج العمـل االطـاري

المجلس االعلى

ورشة حول الزراعة المائية

4/16

م .هيثم حمدان

المفرق

اب 2016
2016

م .هيثم حمدان
م .عماد القرعان
م .عقاب العواملة

2020

 Horizonبه ــدف تنميــة قــدرات البــاحثين لتق ــديم

مشروعات بحثية مدعومة

حض ــور ورش ــة العم ــل الت ــي نظمته ــا نقاب ــة المهندس ــين و

ايلول 2016

للعلوم والتكنولوجيا
نقابة المهندسين

م .هيثم حمدان
م .رائد لطفي احمد

2016

م .هيثم حمدان

الخاصة بالهرمونات النباتيه بين االشاعة والواقع
عقد ورشة عمل حول القطاف الميكانيكي للزيتون

المركز الوطني

9/27

عمان

نيسان 2016

د.سالم ايوب
م .رائد لطفي احمد

المش ــاركة ف ــي الورش ــة الختامي ــه لبرن ــامج الت ــدريب الخ ــاص

م .هيثم حمدان

بتقليل فاقد ما بعد الحصاد -جبا والفاو
بلجيكا

ورشة ضباط اإلرتباط لقطاع الزراعة اإلتحاد األوروبي

المش ــاركة ف ــي ورش ــة ح ــول س ــالمة المنتج ــات بتنظ ــيم م ــن

3/5-3

5/11-10

د .معين القريوتي
د .معين القريوتي

USAID
التقيم الحسي للزيتون وزيت الزيتون

الجامعه االردنية

2/29

مكافحة أفات الزراعه العضوية

نقابة المهندسين

3/8

م .زين خريسات
م .سونيا دامر

م .زين خريسات

الزراعيين
ورشة تدريب مدربي مزارعي الزيتون

م .زين خريسات

الجامعه االردنية

3/24

حضور ورشة عمل حول معالجة مياه الزيبار

عمان/

7/13

د .سالم أيوب

ورشــة عمــل "قيــادة التغييــر فــي االدارة العامــة" بتنظــيم مــن

عمان

8/1-7/31

د .سالم أيوب

م .سونيا دامر
جمعية جوبيا

مركز الملك عبد اهلل الثاني للتميز
حضور ورشة عمل حول مشـاريع االتحـاد االوروبـي ENI

عمان

11/10

م .سونيا دامر

المش ــاركة فــي ورشــة عمــل خاصــة بتق ــديم نظــام معلوم ــات

براغ

2/12-8

م .زياد تحبسم

CBC MED

جديـد لبنـوك الجينـات ( )GRIN GLOBALود ارسـة مـد
امكانيـ ـ ــة تطبيقـ ـ ــه واسـ ـ ــتخدامه للبنـ ـ ــك الـ ـ ــوراثي بـ ـ ــدل نظـ ـ ــام
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المعلومات الحالي ومقارنته مع النظام الحالي
اللجنة الوطنية للتنوع الحيوي  /مناقشة مهام
المشاركة في "ورشة العمل العربيـة الدوليـة السـنوية السـابعة
للتقنات الحيوية"

Workplan Review and Development of Field

الكروان بال از-

/31اذار/

د .نسب الرواشدة

عمان

2016

د .صباح سعيفان

فندق امبلاير باالس

8/2-1

م .معاذ غرايبة

عمانفينا

3/10-7

د .اياد مسلم

Experimental Design for ARASIA States
Parties
حضور ورشة عمل األنواع النباتية الغازية

“A National Dialogue towards a Regulatory

البحر الميت فندق
الماريوت

5/23-22

”Framework on Invasive Species
المشاركه باليوم العلمي واعداد محاضرات علمية

د.نسب الرواشدة

د .صبحية سعيفان
د .خالد ابوليلى

المركز الوطني

4/11

د .نسب الرواشدة
د .خالد ابو ليلى
م .عبير ابو رمان

د .صبحية سعيفا
"اساليب إدارة الم ارعـي الطبيعيـة وأثرهـا فـي المحافظـة علـى

عمان -كراون بال از

 2016/5/4-3م .نهى السكارنة

التنوع الحيوي والتنمية المحلية"
""Biotechnology and Biodiversity

د .خالد ابوليلى
فندق كراون بال از -

5/11-9

د .صبحية سعيفان

م .معاذ غرايبة

البحر الميت
المشاركة بورشة عمل KOICA AARDO
ورشة عمل  /االجتماع الرابع للمنسقين االقليمـين للشـبكة

الهند
ألسودان \ الخرطوم

-/11/28
12/2

12/19-18

م.معاذ الغرايبة
د .نسب الرواشدة

العربية لألصول الوراثية النباتية
اعــداد برنــامج وتنظــيم وتنفيــذ ورشــة تدريبيــة لوفــد ع ارقــي/

المركز الوطني

9/8-/8/28

تــدريب جايكــا "عــزل وتشــخيص الحمــض النــووي منق ــوص

الحيوي

االكسجين”

امراض الحيوان
تدريب على استخدام اجهزة التلقيح االصطناعي
إدارة مزارع األسماك في فصل الشتاء

الورشة الختامية لمحور األسماك المرحلة الثانية (جايكا)

كـ ـ ـ ــادر مديريـ ـ ـ ــة التنـ ـ ـ ــوع

السلط

اكتوبر 2016

د.محمد العرايشي

الخناصري

4/19

م .االء العبدالالت

المركز الوطني

4/6

احمد خريسات

محطة غور

9/7

الصافي

احمد خريسات
وفريق عمل المحور

مدربي العاملين في مجال المخلالت

الجامعة االردنية

10/ 13-9

م .االء العبدالالت

تكنولوجيا المعلومات وأثرها في الزراعة والصحة والتعليم

الجمعية العلمية

6/1 – 5/31

م .يحيى السطري
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الملكية
فندق الند مارك-

وضع أسس إعالن المحميات الرعوية

11/10

عمان
ورش ـ ــة عم ـ ــل تدريبي ـ ــة للمتابع ـ ــة والتقي ـ ــيم لمش ـ ــروع تب ـ ــادل

المغرب

م .يحيى السطري
م .رنا المحيسن

5\3

م .رنا المحيسن

المعرفة وتحسين المستو المعيشي في البيئات الصـحراوية
حول التمويل لمشاريع التغير المناخي
تونس

ورش ـ ــة عم ـ ــل تدريبي ـ ــة لمش ـ ــروع تب ـ ــادل المعرف ـ ــة وتحس ـ ــين
المســتو المعيشــي فــي البيئــات الصــحراوية حــول اســتخدام

10\26-17

م .رنا المحيسن

معلومات النظم الجغرافية كادوات للمتابعة والتقييم
Invitation to Ecosystem Services Guide

فندق شجرة

5/19-18

د .نزار حداد

مديرية زراعة إربد

8/29

د .نزار حداد

االجتمــاع النهــائي للجنــة الفنيــة لمشــروع تطبيــق نظــم مراقبــة

دولة اإلمارات

3/8-7

م .عمر عبد الهادي

الوقت الحقيقي للزراعة المرويـة فـي منطقـة الشـرق األوسـط

العربيه

Line Workshop in Amman.

المشاركة في ورشة عمل فـي مديريـة ز ارعـة إربـد "اإلعـالم

وتحديات القطاع الزراعي".

وشمال إفريقيا.

نـ ـ ــدوة حـ ـ ــول اثـ ـ ــر مشـ ـ ــاريع االتحـ ـ ــاد االوروبـ ـ ــي والتعريـ ـ ــف

الزيتونة -عمان

محافظة البلقاء

بالخدمات التي قـدمتها المؤسسـة االردنيـة لتطـوير المشـاريع

م .أمامة الحديدي
4/28

م .شيرين كوكل

االقتصادية.
المشاركة في اليوم العلمـي ال اربـع لكليـة الز ارعـة فـي جامعـة

جامعة البلقاء

5/5

د .مسنات الحياري

اجتمـاع مـع وفـد مـن الفـاو بخصـوص اعـداد مقتـرح مشـروع

المركز الوطني

6/7

د .مسنات الحياري

البلقاء التطبيقية.

التطبيقية

عن اثر االزمة السورية على القطاع الزراعي في االردن.
اجتماع مع مندوب و ازرة التخطيط.بخصوص مشروع زيـادة
قدرة المجتمعات الفقيرة للتكيف مع تـاثيرات التغيـر المنـاخي

المركز الوطني

8/4

ك ــادر مديري ــة الد ارسـ ـات
االقتصادية

ف ــي االردن م ــن خ ــالل تنفي ــذ مش ــاريع مبتكـ ـرة ف ــي قط ــاعي
المياه والزراعة دعما لمشروع التكيف مع التغير المناخي.
حضور اجتماعين مع ايكاردا مصر  Dr. Shinan/وزينـه
فخــر الــدين وتنســيق لقــاءات

group

focus

المركز الوطني

Two

-11/27

د .مسنات الحياري

12/1

 meetingsم ـ ـ ـ ــع العمال ـ ـ ـ ــة المصـ ـ ـ ـ ـرية ف ـ ـ ـ ــي وادي االردن
والعمالة النسائية بالتنسيق مع االرشاد
اجتماع مع الفاو لوضع خطة عمل مشروع الكمبوست .

المركز الوطني

12/5

د .مسنات الحياري

حضور ورشة عمل الصـحاب العالقـة (الفئـات المسـتهدفة)

فندق القدس

10/24

م .عمر عبد الهادي

لسلسلة القيمة لبعض المحاصيل الزراعية المختارة.
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جدول ( :)7الدورات التدريبية التي نفذها المركز الوطني بتمويل من جايكا
عدد
تاريخ
اسم الدورة
المشاركين
انعقاد الدورة

الرقم

جنسية الجهة
المتدربة

1

عزل وتضخيم الحمض النووي منقوص االكسجين

9/8 -8/27

12

العراق

2

البرامج اإلرشادية الحديثة في نشر التقنيات الحديثة

10/5-9/25

12

العراق

3

البرامج اإلرشادية الحديثة في نشر التقنيات الحديثة

10/6-1

12

العراق

4

تصميم وإدارة وتقييم نظم الري الحقلية

10/13-2

12

العراق

5

المدارس الحقلية وتأهيل القيادات المحلية

10/20-9

12

6

)Pest Free Areas (PFA

10/13-2

10

فلسطين

7

)Pest Risk Analysis (PRA

11/3-10/1

10

فلسطين

8

استخدام االستشعار عن بعد و نظم المعلومات الجغرافية في
تقدير المساحات المزروعة وأنواع المحاصيل

111/30-20

10

العراق

9

Good Beekeeping Practices PL

11/10-6

18

فلسطين

10

Irrigation and fertigation management

11/23-13

18

فلسطين

11

استخدام االستشعار عن بعد و نظم المعلومات الجغرافية في
تقدير المساحات المزروعة وأنواع المحاصيل

12
13
14

Crop disorders and Vegetable grafting

عراق

12/8-1
12/29-18

10

العراق

12/15-4

12

العراق

12/15-4

10

فلسطين

المكافحة المتكاملة آلفات الخضار
Post-harvest Technique and standards

*( :بلغ عدد المتدربين حوالي  158متدرباً وبلغ عدد أيام التدريب حوالي  172يوماً)

إسم الجائزة

جدول ( :)8الجوائز واألوسمة التقديرية 2016

اسم الباحث  /المرشد

جائزة FLASHTALK AWARD 2016 PEER

د .نزار حداد

جائزة الناصر صالح الدين األيوبي

د .نزار حداد
م .بنان الشقور

جائزة النحل والبيئة  2016عن فئة أفضل مقال صحفي
جائزة الورقة العلمية الزراعية المتميزة لعام  / 2016جامعة البلقاء التطبيقية

درع الفاو

Thanking and Acknowledgement from the World Bank
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د.سالم أيوب

د .يحيى الشخاتره
د .يحيى الشخاتره

جدول ( :)9مشاريع حصلت على تمويل خارجي سنة 2016
جهة التمويل

الرقم

إسم المشروع

1

مشروع عوز الري الشجار الزيتون باستخدام مجسات الرطوبة

اسم الباحث  /المرشد

USAID

د .سيرين نعوم

2

تطوير عمليات المعالجة لتحسين نوعية مياه الري.

USAID-MENA

د .لونا الحديدي

3

تطبيـق نظـم مراقبـة الوقـت  -الحقيقـي للز ارعـة المرويـة فـي منطقـة

USAID-MENA

د .لونا الحديدي

الشرق األوسط وشمال افريقيا"
الحكومة الدنماركية.

4

مشروع البرنامج الزراعي اإلقليمي في الشرق األوسط

5

مشــروع نظــام وحــدات الميــاه الرماديــة الصــغيرة المســتخدمة للــري فــي

(المشروع الدنماركي  -المرحلة الثالثة).

FAO

د .لونا الحديدي،

م .ماجد البصول.
د .سيرين نعوم

االردن وتونس
6

Developing Partnerships and adapting Innovative
Technologies to Improve Water Use Efficiency at

MENA

م .منى سابا

River Basin scale in Jordan Morocco and Tunisia
MENA NWC Grantees
7

)USAID, ICARDA Middle East Water and Livelihoods Initiative (WLI

م .منى سابا

8

مشروع إدارة المصادر الزراعية

IFAD

م .منى سابا

9

Drought Monitoring for MENA

MENA

م .منى سابا

10

Badia Ecosystem & Livelihood Project – World

World Bank

د .عيسى النسور

11

ت ــأثير مس ــتويات مختلف ــة م ــن النيت ــروجين المض ــاف بطريق ــة التس ــميد

صندوق دعم

د .اسعد الخضر

بالري على انتاج ونوعية محصول البطيخ

البحث العلمي

12

التسميد المتوازن للمحاصيل الرئيسة في االردن/نقل تكنولوجيا

المعهد الدولي

13

المش ـ ــروع الري ـ ــادي لتقني ـ ــات ال ـ ــري لمواجه ـ ــة التغي ـ ــر المن ـ ــاخي ف ـ ــي

Bank

لتغذية النبات IPNI
ايفاد

د .اسعد الخضر
د .اسعد الخضر

االردن/محور تقنيات التسميد بالري
14
15

تحلي ــل الخص ــائص المكاني ــة لح ــوض العـ ـراق ب ــين 2011- 2000
() Landscape spatial structure

المركز الوطني

التأقلم مع التغير المناخي من خالل تأسيس نظام الزراعة المسـتدامة

و ازرة التخطيط

( )Permacultureفي مناطق االغوار الشمالية والجنوبية

UNFCCC

16

جمع وحفظ االصول االصول الوراثية للخضار البلدية في االردن

17

زراعة وتقييم نبات الكينوا تحت ظروف زراعية مختلفة

صندوق دعم البحث

18

نه ــج متكام ــل لتحدي ــد وتوص ــيف القم ــح لتغي ــر /المن ــا لغ ــرب اس ــيا

Treaty Fundمن

د .نسب الرواشدة

GIZ

د .نسب الرواشدة
د اياد مسلم م.
د .نسب الرواشدة ,

العلمي
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د .عبير البالونة

عبير ابو رمان

وشمال افريقيا
and

Identify

خالل ايكاردا
to

Approach

Integrated

د .عايد العبدالالت

An

Characterize Climate Resilient Wheat for the West
Asia and North Africa Region
19

تقديم مقترح مشروع “د ارسـة اآلثـار االقتصـادية واالجتماعيـة للتغيـرات
المناخية على القطاع الزراعي والتكيف في محافظة البلقاء

المنظمة االفرو
آسيوية

د .مسنات الحياري

جدول( :)10خدمات قدمت للمزارعين ومؤسسات وطنية (تحليل عينات زيت ،فحص إنبات)
المديرية
المحاصيل

إسم النشاط
-

الوقاية

-

النباتية

تنفيذ  250مشاهدة حقلية بمساحة (  3850دونماً) لمحاصيل القمح و الشعير والبقوليات العلفية .
زراعة  1500دونماً أكثار بذار االساس لألصناف القمح والشعير المعتمده.
فحص ( ) 1091عينة بذار خضار بمبل اجمالي ( 36013دينا اًر).
فحص ( ) 241عينة حبوب (قمح وشعير) مجاناً.

الكشف الميداني على العديد من المزارع وفحص العينات النباتية وتقديم اإلستشارات الفتية للعديد من المزارعيين

والمراجعين
-

تنفيذ مشاهدات حقلية حول ادارة مرض تعقد اغصان الزيتون البكتيري

-

تنفيذ ايام حقل حول ادارة مرض تعقد اغصان الزيتون البكتيري

-

تنفيذ ايام حقلية حول اإلدارة المتكاملة لفيروس التبقع األصفر (ايرس)

-

تمثيل المركز الوطني كعضو في لجنة صحة النبات في و ازرة الزراعة والمشاركة في وضع التعليمات
والتشريعات الخاصة بها (د .عبير ابو شربي)

-

تمثيل المركز الوطني كعضو في لجنة تسجيل المبيدات في و ازرة الزراعة والمشاركة في وضع التعليمات

والتشريعات الخاصة بها (م .جهاد حدادين)
المياه

-

تقديم استشارة فنية بخصوص معالجة المياه الرمادية في استراحة الحسا

والبيئة

-

التعاون مع مؤسسة االقراض الزراعي الدراج مشاريع المياه الرمادية ضمن المشاريع التي تمولها

-

تقديم ملخص عن الجفاف والغطاء النباتي ليتم ضمه لتقرير قطاع األراضي /حالة البيئة في األردن – المعد من

-

زيارات ميدانية لمحطات دير عال الكرامة و شرحبيل وغور الصافي ومتابعة بساتين النخيل والحمضيات

و ازرة البيئة

البستنة

واالشجار االستوائية في كل محطة من حيث التسميد والتعشيب والقيام بعدة جوالت ارشادية دورية وتتبع
مشاكل المزارعين والعمل على ايجاد الحلول المناسبة وذلك بناءا على طلب يقدمه المزارع .
-

فحص انبات  40عينة حبوب لقاح النخيل للمزارعين

إعداد برامج تدريب لتسع دورات في مختلفة التخصصات لمتدربين من العراق وثالث دورات لمتدربين من

قلسطين بتمويل من جايكا.
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-

المشاركة في اجتماع للمصدرين والمزراعين كعضو فريق وطني لكنولوجيا ما بعد الحصاد (م .عماد شنيكات)

-

متابعة مشاغل التعبئة والتدريج في دير عال

-

الكشف على مشغليين لتوضيب البندورة في دير عال ضمن نشاطات فريق ما بعد الحصاد

-

اعداد التقرير النهائي للكشف على مصدري الخضار -روسيا وتقديمه لمعالي الوزير

-

اعداد وثيقتين لمشاريع بحثية للتمويل من االتحاد االوروبي  SWIMعن محطات الرصد الجوي واستخدام

-

العمل على تصميم برنامج حاسوبي لحساب احتياجات االسمدة في نظام الزراعة المائية

-

المشاركة في اليوم العلمي لجامعة البلقاء التطبيقية

-

اإلجتماع من ممثلين عن الفاو حول إعداد مشاريع تخص مخيم الزعتري

المياه العادمة المعالجة في انتاج االعالف .

-

المشاركة في مناقشة المرحلة الثالثة من مشروع "إدخال تقنيات زراعية متقدمة في المناطق الجافة"د .معين

القريوتي
-

اعداد تقرير للوقوف على وضع الملوحة في االردن مع وكالة الطاقة الذرية من خالل مشروع الملوحة د .نبيل
بني هاني

-

تصنيع نموذج للتدريب على الزراعة المائية في المفرق

حضور االجتماع مع مندوب ( )Mercy Corpوال ـ  USAIDبخصوص الية التعاون في مشروع الزراعة
بدون تربة م .هيثم حمدان

-

عرض و مناقشة مشروع  -عفن الطرف الزهري على محصول الفلفل على اللجنة العلمية في المركز والحصول
على موافقة اللجنة رسميا وخطيا على تمويل المشروع  .م .هيثم حمدان

-

تحضيرات لمشروع وكالة الطاقة الذرية تجربة على االعالف في المناطق المالحة في محطة الخالدية باستخدام
النيتروجين المشع د .نبيل بني هاني

-

المشاركة في االجتماعات الشهرية للجنة البذور

-

القاء محاضرة بعنوان"دراسة تأثير التطعيم لزيادة مقاومة اصناف من الباذنجان للملوحة "(دراسة دكتو ارة)د .منار

-

إجراء تحاليل لعينات زيت زيتون وعددها  110عينة للمزارعين وأصحاب المعاصر و 350عينة للمشاركين في

التلهوني
مديرية

مهرجان الزيتون السابع عشر وتضمن ذلك تحليل نسبة الحموضة ورقم البيروكسايد وفحص الغل.

بحوث
الزيتون

-

خدمات ارشادية للمزارعين ،عدد المراجعين  40مزارع.

مديرية

-

حملة توعية بعنوان فحص جودة الحليب وكشف غشه (الشوبك ,جرل  ,اربد ,المفرق )

بحوث

-

توزيع ادوية مجانية للمزارعين ضمن حملة فحص جودة الحليب وكشف غشه ا بدعم من شركة افيكو وفابكو

الثروة

-

اعطاء دورات تدريبية في الصناعات الغذائيةللعديد من الجمعيات في (جرل ,السلط  ,حوشا  ,المفرق )

الحيوانية

-

كتابة قصة نجاح لسيدة ريفية من خالل العمل على الصناعات الغذائية وتسويقها

-

خدمة اكثر من  150مزارع من خالل حمالت توعية تم تنفيذها خالل العام

-

الخطة المقترحة لموسم التزاوج  2016في قطيع اغنام محطة الخناصري

-

استالم اغنام مع الصندوق الهاشمي للتنمية البشرية وتوزيعها على االسر الفقيرة

-

استالم اغنام لمشروع التعويضات البيئية
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-

فحص الخصوبة للكبال في محطة المشيرفة الزراعية (تكليف من وزير الزراعة)

-

المشاركة في كتابة التقرير الوطني للتنوع الوراثي الحيواني

-

اشراف بيطري للسيطرة على مرض جدري االبل في وادي عربة

-

تأمين ادوية بيطرية مجانية لمركز وادي عربة لمكافحة مرض جدري االبل مقدمة من شركة فابكو وشركة أفيكو

-

تحسين انتاجية أغنام العواسي االردنية وراثيا و غير وراثيا

-

ارشاد مستثمرين في موضوع الحظائر و مواصفاتها

-

مقترح انشاء ""Technical Center For Agriculture And Veterinary Services

-

اوجه التعاون مع ايكاردا

-

جمع سائل منوي من اغنام محطة المشيرفة و محطه الفجيج.

-

رفع كفاءة و تحديث محطة الخناصري

-

توزيع و استخدام االسفنجات المهبليه في مناطق عمل كل المراكز االقليميه و الوحدات االرشاديه

-

ادخال تحليل السموم الفطريه في مختبرات المركز الوطني

مديرية

-

توزيع مبيد الفبرونيل بالمجان على النحالين والمزارعين لمكافحة الدبور األحمر.

ابحاث

-

استالم عينات نحل من النحالين واجراء التحاليل والفحوصاتا للكشف عن األمراض الفيروسية التي تصيب

النحل

النحل بالمجان.
-

فحص عينات لمربي نحل باستخدام المجهرا للكشف عن مرض --حلم القصبات بالمجان.

-

إجراء الفحص الحسي لعينات عسل بالمجانا للكشف عن الغل باستخدام مؤشر حبوب اللقاح.

-

إنتاج عدد من البيوت الملكية وتوزيعها على النحالين.

-

توعية النحالين في الميدان حول آليات استخدام بودرة السكر في مكافحة حلم الفاروا

-

التواصل مع النحالين في الميدان والكشف عن طوائف النحل.

-

إعطاء المعلومات العلمية واإلرشادية للنحالين المراجعين للمديرية حول المشاكل التي تواجههم في مناحلهم،
باإلضافة إلى اإلجابة عن االستفسارات ،وتوجيه النحالين نحو زيارة الموقع اإللكتروني للمديرية لالستفادة من
آخر المستجدات والكتب والمقاالت.

-

توزيع التقويم السنوي على مكاتب الموظفين في المركز الوطني والنحالين والمدارس والدوائر الحكومية.

-

توزيع بوسترات تعليمية عن النحل والعسل ،للنحالين والمهتمين باإلضافة إلى الوفود العربية واألجنبية التي زارت

-

توزيع عدد من النسخ من كتاب نحل العسل والنباتات الطبية والعطرية في البيئة األردنية.

المديرية.
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