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النووية في توصيف اإلدارة الجّيدة لمياه الري في  التقنيات" دور  تقرير عن ورشة عمل حول
 "نظم الزراعة الذكية لمجابهة أزمات المياه في المنطقة العربية

 32/8/3232 – 34: بعد عن 
جّيدة لمياه الري نيات النووية في توصيف اإلدارة الدور التقنظمت الهيئة العربية لمطاقة الذرية، ورشة عمل حول 

وقد  32/8/3033-31عن بعد خالل الفترة  العربية في نظم الزراعة الذكية لمجابهة أزمات المياه في المنطقة
 مشاركًا من مراكز البحوث والجامعات والمعاهد الزراعية من الدول العربية. 00شارك في هذه الورشة حوالي 

ثة في مجال الري الزراعي ونشر الثقافة النووية ودورها في تعيين التعريف بالتقنيات الحدي إلى هدفت هذه الورشة
تقييم البرامج الحاسوبية والنماذج الرياضية المستخدمة في إدارة مياه الري وتقييم و كفاءة استخدام مياه الري 

المائية  إدارة المواردالمخاطر الناجمة عن شح المياه تحت ظروف الجفاف وتدارك األثر السمبي الناجم عن سوء 
  المختمفة. التقنياتوتقدير الكمفة المتوقعة الستخدام  واألرضية

 تناولت الورشة المحاور العممية اآلتية:
  والتحدياتواقع إدارة مياه الري في المنطقة العربية. 
  لمتربة. ةوالهيدروليكيالصفات الفيزيائية 
 .العالقة بين التربة والماء والنبات 
 ة في تحديد مواصفات مياه الريإستخدام النظائر الثابت. 
 .إستخدام النظائر في جدولة مياه الري 
  ًإختيار المواقع المثمى لتتبع رطوبة التربة حقميا. 
 .طرق وكفاءة الري الحديثة 

ساعات  9حيث قاموا بتقديم المحاضرات العممية بواقع  العربية خبراء من الدول وقد شارك في هذه الورشة ثالثة
متواصمة. وتضمنت المحاضرات شرح نظري موسع  أيام د الورشة والتي إستمرت لمدة أربعةخالل فترة إنعقا

كما قام المحاضرون بعرض لتجارب  الواقع.عمى أرض  التطبيقات العمميةطرق وبعض  لممفاهيم األساسية
مكانية  دارة نظم الري الحديثةإتقدمة في مجال بعض الدول العربية والدولية الم منها وتطبيقها في  ستفادةاالوا 

جدولة الري في مجال المستخدمة . حيث تم إطالعهم عمى أحدث التقنيات النووية األخرى الدول العربية
 .والزراعة الذكية والمياه المالحة والحصاد المائي

لدقيقة حصاد المياه والزراعة اات يتقنتقميدية و الغير اه إستخدام المي عمى أهمية ورشةالضوء في هذه ال تم إلقاء
جل مواجهة شح وندرة أاستراتيجية متكيفة مع التغير المناخي من  خياراتالتي تعد جميعها الذكية، و الزراعة و 

 المياه في المنطقة العربية. 
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تميز الحضور لهذه الورشة بالتفاعل اإليجابي والبناء من خالل النقاشات والمداخالت الموسعة والتي دلت عمى 
لمواضيع ومحاور الورشة واإلطالع عمى أحدث التقنيات النووية في مجال الزراعة والري التعريف والفهم الجيد 

 :وكان من ضمن أهم األفكار المطروحة والتغير المناخي،
 الزراعة الذكية.نظرية وتطبيقية في مجال إستخدام  عمل تدريبية ورشة نفيذت 

 ية المتكيفة مع التغير المناخيالزراع التقنياتجل نشر تعاون مع المرشدين الزراعيين من أال. 

 .التبادل العممي والمعرفي بين الباحثين والخبراء 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 لمديــر العــاما                                                                      
 

mailto:aaea@aaea.org.tn
mailto:aaea@aaea.org.tn

