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 مقدمــــــة:

من حيث ارتفاع في متوسط درجة الحرارة  ملحوظةشهدت المنطقة العربية خالل السنوات األخيرة تغيرات مناخية 
إذ  مع النمو السكاني المتزايد،التغير . ترافق ذلك التطرفات المناخية وتزايد وتيرة كميات الهطوالت المطرية وتناقص في

مقارنة بنحو  % 5..0بنحو  5102 – 5102ي الوطن العربي خالل الفترة يقدر المعدل السنوي لنمو السكان ف
جافة أو شبه المناطق الضمن كبر من أراضي المنطقة العربية يصنف أن الجزء األ وباعتبار  .على مستوى العالم0.0

 ااسم المطرية. كمول وغير منتظمة في التوزيع خالل المو جافة، حيث غالبًا ما تكون األمطار متفاوتة في كمية الهطال
ومن أمثلة  .والصناعيةستعماالت المنزلية والزراعية اإلمختلف  لتلبيةالمياه  تشهد المنطقة العربية تزايدًا في الطلب على

مائية وازدياد الفقر العجز عن تأمين االحتياجات ال العربي: ا جاء في إستراتيجية األمن المائيالتحديات المائية كم
مات المياه ومشاكل الموارد المائية المشتركة وغياب النظرة الشمولية في إدارة قطاع المياه، ستخداوضعف كفاءة إ

إلى الزيادة السكانية واألهم من ذلك ضعف دور البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإسهاماته في تطوير قطاع  ةباإلضاف
 الزراعة.

 دولة تعاني 01اجهها التنمية في المنطقة العربية. فأكثر من من أهم التحديات التي تو  ةندرة موارد المياه واحد عتبرت 
ما يقرب من سبعين بالمائة من الطلب العالمي على  تشكل الزراعةمن قلة المياه في العالم هي من الدول العربية. 

 فييدية في الزراعة الري التقل وإستخدام نظم في المنطقة العربية السليمة غيرساهمت إدارة مياه الري وقد المياه العذبة. 
  .البيئيةالنظم ستدامة إلو  ذائيلألمن الغ شكل تحديا خطيراياألمر الذي  وتدني نوعيتها،المياه تفاقم مشكلة ندرة 

 خالل وإستخدام نظم زراعية ذكية من والجوفية،السطحية  مياهالتباع نهج متكامل إلدارة تتطلب معالجة هذه القضايا إ
مياه الري من خالل  الحديثة وإدارة يمكن للزراعةحيُث . والتغيرات المناخيةكيفة مع ندرة المياه متنظمة ري حديثة أإتباع 

  .ات النووية المختلفة ترشيد وحساب كميات المياه المخصصة للري بدقة وكفاءة عاليتينيستخدام التقنإ
 األهداف: 

ستخدام مياه الري النووية ودورها في تعيين كفاءة إ ري الزراعي ونشر الثقافةال مياه في مجال الحديثة اتينالتعريف بالتق
وكذلك تقييم البرامج الحاسوبية والنماذج الرياضية المستخدمة في إدارة مياه الري وتقييم المخاطر الناجمة عن شح المياه 

وتقدير الكلفة المتوقعة  ،واألرضية تحت ظروف الجفاف وتدارك األثر السلبي الناجم عن سوء إدارة الموارد المائية
 المختلفة.ات ينستخدام التقإل
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 :المحاور
والنظائر يتناول البرنامج العلمي للورشة كافة الجوانب النظرية وبعض التطبيقات في مجال إستخدام التقنيات النووية 

 التالية:ن الخبراء العرب وفق المحاور م بإعطائها عدديقوم  حيث كفاءة مياه الري الزراعي دارة وترشيد ورفعإالثابتة في 
  والتحدياتواقع إدارة مياه الري في المنطقة العربية 
 روليكية للتربة.دالصفات الفيزيائية والهي 
 .العالقة بين التربة والماء والنبات 
  إستخدام النظائر الثابتة في تحديد مواصفات مياه الري 
 .إستخدام النظائر في جدولة مياه الري 
  المواقع المثلى لتتبع رطوبة التربة حقلياً إختيار 
 .طرق وكفاءة الري الحديثة 

 الورشة:المستهدفين في 
 والمهتمين فيفي المراكز البحثية والطالب الجامعيين  العاملين ومساعدي البحث تستهدف الورشة الباحثين العلميين

 .في مجال الزراعة والري  النوويةتطبيقات العلوم 
الباحثين العلميين ومساعدي البحث العاملين في المراكز حهم مؤسساتهم من شكل مجاني للذين ترشالمشاركة مفتوحة ب

 في مجال الزراعة والري. تطبيقات العلوم النوويةبالبحثية والطالب الجامعيين والمهتمين 
/ 05/2قصاه أعد في مو لهذه الورشة والتسجيل على الرابط  اإلليكترونيبأسماء مرشحيكم وبريدهم  موافاتنايرجى 
5150 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Gk1iqTPHT12tJSEUwKuQ5g 
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