 HVA1هىرثخ واعذح لزسول الدفبف
هعشولخ هي صٌف الشعُز (فزاد )7
أعضبء الفزَق الجسثٍ الظبدح:
أزوذ عجذ القبدر
زظُي الشعجٍ
أزوذ ثغذادٌ
هؤَذ الوظلوبًٍ
ًىر األطعذ
ًجُلخ علٍ ثبشب
أًض ضوُزَخ
الوززجع العلوٍ:
د .أًطىًُىص داوود – هُئخ الطبقخ الذرَخ

الوشكالد الوىخىدح والزٍ َظبهن الوشزوع فٍ زلهب

• يعتبر الجفاف من أخطر وأىم التحديات التي تهاجو الزراعة واألمن الغذائي في

العالم عمهما وفي الهطن العربي والبمدان النامية بذكل خاص ،كهنو يدبب فقدا
كبي ار في الغمة لممحاصيل اإلستراتيجية ضعف اليطهل المطري في القطر وعدم
انتظامو،
• ارتباط انتاجية المحاصيل بتهفر المياه،

الوشكالد الوىخىدح والزٍ َظبهن الوشزوع فٍ زلهب

 رظجت اإلخهبداد رغُزا فٍ درخخ رعجُز ثعض الوىرثبد الهبهخ واالطزقالة والضغظ
االطوىسٌ وكذلك رعجُز ثزورٌُبد الزطىر الدٌٌٍُ الوزأخز
 رلدأ للخلُخ لسوبَخ ًفظهب فُشَبئُب هي ًقص الوبء أو رغُزاد السزارح ثئًزبج ثزورٌُبد
هعٌُخ وأهوهب ثزورٌُبد LEA
 هي أهن هىرثبد الودوىعخ الثبلثخ لـ LEAهٍ هىرثخ  HVA1الوعشولخ هي الشعُز
والزٍ َعزقذ ثأى لهب دورا فٍ سَبدح رسول الٌجبد للدفبف والولىزخ

الٌزبئح الزٍ رىصل الُهب الوشزوع وهدبالد االطزفبدح


رممن فممٍ الجسممل السممبلٍ وألو هممزح فممٍ طممىرَب وكممذلك علممً هظممزىي الممذو العزثُممخ عممش
الوىرثخ الوظزهذفخ  HVA1ثٌدبذ هي صٌف الشعُز الظىرٌ فزاد .7



اطزٌظبش هذٍ الوىرثخ الوعشولخ ووضعهب فٍ الجالطوُذ الوٌبطت الطزخذاههب:





فممٍ الزسممىَز الممىراثٍ لممجعض الوسبصممُل االقزوممبدَخ فممٍ طممىرَخ هثممل القوممر
والذرح والقطي وغُزهب هي الوسبصمُل الهبهمخ هثمل الجٌمذورح والجمبسالء ..سَمبدح
رسولهب للدفبف والولىزخ
رىطُع سَبدح الوظبزخ الوشروعخ فٍ هٌبطق االطزقزار الثبًُخ والثبلثخ
الوظبهوخ فٍ رسقُق إًزبخُخ هظزذاهخ للوسبصُل فٍ ظمزوف الدفمبف الوزشاَمذ
عبهب ثعذ عبم.
طدلذ فٍ الوزكش الذولٍ لوعلىهبد الزقبًبد السُىَمخ NCBIرسمذ المزقن ID:
KP899268

شكل أو صىرح الوٌزح (هىرثخ)

الدذوي االقزوبدَخ
 يداىم استخدام المهرثة في استدامة المهارد الطبيعية من خالل:
تهفير قي المياه الالزمة \ المدتخدمة في ري المحاصيل
•
• التخفيففففففف مففففففن عمميففففففات خدمففففففة المحاصففففففيل ( تدففففففميد -تعذففففففيب
مكافحة).....
• تهفير الطاقة
 اخترار الزمن والتكاليف مقارنة بالطرق التقميدية لمتربية.
 تهفير قي المراريف والمداىمة في رفع االنتاجية وبالتالي زيادة الدخل
مع األخذ بعين االعتبار قهاعد وتذريعات األمان الحيهي ذات الرمة

الدهبد الوظزفُذح هي الوشزوع
 الييئة العامة لمبحهث العممية الزراعية
 وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي
 كميات الزراعة ( وزارة التعميم العالي )
 الييئات العممية البحثية( ىيئة الطاقة الذرية ،الييئة العامة لمتقانة الحيهية)
 المركز العربي أكداد
 القطاع الزراعي عمهما

