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ملخ�ص تنفيذي
م�شروع «توطني وتطوير التقنيات الزراعية»
هو �أحد امل�شاريع املعتمدة يف وثيقة « ال�سيا�سة
الوطنية للعلوم والتقنية» املق َّرة من املقام
ال�سامي رقم  112يف 1423/4/27هـ بهدف
و�ضع خطة وطنية �شاملة للع�شرين �سنة املقبلة
لتخطيط م�ستقبل العلوم والتقنية يف اململكة.
وهذا التقرير ميثل �إطار ًا �إر�شادي ًا ير�سم
اخلطة اخلا�صة بربنامج التقنيات الزراعية.

ينطلق هذا الربنامج من الرغبة يف دعم التنمية باململكة والرقي باالقت�صاد ال�سعودي لال�ستمرار
يف توفري حياة كرمية واحلفاظ على البالد وطن ًا �آمنا .وتلك الأهداف الوطنية ميكن امل�ساهمة يف
حتقيقها بنقل وتطوير وتوطني التقنيات املتقدمة ومنها التقنيات الزراعية.
وقد �أُعدت هذه اخلطة من خرباء وخمت�صني يف جمال التقنيات الزراعية من امل�ؤ�س�سات البحثية
والأكادميية والتنفيذية احلكومية� ،إ�ضافة مل�شاركة القطاع اخلا�ص .واعتمدت خمرجات اخلطة على
درا�سة احلالة الراهنة حملي ًا وعاملي ًا وا�ست�شراف م�ستقبل هذه احلالة ثم و�ضع الإ�سرتاتيجية.

الر�ؤية

«الريادة يف حتقيق تنمية زراعية م�ستدامة»

الر�سالة

نقل وتوطني وتطوير التقنيات الزراعية واملحافظة على املوارد الطبيعية وتنميتها.

الأهداف الوطنية الإ�سرتاتيجية

نقل وتوطني وتطوير التقنيات الزراعية التناف�سية ال�سليمة بيئي ًا املوجهة خلدمة التنمية امل�ستدامة
وحتقيق الأمن الغذائي يف اململكة.
تنمية املعرفة الإن�سانية بالق�ضايا الزراعية امللحة والطرق التقنية للتخفيف من �أ�ضرارها �أو
معاجلتها.
	�إيجاد بنية حتتية تناف�سية للبحث والتطوير يف جمال التقنيات الزراعية يف اململكة.
تهيئة بيئة تناف�سية ل�صناعة تقنيات زراعية وطنية مناف�سة يف الأ�سواق العاملية.
توجيه التطبيقات التقنية احلديثة والأبحاث لدعم الإنتاج الزراعي الر�أ�سي.
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ملخ�ص تنفيذي

املجاالت التقنية

وفيما يلي �أبرز املجاالت والتقنيات الزراعية ذات الأولوية يف الأبحاث الزراعية يف اململكة:
�أو ًال:الإنتاج
الإنتاج النباتي
 مياه الري املحا�صيل الرتبة� -صحة النبات

-

الإنتاج احليواين
حيوانات املزرعة
الطيور
�صحة احليوان والطيور

الأحياء املائية
 ا�ستزراع �صحة الأحياء املائيةثانياً :الت�صنيع
 غذائي �سالمة الأغذية غري غذائيثالثاً  :املوارد الطبيعية
 املراعي والغابات -الأ�صول الوراثية
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املقدمة

اخللفية

قامت مدينـة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية
يف عام  ،1986وبناء ًا على مهامها ،بـاقرتاح
�سيا�سة وطنية لتطوير العلوم والتقنية ،وو�ضع
الإ�سرتاتيجية واخلطة الالزمة لتنفيذهـا.
وبناء عليه ،بادرت املدينة بالتعاون مع وزارة
االقت�صاد والتخطيط يف جهود وا�سعة لر�سم
خطة وطنية بعيدة املدى للعلوم والتقنية .ويف
يوليو 2002م� ،أ�صدر جمل�س الوزراء موافقته
على «ال�سيا�سة الوطنية ال�شاملة للعلوم والتقنية
بعيدة املـدى للمملكـة».

و�ضمن �إطار هذه ال�سيا�سة ،قامت كل من املدينة ووزارة االقت�صاد والتخطيط بر�سم اخلطة الوطنية
للعلوم والتقنية واالبتكار ،مب�شاركة اجلهات ذات العالقة بهذه الإ�سرتاتيجية .وقد ر�سمت هذه
اخلطة اخلطوط العري�ضة للعلوم والتقنية واالبتكار يف اململكة ،وحددت وجهتها امل�ستقبلية ،ودور
املدينة واجلامعات والقطاع احلكومي وال�صناعي واملجتمع يف هذا ال�سياق .وت�شمل اخلطة املبينة يف
ال�شكل  1الربامج التالية:
التقنيات الإ�سرتاتيجية واملتقدمة
قدرات البحث العلمي والتطوير التقني
نقل وتوطني وتطوير التقنية
العلوم والتقنية واملجتمع
املوارد الب�شرية العلمية والتقنية
تنويع وتعزيز م�صادر الدعم املايل
�أنظمة العلوم والتقنية واالبتكار
الهياكل امل�ؤ�س�سية للعلوم والتقنية واالبتكار
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املقدمة
ال�شكل  :1خطة العلوم والتقنية
التقنيات ا
واملتلإ�سرتاتيجية
قدمة

اخلطة الوطنية
للعلوم والتقنية
والإبتكار

وفيما يتعلق “بالتقنيات الإ�سرتاتيجية واملتقدمة” ،ف�إن املدينة م�س�ؤولة
عن خطط ا�سرتاتيجية وتنفيذية خم�سية خا�صة ب�إحدى ع�شرة تقنية:
املياه
البرتول والغاز
البرتوكيميائيات
التقنية املتناهية ال�صغر (تقنية النانو)
التقنية احليوية
تقنية املعلومات
الإلكرتونيات واالت�صاالت وال�ضوئيات
الف�ضاء والطريان
الطاقة
البيئة
املواد املتقدمة

عزيز ايل
وت م امل
ويع دع
تن ر ال
�صاد
م

الوزارات والهيئات
احلكومية

ال املوار
د
ا
ل
ب
ع
�
لمية والت شرية
ق
ن
ية

س�سية
هياكل امل�ؤ� تقنية
وال
ال
للعلوم بتكار
واال

العل
وم وال
واملجتم تقنية
ع

قل وتوطني
ن طوير التقنية
مي وت
لعل
البحث ا تقني
املجتمع
درات ويرال
ق التط
و
القطاع اخلا�ص
لعلوم كار
ة ا البت
ظم ة وا
املراكز البحثية
�أن قني
والت
املتخ�ص�صة والتعليمية

وقد متت ا�ضافة التقنيات الزراعية وتقنية البناء والت�شييد
والطبية وال�صحية �إ�ضافة �إىل خطة الريا�ضيات والفيزياء للخطة
الوطنية املو�سعة.
وتر�سم كل خطة من هذه اخلطط ر�ؤية ور�سالة
وا�ضحة ،حمددة الأطراف املعنية بهذه التقنية وم�ستخدميها،
�إ�ضافة �إىل املجاالت التقنية ذات الأولوية الق�صوى بالن�سبة للمملكة.
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املقدمة

النطاق

تقدم هذه الوثيقة اخلطة الإ�سرتاتيجية اخلا�صة بالبحث والتطوير يف التقنية الزراعية يف اململكة
العربية ال�سعودية خالل فرتة ال�سنوات اخلم�س القادمة ( .)2015-2010وقد �أُعدت بامل�شاركة مع
اجلهات ذات العالقة يف جمال الزراعة والغذاء.
وحددت هذه اخلطة الر�ؤية والر�سالة والأهداف الإ�سرتاتيجية مبا يتما�شى مع �أهداف اخلطة
الوطنية للعلوم والتقنية ويتنا�سب مع الإمكانات العلمية والبحثية الراهنة وامل�ستقبلية .وتتناول اخلطة
ثالثة حماور رئي�سية ،هي :الإنتاج ،الت�صنيع ،واملوارد الطبيعية .وداخل كل حمور رئي�سي مت ر�صد
حماور فرعية ثم ُحددت م�سارات تخدم التطبيقات والتقنيات التي ت�ضمن حتقيق �أهداف اخلطة
الإ�سرتاتيجية الوطنية للمملكة.
وتناق�ش هذه اخلطة الو�ضع الراهن من قدرات و�إمكانات اململكة يف القطاع الزراعي من حيث الإنتاج
والق�ضايا الرئي�سية الوطنية والتحديات ،ليتم بعد ذلك حتديد احتياجات اململكة من التقنيات
الزراعية.

عملية تطوير اخلطة

لتحقيق الأهداف الإ�سرتاتيجية اخلا�صة بهذه اخلطة مت و�ضع �آلية منظمة لعملية تطوير عمل اخلطة
يف ظل الإمكانيات العلمية والبحثية الراهنة .وقد �ساعدت هذه العملية على تعيني تطبيقات التقنية
الزراعية التي تناولتها هذه اخلطة ،كما يو�ضح ال�شكل .2
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املقدمة
ال�شكل  :2التخطيط الإ�سرتاتيجي
الأهداف الوطنية الإ�سرتاتيجية

اخلطة ال�سابقة

زيارات حقلية

درا�سة الو�ضع الراهن املتعلق
بالتقنية
القوة ،ال�ضعف ،الفر�ص ،التحديات
الأهداف الوطنية الإ�سرتاتيجية

تطبيق برامج اخلطة

االهداف

ور�شة عمل وملفات نقا�ش للخرباء
واملخت�صني يف املجال

اخلطة الإ�سرتاتيجية االولية

اختيار املراكز الدولية لنقل التقنية

اخلطة الإ�سرتاتيجية النهائية

االمكانات املتوفرة يف اململكة

�إدارة برامج اخلطة
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ال�سياق الإ�سرتاتيجي
يقدر عدد �سكان اململكة العربية ال�سعودية
بحوايل  27مليون ن�سمة ،مبعدل منو �سكاين
بنحو  ،%2.9وهو من �أعلى املعدالت يف العامل.
ونظر ًا لهذا التنامي ال�سكاين الذي بدوره
يزيد من الطلب على املنتجات الزراعية ،ف�إن
القطاع الزراعي يواجه حتديات كبرية يف
اململكة.

و�ست�ساهم التقنيات الزراعية يف زيادة كمية وجودة الإنتاج الزراعي مع تقلي�ص ا�ستنزاف املياه.
كما �ست�ساعد هذه التقنيات يف تطوير الت�صنيع الغذائي والت�سويق الزراعي واال�ستفادة من املوارد
الطبيعية ليواكب النمو ال�سكاين واالقت�صادي باململكة.
ومع ت�سارع التطور التقني والبحث العلمي يف املجال الزراعي عاملي ًا� ،أ�صبح من ال�ضروري �أن ت�ضع
اململكة خطط ًا وا�سرتاتيجيات علمية تقنية تتنا�سب مع هذا التطور ،من �أجل خدمة القطاع الزراعي،
الذي بدوره ي�شكل دعامة من دعامات الأمن الغذائي واالقت�صاد الوطني يف اململكة.
وترتكز الأولويات الإ�سرتاتيجية لربنامج التقنيات الزراعية على ثالثة حماور:
التطبيقات يف جمال الإنتاج الزراعي.
التطبيقات يف جمال الت�صنيع الزراعي.
التطبيقات يف جمال املوارد الطبيعية .
ومن خالل العديد من حلقات العمل التي �ضمت متخ�ص�صني يف املجاالت ذات ال�صلة بالتقنية
الزراعية ،مت ر�صد الو�ضع الراهن املحلي يف القطاع الزراعي من ناحية الإنتاج والت�صنيع واملوارد
الطبيعية .و مت التطرق �إىل �أهم الأنظمة والت�شريعات واالتفاقات الدولية والإقليمية .يليها حتديد
اجلهات املعنية بالبحث والتطوير باململكة ،واالجتماع معها يف ور�ش عمل وت�سجيل وجهات نظرها.
كما مت التطرق للتوجهات العاملية يف البحث والتطوير يف املجال الزراعي .بعد ذلك مت حتديد الق�ضايا
والتحديات التي تواجه القطاع الزراعي ،ليتم بعدها ر�صد مواطن القوة وال�ضعف وعوامل الفر�ص
والتحديات ،ومن ثم حتديد �أهم احتياجات اململكة يف البحث والتطوير للقطاع الزراعي.
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ال�سياق الإ�سرتاتيجي

الإنتاج الزراعي يف اململكة العربية ال�سعودية
الو�ضع الإنتاجي

قفزت تقنية الزراعة ال�سعودية خالل ربع قرن من زراعة تقليدية �إىل �إحدى التقنيات الأكرث حداثة
يف العامل ،وو�صلت املنتجات الزراعية ال�سعودية �إىل �أغلب الدول املجاورة ،وكثري من دول العامل
الأخرى .هذه ال�صورة امل�شرقة �صاحبها كثري من التحديات وال�صعوبات وامل�شاكل وال�سلبيات ،ومن
املهم و�ضع ت�صور عام ملا و�صل �إليه الإنتاج الزراعي ال�سعودي عرب تقدير املوارد وا�ستغالل هذه
املوارد اال�ستغالل الأمثل والآثار الناجمة عن ذلك.
ازدادت القيمة امل�ضافة التي ولدها القطاع الزراعي من  0.99بليون ريال �سعودي يف عام 1969م
�إىل  37.19بليون ريال ( 9.92بليون دوالر �أمريكي) عام 2004م .ويقدر معدل النمو ال�سنوي للقطاع
الزراعي بنحو  %10.9خالل تلك الفرتة ،مقارنة ب  %11.6ملعدل النمو ال�سنوي يف الناجت املحلي
الإجمايل.
وي�ستوعب قطاع الزراعة نحو  %7.2من جممل قوة العمل بالقطاعات الإنتاجية .وبلغ عدد العاملني
بالقطاع الزراعي � 596.7ألف م�شتغل عام 2004م ،مقارنة مع � 470.7ألف م�شتغل يف عام 1984م.
وتت�ساوى �أهمية قطاع الزراعة مع �أهمية قطاع ال�صناعة يف توفري فر�ص العمل ،مع ا�ستثناء قطاع
البرتول وال�صناعات البرتوكيماوية الذي يوفر نحو � 607آالف فر�صة عمل.

الإنتاج النباتي

تقدر امل�ساحة الزراعية جلميع املحا�صيل باململكة بنحو  1.074مليون هكتار عام  ،2007كما يو�ضح
جدول ( . )1وت�صل م�ساحة حما�صيل احلبوب نحو � 582ألف هكتار ،بلغ �إنتاجها حوايل 2.967
مليون طن .وتنتج اململكة العديد من حما�صيل اخل�ضار ،قدرت امل�ساحة املزروعة بها بنحو 112
�ألف هكتار ،بلغ �إنتاجها �أكرث من  2.6مليون طن عام 2007م .وبالن�سبة للفاكهة فقد بلغت امل�ساحة
املزروعة عام 2007م حوايل � 229ألف هكتار �أنتجت �أكرث من  1.58مليون طن ،غالبيتها من التمور
بنحو � 982ألف طن.
اجلدول  :1م�ساحة وكميات املحا�صيل الزراعية عام 2008م

املحا�صيل

امل�ساحة بالألف هكتار

الكمية بالألف طن

حبوب
خ�ضار
فاكهة
�أعالف
الإجمايل

582
112
229
151
1074

2967
2596
1581
2688

الكتاب الإح�صائي ال�سنوي 2008م
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ال�سياق الإ�سرتاتيجي
�أما بالن�سبة ملحا�صيل الأعالف فهناك تناق�ص تدريجي لزراعتها،
نتيجة منع ت�صدير الأعالف ،لكن عام 2007م �شهد �إرتفع ًا قلي ًال عما
كان عليه يف عام 2006م .فهناك توجه من وزارة الزراعة �إىل تقلي�ص
زراعة الأعالف ملا ت�ستهلكه من كميات هائلة من املياه .وقد بلغت امل�ساحة
املزروعة بالأعالف عام 2007م حوايل � 151ألف هكتار (مقارنة بـ 137
�ألف هـ عام 2006م) ،نتج عنها  2.69مليون طن كان ن�صيب الرب�سيم
منها نحو  1.78مليون طن (جدول)1
كما اهتمت وزارة الزراعة باملراعي والغابات باعتبارها من الرثوات
الطبيعية املتجددة ،حيث قامت بزراعة ال�شتالت وبناء املُ�سيجات والعقوم
وال�سدود الرتابية و�إن�شاء امل�شاتل و�إقامة املتنزهات الوطنية .وقد بلغ عدد
امل�سيجات الرعوية ُ 30م�س َّيجا بطول  200كيلومرت م�ساحتها 172كم.
كما متت زراعة ما يقارب من � 20ألف كجم من بذور النباتات الرعوية

امل�ستوردة واملحلية .وبلغت م�ساحة الغابات املزروعة حوايل 4820
هكتار ًا ،يف حني بلغ حميط �أرا�ضي الغابات امل�سيجة حوايل  97كيلومرتا
طوليا .وكان عدد الأ�شجار املزروعة يف مواقع الت�شجري الطبيعي عدا
الطرق وال�شوارع وم�شاريع حجز الرمال � 791ألف �شجرة حرجية.

الإنتاج احليواين

يو�ضح جدول (� )2إح�صاءات الإنتاج احليواين يف اململكة العربية ال�سعودية
عام 2007م .وقد بلغت �أعداد �أهم قطاعات الإنتاج احليواين ما يلي:
� 279ألف ر�أ�س �إبل� 401 ،ألف ر�أ�س بقر 8.01 ،مليون ر�أ�س �ضان2.2 ،
مليون ر�أ�س ماعز 506 ،مليون ر�أ�س دواجن 3.41 ،بليون بي�ضة.
وبلغ الإنتاج من احلليب اخلام نحو  1095مليون لرت ،فيما و�صل �إنتاج
الع�سل �إىل حوايل  155طن� ،أما اخليول فقد بلغ عددها  20507ر�أ�س ًا.

جدول  :2كميات الإنتاج احليواين يف اململكة العربية ال�سعودية لعام 2007

العدد

النوع
الإبل
ال�ضان
املاعز
الأبقار
الدواجن
بي�ض املائدة
امل�صائد (�أ�سماك ،ربيان) و�إنتاج املزارع ال�سمكية
احلليب
الع�سل
اخليول
الكتاب الإح�صائي الزراعي ال�سنوي 2008م

الإنتاج ال�سمكي

تتمتع اململكة العربية ال�سعودية بالكثري من مقومات وم�صادر هذه الرثوة
ال�سمكية ،فهي متتلك �شريط ًا �ساحلي ًا طوي ًال ميتد على البحر الأحمر وعلى
اخلليج العربي بطول يتجاوز  2500كم .وقد بلغ �إجمايل الإنتاج من الرثوة
ال�سمكية يف اململكة العربية ال�سعودية لعام  81059( 2007طن مرتي)
منها  65473من امل�صائد البحرية ومتثل ( ،)%80.8توزعت على النحو
التايل 42038 :طن مرتي من اخلليج العربي 23435 ،من البحر الأحمر،
بينما مت �إنتاج  15586طن مرتي من املزارع ال�سمكية ومتثل (،)%19.2
توزعت على النحو التايل:
 12094طن مرتي من املياه املاحلة 3492 ،طن مرتي من املياه العذبة.
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 279338ر�أ�س
 8082852ر�أ�س
 2212543ر�أ�س
 401210ر�أ�س
 506268656فروج
� 3411557ألف بي�ضة
 81059طن مرتي
 1095مليون لرت
 155929كجم
 20507ر�أ�س

الت�صنيع الغذائي

ت�ؤ ّمن م�صانع املواد الغذائية بال�سعودية الألبان وم�شتقاتها واللحوم
وم�شتقاتها واملعجنات والزيوت واحللويات والب�سكويتات واملكرونة والتمور
وم�شتقاتها وم�شتقات الطماطم .وحتتل ال�صناعات الغذائية املرتبة
الرابعة يف قطاع ال�صناعات التحويلية باململكة بن�سبة  %16من حيث عدد
امل�صانع حيث يبلغ حجم اال�ستثمار يف قطاع املواد الغذائية 55مليار ريال
�سعودي ون�سبة النمو ال�سنوي تبلغ  .%6وهناك  588م�صنع ًا للمواد الغذائية
باململكة العربية ال�سعودية يقدر �إجمايل متويلها بنحو  20مليار ريال
�سعودي ويعمل بها �أكرث من � 46ألف عامل .حققت منتجات ال�صناعات
الغذائية وامل�شروبات منو ًا منتظم ًا حيث ارتفعت من قيمة  611مليون ريال

ال�سياق الإ�سرتاتيجي
يف عام 2001م �إىل قيمة  1674مليون يف عام 2004م وذلك بن�سبة منو
بلغت  ٪174بني عامي 2001م و2004م.
�أما قيمة �صادرات اململكة من ال�سلع الغذائية فقد بلغت  1.96مليار ريال يف
عام 2004م ،باملقابل تت�صاعد واردات اململكة من ال�سلع الغذائية بن�سبة .%7

اال�ستهالك املحلي ،فيما يكفي �إنتاج الفواكه حوايل  %65من اال�ستهالك
املحلي .وتتفاوت املنتجات احليوانية من �إنتاج يفي�ض عن اال�ستهالك
الذاتي كالبي�ض واحلليب �إىل منتجات ت�صل حلوايل ن�صف اال�ستهالك
املحلي كاللحوم.

االكتفاء الذاتي

الإنتاج احلايل من القمح ي�صل لالكتفاء الذاتي ،و�إىل ثالثة �أرباع
االكتفاء للذرة الرفيعة ،يف حني يغطي �إنتاج اخل�ضار نحو  %85من حاجة

اجلدول  :3ن�سب االكتفاء الذاتي

املنتجات احليوانية

ن�سبة االكتفاء

حلوم حمراء
حلوم دواجن
�أ�سماك
�إجمايل اللحوم
بي�ض مائدة
حليب طازج

36
55
55
49
117
105

الفواكه

ن�سبة االكتفاء

متر
موالح
عنب
فاكهة �أخرى
�إجمايل الفواكه

105
30
84
35
63

احلبوب

ن�سبة االكتفاء

قمح
�شعري
ذرة رفيعة
دخن
حبوب �أخرى
�إجمايل احلبوب

100
0
76
49
5
23
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اخل�ضار

ن�سبة االكتفاء

بطاط�س
طماطم
خيار
بطيخ
خ�ضار �أخرى
�إجمايل اخل�ضار

121
70
101
107
79
86

اجلهات املعنية بالبحث والتطوير يف املجال الزراعي
باململكة
طبيعة الن�شاط العلمي والتقني

هناك جهات متعددة معنية بالأبحاث واخلدمات الزراعية باململكة،
فوزارة الزراعة لديها العديد من املراكز البحثية الزراعية باململكة .و�أثناء
عمل هذه الدرا�سة مت �أخذ بيانات من �ستة مراكز بحثية تابعة لوزارة
الزراعة بالإ�ضافة �إىل حمطات الأبحاث واملراكز البحثية التابعة لبع�ض
اجلامعات (حمطة االبحاث والتجارب الزراعية بجامعة امللك �سعود
ومركز التميز البحثي التابع جلامعة امللك في�صل) .وتتلخ�ص اهتمامات
اجلهات البحثية الزراعية يف جماالت متعددة ،وهي� :أبحاث الأ�سا�س،
بحوث تطبيقية ،تطوير تقني ،خدمات علمية وتقنية ،تعليم وتدريب يف

جمال العلوم الزراعية وخدمات �أخرى متفرقة.
وحتتل البحوث التطبيقية الن�سبة الأعلى يف ن�شاط مدينة امللك عبد
العزيز للعلوم والتقنية واجلامعات حيث ت�صل من � %55إىل  ،%80بينما
هي �أقل من  %20يف وزارة الزراعة� .أما بحوث الأ�سا�س فمراكز وزارة
الزراعة ومدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية متقاربة يف ن�سبها ،يف
حني �أنها تبلغ يف اجلامعات  %10من ن�شاطها .ومراكز وزارة الزراعة تويل
ن�سبة عالية للخدمات املتفرقة من حتليل عينات املياه والرتبة والأ�سمدة
والأن�سجة النباتية وما يتبعها من ا�ست�شارات وتو�صيات ون�شرات واخلدمات
املتفرقة ذات الطبيعة الإر�شادية حيث حتتل هذه اخلدمات ما يقارب من
 %50من ن�شاط املراكز البحثية التابعة لوزارة الزراعة .كما �أن اخلدمات
التدريبية والعلمية والتقنية لها ن�سبة من ن�شاط املراكز يف حدود  %13من
ن�شاطها.

100
80

80
60

55

50

40

14

مدينة امللك
عبدالعزيز

20

اجلامعات
وزارة الزراعة

0

20
5

10

5

بحوث �أ�سا�س

17.5
5

بحوث تطبيقية
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10

10

13

7.5

1
2
تطوير تقني  /جتريبي خدمات علمية وتقنية تعليم و تدريب يف جمال
العلوم الزراعية
(ا�ست�شارات /معلومات)

5
�أخرى

ال�سياق الإ�سرتاتيجي
ويزداد اهتمام اجلهات البحثية الزراعية باملجاالت التالية� :إنتاج نباتي،
�إنتاج حيواين ،وقاية النبات ،تربة .وقد �أو�ضحت الدرا�سة �أن القطاع
الأكادميي ومدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية متقاربة جد ًا يف

املوا�ضيع التي تتعر�ض لها ،ولكن مراكز وزارة الزراعة لي�س لديها ن�شاط
يف التوعية والإر�شاد والري وال�صناعات الغذائية .وقد يعزى ذلك لوجود
�إدارة بوزارة الزراعة تُعني بهذا اجلانب.

جماالت الن�شاط العلمي والتقني

وزارة الزراعة

الن�شاط العلمي

اجلامعات

√
√
√
√
√

�إنتاج نباتي
حيواين
وقاية نبات
تربة
توعية و�إر�شاد
ري
�صناعات غذائية
�أخرى

مدينة امللك عبدالعزيز

√
√
√
√
√
√
√
-

كما �أ�شارت الدرا�سة �إىل ت�صنيف العاملني يف اجلهات ذات العالقة
بالزراعة �إىل ثالث فئات :باحثون ،فنيون ،وم�ساندون .ووجدت الدرا�سة
�أن عدد الباحثني والفنيني وامل�ساندين املتفرغني هي الأكرب يف اجلامعات

√
√
√
√
√
√
√
-

يليها مراكز وزارة الزراعة ال�ستة املنت�شرة يف �أنحاء اململكة و�أخري ًا مدينة
امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية.

250
216

20

200
150

140
110

100
68

50

50
0

56
32

وزارة الزراعة

اجلامعات

21

مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
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م�ساندون
فنيون
باحثون
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ال�سياق الإ�سرتاتيجي
ووجدت الدرا�سة �أن العاملني يف القطاع الأكادميي من حملة �شهادات
الدكتوراه هي الأعلى يف اجلامعات يليها املدينة ثم مراكز وزارة الزراعة
250

وكذلك احلال يف حملة درجة املاج�ستري.

220

200

188

150
112
اخرى
دبلوم
بكالوريو�س

100

دكتوراه

0

94

68

50

ماج�ستري

130

6

70
40

24
وزارة الزراعة

30

18

مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

اجلامعات

ويت�ضح �أن القطاع الأكادميي يف اجلامعات واملدينة يركزان على
االبتعاث والتفرغ العلمي� ،أما التدريب اخلارجي والداخلي فيحتل
ن�سبة ت�صل �إىل .% 39
3%

27%
31%

30%

�أخرى
التفرغ العلمي
التدريب اخلارجي
التدريب املحلي
الإبتعاث
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9%

ال�سياق الإ�سرتاتيجي
ثاني ًا :عدم وجود تعاون خارجي وداخلي مع مراكز متميزة.
ثالث ًا :عدم كفاية امليزانية وتدين م�ستوى الكوادر الب�شرية (كم ًا وكيف ًا).

ومن الدرا�سة التي �أجريت يت�ضح ب�أن �أكرث ال�صعوبات التي تواجه القطاع
البحثي الزراعي هي كالتايل:
�أوال :عدم وجود خطة �إ�سرتاتيجية و�شح يف التجهيزات.
�صعوبات الو�ضع الراهن
100
80

٪ 56

60
40

٪ 33

٪ 40

٪ 38

٪ 31

٪ 56

٪ 31

20
0

الكوادر الب�شرية

امليزانيات

الإجراءات الإدارية

التعاون

درا�سة املعاهد الزراعية النظرية يف البحث والتطوير
يف التقنية الزراعية

منظمات بحوث التقنيات الزراعية

املن�شورات البحثية للتقنيات الزراعية تنتج بوا�سطة �أكرث من ع�شرين �ألف
معهد بحثي يف معظم �أنحاء العامل .من حيث عدد املن�شورات البحثية جند
�أن وزارة الزراعة يف الواليات املتحدة ( )USDAهي الرائدة وبفارق

التطوير

التجهيزات

اخلطة اال�سرتاتيجية

كبري يف تنظيم البحوث الزراعية يف العامل ( 2247ن�شرة) ،مع تركيز
قوي على الن�شر يف بحوث �إنتاج ووقاية النبات .تعترب وكاالت البحوث
الوطنية واملعاهد من املنتجني للمن�شورات البحثية الزراعية ،وال �سيما
وزارة الزراعة ( )USDAيف الواليات املتحدة الأمريكية ،واملعهد الوطني
الفرن�سي للبحوث الزراعية ( ،)INRAواملجل�س الوطني للبحوث الإ�سبانية
( ،)CSISو وزارة الزراعة والأغذية الزراعية الكندية (. )AAFC

اجلدول :4عدد املن�شور ات ال�صادرة عن هيئات البحث والتطوير العاملية يف التقنيات الزراعية

املعاهد
وزارة الزراعة يف الواليات املتحدة
()USDA
الأكادميية العلمية ال�صينية
املعهد الوطني الفرن�سي للبحوث
الزراعية ()INRA
جامعة كاليفورنيا ديفيز
جامعة فلوريدا

املجموع الأ�سماك

االقت�صاد
والتخطيط
والدرا�سات
الزراعية
املتخ�ص�صة

�إدارة
م�صادر
الرتبة
واملياه

الألبان
علوم
الأغذية والإنتاج
والتغذية احليواين

�إنتاج
ووقاية متو�سط
النبات الت�أثري

2247

41

153

290

285

443

1226

0.43

1395

70

40

305

70

186

807

0.33

928

21

97

98

200

262

340

0.47

834
829

21
28

60
35

86
89

115
56

350
272

276
403

0.49
0.36
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املجموع الأ�سماك

املعاهد
املجل�س الوطني للبحوث الإ�سبانية
()CSIS
اجلامعة الفيدرالية �ساو باولو-
املك�سيك
جامعة ال�صني الزراعية
جامعة كورنيل
وزارة الزراعة والأغذية الزراعية
الكندية ()AAFC

االقت�صاد
والتخطيط
والدرا�سات
الزراعية
املتخ�ص�صة

�إدارة
م�صادر
الرتبة
واملياه

الألبان
علوم
الأغذية والإنتاج
والتغذية احليواين

766

22

98

102

233

128

273

0.46

725

9

51

60

154

282

196

0.20

622
574

3
13

38
27

94
41

90
114

161
210

284
220

0.33
0.50

574

1

32

87

100

124

280

0.37

ن�شاط الن�شر يف التقنيات الزراعية عاملي ًا
يف عام  ، 2008ن�شر  82848مقاال يف جميع �أنحاء العامل يف موا�ضيع ذات
�صلة بالتقنيات الزراعية .ويبني ال�شكل ( )3عدد املن�شورات التي تنتجها
جمموعة خمتارة من البلدان على مدى هذه الفرتة الزمنية.
ال�شكل :3يو�ضح حجم وكمية الن�شر ملجموعة من الدول (عام )2008

تركيا
كوريا اجلنوبية
املك�سيك

كندا
3.922

ايطاليا
3.106
اململكة
العربية
ال�سعودية

الهند
4.057
اململكة
املتحدة
4.932

ا�سبانيا
4.026
تايوان

الواليات املتحدة
االمريكية
19.468

فرن�سا
3.655
الربازيل
5.218
ا�سرتاليا
3.384
ايران
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�إنتاج
ووقاية متو�سط
النبات الت�أثري

املانيا
4.830
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اليابان
5.429

ال�صني
5.925

ال�سياق الإ�سرتاتيجي
وقاية و�إنتاج النبات وبحوث الألبان والإنتاج احليواين ( 26826و 25919
على التوايل) ،تليها علوم الأغذية والتغذية ( ، )14886والرتبة و�إدارة
موارد املياه ( ، )10132االقت�صاد  ،والتخطيط والدرا�سات الزراعية
املتخ�ص�صة (  ، )10132والأ�سماك ( .)3736ويرتكز الن�شاط البحثي يف
اململكة العربية ال�سعودية ب�شكل كبري على الإنتاج احليواين ومنتجات الألبان ،
وهو ما ميثل  ٪ 38من جمموع املن�شورات يف اململكة العربية ال�سعودية مقابل
 ٪ 31يف املجال لبقية العامل.

وقد ت�صدرت الواليات املتحدة الدول املنتجة للمن�شورات يف التقنيات
الزراعية ،وبفارق كبري ،حيث بلغت املن�شورات � 19468أي �أكرث من ٪ 23
من �إجمايل الإنتاج العاملي .ويف املركز الثاين جمهورية ال�صني ال�شعبية،
حيث ن�شرت  5925بحث ًا تليها اليابان والربازيل بواقع  5429و 5218
من�شورا على التوايل .يف حني حتتل اململكة العربية ال�سعودية املرتبة
الواحد وال�سبعني عامليا يف الن�شر بعدد  77من�شورا.
ويبني اجلدول (� )5أن غالبية املن�شورات الزراعية ناجتة من �أبحاث عن
اجلدول  :5املجاالت الفرعية يف التقنية الزراعية 2008

املجال الفرعي
�إنتاج و وقاية النبات
�إنتاج حيواين و �ألبان
علوم �أغذية و تغذية
تربة و�إدارة م�صادر املياه
اقت�صاد  ،و�سيا�سة ودرا�سات
تخ�ص�صية زراعية
�أ�سماك

الن�شر
العاملي

الن�شر للأبحاث الزراعية يف اململكة
العربية ال�سعودية %

الن�شر يف اململكة العربية
ال�سعودية

الن�شر
العاملي %

5733

%4

3

%7

3736

0

0

%5

26826
25919
14886
10132

على ال�صعيد العاملي  ،وامل�ؤ�شر الذي مت �إختياره من قبل مدينة امللك
عبدالعزيز للعلوم والتقنية لدول املقارنة لإدراجها يف هذه الدرا�سة
متثل حوايل  ٪ 55من املن�شورات والبحوث الزراعية .فم�ستويات الإنتاج
القيا�سي الن�سبية للبلدان مل تتغري �إىل حد كبري على مدى الع�شر �سنوات
املا�ضية  ،با�ستثناء الواليات املتحدة  ،والتي قد انخف�ض امل�ستوى الن�سبي
لإنتاجها من  ٪ 35من الناجت العاملي يف عام � 1996إىل  % 25يف عام
� .2007إ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن الربازيل قد �ضاعفت ح�صتها من الناجت

%22
%38
%19
%18

17
29
15
14

%32
%31
%18
%12

العاملي حيث �إرتفعت ح�صتها من  ٪ 1.26عام � 1996إىل  ٪ 3.06يف عام
 ، 2007واملك�سيك  ،والتي زادت من  ٪ 0.67يف عام � 1996إىل ٪ 1.15
يف عام  ، 2007و�إيران والتي زادت من  ٪ 0.09يف عام � 1996إىل 0.84
 ٪يف عام .2007و كانت ح�صة اململكة العربية ال�سعودية من الإنتاج العاملي
 ٪ 0.17يف عام  1996انخف�ضت �إىل  ٪ 0.09يف عام .2007

الأولويات الإ�سرتاتيجية لربنامح التقنيات الزراعية

19

ال�سياق الإ�سرتاتيجي
ال�شكل  :4يبني ن�صيب العامل من �أبحاث التقنيات الزراعية ( 2007-1996م)
%40
%35
%30
%25
%20
%15
%10
%5
2007

2006

2005

2004

2003

الرتكيز الن�سبي على البحوث الزراعية يف بلد ما ميكن قيا�سه من خالل
ن�سبة الن�شاط يف املجال .وتقارن ن�سبة الن�شاط الن�سبي يف بلد معني مع
امل�ستوى العاملي من هذا الن�شاط يف املجال ذاته .على �سبيل املثال  ،يف
عام  ، 2007كانت من�شورات التقنيات الزراعية متثل  ٪ 14.8من جممل
ن�شاط الن�شر العاملي .ومتثل التقنية الزراعية يف نيوزيلندا  ٪ 38.1من

2002

2001

2000

1999

1998

20

%0

جمموع الن�شر  ،كما نتج عن ن�سبة ن�شاط  38.1( 2.58مق�سومة على
 .)14.8من خالل هذا التقدير �أو القيا�س جند �أنه يزداد الرتكيز على
البحوث الزراعية يف بلدان مثل نيوزيلندا واملك�سيك والربازيل و�أ�سرتاليا،
يف حني يقل الرتكيز يف دول مثل �أملانيا واململكة العربية ال�سعودية.

اجلدول  :6ن�سبة ن�شاط الن�شر 2007

الدولة

ن�سبة الن�شاط

نيوزلندة
املك�سيك
الباك�ستان
الربازيل
ا�سرتاليا
الهند
هولندا
اململكة املتحدة
الواليات املتحدة االمريكية
�إيران
املانيا
اململكة العربية ال�سعودية

2.58
2.10
1.91
1.87
1.70
1.52
1.31
1.23
1.22
1.19
0.93
0.71
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1997

1996

الن�سبة املئوية يف الن�شر العاملي يف جمال التقنيات الزراعية

الواليات املتحدة
الربازيل
اململكة املتحدة
املانيا
الهند
ا�سرتاليا
هولندا
املك�سيك
ايران
نيوزلندة
باك�ستان
اململكة العربية ال�سعودية

ال�سياق الإ�سرتاتيجي
ن�شرت يف الواليات املتحدة الأمريكية وال�صني .هذا وقد ن�شر امل�ؤلفون
التابعون للمملكة العربية ال�سعودية (  ) 4مقاالت ا�ست�شهد بها من قبل
الآخرين  ،مبا يف ذلك “ متزق طحايل و ا�ستئ�صال الطحال ،يف مهر
�صدرت عن اململكة العربية ال�سعودية ” يف الريا�ض.

م�ؤ�شر متو�سط �أثر ن�شاط الن�شر
يقا�س متو�سط �أثر الن�شر على �أ�سا�س عدد اال�ست�شهادات باملقاالت من بلد
معني مق�سوما على جمموع عدد املقاالت املن�شورة من قبل م�ؤلفني من ذلك
البلد .على �سبيل املثال البلد الذي ن�شر 50مقا ًال و �أ�ست�شهد به 100مرة
�سيكون متو�سط �أثر الن�شر له  .2ولأن هذا التحليل يركز على املن�شورات
احلديثة يف الفرتة من عام  ، 2008ف�إن الأثر الإح�صائي املنحاز ل�صالح
املواد الفورية على نطاق وا�سع من القراء يف جماالت �سريعة التحرك
ملعدالت الن�شر .يف عام � ،2008سجلت هولندا �أعلى متو�سط �أثر ن�شر على
جميع البلدان ()0.63تليها اململكة املتحدة ( )0.54وا�سرتاليا (.)0.49
متو�سط ت�أثري ن�شر اململكة العربية ال�سعودية  0.06من  5ا�ست�شهادات لـ
 77مقا ًال .من خالل هذا التقدير  ،ف�إن املقاالت البحثية الزراعية التي
تن�شر من قبل امل�ؤلفني وامل�ؤ�س�سات التابعة لها يف اململكة العربية ال�سعودية
يبدو �أن لها ت�أثري �أقل عند مقارنتها مع تلك البلدان .اجلدول � 6أعاله يبني
عدد املن�شورات واال�ست�شهادات بها يف م�ؤ�شر �أثر ن�شاط الن�شر.
من�شورات التقنيات الزراعية امل�ست�شهد بها بكرثة والتي ت�ضمنت من�شورات
«ت�أثري خمتلف على �أ�ساليب املعاجلة الالهوائية خلليط الأحياء الدقيقة
لتعزيز �إنتاج الهيدروجني احليوي ( )biohydrogenكمادة فعالة
با�ستخدام مياه ال�صرف ل�صناعة الألبان » ( 18ا�ست�شهاد) ن�شرت يف
الهند  ،و “تاريخ ت�سويق احليوانات املنوية للما�شية” ( 14ا�ست�شهاد)

�أثر ن�شاط الن�شر والتعاون الدويل يف التقنية الزراعية
بالن�سبة للبلدان ذات امل�ستوى املماثل يف ن�شاط الن�شر ،تلك البلدان التي
لديها م�ستوى عال من التعاون الدويل متيل �أي�ضا لإنتاج الأوراق العلمية
التي لها درجة عالية من الت�أثري .دلت هذه الدرا�سة �أن التعاون الدويل
معد على �أ�سا�س متو�سط عدد البلدان لكل ورقة ا�ست�شهادا على عناوين
امل�ؤلفني .الر�سم البياين �أدناه (ال�شكل  )5ميثل البلد على م�ستوى التعاون
الدويل (املحور الأفقي) مقابل متو�سط �أثر من�شوراتها (املحور الر�أ�سي).
فمث ًال هولندا واململكة املتحدة تظهران ن�شاط تعاوين دويل كبري  ،كما
�أنهما عادة ما تنتجان �أوراق (مقاالت) مع ارتفاع متو�سط الت�أثري .من
جهة �أخرى ف�إن بلدان ًا مثل الربازيل والهند تظهران كمنتجني مهمني
لأبحاث التقنيات الزراعية ولكن مع انخفا�ض يف م�ستويات ت�أثري الن�شاط
التعاوين على ال�صعيد الدويل� .أما اململكة العربية ال�سعودية ،فقد �أظهرت
ت�أثري ًا منخف�ض ًا ن�سبي ًا مل�ستوى التعاون الدويل.

ال�شكل � :5أثر الن�شر والتعاون يف التقنية الزراعية 2008

0.80
0.70

هولندا

0.60
اململكة املتحدة

0.50

ا�سرتاليا

املانيا

الواليات املتحدة

0.40

نيوزلندة

0.30
املك�سيك

باك�ستان
ايران

الربازيل

0.20

الهند

0.10

اململكة العربية ال�سعودية

0.00
2.20

2.00

1.80
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1.40

1.20
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متو�سط م�ستوى التعاون الدويل
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�أمناط التعاون للبحوث الزراعية
يتخذ البحث العلمي  -يف احيان كثرية  -طابع الن�شر الدويل .كما ميكن
اعتبار الروابط بني الباحثني من دول خمتلفة معرب ًا عن الن�شاط التعاوين
الدويل يف الن�شر العلمي ويجوز حتليله بهذا املفهوم .ويحدد اجلدول ()7
املراكز العاملية الرائدة يف الن�شاط التعاوين يف جمال التقنيات الزراعية.

الواليات املتحدة كالعب رئي�سي يربط بني الباحثني من جانب العديد من
الدول ،و غريها من املحاور الهامة للن�شاط التعاوين والتي ت�شمل اململكة
املتحدة و�أملانيا وهولندا و�أ�سرتاليا.

اجلدول  :7عدد البلدان املتعاونة 2007-2006م

البلد

عدد البلدان املتعاونة

�أمريكا
بريطانيا
املانيا
هولندا
�أ�سرتاليا
الهند
املك�سيك
الربازيل
نيوزلندة
�إيران
الباك�ستان
اململكة العربية ال�سعودية

145
121
112
97
96
73
68
66
62
52
37
23

يف جدول ( )8جند �أن �أكرب عدد من املن�شورات املتعلقة بتقنيات الزراعة
داخل اململكة العربية ال�سعودية �صدرت من جامعة امللك �سعود ( ، )18ثم
جامعة امللك في�صل ( ، )13و جامعة الق�صيم ( .)11هذه امل�ؤ�س�سات برتبة
 1800 ، 1426و  1989من حيث العدد الإجمايل للمن�شورات بني جميع
م�ؤ�س�سات البحوث الزراعية امل�شار �إليها يف قاعدة البيانات الإلكرتونية
العلمية .تعترب هذه املعاهد الثالثة الطليعة يف اململكة العربية ال�سعودية
يف كل من الإنتاج احليواين ومنتجات الألبان و�إنتاج ووقاية النبات .كما
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�أن جامعة امللك �سعود وجامعة امللك في�صل تعتربان �أي�ضا من �ضمن
املنظمات الرائدة يف علوم الغذاء والتغذية� .أما جامعة امللك فهد للبرتول
واملعادن  ،وامل�ساحة اجليولوجية ال�سعودية وامل�ؤ�س�سة العامة لتحلية املياه
املاحلة فهي الهيئات الرائدة يف الرتبة و�إدارة موارد املياه  ،يف حني مل
تن�شر �أية م�ؤ�س�سة واحدة يف اململكة العربية ال�سعودية �أكرث من ن�شرة
واحدة يف عام  2008يف جمال الأ�سماك.

ال�سياق الإ�سرتاتيجي
اجلدول  :8جهات البحث والتطوير للتقنيات الزراعية باململكة العربية ال�سعودية 2008م

اجلهة
جامعة امللك �سعود
جامعة امللك في�صل
جامعة امللك �سعود
جامعة امللك في�صل
جامعة الق�صيم
مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن
جامعة امللك عبدالعزيز
الهيئة الوطنية حلماية احلياة الفطرية و�إمنائها
امل�ساحة اجليولوجية ال�سعودية
امل�ؤ�س�سة العامة لتحليه املياه املاحلة
جامعة امللك خالد
مركز امللك خالد لأبحاث احلياة الفطرية

املجموع

الأ�سماك

18
13
18
13
11
6
5
5
4
3
2
2
3

1
0
1
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0

الرتبة و �إدارة علوم الأغذية �إنتاج ووقاية الألبان
والإنتاج
م�صادر املياه والتغذية
النبات احليواين
2
0
2
0
0
1
3
1
0
3
2
0
0

7
4
7
4
1
1
0
0
0
0
0
1
0
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2
4
2
4
1
1
1
0
0
0
1
0

4
7
4
7
6
2
1
2
4
0
0
0
3
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يوجد تعاون كبري مابني امل�ؤلفني املنت�سبني مل�ؤ�س�سات يف اململكة العربية
ال�سعودية مع باحثني من  23بلدا يف جميع �أنحاء العامل .باحثون �شركاء
من ذوي الأهمية كالواليات املتحدة ( 8من�شورات)  ،واململكة املتحدة ()6
م�صر ( .)6بالإ�ضافة �إىل امل�ؤلفني املنت�سبني للمملكة العربية ال�سعودية
ومتعاونني يف �أكرث من من�شور مع م�ؤلفني من  :باك�ستان وال�صني وا�سبانيا
والإمارات العربية املتحدة و�أملانيا وايرلندا وايطاليا وتركيا  ،واململكة

املتحدة  ،واليمن  ،وقطر .ويعطي ال�شكل ( )6ملحة عامة عن ن�شاط التعاون
يف اململكة العربية ال�سعودية (خطوط زرقاء)  ،ون�شر الإنتاج الوطني (لون
البلد)  ،ومراكز الأبحاث الرائدة (النقط اخل�ضراء) .ويو�ضح ال�شكل
( )6العديد من هذه املراكز الرائدة يف البحث.

ال�شكل  :6الن�شاط التعاوين الدويل للباحثني يف اململكة العربية ال�سعودية مع املراكز البحثية الدولية

عدد الأوراق العلمية املن�شورة
اخلم�س الأول

اخلم�س الثاين

اخلم�س الثالث

1st Quintile
)(7025-19468

2th Quintile
)(3656-7024

3th Quintile
)(1772-3655

مواقع املعاهد الثالثون الأوائل يف البحث العلمي
(بناء على كمية ن�شرها العلمي)
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اخلم�س الرابع
4th Quintile
)(468-1771

اخلم�س الأدنى
Bottom Quintile
)(1-467

العالقات التعاونية
(درجة كثافة اخلط تتنا�سب طرد ًا مع عدد الن�شرات العلمية التعاونية)

ال�سياق الإ�سرتاتيجي
جمالت التقنيات الزراعية
اجلدول التايل يعر�ض املجالت و م�ستوى ن�شاط الن�شر املتعلقة باملجاالت
.2008 الفرعية للتقنيات الزراعية ال�سعودية يف عام
2008 جمالت التقنيات الزراعية:9 اجلدول

علوم الأغذية والتغذية

احليوان و الألبان

�إنتاج و وقاية النبات

Journal
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Publications
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PLANT PHYSIOLOGY

490

JOURNAL OF NATURAL PRODUCTS

421

JOURNAL OF ETHNOPHARMACOLOGY

406

PHYTOCHEMISTRY

355

PLANT JOURNAL

324

NEW PHYTOLOGIST

291

EUPHYTICA

269

CROP SCIENCE

265

JOURNAL OF ECONOMIC ENTOMOLOGY

253

ZOOTAXA

1108

VACCINE

873

VETERINARY RECORDS

566

JOURNAL OF DAIRY SCIENCE

516

INDIAN VETERINARY JOURNAL

477

ANIMAL BEHAVIOUR

391

JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE

376

VETERINARY PARASITOLOGY

351

POULTRY SCIENCE

342

INDIAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCES

330

JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES

330

JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY

1646

FOOD CHEMISTRY

958

FOOD AND CHEMICAL TOXICOLOGY

520

JOURNAL OF DAIRY SCIENCE

516

BIOSCIENCE BIOTECHNOLOGY AND BIOCHEMISTRY

489

AMERICAN JOURNAL OF CLINICAL NUTRITION

463

OBESITY

402

EUROPEAN FOOD RESEARCH AND TECHNOLOGY

371

INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD MICROBIOLOGY

340
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�أ�سماك

االقت�صاد والتخطيط والدرا�سات الزراعية املتخ�ص�صة

�إدارة الرتبة وم�صادر املياه
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Publications

JOURNAL OF NUTRITION
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HYDROLOGICAL PROCESSES

376
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246
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173

ICES JOURNAL OF MARINE SCIENCE

142

NIPPON SUISAN GAKKAISHI

127

الأولويات الإ�سرتاتيجية لربنامج التقنيات الزراعية

26

ال�سياق الإ�سرتاتيجي
براءات االختراع المتعلقة بالزراعة �إ�ست�شهاد ًا ( 6ا�ست�شهادات لكل منهما) .
وخالل هذه المدة كان هناك طلبان براءة اختراع لهما عالقة بالزراعة
والمخترع من المملكة العربية ال�سعودية .كما ت�شارك مخترعان من
المملكة العربية ال�سعودية في براءة �إختراع  ،في حين �أن “نظام معادلة
الكربون لعزل ثاني �أك�سيد الكربون ”1لمخترع واحد من المملكة العربية
ال�سعودية.

براءات االخرتاع والن�شاط البحثي الزراعي
بين عامي  2006و  ، 2008كان هناك  13931طلب براءة اختراع ذا �صلة
بالزراعة قدمت لمكتب البراءات والعالمات التجارية ( )USPTOفي
الواليات المتحدة ،منها ( 9515طلبا) من الواليات المتحدة� .أما بقية
البلدان الأخرى التي لديها عدد كبير من المخترعين فهي� :ألمانيا (884
طلبا) ،واليابان ( 768طلبا)  ،وكندا ( 653طلبا) .وكان �أكثر طلبات

اجلدول :10يبني الدول التي لديها �أكرث طلبات براءة �إخرتاع ()2008-2006

الرتتيب

البلد

�إنتاج
حيواين
و�ألبان

علوم
�أغذية
وتغذية

�إدارة
الرتبة
والبيئة

�أ�سماك

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
52

الواليات املتحدة
املانيا
اليابان
كندا
اململكة املتحدة
هولندا
فرن�سا
�أ�سرتاليا
الدامنارك
تايوان
اململكة العربية ال�سعودية

1589
60
104
96
76
25
49
28
10
36
0

2582
286
335
146
178
180
118
56
106
61
0

131
1
10
13
3
2
4
3
0
2
1

509
4
49
27
11
2
3
11
1
13
0

�إنتاج
ووقاية
النبات

املجموع

4704
533
270
371
208
215
200
139
80
85
1

9515
884
768
653
476
424
374
237
197
197
2

1 Al-Sulaiman, Faleh A., and Muhammad A. Huwwa. System for delivery of insecticide. Patent US20090007481A1. 2009.
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املخرتعون اخلم�سة الأوائل يف جمال الزراعة هم من الواليات املتحدة .وعموما هناك  187خمرتع ًا مدرجني على ع�شرة �أو �أكرث من طلبات براءات
االخرتاع.
اجلدول  :11املخرتعون احلا�صلون على �أكرث براءات �إخرتاع يف جمال الزراعة ()2007 - 2006

عدد طلبات االخرتاع

بلد املخرتع

املخرتع

89
70
38
38
37

الواليات املتحدة الأمريكية
الواليات املتحدة الأمريكية
الواليات املتحدة الأمريكية
الواليات املتحدة الأمريكية
الواليات املتحدة الأمريكية

Eby, William H.
Weder, Donald E.
Kovalic, David K.
Prakash, Indra
Dubois, Grant E.

يف حني �أن غالبية طلبات براءات االخرتاع املتعلقة بالزراعة عبارة عن
طلبات براءة اخرتاع ميلكها �أفراد ( 7606طلبا) من قبل مكتب الرباءات
والعالمات التجارية يف الواليات املتحدة الأمريكية ( ،)USPTOوبع�ض
امل�ؤ�س�سات املعهود �إليها عدد من التطبيقات الرائدة مثل هاي برد (Hi-
 )Bredالدولية املحدودة املعهود �إليها قائمة  398طلب براءة اخرتاع

يف جمال الزراعة ،تليها �شركة مون�سانتو التقنية ( 212طلبا) و �سنجنتا
 Syngentaبذور ( 114طلبا) .واحد من اثنني من طلبات براءات
االخرتاع مع خمرتع من اململكة العربية ال�سعودية يف قوائم �شركة الزيت
العربية ال�سعودية املعهود لها الرباءة� .أما الأخرى فهي فردية مملوكة
الرباءة.

اجلدول � :12أبرز اجلهات املتنازل لها عن براءات �إخرتاع يف الزراعة ()2008-2006
Number of Patent Applications

USPTO Assignee

7606
398
212
114

)Individually owned patents (no assignee
Pioneer Hi-Bred International, Inc.
Monsanto Technology LLC
Syngenta Seeds B.V.

التوجهات العاملية يف البحث والتطوير يف املجال الزراعي
التوجهات يف جمال الزراعة امل�ستدامة
هناك تركيز عاملي منذ عقدين على مو�ضوع الزراعة امل�ستدامة نظر ًا
ال�ستنزاف م�ساحات �شا�سعة يف العامل لزراعة املحا�صيل وتطبيق نظم
الزراعة املكثفة التي ت�ستهلك املياه والأ�سمدة واملبيدات وغريها من
املدخالت الزراعية .لذا تهدف نظم الزراعة امل�ستدامة �إىل تقنني طرق
الإنتاج الزراعية ب�شكل ي�ساهم يف �إنتاج الغذاء ال�صحي ومبا ال يتعار�ض
مع ا�ستنزاف املوارد املائية وخ�صائ�ص الرتبة .ومن الأمثلة على هذه
التوجهات:
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تطوير الأ�ساليب الزراعية اجليدة والزراعة الع�ضوية.
تطوير نظم الزراعة الدقيقة.
تطوير نظم الك�شف عن ملوثات البيئة و�إيجاد احللول العملية لها.
تطوير طرق اال�ستفادة من م�صادر الطاقة الطبيعية (ال�شم�س،
الرياح )...لتوفري ا�ستهالك الطاقة واملياه.
كفاءة اال�ستفادة من املخلفات الزراعية وال�صناعية.
	�أبحاث مكافحة الت�صحر.
دور الزراعة يف التنمية الريفية واالجتماعية واالقت�صادية.
تطوير طرق وتقنيات �إدارة الرتبة وحت�سني خوا�صها ومنع ت�سرب امللوثات
والأمالح واملعادن الثقيلة والكائنات املمر�ضة �إىل الرتبة واملياه اجلوفية.

ال�سياق الإ�سرتاتيجي
الرتكيز على الأبحاث التي تهدف للح�صول على الإنتاجية الق�صوى
بكفاءة عالية وب�أقل �ضرر على الرتبة والبيئة وب�أقل ا�ستهالك للمياه
اال�ستفادة من امليزات الن�سبية (من موارد مائية وخوا�ص تربة
وظروف مناخية) لكل منطقة ,وزراعة املحا�صيل مبا يتنا�سب
مع ذلك.

التوجهات يف جمال املحافظة على املوارد املائية والأمن املائي

نظرا لأن �أ�ساليب الإنتاج الزراعي خا�صة �إنتاج املحا�صيل الزراعية
والأعالف ت�ستهلك كميات كبرية من املياه  ،لذا اجتهت �أنظار الباحثني
�إىل الرتكيز على �أبحاث وتقنيات ت�ساهم يف تر�شيد ا�ستهالك مياه الري،
ومن ذلك مثال:
الرتكيز على درا�سات االحتياجات املائية و�إنتاجية املحا�صيل الزراعية
حتت ظروف االجهادات البيئية.
	�إنتاج الغذاء والأعالف من م�صادر غري تقليدية مثل �إنتاج الأ�سماك يف
املزارع ال�سمكية على �شواطيء البحار و�إنتاج الأعالف من الطحالب �أو
من النباتات التي تروى مبياه البحر.
تطوير طرق وتقنيات ت�ساهم يف زيادة كفاءة ا�ستخدام املياه والطاقة،
ومن ذلك نظم الزراعة يف البيوت املحمية مثل نظام الزراعة بدون
تربة والزراعة املائية.
توفري قواعد معلومات متكاملة عن الرتبة واملياه واملح�صول واملناخ
لربجمة وحت�سني طرق الري الفعال.
تطوير طرق وتقنيات الري للتحكم يف ت�أثريات درجة احلرارة (ارتفاع
احلرارة �أو ال�صقيع) على املحا�صيل الزراعية.
تطوير اال�ستفادة من م�صادر املياه غري التقليدية مثل مياه ال�صرف
ال�صحي املعاجلة ومياه ال�صرف الزراعي.
توجيه الدعم لدرا�سات الأمن الغذائي وعالقته بالأمن املائي.

التوجهات يف جمال تطبيق نظم امليكنة والهند�سة الزراعية

مع تطور العلوم والنظم احلا�سوبية فقد تطورت الكثري من العمليات
الزراعية ابتداء من �إعداد وجتهيز الرتبة �إىل ح�صاد وتخزين املح�صول.
ونظر ًا للطلب املتزايد على الغذاء فقد تركزت الأبحاث يف جمال تطوير نظم
امليكنة والأمتتة ومن ذلك مثال:
الرتكيز على �أهمية دقة البيانات والإح�صائيات الزراعية وتوفريها
على �شبكة املعلومات العاملية ،وتطوير النظم التي ت�سهل من �سرعة
ودقة املعلومة ملا لها من دور هام يف ر�سم ال�سيا�سات الزراعية.
البحث والتطوير يف ت�صميم وت�شغيل �آالت زراعية مبا يتنا�سب مع
ظروف الإنتاج يف كل منطقة ومبا يتنا�سب مع نوعية املحا�صيل �أو
احليوانات الزراعية.

تطوير تقنيات الأمتتة ونظم املعلومات املكانية وتطبيقاتها يف العمليات
الزراعية.
دعم تقنيات الإنتاج احلديثة يف البيوت املحمية ومن ذلك تقنيات
التحكم الآيل يف درجات احلرارة والرطوبة والإ�ضاءة .

التوجهات يف جمال التقنية احليوية

تنوعت يف الفرتة الأخرية الأبحاث والدرا�سات والتقنيات التي تهدف �إىل
تطبيق التقنية احليوية والهند�سة الوراثية يف جماالت الإنتاج الزراعي
و�سالمة الغذاء ،ومن ذلك ما يلي:
تطوير و�إنتاج �أ�صناف نباتية و�سالالت حيوانية ذات قدرة عالية
على حتمل الظروف املناخية القا�سية كالزيادة يف امللوحة واجلفاف
واحلرارة� ،أو ذات قدرة عالية على مقاومة الآفات من �أمرا�ض
وح�شرات وح�شائ�ش.
مكافحة احل�شائ�ش بو�سائل غري تقليدية مثل زراعة املحا�صيل
امل�صاحبة املفيدة اقت�صاديا ذات القدرة على �إفراز مواد تكافح منو
احل�شائ�ش.
الرتكيز على �أبحاث ذات مردود اقت�صادي يف جمال التقنية احليوية
(اقت�صاد قائم على املعرفة احليوية).
الرتكيز على درا�سات التح�سني الوراثي لل�سالالت احليوانية املحلية
بحيث تكون مت�أقلمة مع الظروف املناخية.
حتديد اجلينات امل�س�ؤولة عن �صفات وراثية مرغوبة.
ا�ستخدام التقنيات املتناهية ال�صغر (تقنية النانو) يف الأبحاث
الزراعية.
	�أبحاث ال�صحة احليوانية.
دعم درا�سات احلفاظ على التنوع الأحيائي وال�سالمة الأحيائية
وحفظ امل�صادر الوراثية.
تطوير عمليات ت�صنيع غذاء ذات كفاءة �أعلى وتكلفة �أقل مع �ضمان
�سالمة الغذاء لأطول فرتة ممكنة عن طريق تطوير تقنيات احلفظ
والعبوات ونحو ذلك.
دعم �أبحاث احلجر الزراعي للم�ساهمة يف الك�شف املبكر عن �أي
�إ�صابات مر�ضية مع الإر�ساليات القادمة.
الرتكيز على �أبحاث ت�ستهدف جودة املنتج الزراعي.
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الق�ضايا الوطنية الرئي�سية والتحديات
التوازن بني الأمن املائي والأمن الغذائي

تت�صف اململكة ب�شح مواردها املائية بينما ي�ستنزف القطاع الزراعي
حوايل  %90من �إجمايل الكميات امل�ستهلكة �سنوي ًا .ومع تنامي عدد
ال�سكان يف اململكة يتنامى الطلب على الغذاء واملاء ،وهذا ي�ستلزم زيادة
الإنتاج الغذائي �أي التو�سع الزراعي واال�ستهالك املائي ،مما ي�شكل حتديا
كبري ًا يتمثل باملوازنة بني الأمن املائي والأمن الغذائي� ،أي املوازنة بني
احلفاظ على املوارد املائية واحلفاظ على الإنتاج الزراعي الداعم للأمن
الغذائي .لذا ف�إنه من الأولويات الإ�سرتاتيجية لرت�سيخ هذه املوازنة هو
انتهاج �أ�ساليب وتقنيات ترفع كفاءة ا�ستخدام املياه ومن ثم تخف�ض
جوهري ًا من ا�ستنزاف املياه اجلوفية القابلة للن�ضوب دون خف�ض الإنتاج
الزراعي� ،إ�ضافة �إىل البحث عن و�سائل وم�صادر مياه جديدة.

التوازن الإقليمي بني الريف واحل�ضر

�أدى التوجه يف �سيا�سة الدعم احلكومي للقطاع الزراعي �إىل دعم كبار
املنتجني بينما �صغار املزارعني مل يكونوا امل�ستفيدين مما �أدى �إىل وجود
خلل يف توزيع الدعم بني مناطق اململكة .ولإ�صالح هذا اخللل فذلك
يتطلب �إتاحة فر�ص اال�ستثمار يف القطاع الزراعي جلميع الأفراد ورفع
م�ستويات الدخول يف املناطق الريفية الزراعية باعتبارها �إطار ًا اجتماعي ًا
مهم ًا للمجتمع خا�صة يف احلد من الهجرة من الريف �إىل املدن.

هيكلة الإنتاج الزراعي وامليزة الن�سبية للمناطق

�أدى التو�سع الكبري يف زراعة القمح والأعالف والنخيل �إىل اختالل وا�ضح
يف هيكل الإنتاج الزراعي على ح�ساب �إنتاج املحا�صيل الأخرى .هذا
االجتاه ال يتما�شى مع مبد�أ امليزة الن�سبية للمناطق والذي يراعي توزيع
زراعة املحا�صيل مبا يتالءم مع ميزة كل منطقة من حيث توفر املناخ
املالئم ووفرة وجودة املياه والرتبة ال�صاحلة للزراعة.

كفاءة تخ�صي�ص املوارد

�إن ال�سعي لتحقيق �سيا�سة االكتفاء الذاتي من املحا�صيل �أدى �إىل وجود
خلل كبري يف ا�ستغالل املوارد املائية والأر�ضية والر�أ�سمالية .فالتو�سع
الأفقي يف زراعة القمح والأعالف والنخيل �أدى �إىل ا�ستنزاف كميات
هائلة من املياه اجلوفية خا�صة غري املتجدد منها .كما �أن �سيا�سة التو�سع
يف توزيع الأرا�ضي البور على املزارعني وامل�شاريع الزراعية دون متابعة
م�ستمرة لكيفية زراعتها وا�ست�صالحها و�صيانتها �أدت �إىل تدهور خ�صوبة
الرتبة .وكذلك ف�إن �سيا�سة دعم ال�شعري املفرطة التي �أدت �إىل خلل يف
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توزيعه على القطاعات الأكرث كفاءة� ،إ�ضافة �إىل التو�سع يف دعم و�إقرا�ض
الآالت واملعدات الزراعية امل�ستوردة �أدى �إىل الإ�سراف يف ا�ستخدام هذه
املوارد وحتميل ميزانية الدولة مبالغ كبرية دون ا�ستغاللها بكفاءة عالية.

الت�سويق الزراعي

�إن التنمية الزراعية التي مرت بها اململكة كانت موجهة بدرجة كبرية نحو
زيادة الإنتاج الزراعي� ،إال �أن ذلك مل ي�صاحبه وجود �سيا�سات ت�سويقية
فعالة تنظم ان�سياب الإنتاج الزراعي من املزرعة �إىل امل�ستهلك ،و�صاحب
�ضعف اجلمعيات التعاونية الت�سويقية وغياب ثقافة العمل التعاوين بني
املزارعني وافتقارهم �إىل ت�سويق منتجاتهم بطريقة ت�ضمن حقوقهم.

الت�صنيع الزراعي

�إن الزيادة امل�ضطردة يف حجم الإنتاج الزراعي ملواجهة الطلب املتزايد
على ال�سلع الغذائية وحتقيق االكتفاء الذاتي لبع�ض منها مل ي�صاحبها
زيادة يف ت�صنيع املنتجات الغذائية لها ،مما �أدى �إىل ارتفاع حجم
الواردات الغذائية امل�صنعة والتي ت�سببت يف مناف�سة �شديدة مع ال�صناعات
املحلية.

ت�صنيع الأعالف

�إن تدهور املراعي وتركيز الدعم امل�ستمر لل�شعري وافتقار �أغلب م�صانع
الأعالف ت�صنيع علف متكامل للما�شية �أدى �إىل ق�صور �شديد يف تطبيق
مفهوم التغذية املتوازنة� .إ�ضافة �إىل تعطيل الت�شغيل الكامل مل�صانع
الأعالف القائمة و�/أو �ضعف اال�ستثمار يف جمال ت�صنيع الأعالف.

الإنتاج املحلي من املنتجات احليوانية وال�سمكية ملواجهة
الطلب املحلي

�إن عمليات ال�صيد اجلائر للأ�سماك والربيان بلغت ذروتها يف كل
من البحر الأحمر واخلليج العربي وذلك با�ستخدام الطرق التقليدية
واحلديثة� ,إ�ضافة �إىل �أن تدمري البيئة ال�ساحلية من حيث التو�سع العمراين
وال�صناعي ,وعمليات الردم والدفن لل�شعب املرجانية من جهة ،و تلوث
البيئة البحرية من جهة �أخرى �أدت �إىل انخفا�ض املخزون ال�سمكي .ول�سد
النق�ص يف امل�صدر ال�سمكي ال بد من تطوير زراعة الأ�سماك ,ال�سيما و�أن
معدل ا�ستهالك الفرد يف اململكة من املنتجات ال�سمكية قد ارتفع �إىل
 13.8كيلو جرام ًا يف العام.

القوى العاملة يف القطاع الزراعي

تتمثل ق�ضايا القوى العاملة الزراعية يف حمدودية ا�ستجابة القطاع اخلا�ص

ال�سياق الإ�سرتاتيجي
للعمالة الوطنية ،و�ضعف الت�أهيل العلمي واملهني لها �إ�ضافة �إىل ا�ستمرار
هجرة ال�سكان من املناطق الزراعية للمدن الكبرية وتدفق العمالة الوافدة
والتي �أدت �إىل انخفا�ض م�ستوى الأجور يف القطاع اخلا�ص.

قواعد املعلومات

يعترب غياب املعلومات الزراعية املتكاملة والدقيقة من �أهم معوقات
التنمية الزراعية يف اململكة .ومع تطور التقنيات احلا�سوبية و�إنتاج برامج
معلوماتية متخ�ص�صة عن بع�ض قطاعات الإنتاج النباتي �أو احليواين،
فان من املهم العمل على �إي�صال املعلومة املطلوبة ويف الوقت املنا�سب �إىل
املهتمني باملجال الزراعي والغذائي من مزارعني ومهند�سني ومر�شدين
زراعيني وم�س�ؤولني يف القطاع احلكومي واخلا�ص .ومت م�ؤخرا – بدعم
من مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية – ت�صميم برنامج حا�سوبي
عن االحتياجات املائية للمحا�صيل الزراعية يف اململكة ،وت�صميم مو�سوعة
حا�سوبية متكاملة عن زراعة حما�صيل اخل�ضر يف اململكة تت�ضمن املعلومات
الرئي�سة لزراعة اخل�ضر (ت�شمل الإنتاج والأمرا�ض والآفات احل�شرية
وغري احل�شرية والتخزين لكل حم�صول) ،مزودة بخريطة الكرتونية
للمناطق الزراعية باململكة .ومن امل�أمول �أن تكون الربامج احلا�سوبية
(قواعد املعلومات االلكرتونية) دافع ًا قويا لتطوير الأ�ساليب واملعامالت
الزراعية ب�أف�ضل �صورة ممكنة حتت الظروف اخلا�صة للمزارعني �أو
ال�شركات الزراعية يف اململكة العربية ال�سعودية.

نقل وتطبيق وتوطني التقنيات

يتطور البحث العلمي يوم ًا بعد يوم ،ويركز يف معظمه على تطوير تقنيات
معينة ذات فوائد تطبيقية للقطاعات امل�ستفيدة منها .ونظر ًا لكون
القطاع الزراعي من �أكرب القطاعات �أهمية للإن�سان من حيث دوره البارز
يف �إنتاج الغذاء وت�صنيعه وت�سويقه ،فان كل تقنية جديدة البد �أن يكون لها
جدوى عملية واقت�صادية مما ي�سهل تطبيقها على �أر�ض الواقع .وتتميز
اململكة بتنوع البيئات واملناطق الزراعية واملناخ اجلاف مما يجعل تطبيق
�أي تقنية معينة من بلد خمتلف يف الظروف البيئية غري منا�سب �إال بعد
درا�سة جدوى تطبيق تلك التقنية.

مواطن القوة و ال�ضعف والفر�ص والتحديات
ت�شري مواطن القوة وال�ضعف �إىل اخل�صائ�ص الداخلية امل�ؤثرة يف حتقيق
�أهداف اخلطة الوطنية للبحث والتطوير للتقنيات الزراعية .وترتبط
اخل�صائ�ص الداخلية بجميع القطاعات املتعلقة بعمليات البحث والتطوير
التقني �سواء املنتجة له كوزارة الزراعة ومدينة امللك عبد العزيز للعلوم

والتقنية واجلامعات وغريها� ,أو امل�ستفيدة منه كالهيئات احلكومية
وال�شركات املعنية .فيما ت�شري الفر�ص والتحديات �إىل العوامل اخلارجية
التي ت�ساهم �سلب ًا �أو يجاب ًا يف حتقيق �أهداف اخلطة.
وفيما يلي عر�ض ملواطن القوة وال�ضعف والفر�ص والتحديات للخطة
الوطنية للبحث و التطوير للتقنيات الزراعية

نقاط القوة

توفر الدعم املايل لن�شاط البحث والتطوير.
توفر جزء كبري من البنية التحتية خلدمة �أوجه ن�شاط البحث والتطوير
يف القطاع الزراعي.
توفر الكوادر البحثية امل�ؤهلة للقيام بالبحث و التطوير يف
املجال الزراعي.
اهتمام القطاعات البحثية ( اجلامعات  ,املدينة) بالتقنيات احلديثة
كالتقنيات املتناهية ال�صغر ( النانو) والتقنية احليوية ,والتي �ستفتح
�أفاق جديدة للبحث والتطوير يف القطاع الزراعي .
توافر تقنيات زراعية متقدمة يف القطاع اخلا�ص.
وجود �إ�سرتاتيجية طويلة املدى للبحث و التطوير يف اململكة.

نقاط ال�ضعف

قلة الكوادر التقنية املهنية و�ضعف التدريب يف املجال الزراعي.
�ضعف الروابط بني قطاعات البحث والتطوير التقني واجلهات
امل�ستفيدة من خمرجاته.
�ضعف م�ستوى خمرجات البحث و التطوير التقني يف اململكة
ب�شكل عام.
قلة الدعم املوجه للبنية التحتية الالزمة لأوجه ن�شاط البحث و
التطوير احلديثة.
�ضعف التن�سيق و التعاون بني القطاعات البحثية باململكة.
�ضعف التعاون الدويل الفعال يف جمال نقل التقنية.

التحديات

�شح املوارد املائية وحفظ التوازن بني الزراعة واملحافظة على املخزون املائي.
�ضعف �إدراك القطاعات امل�ستفيدة من خمرجات البحث و التطوير
التقني ب�أهمية دعم و متويل و تبني الأبحاث.
قلة املردود االقت�صادي للزراعة مقارنة باملجاالت الأخرى كال�صناعة
والتجارة.
�ضعف مناف�سة املنتجات املحلية للمنتجات امل�ستوردة.
هجرة العاملني مبهنة الزراعة وارحتالهم من الريف �إىل املدن.
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ال�سياق الإ�سرتاتيجي
الظروف املناخية القا�سية (اجلفاف واحلرارة والربودة ال�شديدة
وال�صقيع).
الفر�ص
توظيف مبد�أ اال�ستفادة من امليزة الن�سبية ملناطق اململكة.
التنوع البيئي واجلغرايف يف اململكة.
وجود ا�ستثمارات كبرية (من القطاع اخلا�ص و العام) يف القطاع
الزراعي.
اال�ستفادة من الفر�ص املوجودة يف االتفاقيات الدولية املتعلقة بت�سهيل
نقل التقنية و دعم الأبحاث امل�شرتكة.
احلاجة �إىل تنويع م�صادر دخل االقت�صاد الوطني.
اهتمام احلكومة بق�ضية حتقيق الأمن الغذائي.

احتياجات اململكة يف البحث والتطوير للقطاع
الزراعي

�ضمن عملية التخطيط الإ�سرتاتيجي للبحث والتطوير يف القطاع الزراعي
باململكة ،مت حتديد �أهم االحتياجات لهذا القطاع �ضمن ظروف اململكة
الطبيعية واالقت�صادية واالجتماعية .وي�أتي يف مقدمة تلك االحتياجات
تر�شيد ا�ستهالك املياه ب�سبب �شح املوارد املائية ،وهذا يتطلب رفع كفاءة
ا�ستهالك املياه ،ودعم التقنيات التي تخف�ض من ا�ستهالك املياه ،والبحث
عن م�صادر جديدة للمياه املتجددة.
من الناحية االقت�صادية ،يت�صف القطاع الزراعي بارتفاع تكاليفه
اال�ستثمارية وانخفا�ض الكفاءة الت�سويقية ،فهناك حاجة لو�ضع �سيا�سة
ت�سويقية متكاملة توفر الت�شريعات املنظمة وحت�سن الكفاءة الت�سعريية
والإجرائية والفنية للعملية الت�سويقية .ومن املهم توفري قاعدة معلومات
ت�سويقية ي�ستفيد منها �أ�صحاب العالقة .كما �أن زيادة الإنتاج الزراعي مل
ي�صاحبها زيادة مماثلة يف املنتجات الغذائية امل�صنعة ،فاحلاجة تدعو
�إىل دعم اال�ستثمار الزراعي ال�صناعي.
وقد ارتبط بتلك الأو�ضاع االقت�صادية م�س�ألة اختالل التوازن بني الريف
واحل�ضر عرب الهجرة للمدن حيث فر�ص اال�ستثمار والعمل .وهذا يتطلب
توفري فر�ص اال�ستثمار الزراعي يف الريف ل�صالح �صغار امل�ستثمرين
املحليني باعتبارهم مكون ًا �أ�سا�سي ًا للمجتمع الريفي .ومن الناحية
اجلغرافية ،ف�إن �ضخامة م�ساحة اململكة وما ينتج عنها من تنوع بيئي،
يعطي �أهمية لال�ستفادة من امليزة الن�سبية للمناطق ،وهذا يتطلب تعديل
الرتكيبة املح�صولية ملا يالئم كل منطقة.

من �سيا�سات تر�شيد املياه مت التوجيه بتقلي�ص م�ساحة حما�صيل الأعالف
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يف اململكة ،وذلك �أدى �إىل م�شكلة يف توفري االحتياجات العلفية للإنتاج
احليواين وهذا يتطلب و�ضع �سيا�سة لتقلي�ص العجز يف املوارد العلفية
مثل وقف تدهور املراعي ورفع القيمة الغذائية العلفية .كما �أن ق�صور
الإنتاج ال�سمكي ي�ستلزم دعم مزارع الأ�سماك وقطاع ال�صيد التقليدي
وال�صناعي.
وقد مت ر�صد �أهم احتياجات اململكة فيما يتعلق بالبحث والتطوير يف
جمال القطاع الزراعي على النحو التايل:
امل�ساهمة يف حتقيق الأمن الغذائي مع احلفاظ على الأمن املائي.
نقل وتوطني وتطوير التقنيات الزراعية للم�ساهمة يف دعم اقت�صاد
قائم على املعرفة.
اال�ستفادة من خمرجات البحث والتطوير العلمي والتقني يف املجال
الزراعي مبا يخدم قيام تنمية زراعية م�ستدامة.
تنمية القدرات الوطنية يف جمال البحث والتطوير خلدمة القطاع
الزراعي باململكة.
املحافظة على املوارد الطبيعية الزراعية باململكة وتنميتها.
اال�ستفادة من امليزة الن�سبية لبع�ض مناطق اململكة.
امل�ساهمة يف حتقيق التوازن بني التنمية الريفية واحل�ضرية.
قواعد املعلومات الزراعية املتكاملة.

ا�سرتاتيجية الربامج
حدد فريق عمل الإ�سرتاتيجية لربنامج
التقنيات الزراعية ر�ؤية و�أولويات و�إجراءات
تهدف �إىل و�ضع برنامج للبحث والتطوير يف
التقنية الزراعية للمملكة مبا يخدم املزارعني
واملرتبطني بالقطاع الزراعي وتقدمي احلوافز
للبحث واالبتكار.

الر�ؤية

الريادة يف حتقيق تنمية زراعية م�ستدامة

الر�سالة

نقل وتوطني وتطوير التقنيات الزراعية واملحافظة على املوارد الطبيعية وتنميتها

القيم

العمل بروح الفريق الواحد.
الإبداع واالبتكار.
التميز.
الكفاءة.
الإخال�ص وال�شفافية.
االعتدال.
احلوار.
ال�شراكة.
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ا�سرتاتيجية الربامج

�أهداف اخلطة الوطنية لربنامج التقنيات الزراعية

نقل وتوطني وتطوير التقنيات الزراعية التناف�سية ال�سليمة بيئي ًا املوجهة خلدمة التنمية امل�ستدامة
وحتقيق الأمن الغذائي يف اململكة.
تنمية املعرفة الإن�سانية بالق�ضايا الزراعية امللحة والطرق التقنية للتخفيف من �أ�ضرارها �أو
معاجلتها.
	�إيجاد بنية حتتية تناف�سية للبحث والتطوير يف جمال التقنيات الزراعية يف اململكة.
تهيئة بيئة تناف�سية ل�صناعة تقنيات زراعية وطنية مناف�سة يف الأ�سواق العاملية.
توجيه التطبيقات التقنية احلديثة والأبحاث لدعم الإنتاج الزراعي الر�أ�سي.
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ا�سرتاتيجية الربامج

املجاالت التقنية
املحاور
املحاور
الفرعية

الإنتاج

الإنتاج النباتي

امل�سارات

امل�سارات الفرعية

مياه الري

مواد مياه الري
�أنظمة الري وال�صرف
جودة املياه
العالقات املائية
�إدارة مياه الري

املحا�صيل

املحا�صيل احلقلية
حما�صيل الفاكهة
حما�صيل اخل�ضر
حما�صيل الأعالف
حما�صيل غري تقليدية

الرتبة

خوا�ص الرتبة
خ�صوبة الرتبة
تدهور الرتبة

التقنيات
تقنيات جدولة مياه الري
تقنيات احل�صاد املائي
تطوير تقنيات رفع كفاءة نظم الري
تقنيات معاجلة ملوحة مياه الري
تقنيات حت�سني كفاءة ا�ستهالك املحا�صيل
للمياه
تقنيات الزراعة املائية
تقنيات اال�ستفادة من مياه ال�صرف ال�صحي
تقنيات اال�ستفادة من مياه ال�صرف الزراعي
تقنيات تنمية موارد املياه

تقنيات زيادة وحت�سني الإنتاج
تقنيات زيادة وحت�سني �إنتاج التمور
تقنيات ما بعد احل�صاد
التح�سني الوراثي
تقنية البيوت املحمية
تقنية امليكنة الزراعية
تقنيات املمار�سات الزراعية اجليدة
تقنيات الزراعة النظيفة
تقنيات حت�سني �إنتاج االعالف
تقنيات الزراعة الع�ضوية
تقنيات التحكم يف بيئة النبات
تقنيات الزراعة بدون تربة
تقنيات الزراعة الدقيقة
تقنيات ا�ست�صالح الأرا�ضي
تقنية معاجلة ملوحة الرتبة
تقنيات ح�صر وتنظيف الرتبة
تقنيات تطوير خم�صبات وحم�سنات الرتبة
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ا�سرتاتيجية الربامج

املحاور

املحاور
الفرعية

الإنتاج
احليواين

امل�سارات

امل�سارات الفرعية

�صحة النبات

�أمرا�ض ميكروبية (�أحياء دقيقة)
احل�شرات
طرق املكافحة

تقنيات املكافحة الكيمائية
تقنيات املكافحة احليوية
تقنيات مكافحة الأوبئة النباتية
تقنيات الك�شف والت�شخي�ص
تقنيات املكافحة املتكاملة
تقنيات احلجر النباتي
تقنيات �آليات املكافحة
تقنيات مكافحة �سو�سة النخيل احلمراء

جمال
ماعز
�أغنام
ابقار

تقنيات املتطلبات التغذوية
تقنيات التح�سني الوراثي
تقنيات تطوير املحالب الآلية
تطوير تقنيات امل�سالخ الآلية
تقنيات احلظائر احليوانية
تقنيات زيادة وحت�سني الإنتاج
تقنيات تقليل االنبعاثات للملوثات
تقنيات التحكم البيئي يف احلظائر

�أمهات الدجاج
دجاج الحم
دجاج بيا�ض
نعام
�أخرى

تقنيات املحافظة على جودة الهواء يف حظائر
الدواجن
تقنيات تقليل االنبعاث للملوثات يف حظائر
الدواجن
املتطلبات التغذوية
تقنيات التح�سني الوراثي
تقنيات التحكم البيئي
تقنيات ت�صميم وتطوير احلظائر
تقنيات �أ�ساليب الرتبية
تقنيات زيادة وحت�سني الإنتاج

الوقاية والعالج من الأمرا�ض
املختلفة
حت�سني اال�ستجابة املناعية
الأمرا�ض امل�شرتكة
ت�أثري ا�ستخدام الهرمون
واجلرعات يف اللحوم

تقنيات الك�شف والت�شخي�ص للأمرا�ض
تقنيات تطوير املحاجر ال�صحية
تقنيات الأمان احليوي
تقنيات مكافحة الأمرا�ض امل�شرتكة
تقنيات مكافحة الأمرا�ض العابرة للحدود

احليوانات /
حيوانات املزرعة

الطيور

�صحة احليوان
والطيور
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املحاور

املحاور
الفرعية

امل�سارات

امل�سارات الفرعية

التقنيات

الأحياء املائية

ا�ستزراع

اال�ستزراع ال�سمكي يف املياه العذبة
اال�ستزراع ال�سمكي البحري
ا�ستزراع الق�شريات
ا�ستزراع الرخويات
ا�ستزراع الطحالب والأع�شاب

تطوير تقنيات نظم اال�ستزراع
تطوير تقنيات ا�ستخدام النظام املائي
املغلق
تطوير تقنيات اال�ستزراع ال�سمكي التكاملي
تطوير تقنيات الزراعة يف امل�سيجات
والأقفا�ص العائمة
تطوير تقنيات زيادة وحت�سني الإنتاج
تقنيات التح�سني الوراثي
تطوير تقنيات �إكثار الأحياء املائية
تطوير تقنيات �إنتاج الغذاء احلي

�أحياء دقيقة
بيئية
غذائية
وراثية

تطوير تقنيات الك�شف والت�شخي�ص وطرق
العالج
تطوير تقنيات رفع الإ�ستجابة املناعية
للأحياء املائية
تطوير تقنيات لتح�سني البيئة املائية

م�صادر نباتية
م�صادر حيوانية
م�صادر �أحياء مائية

الت�صنيع
احلفظ
النقل والتخزين والتداول

تقنيات الت�صنيع
تقنيات احلفظ
تقنيات النانو
تقنيات الت�شعيع...النخيل والتمور

�سالمة الأغذية

مواد غذائية خام
مواد غذائية م�صنعة
�سالمة م�ضافات الأغذية

تقنيات الك�شف عن �سالمة الأغذية :
(كيميائي ًا ،ميكروبي ًا ،بيولوجي ًا � ،إ�شعاعي ًا)
تقنيات الك�شف عن بقايا الهرمونات
وامل�ضادات احليوية
تقنيات الك�شف عن بقايا املبيدات يف
الأغذية

�صحة الأحياء املائية

الت�صنيع

غذائي

غري غذائي
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املحاور

املحاور
الفرعية

امل�سارات
الأعالف

املوارد
الطبيعية
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امل�سارات الفرعية
الأعالف غري التقليدية
الإ�ضافات العلفية

التقنيات
تقنيات رفع القيمة الغذائية
تقنيات ت�صنيع العالئق
تقنيات بدائل الأعالف
تقنيات منتجات غري تقليدية
تقنيات تدوير املخلفات
التفاعالت احليوية (التخمري)
تقنيات الت�صنيع
تقنيات حفظ املنتج
تقنيات تدوير خملفات النخيل والتمور

غري
غذائي

م�صادر نباتية
م�صادر حيوانية
م�صادر �أحياء مائية
خملفات

ت�صنيع
تدوير

املراعي
والغابات

البيئة
الإدارة
الت�أهيل والتح�سني

ح�صر املراعي والغابات
احلماية والتنمية امل�ستدامة
الإنتاجية طويلة الأمد
تنمية املراعي والغابات
تقومي املراعي والغابات
اقت�صاديات املوارد الطبيعية
االجهادات البيئية
م�صدات الرياح والأحزمة الواقية
وتثبيت الكثبان الرملية
التغريات املناخية
النباتات الغازية
تغذية حيوان املرعى (امل�ست�أن�س
والربي)

تقنيات نظم املعلومات
تقنيات اال�ستزراع
تقنيات االجهادات البيئية احليوية
تقنيات قيا�س التلوث البيئي
تقنيات حل�صر املراعي والتقومي البيئي
تقنيات �إعادة الت�أهيل
تقنيات اال�ستفادة من املنتجات الثانوية
للغابات واملراعي
تقنيات التخل�ص من النباتات
تقنيات املعلومات املكانية
تقنيات �صناعة املخلفات اخل�شبية
التقنيات يف حت�سني ا�شجار الغابات
التقنيات حل�صاد مياه الأمطار يف مناطق
الغابات
تقنيات مكافحة حرائق الغابات

الأ�صول
الوراثية

النباتية
احليوانية
الأحياء املائية
الأحياء الدقيقة

اجلمع والتعرف
الإكثار
احلفظ
التبادل

تقنيات اجلمع والتعريف
تقنيات الإكثار
تقنيات احلفظ الوراثي
تقنيات احلفظ املعلوماتي
تقنيات التبادل
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فريقالربامج
إ�سرتاتيجية
العمل والإ�ست�شاريون وامل�شاركون
�ملحق -
�أع�ضاء فريق الدرا�سة
اال�سم
الدكتور ح�سن بن يحي �آل عائ�ض
الأ�ستاذ الدكتور �أحمد بن حمادي احلربي
الأ�ستاذ الدكتور على بن عبد اهلل اجللعود
الدكتور �إبراهيم بن حممد الرقيعي
اال�ستاذ الدكتور عبد اهلل بن عبد الرحمن ال�سعدون
الدكتور عبد الرحمن بن �سليمان احلبيب
املهند�س عبد اهلل بن عبد املح�سن الراجحي
الأ�ستاذ حممد بن �سعيد الغامدي

اجلهة
رئي�س الفريق
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو
مدير الفريق
�سكرتري الفريق

مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية
مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية
مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية
مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية
جامعة امللك �سعود
وزارة الزراعة
مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية
مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية

اخلرباء وامل�ست�شارون امل�شاركون يف الدرا�سة
اال�سم

اجلهة

الأ�ستاذ عبد اهلل بن �سلطان اخلالد
الدكتور �إبراهيم بن حممد عارف
الدكتور �أحمد بن حممد اجلرب
الدكتور عبد العزيز بن حممد ال�سعيد
الدكتور من�صور بن �سعد الكريدي�س

مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية
جامعة امللك �سعود
جامعة امللك في�صل
جامعة امللك �سعود
جامعة امللك �سعود

امل�شاركون من اجلهات ذات العالقة
اال�سم

اجلهة

الأ�ستاذ طارق بن حممد �أمني العبا�سي
الأ�ستاذ عبد اهلل بن علي الهندي
الدكتور �إبراهيم بن عبد الرحمن ال�شدي
الدكتور عبد العزيز بن رابح احلربي
الدكتور حممد بن �إبراهيم ال�سعود
الدكتور يو�سف بن حممد اليو�سف
املهند�س �سعيد بن علي الدعري

الهيئة الوطنيه حلماية احلياة الفطرية و �إمنائها
وزارة الزراعة
الهيئة العامة للغذاء والدواء
جامعة امللك �سعود
وزارة املياه والكهرباء
جامعة امللك في�صل
وزارة املياه والكهرباء

الأولويات الإ�سرتاتيجية لربنامح التقنيات الزراعية

39

www.kacst.edu.sa

www.mep.gov.sa

www.kacst.edu.sa

مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
رقم الوثيقة40P0001-PLN-0001-AR01 :

DAKKIN 01 478 8584

هاتف 488 3444 - 488 3555 :
فاك�س 4883756 :
�ص.ب 6086 .الريا�ض 11442
اململكة العربية ال�سعودية

