
 
 

 

 

 

 

 

 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(
 بالشراكة مع

 (ANME)الوكالة الوطنيّة للتحّكم في الّطاقة و (CGDRالمندوبّية العاّمة للتنمية الجهويّة )
 

تقنيات  اعتماد و األشجار المثمرة  غراسات جودة تحسين مردودية و" ورشة تدريبية حول 

 " تحلية المياه و والريّ المياه ضخ ل  المتجّددة  ات الطاق تقنيّات ورة للمياه الموفّ  الريّ 

 المهدية، الجمهوريّة التونسيّة والية  شربان، 
 2020 ديسمبر/كانون األّول 23إلى  21من الممتّدة  الفترةخالل 

 

 برنامجال

 2020 ديسمبر 21 ،ثنيناإل ول:ألاليوم ا

 09:00 – 08:30 التسجيل  

   :فتتاحيةاالالجلسة 
 

 :ةكلمات ترحيبيّ

 .الخلية الترابية لإلرشاد الفالحي بشربان رئيس ،هللامحسن غرس  السيد -

وأهدافه  "REGEND"، تقديم مشروع سكوااإل لدى  محلي مستشار ،السيد خالد بدوي  -

وأنشطته ذات العالقة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وريادة األعمال في الوسط 

 .عةالريفي من خالل تطبيقات الطاقات المتجددة صغيرة الّس  

 التعريف بالمشاركين 

09:00 – 09:30 

 :والغذاء اقةالط  و الماء بين  الترابط – ولىالجلسة األ
 

 سكوااإل لدى  محلي مستشار، بدوي  خالد السيد
 

 مقدمة عامة -

 الكلفة، المنح...(  ،المنافع)ة باستعمال الطاقة الشمسيّ الريّ  مياهتحلية  -

 تقديم بعض األمثلة لمشاريع مماثلة في تونس -

 ...( ، الكلفة، المنح ،المنافع) المقتصدة للماء تقنيات الريّ  استعمال -
 

 أسئلة وأجوبة 

09:30 – 11:00 

 

 

 

 
 

 



 :والخضروات بجهة شربان األشجار المثمرةتقديم عام لغراسة  –  ثانيةالجلسة ال
 

 بشربانمحسن غرس هللا، مهندس فالحي، رئيس خلية االرشاد الفالحي  السيد 
 

 مقدمة عامة حول الخصائص البيئية والمناخية لجهة شربان   -

 مثمرةالشجار لألحقل  متطلبات وأسس تركيز -
 

 أسئلة وأجوبة 

11:00 – 12:00 

 

 12:30 – 12:00 استراحة قهوة

 :بشربان والسقوي الزيتون البعلي   اتغراس جودةو ةمردودي   تحسين  ات لي  آ  – لثةالجلسة الثا
 

عبد المنعم بن بلقاسم،  دالسيّو بجمال الفالحي االرشاد خلية فالحية، مهندسة خليفة، سياآ دةالسيّ
 بشربانمهندس فالحي اختصاص انتاج نباتي، خلية االرشاد الفالحي 

 

 ( إلخ. ،)نوعية التربة، العوامل المناخية، الحاجات المائية حاجيات شجرة الزيتون •
 إعداد األرض للغراسة   •

 (مرحلة ما بعد الزراعة و مرحلة ما قبل الزراعة)تسميد غراسات الزيتون  •

 طرق تحضير المستسمد الطبيعي باالعتماد على فضالت الضيعة  •

 المقتصدة للماء( تقنيات الريّ  )استعمالغراسات الزيتون  ريّ  •

 ( خ.إلاألرض، التقليم،  )حراثةالزيتون  العناية بأشجار  •

 تجديد أشجار الزيتون الهرمة  •

 األمراض واآلفات   منالعناية بشجر الزيتون  •

 أمراض الزيتون وطرق الوقاية منها  •

 حشرات الزيتون وطرق مقاومتها  •

   الطرق الحديثة لجني الزيتون •

 حقلية تجارب •
 

 وأجوبة أسئلة 

12:30 – 15:00 

 

 

 

      2020 ديسمبر 22، ثالثاءال: اليوم الثاني

 الفستق  غراساتوجودة  ةمردوديّ  تحسين اتليّ آ  – رابعةالالجلسة 
 

عبد المنعم بن بلقاسم،  دالسيّو سيا خليفة، مهندسة فالحية، خلية االرشاد الفالحي بجمالآدة السيّ
 بشربانمهندس فالحي اختصاص انتاج نباتي، خلية االرشاد الفالحي 

 

 ق الفست شجرةة لالتقنيات الزراعيّ •

 ة لشجرة الفستق البيولوجيّ  الخصائص •

ة العقبات الرئيسيّ ،تقنيات التطعيـم ،بواسطة التطعيم اإلكثار ، بواسطة البذور  اإلكثار )  إكثار الفستق •
 ( الفستق إلكثار 

 الفستق  تا سغراالعنايــة ب •

 الفتية ات العناية بالغراس •

 ( اإلنتاجتقليم و التكوين )تقليم التقليــم  •

 (االصطناعيالتلقيح و ، مردودية التلقيح الطبيعي، و البراعمنم )مراحل التلقيـح •

 تقنيات الري المقتصدة للماء( استعمال)نوعية المياه،   المروية  الغرسات •

 التكميلي  الـريّ  •

 جني وجودة الثمار لا •

09:00 – 11:30 

 

 

 

 

 
 

 



 قالفست لشجرة شراتوالحاآلفات   •

 منها  طرق الوقايةو  التي تصيب شجرة الفستق  الحشرات •
 تجارب حقلية •

 

 أسئلة وأجوبة 

 12:00 – 11:30 استراحة قهوة

 : السقويوالبعلي  وزل  ال  اتغراس جودةو ةمردودي   تحسين  اتلي  آ – خامسةالالجلسة 
 

د عبد المنعم بن بلقاسم، السيّو سيا خليفة، مهندسة فالحية، خلية االرشاد الفالحي بجمالآدة السيّ
 ص انتاج نباتي، خلية االرشاد الفالحي بشربانمهندس فالحي اختصا

 

 ( إلخ.،  )نوعية التربة، العوامل المناخية، الحاجات المائية لوز ال المتطلبات البيئية والمناخية لشجرة •
 إعداد األرض للغراسة   •

 لوز تسميد غراسات ال  •

 طرق انتاج المستسمد الطبيعي باعتماد فضالت الضيعة  •

   أوقات غراسة اللوز  •

 طريقة الغراسة والكثافة في جهة شربان  •

 (المقتصدة للماء تقنيات الريّ  )استعمال لوز غراسات ال ريّ  •

 األرض، التقليم، ...(   )حراثة لوز العناية بأشجار الطرق  •

 االمراض والحشرات وطرق مكافحتها  •

 تجارب حقلية •
 

 أسئلة وأجوبة 

12:00 – 15:00 

 

 

 

 

     2020 ديسمبر 23 األربعاء: لثاليوم الثا

 شربان فيلألشجار  ةالشتوي   المداواة   – سادسةالالجلسة 
 

د عبد المنعم بن بلقاسم، السيّو سيا خليفة، مهندسة فالحية، خلية االرشاد الفالحي بجمالآدة السيّ
 مهندس فالحي اختصاص انتاج نباتي، خلية االرشاد الفالحي بشربان

 

 لألشجار المثمرةة المعالجة الشتويّهداف أ •

 ةة واألساسيّعاية األوليّالرّ  •

 الوقايةات ليّآوطرق   •

 المعالجة الكيميائية لألشجار المثمرةو ةوطرق المعالجة الشتويّدوية األأنواع  •
 إجراءات الحماية اثناء المعالجة الكيميائية •
 حقلية تجارب •

 

 أسئلة وأجوبة 

09:00 – 14:30 

 

)تتخلّلها استراحة قهوة 

 بنصف ساعة(

 

 

 

 

 
 

 

 15:00 – 14:30 والقيام بصورة جماعي ة تِذكاري ة ة واسناد شهادات المشاركةختام الدورة التدريبي  

 


