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(طتطئ بتعث الةجغرة شغ سغثعا المؤعى (طتطئ بتعث الةجغرة شغ سغثعا المؤعى 19181918 -  - 20182018م)م)
ــن كانت مكة اِّـكرمة ( أم القري) والقدس( أم اِّـدائن) لذا تعت محطة بحوث الجزيرة (أم اِّـحطات البحثية  لئ

َّـ السودان).
ــل محطة بحوث الجزيرة منصة االنطالق االولي والنواة التي بدأت منها هيئة البحوث الزراعية وخرج من  تمث

رحمها مشروع الجزيرة العمالق.
حيث تجدون ب دفات هذا لكتيب النشاة والتطور واإلنجازات للبحوث الزراعية والدور الكب  التي اضطلعت 
به محطة بحوث الجزيرة َّـ تطور مشروع الجزيرة اذ تزامن انشاؤها مع اكتمال بناء خزان سنار سنة 1925.

 اســتفادت محطة بحــوث الجزيرة كثاً مــن عالقتها  بكيات 
ــة (Rothhamsted) وزيارات  محطات البحــوث الزراعية الطاني
ــاء البحوث الزراعية الطاني. كذلك اســتفادت من  كبار علم
خرجــي  كلية الزراعة – جامعة الخرطوم التي تأسســت 1938 
ــم باِّـملكة اِّـتحــدة وامريكا ليعودو  حيــث تم ابتعاثهم وتدريبه
باحثــ وطنيــ وتعن محطــة بحــوث الجزيرة اكــ اِّـحطات 
ــة ويتم تنفيذ  ــة حيث تحتضن عــدداً مــن اِّـراكز البحثي البحثي
كث من الامج البحثية علي ارضها – كيف ال وهي ( أم اِّـحطات 

البحثية).
ونحن نستعد لالحتفال بالذكري اِّـئوية ِّـحطة بحوث الجزيرة 
ســنحت لنا فرصة بزيارة اجتماعية للدكتور/ حســ ادريس 
ــة وذلك بمنزله  ــة البحوث الزراعي ــر عام ســوداني لهيئ أول مدي
ــوم 9/29/ 2018م  ــت ي ــي كان ــه والت ــل وفات بالخرطــوم بحــري  قب
حيث نعمت بلقائه وتجاذبنا أطراف الحديث حول نشاة وتطور 
ــة – كذلك دعوته ليشــرف  ــة البحــوث الزراعي ومســتقبل هيئ
الذكــري اِّـئوية ِّـحطة بحــوث الجزيرة ولكــن   (إن أجل اهللا إذا 
جــاء ال يؤخر). رحم اهللا فقيدنا د. حســ ادريــس بقدرما قدم 
ــة البحوث  ــوده التي أثمــرت بإنشــاء هيئ ــه مــن خــالل جه لوطن

الزراعية.
ــة  ــرة ولهيئ ــداً مــن التقــدم والتطــور ِّـحطــة بحــوث الجزي مزي
ــا ومراكزها ووحداتها البحثية  البحوث الزراعية بكل محطاته

ادريس و د/  أبوبكر إبراهيم محمد حس د/ حس

دكتور ابوبكر إبراهيم محمد حسين
المدير العام



يصادف هذا العام 2018 الذكرى المئويه لقيام 
محطة بحــوث الجزيــرة  والتي أنشــئت عام 1918 
كمتطلب أساســي للتنمية الزراعية في السودان من خالل 
إجراء البحــوث التطبيقية فــي مجال إنتاج القطــن والمحاصيل 

األخري.
فــي عام 1969 أحتفلــت هيئة البحوث الزراعية بمرور 50 عام على إنشــاء 
محطــة بحوث الجزيرة (اليوبيل الذهبي). وتخليداً لهذه المناســبة تم تنظيم 
منتدى علمي شــارك فيه مــن األجانب معظم أعضاء اللجنة األستشــارية للبحوث 
الزراعية وإثنين من المديرين الســابقين للهيئة وأربعة من رؤســاء األقسام العلميه 
و10 مــن كبار الباحثيــن. كان موضوع المنتدى العلمي ”نمــو القطن في بيئة الجزيرة“ 
(Cotton Growth in the Gezira Environment) حيــث قدمــت 26 ورقة علمية تناولت 
نتائج البحوث الزراعية في الخمسين عام الماضية في مجاالت التربة والدورات الزراعية وتغذية 
النبات والعالقات المائية وفالحة المحاصيل واإلقتصاد الزراعي والميكنه الزراعية والوراثة النباتية 

ووقاية المحاصيل.
في عام 1967 تم اســتحداث هيئة البحوث الزراعية كمؤسسة عامة شبه مستقلة، لتجمع تحت مظلتها 
كل وحــدات البحــوث والمراكز التخصصية فــي المجاالت األخري كتصنيــع األغذية والغابــات والمراعي 

لمواكبة التوسع الكبير في القطاع الزراعي وتلبية متطلبات التنمية الزراعية. 
خالل الخمسة عقود الماضية حققت هيئة البحوث الزراعية العديد من اإلنجازات التي رفدت بها القطاع الزراعي 
في الســودان، متمثلة فى إســتنباط األصناف النباتية الجديــدة والمعامالت الزراعية المحســنة وإدخال وأقلمة 
محاصيــل نباتية جديدة، فضال عن إيجاد حلول للمشــاكل الطارئة التى تعترض العمليات اإلنتاجية بهدف تعظيم 

العائد اإلقتصادى لوحدة الموارد الطبيعية الزراعية «األرض والمياه .«
ظلت العالقة بين محطة بحوث الجزيرة ومشــروع الجزيرة وطيدة ومتواصلة عبر عقود طويلة وكانت التوصيات الفنية 
الصادرة من الهيئة هي المرجعية األساسية ألساليب اإلنتاج التي إنتهجها المشروع عبر تاريخه الطويل. بل تم تصدير 

هذه التوصيات الي كل المشاريع الزراعية المروية بالبالد التي تلت قيام مشروع الجزيرة. 
يعتبر اإلحتفال بالذكرى المئوية لمحطة بحوث الجزيرة فرصة نادرة للوقوف علي الوضع الراهن لبرامج البحوث الزراعية 
وإبــراز االنجــازات التي تحققت  والتحديات الماثلة والروئ المســتقبلية لتطوير برامج الهيئــة لتعزيز دورها في تحقيق 
أهداف التنمية المســتدامة.  باإلضافة الي ان هذه المناســبة ســتكون نقطة إنطالق لبداية األعداد للخطة الخمســية  
القادمــة لهيئة البحوث الزراعية (2020-2024) بمشــاركة واســعة من شــركاء التنمية مــن أكاديميين وزراعيين في 

القطاع العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني. 

يصادف هذا العام 2018 الذكرى المئويه لقيام 
محطة بحــوث الجزيــرة  والتي أنشــئت عام 1918

م

كمتطلب أساســي للتنمية الزراعية في السودان من خالل 
م ي

إجراء البحــوث التطبيقية فــي مجال إنتاج القطــن والمحاصيل 
األخري.

على إنشــاء  فــي عام 1969 أحتفلــت هيئة البحوث الزراعية بمرور 50 عام
محطــة بحوث الجزيرة (اليوبيل الذهبي). وتخليداً لهذه المناســبة تم تنظيم 

إ ى م رور ب ي زر و ب يي م ي

منتدى علمي شــارك فيه مــن األجانب معظم أعضاء اللجنة األستشــارية للبحوث 
م م يي

الزراعية وإثنين من المديرين الســابقين للهيئة وأربعة من رؤســاء األقسام العلميه 
م مي ي

و10 مــن كبار الباحثيــن. كان موضوع المنتدى العلمي ”نمــو القطن في بيئة الجزيرة“ 
) حيــث قدمــت 26 ورقة علمية تناولت 

ي
Cotton Growth in the Gezira Environment)

نتائج البحوث الزراعية في الخمسين عام الماضية في مجاالت التربة والدورات الزراعية وتغذية 
والميكنه الزراعية والوراثة النباتية  النبات والعالقات المائية وفالحة المحاصيل واإلقتصاد الزراعي

ي ي

ووقاية المحاصيل.
تم اســتحداث هيئة البحوث الزراعية كمؤسسة عامة شبه مستقلة، لتجمع تحت مظلتها  في عام 1967
كل وحــدات البحــوث والمراكز التخصصية فــي المجاالت األخري كتصنيــع األغذية والغابــات والمراعي 

ع م م ي

لمواكبة التوسع الكبير في القطاع الزراعي وتلبية متطلبات التنمية الزراعية. 
خالل الخمسة عقود الماضية حققت هيئة البحوث الزراعية العديد من اإلنجازات التي رفدت بها القطاع الزراعي 
في الســودان، متمثلة فى إســتنباط األصناف النباتية الجديــدة والمعامالت الزراعية المحســنة وإدخال وأقلمة 
ي ع عي ي

محاصيــل نباتية جديدة، فضال عن إيجاد حلول للمشــاكل الطارئة التى تعترض العمليات اإلنتاجية بهدف تعظيم 
ي

العائد اإلقتصادى لوحدة الموارد الطبيعية الزراعية «األرض والمياه .«
الجزيرة وطيدة ومتواصلة عبر عقود طويلة وكانت التوصيات الفنية  ظلت العالقة بين محطة بحوث الجزيرة ومشــروع
الصادرة من الهيئة هي المرجعية األساسية ألساليب اإلنتاج التي إنتهجها المشروع عبر تاريخه الطويل. بل تم تصدير 

ع

تلت قيام مشروع الجزيرة. هذه التوصيات الي كل المشاريع الزراعية المروية بالبالد التي
ي يي ي

يعتبر اإلحتفال بالذكرى المئوية لمحطة بحوث الجزيرة فرصة نادرة للوقوف علي الوضع الراهن لبرامج البحوث الزراعية 
تحقيق  وإبــراز االنجــازات التي تحققت  والتحديات الماثلة والروئ المســتقبلية لتطوير برامج الهيئــة لتعزيز دورها في

ي

باإلضافة الي ان هذه المناســبة ســتكون نقطة إنطالق لبداية األعداد للخطة الخمســية  
ي جج

أهداف التنمية المســتدامة. 
ي

القادمــة لهيئة البحوث الزراعية (2020-2024) بمشــاركة واســعة من شــركاء التنمية مــن أكاديميين وزراعيين في 
القطاع العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني. 

اإلحتفال بالذكرى المئويه 
آلنشـــاء محطة بحوث الجزيرة



المديرون الذين تعاقبوا على إدارة 
هيئة البحوث الزراعية

د. حسين إدريس
1971 - 1964

بروفسير محمد عثمان محمد صالح
1978 - 1971

بروفسير حامد عثمان برهان
1981 - 1978

بروفسير محمد بدر أحمد سليم
1993 - 1990

بروفسير عثمان إبراهيم جميل
1990 - 1986

بروفسير حسن خليفة
1985 - 1985

بروفسير محمد بخيت سعيد
1985 - 1981

بروفسير عثمان أحمد علي عجيب 
1999 - 1993

بروفسير صالح حسين صالح
2003 - 1999

بروفسير أزهري عبدالعظيم حمادة
2009 - 2003

بروفسير الصادق سليمان محمد
2010 - 2009

بروفسير الطاهر صديق علي
2012 - 2010

بروفسير إبراهيم آدم أحمد الدخيري
2015 - 2012

بروفسير الصادق سليمان محمد
2017 - 2015

دكتور ابوبكر إبراهيم محمد حسين
المدير الحالي 2018



يعود التأريــخ الحديث للبحوث 
العلميــة في الســودان إلى إنشــاء معامل ويلكم 
للبحوث فــي المناطق الحارة 1902. بدأت القصة عندما زار صاحب 
شــركات األدوية الشــهير الســير ه. س. ويلكم الســودان عام 1901 وتبرع بإنشاء 
معامــل للبحوث العلمية يكون مقرها كلية غردون التذكارية التي كانت تحت البناء في ذلك الوقت. 
كانت قناعة المســتر جيمس كوري مدير التعليم آنذاك والتي شــاركه فيها الســير ويلكــم أن نجاح هذه المعامل 
يعتمد في المقام األول على إختيار الشخص المناسب إلدارتها. وقد تم إختيار الشاب االسكتلندي دكتور أندرو بلفور كأول مدير 

لمعامل ويلكم للبحوث في المناطق الحارة.
ولد أندرو بلفور في أدنبرة عام 1873 وكان أبوه طبيباً مشــهوراً في المدينة. وقد أســتطاع في عمر مبكر أن يكتسب شهرة كبيرة 
بإمتالكه لمواهب عديدة. مارس رياضة المالكمة والرقبي ، حيث مثل بالده أسكتلندا عدة مرات ضدا إنجلترا. كتب القصة القصيرة 
والطويلة وظهرت له عدة روايات في الفترة من 1899 - 1903. عمل لفترة وجيزة في عيادة والده ولكن لم يســتهويه العمل في 
مجــال الطب العالجي وكان يتوق إلى العمل البحثي في مجال الصحة العامة. إلتحق بجامعة كامبردج عام 1885 وحصل على إجازة 
في طب المجتمع وميدالية ذهبية لبحوثه الممتازة . سافر في عام 1900 إلى جنوب أفريقيا حيث عمل في معسكر لمرضى التايفويد 
في بريتوريا . وقد أكتســب في فترة وجيزة خبرة واســعة انعكست الحقاً على مستقبله العلمي. وصل دكتور بلفور السودان في عام 
1903 كأول مديــر لمعامل ويكلم للبحوث فــي المناطق الحارة وإنضم إليه في 1904 دكتور بيم ( أخصائي الكيمياء ) ودكتور كنج 
( أخصائي الحشــرات ). وقد ســعى دكتور بلفور منذ البداية إلى تشخيص ورصد مشــاكل المجتمع الصحية والبيئية وإجراء البحوث 
والدراســات الميدانية لتحديد المشــاكل ووضع الحلول لها . وتركزت بحوثه في مجاالت مكافحة البعوض والتخلص من النفايات 
والفحوصات الكيمائية والباكتيرية لأللبان وضبط الجودة للمياه المعدنية والرقابة على األسواق والسلخانات وتنقية مياه الشرب.

وعندما عاد الشــاب ذو األربعين ربيعا نهائيا إلى بالده في عام 1913 ترك الخرطوم -  التي طالما شــارك في بناء نظامها الصحي 
وارتبطت باسمه في المحافل الدولية في مجال طب المناطق الحارة-  كأنظف وأصح مدينة في أفريقيا على األطالق.

وبعد عشــر ســنوات من عودتــه من الخرطوم  أرتقي دكتور بلفور أعلى درجات الســلم الوظيفي ، حيث عيــن في عام 1923مديرا 
لمدرســة لندن لطب المناطق الحارة وتم انتخابه رئيســا للجمعية الملكية لطب المناطق الحــارة للفترة 1925-1927 ، كما  منح 
لقب فارس في 1930. وعلى الرغم من مشاغله الكثيرة كان بتابع باهتمام التطورات في مجال الصحة والطب الوقائي في السودان 
واستطاع استخدام نفوذه لدعم قيام مدرسة كتشنر الطبية في الخرطوم . وكان حتى مماته في عام 1931 عضوا نشطا في مجلس 

إدارة كلية غوردون التذكارية. 

البحوث الزراعية – بداية القصة

المجموعة الحشرية - هدية من معامل ويلم للبحوث الزراعيةالعاملون بمعامل ويلكم - الخرطوم 1902
1931م

معامل ويلكم - الخرطوم بلفورد - مدير معامل ويلكم هنري ويلكم - معامل ويلكم



 الرؤغئ: 
تســعي هيئة البحوث الزراعية الي تأســيس نظام بحثي 
متكامــل قــادر علــي االســتفادة مــن الفــرص المتاحة 
ومواجهــة التحديــات والمعوقــات المتزايــدة للتنميــة 
الزراعية المســتدامة واالســتجابة للمتغيرات السياسية 
الوطنــي  المســتوي  علــي  واالجتماعيــة  واالقتصاديــة 

واالقليمي والعالمي.

 الرجالئ: 
القيــام بالبحــوث والدراســات العلميــة والتطبيقيه في 
المجاالت الزراعية المختلفة واعتماد نتائجها والمساهمة 
فــي نشــر مخرجاتها علــي مختلــف الفئات المســتفيدة 
لتلبية احتياجات خطط التنمية الزراعية المســتدامة في 

السودان والمتمثلة في النهوض باالنتاج الزراعي. 

 الشاغات: 
تساهم هيئة البحوث الزراعية بالتعاون مع الجهات  ذات 

الصلة في.
تحقيق االمن الغذائي والحد من الفقر. -
تحسين الدخل القومي. -
تطوير واستدامة االنتاج الزراعي. -
الحفاظ علي الموارد الطبيعية. -

 اقعثاف اقجاراتغةغئ: 
توليد فيض مستمر من التقانات للنهوض بإنتاجية  -

المحاصيل الزراعية كماً ونوعاً. 
توســيع دائــرة البحث العلمي ليتســق مــع الحاجات  -

البحثية للسلع والنظم الزراعية المتعددة. 

توليد فيض مستمر من التقانات للنهوض بإنتاجية -
المحاصيل الزراعية كماً ونوعاً. 

ن ر يض ي نو

توســيع دائــرة البحث العلمي ليتســق مــع الحاجات -
البحثية للسلع والنظم الزراعية المتعددة.

ي

 الرؤغئ: 
تأســيس نظام بحثي تســعي هيئة البحوث الزراعية الي

متكامــل قــادر علــي االســتفادة مــن الفــرص المتاحة 
ومواجهــة التحديــات والمعوقــات المتزايــدة للتنميــة 
الزراعية المســتدامة واالســتجابة للمتغيرات السياسية 
الوطنــي  المســتوي  علــي  واالجتماعيــة  واالقتصاديــة 

ال ال االقل

ربــط اجندة البحث بالواقع المتاح من  موارد القطاع  -
الزراعي وبالتناغم مع مبدأ البحث بدافع الحاجة.

االعتبــار الكافي لتفاعل أجندة البحث مع نظم اإلنتاج  -
والتصنيع واالستهالك.

والمخرجــات  - البحــوث  مســاهمة  علــي  التأكيــد 
المستهدفة في الحفاط علي البيئة وتحقيق التنمية 

المستدامة. 
االهتمــام بالبحــوث الموجهــة نحو االمــن الغذائي  -

والحد من الققر وتحفيز الصادر. 
تحسين أساليب إنتاج وحفظ التقاوي.  -
تطوير وتبني اســاليب التقانات الحيوية والهندســة  -

الوراثية وتوظيفها لخدمة االنتاج الزراعي. 
المساهمة في نقل وتوطين التقانة للمستفيدين.  -

 الئراطب الئتبغئ
ينتظــم العمــل البحثي في هيئــة البحــوث الزراعية في 
24 برنامــج بحثي مؤسســة علــي المحاصيل الســلعية 

أوالتخصصات العلمية وتغطي المحاور التالية:
تحسين االصناف والتعزيز الوراثي.  -
تطوير المعامالت الفالحية.  -
تطوير وسائل آمنة ومتكاملة إلدارة اآلفات الزراعية.  -
تنمية الموارد الطبيعية الزراعية والمحافظة عليها.  -
تحليــل الجوانــب االقتصادية واالجتماعيــة وتحليل  -

السياسات.



التعاون الدولي

تتمــع الهيئة بتعــاون وثيق مــع المنظمــات والهيئات 
والمراكــز الدوليــة واإلقليمية، حيــث تتحصل على دعم 
فنــي مقــدر من خالل تنفيــذ برامج بحثية مشــتركة مع 
هذه الجهات، باإلضافة الى بناء وتنمية قدرات ومهارات 
الباحثين والكادر المســاعد في المجاالت المختلفة. كما 
وقعت الهيئة العديد من مذكــرات التفاهم واإلتفاقيات 
في مجال البحث العلمي الزراعي مع المؤسســات البحثية 
الرصيفة  فــي كل من مصر والصيــن واليابان والجزائر 

وسلطنة عمان وتشاد والسنغال. 

 المةمعسئ اإلجاحارغئ الثولغئ لطئتعث 
(CGIAR ) الجراسغئ

وهــي شــراكة إســتراتيجية تضــم طائفــة متنوعة من 
المانحيــن تقــوم بمســاندة 15 مركزاً دوليــاً (الخريطة 
أدنــاه) وتعمــل بالتعــاون مع العديــد مــن المنظمات 
الحكوميــة ومنظمــات المجتمع المدني فــي كافة أنحاء 
العالم. وتشــمل الجهات المانحة للمجموعة اإلستشارية 
بلداناً نامية وأخــرى صناعية ومنظمات دولية وإقليمية، 
ومؤسســات خاصة. وحرصاً  على توطيــد هذه الروابط 
فقــد وقّــع الســودان فــي 2014 إتفاقيــة عضويــة مع 
المجموعة اإلستشارية بهدف اإلنتفاع من تجارب ونتائج 

البحوث والمراكز الدولية التابعة للمجموعة والمشــاركة 
في تحديد وإعداد وتنفيذ أجندة األبحاث الزراعية الدولية 
والبرامــج االســتراتيجية، فضــالً عــن  اإلرتقــاء بأنظمة 
البحوث الزراعية في الســودان من خالل اإلســتفادة من 
بنــوك الجينات والموارد الوراثيــة المتوفرة لدى المراكز 
البحثيــة الدوليــة في تطويــر برامج التربيــة والتهجين 
بالســودان، باإلضافة إلى بناء القدرات وتدريب وتأهيل 
الكادر المحلي وتمكين الباحثين من المشاركة واإلطالع 

على مجاالت البحث المختلفة.

 المظزمات اإلصطغمغئ:
رابطــة تعزيز البحــوث الزراعية في وســط وشــرق  -

(ASARECA) إفريقيا
رابطة مؤسســات البحوث الزراعية في الشرق األدني  -

(AARINENA) وشمال إفريقيا
- (FARA)منتدي البحوث الزراعية في إفريقيا
المنتــدي اإلقليمي لبناء القدرات فــي مجال البحوث  -

(RUFORUM)الزراعية في إفريقيا
المبــادرة الكوريــة – اإلفريقيــة للتعــاون في مجال  -

(KAFACI)الغذاء والزراعة
 طظزمات اقطط الماتثة:

- (FAO) منظمة األغذية والزراعة
- (UNDP) برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
- (UNEP) برنامج األمم المتحدة للبيئة
- (IAEA)الوكالة الدولية للطاقة الذرية

 رابطئ المراضج الثولغئ لطئتعث والاظمغئ 
الجراسغئ:

- (AVRDC) المركز العالمي للخضر
وفســيولوجيا الحشــرات  - اليكولوجيا  الدولي  المركز 

(ICIPE)
- (ICBA) المركز الدولي للزراعة الملحية

 طعجسات الامعغض الثولغئ:
- (ADB) بنك التنمية اإلفريقي
- (IFAD ) الصندوق الدولي للتمية الزراعية
- (IDB) البنك اإلسالمي للتنمية

 طظزمات الاساون الثولغ:
- .(JICA) الوكالة اليابانية للتعاون الدولي
- .(GIZ) الوكالة األلمانية للتعاون الدولي
- .(SIDA) الوكالة الدولية السويدية للتعاون التنموي



مشاريع التعاون الدولي

برنامج التقانات من أجل التحول الزراعي في إفريقيا (بنك التنمية اإلفريقي).. 1
مشروع زيادة إنتاج القمح في إفريقيا. -
مشروع األمن الغذائي في منطقة الساحل اإلفريقي. -

مشاريع المبادرة الكورية األفريقية للتعاون في مجال الغذاء والزراعة (الحكومة الكورية). . 2
تطوير التقانات إلدارة الموارد الوراثية للموز. -
تقييم الوضع الراهن للميكنة الزراعية في شمال السودان. -
تطوير وتطبيق أنموذج لتقانات ما بعد الحصاد في محاصيل الخضر. -
نشر تقانات إنتاج األرز الكوري في إفريقيا. -

مشــروع تعزيز قدرات النساء المزارعات في األنشطة اإلقتصادية وبناء السالم في مناطق ما بعد النزاعات . 3
في دارفور(بنك التنمية اإلفريقي).

مشــروع نشــر تقانات إنتاج وإســتخدام المحاصيل المعززة بيولوجيا (اإلتحاد األوروبــي ومنظمة الزراعة . 4
واألغذية العامية).

مشــروع تطوير النظم المحصولية المعتمدة علي القمح والبقوليات (المركز الدولي للبحوث الزراعية في . 5
المناطق الجافة ).

مشروع إدارة مساقط المياه في والية القضارف (المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة ).. 6
مشــروع إدارة التكامل بين المحصول والحيوان في شــمال كردفان (المركز الدولي للبحوث الزراعية في . 7

المناطق الجافة ).   
يمشروع إنشاء النظام الوطني لمعلومات التربة في السودان (منظمة الزراعة واألغذية العالمية). . 8 ي و زر ن و ي رب و ي و م ء إ روع

ورشة التقانات من أجل التحول الزراعي في إفريقيا (بنك التنمية اDفريقي)



الجوائز والمكافئات 

 جائجة بظك الاظمغئ اإلجقطغ شغ السطعم والاضظعلعجغا 2008م
كان عام 2008 عالمة مضيئة في تاريخ البحث الزراعي في الســودان. حيث اعلن البنك االســالمي للتنمية اختيار هيئة 

البحوث الزراعة للفوز بجائزة البنك في مجال العلوم والتكنولوجيافي اصدارتها السادسة. 
بجانــب  معهــد ابحاث الطب الجزيئ بماليزيا ومركز االحياء الجزيئة بباكســتان وتتكون الجائزة من مبلغ نقدي مقداره 
مائة الف دوالر امريكي باالضافة الي لوحة تذكارية تحمل اســم الجهة الفائزة واالنجاز الذي نالت عنه الجائزة وشهادة 

تقديرية.

 تضرغط الئاتبغظ: 

 وجام الةثارة طظ رئغج الةمععرغئ: 
أستاذ د. عثمان أحمد علي عجيب.

أستاذ د. عبد الباقي مختار علي 
أستاذ د.محمد صالح محمد.

أستاذ د. محمد احمد علي.
أستاذ د. احمد محمد مصطفي. 

أستاذ د. عبد اهللا بابكر االحمدي. 
أستاذ د. إبراهيم الجاك مرسال. 
أستاذ د. عثمان العبيد إبراهيم. 

 جائجة اشدض بتث شغ الظثغض: 
أستاذ د. داؤود حسين داؤود. 

 وجام السطط والفظعن واقداب الثعئغ:
أستاذ د. أحمد محمد مصطفي. 

أستاذ د. محمد الحسن أحمد االعيسر. 
 جائجة الحعغث الجبغر لقبثاع والامغج السطمغ: 

أستاذ د. محمود احمد محمود. 
أستاذ د. عاصم علي عبد الرحمن.

أستاذ د. حسن محمد إسحق. 
أستاذ د. أحمد محمد مصطفي. 

 جائجة المظزمئ السربغئ لطاظمغئ الجراسغئ: 
أستاذ د. أحمد محمد مصطفي. 

أستاذ د. الفاضل عبد الرحمن بابكر.

هيئة البحوث الزراعية - نوفمبر 2017م

تكريم الباحثين

إستالم جائزة بنك التنمية اDسالمي - 2008م



نفذت اإلدارة العامة لنقل التقانة ونشر المعرفة عدداً من منصات التناصر واإلبتكار بعدد من واليات السودان 
إنطالقاً من محطات البحوث المنتشــرة بالوالية وشــارك في هذه المناشــط الي جانب الباحثين كل شــركاء 

اإلنتاج وذلك عبر مدارس المزارعين الحقلية والحقول اإليضاحية والتدريب وأيام الحقل.

نفذت اإلدارة العامة لنقل التقانة ونشر المعرفة عدداً من منصات التناصر واإلبتكار بعدد من واليات السودان 
ركاء ش كل الباحثين جانب ال ط المناش هذه ف ارك وش بالوالية رة المنتش البحوث محطات من إنطالقاً
ن و ي و ن ب ر إلب و ر ن ر ر و ل ر إلإل

انشطة إدارة المعرفة ونشرها



 تسلسل تاريخي إلنجازات محطة 
بحوث الجزيرة 

:1950s 
أنقذت البحوث الزراعية محصول السودان الرئيسي القطن من االنقراض فى النصف األول من القرن الماضي بسبب 

مرض الساق السود ومرض تجعد األوراق من خالل إطالق األصناف المقاومة .

:1960s
بتطوير  المروية  المشاريع  في  الزراعي  والتنويع  التكثيف  لسياسة  المطلوبة  األسس  الزراعية  البحوث  هيئة  وضعت 

التركيبة المحصولية والدورات الزراعية 

:1970s
بأستنباط  الخرطوم  جنوب  الحارة  الجافة  المناطق  في  القمح  زراعة  في  التوسع  الى  الزراعية  البحوث  جهود  قادت 

األصناف المقاومة لدرجة الحرارة العالية. 

:1980s
لآلفات  المتكاملة  المقاومة  برنامج  وتطبيق  بتطوير  الزراعية  البحوث  قامت  الهولندية   والحكومة  ايفاد  من  يدعم 

الذي قاد الى خفض عدد الرشات من 9-13 الى 2-3 رشة في الموسم. 

:1990s
شهدت التسعيانت استنباط صنفين من الذرة الرفيعة هي طابت ود أحمد الزالت هي األصناف السائدة في 

معظم المناطق المرويه والمطرية في السودان. 

:2000s
الذرة  الذرة،  (القمح،  والغالل  القطن  المحاصيل  في  والهجن  األصناف  من  كبير  عدد  استنباط  تم 
الشامية)، والزيتية ( فول سوداني، زهرة الشمس وسمسم والصويا) والبقوليات(الفول المصري 

والحمص والعدس والفاصوليا)  والخضروات والفاكهة. 

:2010s
•  إستنباط (4) أصناف من الذرة الرفيعة مقاومة لحشيشة البودا. 

•  إجازة (4) أصناف وهجن من القطن المعدل وراثيا .
•   إجازة (7) أصناف وهجن ذرة شامية. 

•   إجازة (8) أصناف وهجن زهرة شمس.
•   إجازة (2) صنف من بنجر السكر.

•  إجازة (3) أصناف من الذرة العلفية. 
•  إجازة (11) صنف من البطاطس.



Tب. احمد اسماعيل خير ا
1980-1975

ب. التجاني محمد اVمين
1984-1981

ب.ازهري عبدالعظيم حماد
1999-1998

ب. ابراهيم بابكر عجبنا
1990-1984

 ب. عبداT ابراهيم الهجوة
يناير2007 - سبتمبر 2007

ب. جمال عبداT البدري
2012-2011

ب.محمد احمد محمد خير
2003-1999

ب. عباس السر
سبتمبر 2007 - اغسطس 2008

ب االمين يوسف رداد
مايو 2012 - ديسمبر 2012

ب.ميرغني سعيد
2005-2003

ب. ياسر قسم السيد
اغسطس 2008 - نوفمبر2008

د. بشير محمد احمد
2014 - 2012

ب.شيخ الدين عبدالقادر
2005 - يناير2007 

د. الفاتح العاقب
2011-2008

ب. دفع اله داؤود
2014 - المدير الحالي

ب. نوري عثمان مختار
1995-1990

ب. مامون ضو البيت
1998-1995

ب. محمود احمد محمود
1981-1980

المديرون الذين تعاقبوا علي محطة 
بحوث الجزيرة



2018/9/30م زيارة مجلس الوزراء القومي والية الجزيرة في اول زيارة لهم 
خارج العاصمة حيث كانت هيئة البحوث الزراعية اول محطة يزورنها. 
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(انا ســعيد بتحقيق امنيه 
خاصة  قديمــة  شــخصية 
انهــا اتت بمعيــة اعضاء 
القومي  الــوزراء  مجلــس 
تكون  حيــث  مــن  لتبــدأ 
ودمدنــي  الن  البدايــة 
تحتضن اهم مؤسســتين 
لهــم القــدح المعــال  في 
نهضة الســودان البحوث 

الزراعيــة و محطــة البحــوث الهايدرولوكية - وزارة 
الــري - النهما تمثالن المالءمة بيــن البذرة والماء 

واالرض للخروج بافضل النتائج). 
 ôjRh »``````̀°Sƒe »ÑædG Ö``````̀°ùM ¢Sóæ¡ŸG ‹É©e ôjRh »``````̀°Sƒe »ÑædG Ö``````̀°ùM ¢Sóæ¡ŸG ‹É©e

:äÉHÉ¨dGh áYGQõdG:äÉHÉ¨dGh áYGQõdG

(هيئــة البحــوث الزراعية 
وفقا  القاطرة  وقود  تمثل 
العالن رئيس الجمهورية 
االقتصاد  قاطــرة  الزراعة 

السوداني).



Anniversary 
of the Gezira Research Station1918 - 1968

Opening Address by
H.E The President of  Supreme Council
(The Gezira research station was started in 1918 as a prerequisite to agricultural 
development to carry out intensive and scientific research for the development 
of the Gezira and to advise the Sudan Plantation Syndicate on the best methods 
for the cultivation of cotton and other crops. In 1931 the Agricultural Chemistry, 
Entomology and Botany sections were transferred from Khartoum and Shambat 
to wad Medani which the Headquarters of the Agricultural Research Service).

Welcome Address by H.E The Minister of Agriculture
(We believe that the basis upon which the Gezira research station was founded 
is an invaluable asset which is already extending to stations in other Parts of 
the Sudan and we hope will cover the whole Country, when our future plans to 
establish regional research stations at Kadugli and Zalingei have materialized).

Welcome Address by The Director General of ARC 
(The development of the Gezira Research station has paralleled the 
development of agricultural research in the country as a whole. As the 
number of Research specialists at Gezira Research Station increased from 
20 to 43 between 1950 and 1968 the number in the corporation as a whole 
increased from 22 to 81. In addition to the increased in staff and improvements 
in equipment, there have also been changes in organization. Thus recently 
the Agricultural Research Corporation was formed as an autonomous body 
governed by the agriculture research council. This was done to cater for the 
vast development in research activities and to ensure efficiency and flexibility 
in conduction research programs  in training staff, and in provision of research 
equipment )

Ismail Alazhari

Mirghani Zaki Eldeen

Dr. Hussein Idris

 D.R M.A Siddig
Cotton Breeder

Source



This year marks the 100th Anniversary of the Gezira Research Station (GRS), which was established 
in 1918, as a prerequisite to agricultural development to carry out intensive scientific research on 
the best methods for the cultivation of cotton and other crops in the Gezira. In 1969, the Agricultural 
Research Corporation (ARC) celebrated the 50th Anniversary of the establishment of the GRS 
with an International Symposium on “the Cotton Growth in the Gezira Environment” in which 
twenty six papers on various aspects of cotton research were presented, including soils, rotations, 
nutrition, water relations, crop husbandry, agricultural economics, mechanization, genetics and 
crop protection.  
ARC has undergone fundamental changes commensurate with the development of agricultural 
sector in the Sudan. Over the past five decades, tremendous achievements have been realized, 
including the development of new varieties, improved agronomic practices and natural resources 
management practices. It’s very important to take time to look back at past and present successes, 
to celebrate our accomplishments and to look forward for the future. 
In celebration of that historical milestone, ARC is planning to organize a scientific symposium, an 
exhibition and field tours. The symposium will gather ARC researchers from around the country 
with educators, extension personnel, policy makers, government officials and other partners to 
highlight current research results, identify key knowledge gaps and Stimulate strategic action plan 
for the future.
Objective: To review the current situation of agricultural research, showcase its achievements, 
examine the challenges facing it and provide targeted guidance of research programs for the future.

ANNOUNCEMENT

A symposium to mark the 100th Anniversary 
of the Gezira Research Station

“Agricultural Research: Achievements, challenges and future prospects”

December, 2018 • ARC Headquarter • Wad Medani, Sudan
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Welcome Tropical Laboratories Staff - 1902Insect musesum - 1931 - Gift from Welcome 
Laboratories to G.R.S.

Welcome Tropical Laboratories Mr. Balfour Mr. Welcome

Agricultural Research – the 
beginning of the Story

The History of Agricultural Research in 
the Sudan dated back to 1902 with the Establishment of 

the Welcome Tropical Laboratories (WTRL). The story started, when 
the famous drug manufacturer, Sir Henry Welcome visited the Sudan in 1901 and 

established the scientific laboratories within the Gordon Memorial College in Khartoum.
Balfour was born in Edinburgh in 1873 to a famous Medical Doctor, T. A. G. Balfour. He was a keen 

sportsman, and amateur boxer and notable rugby player. Outside the medical profession, for which he wrote 
several papers and publications, Balfour was also a keen writer of historical adventure novels. 
Balfour graduated from Edinburgh with a MB, CM degree in 1894 and joined his father’s medical practice. Within 
two years of leaving Edinburgh University, He entered Cambridge University, specializing in the prevention of 
disease, the field in which he would concentrate the rest of his medical career. 
In April 1900, Balfour travelled to South Africa to serve as a civil surgeon during the Second Boer War. During his 
time in South Africa, he worked under the prominent Scottish parasitologist Patrick Manson, and became an ardent 
student of tropical medicine. 
As the director of the WTRL in Khartoum, Balfour also took up the post of Medical Officer of Health. Within two 
years he was appointed sanitary advisor to the Sudanese government. His new role within Sudan allowed Balfour 
to move in high-profile social circles, bringing him into contact with the likes of Lord Cromer, Lord Kitchener and 
Sir Reginald Wingate. During his time in Khartoum, he reduced deaths by malaria by 90 per cent through the 
removal of mosquito breeding grounds and improving the city’s clean water systems and sanitation. 
In May 1913, 10 years after his arrival, Balfour left Khartoum, a town that he participated in building its health 
system, as the most healthiest place in Africa. 
In 1923 Balfour was appointed Director of the London School of Hygiene & Tropical Medicine and also elected as a 
president of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene in 1925-1927. In the 1930, he was promoted KCMG, 
thus becoming Sir Andrew Balfour. However, in spite of all these commitments, Balfour never ceased to be interested 
in health and medical developments in Sudan. He used his influence to support the establishment of the Kitchener 
School of Medicine in Khartoum. He was also one of the most active members of the Governing Body of the Gordon 
College in London which he joined on his resignation and which he continued to serve until his death in 1931.



Gezira Research Station - 
Chronology of Achievements

1950s:
ARC saved the Sudan’s cotton from total extinction due to leaf curl virus  disease and bacterial  blight by breeding resistant  
cotton varieties. 

1960s:
ARC laid down the basis for intensive & diverse farming systems through development and dissemination of production 
packages adapted to different ecological zones.

1970s:
Expansion of Wheat production into hot  dry environments: 
ARC with ICRDA, CIMMYT and Global 2000 has developed heat tolerant varieties  adaptable to hot conditions of the Sudan. 

1980s:
• With support from FAO and the 
• Netherlands, ARC implemented a program for development and application of IPM in cotton, which resulted in reduction 

of 
• sprayings from  9-14 to 2-3 per season.
• The release of 1st Sorghum hybrid in SSA in  cooperation with ICRISAT & INSORMIL

1990s:
Development and dissemination of two improved sorghum varieties: Wad Ahmed and Tabat, still dominating the sorghum 
production areas in irrigated, rainfed traditional and mechanized farming subsectors.

2000s:
A number of new varieties and hybrids of high yield and high quality in field, horticultural and forage crops, suitable 
for irrigated and rain-fed agriculture, have been developed by ARC. Development has focused on crops that are 
tolerant to biotic and abiotic stresses 

2010s:
The cotton variety “Sini 1”: the first ever genetically modified crop released in Sudan is expected to 
raise the stagnant or falling cotton  productivity.  

2012:
ARC with support from ASARECA won the fight against striga with the release of the first 
ever Striga resistant cultivars in Africa:
1. ASARECA-T
2. ASARECA-W
3. ASARECA-G1
4. ASARECA-G2
They are expected to boost sorghum productivity and 
enhance farmers’ income and food security in the 
region 



بسم اهللا الرحمن الرحيم
عغؤئ الئتعث الجراسغئ

اقتافال بالثضرى المؤعغئ قظحاء طتطئ بتعث الةجغرة
الطةظئ السطغا

Ú°ùM óªfi º«gGôHG ôμHƒHG QƒàcO -á«YGõdG çƒëÑdG áÄ«g ΩÉY ôjóekÉ°ù«FQ

ídÉ°U ôªY ∫OÉY öù«ahôH -á«YGQõdG çƒëÑdG áÄ«g ΩÉY ôjóe ÖFÉfkÉHhÉæe kÉ°ù«FQ

OhhGO óªMG ¬∏dG ™aO öù«ahôH -Iôjõ÷G çƒëH á£fi ôjóekGQô≤e

ï«°ûdG óªfi áYÉ°ùª°S ¿ÉªãY ¢Sóæ¡ŸG -Iôjõ÷G ´höûe ßaÉfikGƒ°†Y

óªMCG óªfi ôμHÉH √ó«MƒJ IQƒàcO -ájOÉ°üàbE’G OQGƒŸGh êÉàfE’G IQGRh π«chkGƒ°†Y

¬∏dGóÑY ihóY ΩÉ°üY QƒàcO -Iôjõ÷G á©eÉL - á«YGQõdG Ωƒ∏©dG á«∏c ó«ªYkGƒ°†Y

óªMCG ≥jó°üdG ∫Éªc öù«ahôH -¤hódG ¿hÉ©àdGh á«ãëÑdG èeGÈ∏d áeÉ©dG IQGO’G ôjóekGƒ°†Y

ÚeC’G óªfi öùdG ¢SÉÑY öù«ahôH -á©HÉàŸGh §«£îà∏d áeÉ©dG IQGO’G ôjóekGƒ°†Y

√ƒé¡dG º«gGôHG ¬∏dG óÑY öù«ahôH -äÉeƒ∏©ŸGh ájöûÑdG OQGƒŸG á«ªæàd áeÉ©dG IQGO’G ôjóekGƒ°†Y

¤ƒŸG π°†a óªMG ¢ùfG öù«ahôH -Égöûfh ¬aô©ª∏∏≤æd áeÉ©dG IQGO’G ôjóekGƒ°†Y

≥jó°üdG QOÉ≤dG óÑY óªMCG öù«ahôH -ájQGO’Gh á«dÉŸG ¿ƒÄ°û∏d áeÉ©dG IQGO’G ôjóekGƒ°†Y

∑QÉÑŸG QOÉ≤dG óÑY ø°ùM öù«ahôH -äÉaÓd á∏eÉμàŸG IQGO’G õcôe ôjóekGƒ°†Y

ídÉ°U óªMCG óªfi QƒàcO -äÉÑædG ájò¨Jh √É«ŸGh ≈°VGQ’G äÉeGóîà°SG õcôe ôjóekGƒ°†Y

É°û©dG ≈◊G óÑY É°û©dG öù«ahôH -∫Ó¨dG çƒëH õcôe ôjóekGƒ°†Y

óªfi º«gGôHG ôgÉ£dG QƒàcO -á«YGQõdG á«JÉÑædG á«KGQƒdG OQGƒŸG çƒëHh áfÉ«°U õcôe ôjóekGƒ°†Y

QÉ°üYƒHG ø°ùM óªMG öù«ahôH -á«àjõdG π«°UÉëŸG çƒëH õcôe ôjóekGƒ°†Y

≈Ø£°üe óªfi óªMG öù«ahôH -¿É£b’G çƒëÑd ≈eƒ≤dG ≥°ùæŸGkGƒ°†Y



دبلــوم الزراعة - كلية  غــردون التذكارية  -
1949م.  

بكالريوس الزراعة  جامعة لندن. -
أســتاذ باحــث مشــارك الكليــة الملكيــة  -

البريطانية للعلوم الزراعية جامعة لندن.
دكتوراة جامعة توتنق هام انجلترا 1963م.  -
1964 - 1965 نائــب مدير قســم البحوث  -

الزراعية. 
1965-1967 رئيس قسم البحوث الزراعية  -

وقسم بحوث الحشائش.
لهيئــة  - عــام  مديــر  كأول   1971-1967

البحوث الزراعية عقب انشائها. 
توفي فــي يــوم 2018/9/29م رحمه اهللا  -

رحمة واســعة مــع الصديقين والشــهداء 
وحسن اولئك رفيقا.

اليوبيل الذهبي لمحطة بحوث الجزيرة يناير 1969

المديرون البريطانيون السابقون يتوسطهم د.حسين إدريس


