


 

 ندوة علمٌة بعنوان

 التشتٌل فً الساحل السوري الجدوى االقتصادٌة لزراعة الذرة السكرٌة بطرٌقة
 محطة بحوث الجماسة  –مكان التنفٌذ: مركز بحوث طرطوس 

  7/7/5102تارٌخ التنفٌذ: 

 : منفذوا النشاط

م.علً مسعود )محطة -م.محمود معال -نحة م.جمال -م.أحمد خلٌل -م.فادي عجً -سمٌر األحمد  د. 

 بحوث الجماسة( 

 م. حسٌن دٌب ( -م. محمد شلهوم   -عناصر دائرة نقل التقانة )  م. طاهر الخلٌل 

 ائج ملخص عن النشاط واهم النت

تبرز أهمٌة الذرة السكرٌة من استخدامها فً تغذٌة اإلنسان مسلوقة أو مشوٌة كما تستعمالن 

كمادة أولٌة فً بعض الصناعات الغذائٌة وتستخدم الذرة السكرٌة فً تحضٌر بعض السلطات لطعمها 

ٌة من الحلو مقارنة بطعم حبوب الطرز األخرى من الذرة الصفراء كما تمتاز باحتوائها على نسبة عال

وتحتوي حبوب الذرة السكرٌة فً طور النضج اللبنً على مكونات هامة عدٌدة منها:  ,البروتٌن نسبٌاً 

ملغرام( والزٌت  35والتربتوفان  032% )الحمض األمٌنً اللٌسٌن 7.5% والبروتٌن 77الرطوبة 



% 7.4 % الذي ٌتضمن7.2% والنشاء 2.3% )السكر الكلً 05.2% والكربوهٌدرات المتاحة 5.2

 ملغرام 31% فركتوز( وتشكل الكاروتٌنات حوالً 1.3% جلوكوز 1.7سكروز و

 طن/ هكتار من العرانٌس الخضراء. 07وٌقدر إنتاج الصنف المحلً فٌحاء بحوالً 

تبعاً للظروف البٌئٌة السائدة فً  7/ 01ولغاٌة  7/ 0اعتباراً من  ٌمكن زراعة الذرة السكرٌة

قصٌرة النهار  (C4)ل الذرة الصفراء من المحاصٌل رباعٌة الكربون سورٌة ومن المعروف أن محصو

حزٌران حٌث تبدأ ساعات النهار باالنخفاض وتزداد ساعات اللٌل  50التً تتنبه لإلزهار اعتباراً من 

ولذلك فإن هذا المحصول المحب للحرارة نسبٌاً وللضوء فعلٌاً ٌحتاج إلى نهار طوٌل أثناء نموه 

ن تكوٌن مجموع خضري مناسب لعملٌة تمثٌل ضوئً بناءة وإلى نهار قصٌر أثناء الخضري لٌتمكن م

 .  مرحلة اإلزهار والنضج وعلى ذلك فإن تحدٌد موعد الزراعة المناسب سٌؤثر على غلة هذا المحصول

 إن زراعة الذرة السكرٌة فً الموعد المناسب أو المثالً ٌعترضه عدة عقبات أهمها:

  حكزُفُت يًب َؤدٌ إنً انخأخز بًىعذ انشراعت.سراعت انذرة كعزوة 

  بشراعت انذرة بسبب احخًبل حذود انصقُع انزبُعٍ. 4/ 1ال حسًح انظزوف انبُئُت قبم 

نذنك فئٌ أٌ طزَقت أو حقبَت حخُح نُب انشراعت فٍ انًىعذ انًُبسب سُُعكس اَجببُب عهً غهت انذرة 

 انسكزَت.

 : األهًُت انخطبُقُت نهبحذ

 ت انخشخُم بًُى ببدراث انذرة فٍ ظزوف غُز يىاحُت )انصقُع انزبُعٍ( ضًٍ انًشخم حسًح طزَق

رى حُقم إنً انحقم فٍ انىقج انًُبسب إلكًبل دورة حُبحهب وبًب َخالءو يع يزاحم انًُى 

 انفُُىنىجُت نهذرة.

  اخخصبر انفخزة انشيُُت انخٍ َشغههب يحصىل انذرة حخً حصبد انعزاَُس انخضزاء يٍ أرض

 انحقم.

 .انحصىل عهً إَخبجُت يقبىنت يٍ انعزاَُس انخضزاء فٍ وحذة انًسبحت وبصىرة اقخصبدَت 

  .حفبدٌ اإلصبببث انحشزَت وانًزضُت انخٍ َشخذ حأرُزهب عُذ انشراعت انًخأخزة 

 بُبًء عهً يب حقذو َهذف هذا انبحذ إنً: 

 اعت يببشزة فٍ انحقم.يقبرَت غهت انطزس انًشروعت بطزَقت انخشخُم يع غهخهب عُذ انشر .1

 دراست انجذوي االقخصبدَت نهذِ انطزَقت وإيكبَُت حطبُقهب فٍ سراعت انذرة انسكزَت. .2


