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 تقـديم

بالنيابة عن الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية واللجنة العلمية للمؤتمر أود أن 
للهيئة العامة للبحوث  ركوا في المؤتمـر العلمـي الحادي عشرأشكر كل الذين شا
 . 2016العلمية الزراعية 

لقد مضت سنتان منذ انعقاد المؤتمر العاشر ورغم كل الظروف والتحديات فإن 
العاملين في البحث العلمي يصرون على متابعة الجد والكد لتطوير القطاع 

ورود األرض  تخرجإلى الوجود كما  فإن هذا المؤتمر شق طريقهولذلك  ،الزراعي
نبت لت هنا ت  امن بين الصخور لتداعب الحياة وتقول لها أن بذوري ما ز  المعطاءة
علميا  لتبادل الخبرات والمعارف  طيب والجمال. يشكل المؤتمر ملتقى  الخير وال

والمهارات بين الباحثين وتطوير البحث العلمي، كما يشكل حافزا  لنا جميعا  في 
مرار العطاء والوفاء وكلنا أمل في التعافي المبكر والسريع لبلدنا مما حل به است

يمان حقيقي بعودة األمان واالستقرار  بأيدي العابثين والجاهلين، ويغمرنا شعور وا 
لجميع أجزاء الوطن سريعا  جدا  بفضل وجود وجهود المخلصين له ولحبات ترابه 

 الطاهرة. 

ذين ساهموا في التحضير لهذا المؤتمر السيما لجان الشكر الخاص والجزيل لكل ال
لوال جهود وتعاون جميع الزمالء  ظهرالمؤتمر. هذا وما كان هذا النشاط العلمي لي

العاملين في البحث العلمي الزراعي في مختلف أرجاء سوريا ومؤسساتها ولوال 
من بحث  229تقدم للمؤتمر ، فقد ووفائهم لرسالتهم مثابرتهم على عملهم واخالصهم

الباحثين العاملين في الهيئة والجامعات السورية والجهات البحثية المختلفة في 
سوريا وكم كنا نتمنى لو كان بإمكاننا األخذ بها جميعا ، إال أننا كنا مضطرين 
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الصطفاء بعضها واالعتذار عن البقية رغم أهميتها وقيمتها العلمية بما يتناسب مع 
 .كبوسترعرض  30و ا  شفهيا  عرض 54تضمن المؤتمر  اإلمكانيات المتاحة حيث

كما نتقدم بالشكر لكل الجهات الحكومية والدولية التي شاركت في تقديم الدعم  
اللوجستي والمادي إلنجاح هذا المؤتمر واخص بالشكر وزارة الثقافة وفريقها العامل 

د جلسات في مكتبة األسد لجهودهم الخاصة بتوفير األجواء المالئمة النعقا
وفعاليات هذا المؤتمر. وتقدر الهيئة مساهمة المركز الدولي للبحوث الزراعية في 

 ( وتعاونه الدائم والمميز مع الهيئة. ICARDAالمناطق الجافة )

 فريق الوزارةو الزراعة واإلصالح الزراعي كما أتوجه ببالغ الشكر والتقدير للسيد وزير 
هيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية ولعملها لدعمهم المستمر والمنقطع النظير لل

بدورها ودور البحث العلمي في واالهتمام الرسمي األمر الذي يعكس اإليمان 
  النهوض بواقعنا الزراعي.

 

 المدير العام

 د. حسني إبراهيم الزعيب
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 أهداف المؤتمر: .1
 .الحديثة األبحاث العلمية الزراعية أهم عرض نتائج -
 .وتحفيز الباحثين الستمرار المثابرةالعمل وآلياته  تطويرالخبرات واألراء و تبادل  -
التي تحمل قيمة ى توصيات هامة لتطبيق نتائج البحث العلمي الزراعي الوصول إل -

 .تطبيقيةاقتصادية 
 

 محاور المؤتمر: .2
 المحاصيل الحقلية. -

 الموارد الطبيعية. -

 وقاية النبات. -

 حيوية.التقانات ال -

 الدراسات االقتصادية واالجتماعية. -

 تكنولوجيا األغذية -

 البستنة. -

 وراثية.الصول األ -

 ية.الثروة الحيوان -

 
 منشورات المؤتمر:  .3

إضافة  شفهية وكملصقات )بوسترات(في المؤتمر كعروض  ملخصات البحوث المشاركةكتيب 
 .كما سيتم عرض الملخصات المقبولة على موقع الهيئة ،برنامج المؤتمرإلى 
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 ؤتمرـــــــان المـــــــلج .4

 اللجنة العلمية للمؤتمر .أ

 رئيسا   ام للهيئةالمدير الع براهيم الزعبي   إحسين د. 
 عضوا   معاون المدير العام د. موفق جبـــور

 عضوا   مدير إدارة بحوث المحاصيل ثامر حنيشد. 

 عضوا   مدير إدارة الدراسات االقتصادية واالجتماعية فايز المقدادد. 

 عضوا   الوراثية األصول قسم رئيس وجهاني يوسفد. 

 عضوا   مركز بحوث حلب أحمد حاج سليماند. 

 عضوا   إدارة بحوث البستنة  بيان مزهرد. 

 عضوا   رئيس قسم التقانات الحيوية شهيناز عباسد. 

 عضوا   إدارة بحوث وقاية النبات فايز اسماعيلد. 

 عضوا   إدارة بحوث الموارد الطبيعية حسان درغامد. 

 عضوا   مركز بحوث الالذقية مهند منىد. 

 عضوا   غذيةقسم تكنولوجيا األ م. ساطع السعيد

 

 التنظيمية للمؤتمراللجنة  .ب

 رئيسا   معاون مدير إدارة بحوث البستنة    خلدون طيبةد. 
 عضوا   رئيس قسم التأهيل والتدريب حمد مارديني. مم

 عضوا   رئيس قسم العالقات العامة والدولية بشيرة تللو
 عضوا   إدارة بحوث المحاصيل م. محمد مروان الدبس 

 عضوا   إدارة بحوث وقاية النبات يم. عادل المنوف

 عضوا   الوراثية األصول قسم م. أسامة مهرة 

 عضوا   قسم العالقات العامة والدولية نوال الخربان

 عضوا   إدارة بحوث الموارد الطبيعية م. هشام بركات 

 عضوا   إدارة بحوث البستنة  م. محمد عزام ديوب

 ضوا  ع قسم الرقابة الداخلية م. مأمون قريش 

 عضوا   إدارة بحوث البستنة  طالل الجوساني
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 البحوثملخصات  .5

 

 المحاصيل الحقلية بحوث. 1.5  

 ص )عرض شفهي(
نتاجيـــة القمـــإ البعـــل فـــي منـــاطق اســـتقرار متباينـــة وفـــق ســـيناريوهات  -التنبـــؤ لقـــيم التبخـــر نـــتإ وا 

 PGSGC 9متعددة باستخدام نموذج المحاكاة 

 القاسـي القمـإ لمحصـولي اإلنتاجيـة الكفـاءة تحسـين فـي الحافظة لزراعةا نظام تطبيق أهمية تقييم
 المستدامة الزراعية التنمية وتحقيق والعدس

10 

 11 األولى االستقرار منطقة الشتوي في الحمص محصول إنتاجية في الزراعة مواعيد أثر تجربة
 القلـع حتـى األيـام وعـدد الصـيفية الزراعة لموعد( .Beta vugaris L) السكري  الشوندر استجابة
 حماه محافظة في

12 

 13 المائي اإلجهاد لتحمل القاسي القمإ من أصناف أداء تقيم
ــــــــــة دراســــــــــة ــــــــــة وراثّي ــــــــــة للغّل ــــــــــين فــــــــــي أخــــــــــر   وصــــــــــفات الحبي   الطــــــــــري  القمــــــــــإ مــــــــــن هجين
(Triticum aestivum L.) 

14 

 15 السلبية آثارها من الحد في السكري  الشوندر في الزهرية الشماريخ قطع عملية دور
  

 ص عرض بوستر()
 تـأثير تحـت( .Beta vulgaris L) العلفـي الشـوندر مـن أصـناف لعـدة اإلنتاجيـة الصـفات تقيـيم
 16 الغاب في نباتية كثافات عدة

 17 في ظروف الزراعة المطريةللقمإ القاسي ومكوناتها لورقة العلم في الغلة الحبية مساهمة ا
 18 السمسم من وراثيين زينلطرا التربوية القيمة دراسة
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نتاجية القمح البعل في مناطق استقرار متباينة وفق -التنبؤ لقيم التبخر نتح وا 
 PGSGCسيناريوهات متعددة باستخدام نموذج المحاكاة 

 (2)أحمد حاج سليمانو  (2)عبد هللا اليوسفو  (1)أحمد شمس الدين شعبان
  shaabany57@gmail.comكتروني: الل. البريد االمحاصيل الحقلية كلية الهندسة الزراعية، قسم جامعة حلب، .(1)

 ، مركز بحوث حلب.الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية .(2)
 

 الملخص: 

نتاجية القمإ البعل فـي محافظـة حلـب باسـ تخدام أجريت هذه الدراسة بهدف توقع كميات التبخر نتإ وا 
وفق سيناريوهات مختلفة تضمنت  PGSGC (Plant Grows Small Grain Crops)نموذج المحاكاة 

ـــد زراعـــة: مبكـــر  ـــة مواعي ـــة )الســـفيرة(. وثالث ـــة(، ثالث ـــة )الزرب ـــى )يحمـــول(، ثاني ـــاطق اســـتقرار: أول ثـــالث من
النصف األول من )النصف األول من تشرين الثاني(، متوسط )النصف الثاني من تشرين الثاني(، متأخر )

كانون األول(، وطرازين محصوليين مختلفين بطول موسم النضج، األول طراز مبكر النضج والثـاني طـراز 
باسـتخدام قـيم يوميــة  2015إلـى عـام  1998متـأخر النضـج. تمـت المحاكـاة خـالل الفتـرة الممتـدة مـن عـام 

أظهــرت نتــائج المحاكــاة تباينـــا   لــدرجات الحــرارة الصــغر  والعظمــى واإلشــعاع الشمســي والهطــل المطــري.
واضــحا  فــي منحنيـــات تطــور التبخــر التراكمـــي والنــتإ التراكمــي، وكـــذلك تــراكم المــادة الجافـــة )غلــة حيويـــة 
وحبيـة(. تـم تحديـد بدايـة فتـرة الجفـاف األرضـي باأليــام والفتـرة التـي تقـل فيهـا كميـة المـاء القابـل لالســتهالك 

(FTSW.عــن ظــروف االمتصــاص المثاليــة )  )تراوحــت كميــات التبخــر نــتإ بــين الســيناريوهات )التواليــف
ملــم. بينمــا تراوحــت فــي موقــع الزربــة مــن  220.9إلــى  207.9المختبــرة فــي موقــع الســفيرة بالمتوســط مــن 

ملـم. وقـدرت كميـة المـاء المتبخـرة  296.1إلـى  279.4ملم، وفي موقع يحمـول مـن  248.9إلى  231.1
-52مــن مجمــوع األمطــار الهاطلــة فــي الســفيرة، وبــين  %64-57بــين  حســب الســيناريوهات المختلفــة مــا

في يحمول. انخفضت الغلة الحبية لد  استخدام الطراز المبكر في النضـج  %49-41في الزربة و 58%
كــغودونم مقارنــة مــع تــأخير موعــد الزراعــة إلــى  53.8و 39.3و 39.5فــي موعــد الزراعــة المبكــر بمقــدار 

كـغودونم لـد  تـأخير موعـد الزراعـة إلـى الموعـد  92.7و 65.6و 64.0مقـدار الموعد الثـاني. وانخفضـت ب
الثالث وذلك في كل من السفيرة والزربة ويحمول على التوالي. أظهـر اسـتخدام الطـراز المتـأخر فـي النضـج 

 48( ناجمة عـن التـأخير فـي موعـد الزراعـة وهـي تمثـل فقـدا  بمقـدار %19في موقع يحمول أقل نسبة فقد )
ن هـذا الفقـد بتـأخير كغودون م عند تأخير موعد الزراعـة مـن الموعـد المبكـر إلـى الموعـد المتوسـط التبكيـر، وا 

ألف طن بالنسـبة للمسـاحة المزروعـة بـالقمإ البعـل فـي منطقـة اعـزاز  17.115موعد الزراعة يقدر بحوالي 
 .2015و2014)يحمول( خالل موسم 

  قمإ. ،PGSGCنتإ، نمو وتطور، مناطق استقرار، -محاكاة، رطوبة تربة، تبخر الكلمات المفتاحية:

mailto:shaabany57@gmail.com
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 تقييم أهمية تطبيق نظام الزراعة الحافظة في تحسين الكفاءة اإلنتاجية
 والعدس وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة القاسي لمحصولي القمح

 (3)عمران يوسفو  (2)حسين المحاسنةو   (1)منال عثمان

 ، إدارة بحوث المحاصيل.زراعيةالهيئة العامة للبحوث العلمية ال .(1)
  .قسم المحاصيل الحقلية، الزراعة، كلية جامعة دمشق .(2)
 .الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، مركز بحوث القامشلي .(3)
 

 :الملخص

-2013و 2013-2012ن فذت التجربة في مركز بحوث القامشلي خالل الموسمين الزراعيين 

( ضمن ظروف الزراعة الحافظة بالمقارنة 9ف القمإ القاسي )شام، بهدف تقييم أداء صن2014
وبتطبيق الدورة الزراعية مع محصول العدس بالمقارنة مع غياب الدورة التقليدية، مع الزراعة 

 ، بواقع ثالثة مكررات.وفق تصميم القطاعات العشوائية الكاملة المنشقة الزراعية، وضعت التجربة
أعلى معنويا  في محصول القمإ كان دد الحبوب في وحدة المساحة أن متوسط ع أظهرت النتائج

 4631) اعيةزر الدورة ال تطبيقول تحت ظروف الزراعة الحافظة مع خالل الموسم الزراعي األ

ول تحت ظروف متوسط وزن األلف حبة أعلى معنويا  خالل الموسم الزراعي األ ، وكان(2-حبة.م
على أ الحبية كان  الغلة، ولوحظ أن متوسط (غ 45.50)راعية الزراعة الحافظة وبوجود الدورة الز 

 يق الدورة الزراعيةبول تحت ظروف الزراعة الحافظة مع تطلموسم الزراعي األخالل ا معنويا  
أظهرت النتائج أن متوسط عدد البذور في وحدة  بالنسبة لمحصول العدس،(. 1-كغ. ه 3364)

بذرة.  4849عي األول تحت ظروف الزراعة الحافظة )المساحة أعلى معنويا  خالل الموسم الزرا 
بذرة أعلى معنويا  خالل الموسم الزراعي األول تحت ظروف  100وكان متوسط وزن  ،(2-م

، ولوحظ أن متوسط الغلة البذرية كان أعلى معنويا  خالل الموسم (غ4.367)الزراعة الحافظة 
(، مما يشير إلى إمكانية 1-هكتار كغ. 1806الزراعي األول تحت ظروف الزراعة الحافظة )

 تطبيق نظام الزراعة الحافظة بنجاح لزيادة إنتاجية محصول العدس في نظم الزراعة الجافة. 

الزراعة الحافظة، محصول القمإ، محصول العدس، اإلنتاجية، التنمية الكلمات المفتاحية: 
  المستدامة.
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في منطقة  الشتوي  تجربة أثر مواعيد الزراعة في إنتاجية محصول الحمص
 االستقرار األولى

وبسام  (2)وجميل ملكي (2)وحسين شكري  (2)وسامي عثمان (1)وزهور خميس (1)عال مصطفى
 (2)وهد  خلف (2)حسين شورشو  (2)وعادل محي الدين (2)العبوش

 

  moustafa@hotmail.com-o، إدارة بحوث المحاصيل، قسم الحزم التكنولوجية. الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية(. 1)
 (. الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، مركز بحوث القامشلي. 2)

 

 ص:خملال

في مركز بحوث القامشلي التابع للهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، نفذ هذا البحث 
تحديد موعد بهدف  ،2015و2014، 2014و2013، 2012و2011خالل ثالثة مواسم زراعة 

الزراعة األمثل لمحصول الحمص الشتوي لسالالت مبشرة مقارنة مع األصناف المعتمدة في 
وضعت على اإلنتاجية. منطقة االستقرار األولى، وتأثير تفاعل مواعيد الزراعة والطرز الوراثية 

بينت نتائج التحليل اإلحصائي إلى  شقة.التجربة وفق تصميم القطاعات العشوائية الكاملة المن
( 1-كغ. ه 1322كانون األول ) 1وجود فروق معنوية بين المواعيد المدروسة، واحتل الموعد 

كما ، %25كانون الثاني( وبزيادة قدرها  15المرتبة األولى وتفوق على موعد الزراعة المتأخر )
، وسجل الصنف %5تأخرة وصل حتى حبة عند الزراعة الم 100لوحظ انخفاضا  معنويا  لوزن 

مع  4، بينما حقق تفاعل الصنف غابأعلى غلة حبية متفوقا  على كافة السالالت المبشرة 4غاب
( وتفوق على كافة تفاعل الطرز 1- كغ.ه 1506كانون األول أعلى غلة حبية ) 1موعد الزراعة 

في الموعدين S99-453 شرة المدروسة مع الموعد المتأخر، باإلضافة لتفوقه على الساللة المب
ولم يسجل تفوقا  على كانون األول، 1في موعد  S99-350كانون األول والثاني، والساللة  15

-f95مع موعد الزراعة في كانون األول، مما يشير إلى أهمية الساللة  f95-67تفاعل الساللة 
 وأهمية دراسة تفاعل الطرز الوراثية مع موعد الزراعة.  67

 الحمص، مواعيد زراعة، تفاعل موعد مع طراز وراثي، غلة حبية. مفتاحية:الكلمات ال

  

mailto:o-moustafa@hotmail.com
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( لموعد الزراعة الصيفية وعدد .Beta vugaris Lاستجابة الشوندر السكري )
 األيام حتى القلع في محافظة حماه

 (2)وأحمد العلي (2)وأحمد فهد الراعي (1)انتصار الجباوي 

  dr.entessara@gmail.com السكري  قسم الشوندر، إدارة بحوث المحاصيل، لزراعيةالهيئة العامة للبحوث العلمية ا(. 1)
 .مركز بحوث حماه ،(. الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية2)

 الملخص:

الرقة ودير الزور( اعتمدت زراعة الشوندر السكري في العروة الصيفية في المنطقة الشرقية )
، ونظرا  لما حققته من مميزات، وجد أن هناك حاجة ملحة لتنفيذ هذه 2013في سورية نهاية العام 

التجربة في باقي المحافظات. على ضوء هذا أقيمت تجربة حقلية بمركز بحوث حماه التابع 
ء صنفين من لتقويم أدا 2015و2014للهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية خالل الموسم 

الشوندر السكري أحدهما وحيد الجنين )ديتا( واآلخر متعدد األجنة )ريدا( تحت تأثير ثالثة مواعيد 
يوم من الزراعة،  225، و210، 195وثالثة مواعيد للقلع هي:  9و1و 8و15، 8و1للزراعة هي: 

د من من أجل تحديد أنسب موعد للزراعة والقلع وأفضل األصناف للحصول على أعلى مردو 
الجذور والسكر. نفذ البحث وفق تصميم القطع المنشقة ألكثر من مرة وبثالثة مكررات. أوضحت 

يوم من الزراعة، أد  إلى زيادة معنوية في  225وحتى  195النتائج أن تأخير موعد القلع من 
. كما ازداد %3.5وانخفاض غير معنوي في نسبة السكر بنسبة  39.7المردود الجذري بنسبة 

مع تأخير موعد القلع. وبالنسبة لموعد الزراعة،  %39.6ود السكر بصورة معنوية بنسبة مرد
قد أد  الرتفاع المردود الجذري والسكري  9و1وحتى  8و1لوحظ أن تأخير موعد الزراعة من 

. %1.4على التوالي، وارتفاع في نسبة السكر بنسبة قدرت بنحو  %37.3و %33معنويا  بنسبة 
هما األنسب للشوندر  9و1يوم من الزراعة والزراعة في الموعد  225ى عمر يعتبر القلع عل

السكري المزروع في العروة الصيفية ضمن ظروف محافظة حماه. وبالنسبة لألصناف، بينت 
النتائج تفوق الصنف ديتا وحيد الجنين على مستو  جميع مواعيد الزراعة والقلع، في المردود 

طنوهـكتار(، بداللة إحصائية عالية  7.45دود السكر الفعلي )طنوهكتار( ومر  54.2الجذري )
( بفروق ال تذكر %16.3مقارنة مع الصنف ريدا متعدد األجنة الذي أعطى نسبة سكر أعلى )

 (.%16.1عن الصنف ديتا )

   الشوندر السكري، العروة الصيفية، مواعيد الزراعة، مواعيد القلع، األصناف.الكلمات المفتاحية: 

mailto:%20dr.entessara@gmail.com
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 أداء أصناف من القمح القاسي لتحمل اإلجهاد المائيتقيم 
 

وسناء  (1)وفادي أبو ركبة (3)وأحمد حاج سليمان (2)ومأمون خيتي (1)عبدالرزاق اسعود
 (1)السليمان

 مركز بحوث درعا، محطة بحوث ازرع.الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، (. 1)
 يل.(. جامعة دمشق، كلية الزراعة، قسم المحاص2)
 مركز بحوث حلب.الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، (. 3)

 
 الملخص:

نفذ هذا البحث في محطة البحوث العلمية الزراعية في ازرع التابعة للهيئة العامة للبحوث    

، 7، حوراني، بحوث5، شام3العلمية الزراعية لتقييم أداء ستة أصناف من القمإ القاسي )شام

 –2010لتحمل اإلجهاد المائي في مرحلة اإلشطاء في الموسم الزراعي ( 1، دوما11بحوث

صممت التجربة وفق تصميم القطاعات العشوائية الكاملة المنشقة، أظهرت نتائج التحليل  2011

اإلحصائي وجود تباين وراثي ما بين األصناف في تحمل اإلجهاد المائي، أظهر الصنف حوراني 

أعلى قيمة لعدد الحبوب  7( فيما أظهر الصنف بحوث191) 2أعلى قيمة بعدد السنابل وم

أعلى  5(، وأعطى الصنف شام27.1(، والصنف حوراني أعلى وزن لأللف حبة )34.1بالسنبلة )

أدنى قيمة للغلة الحبية  7غ(، فيما سجل الصنف بحوث 239.4غلة حبية في المتر المربع )

  غ( تحت ظروف اإلجهاد المائي.  182.8)

 اإلجهاد المائي، قمإ قاسي، الغلة الحبية.     لمفتاحية:الكلمات ا
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 دراسة وراثّية للغّلة الحبية وصفات أخرى في هجينين من القمح الطري 

(Triticum aestivum L.) 
 (1)وليد العكو  (2)محمود الشباكو  (1)جالل شعبان عبود

  jalal.abboud@yahoo.comاصيل، ، إدارة بحوث المحالهيئة العاّمة للبحوث العلمّية الزراعّية(. 1)
 .قسم المحاصيل الحقلّية، كّلّية الزراعة، جامعة البعث(. 2)

 

 الملخص:

التابعة للهيئة العامة للبحوث العلمّية  الحقلية المحاصيل لبحوث قرحتا محطة ن فّ ذ البحث في
و ضعت التجربة  ،2013و2012و 2012و2011موسمين الزراعيين الزراعّية في سورية خالل ال

وفق تصميم القّطاعات العشوائّية الكاملة بثالثة مكّررات، حيث استخدمت طريقة تحليل 
وعدد األيام حتى  ،متوسطات األجيال لدراسة المعايير الوراثّية لصفات عدد األيام حتى اإلسبال

في النبات، وعدد الحبوب في السنبلة، والغّلة الحبية في النضج، وارتفاع النبات، وعدد السنابل 
سويد(. أظهرت   ×1(، و)عزاز4دوما  ×7النبات في هجينين فرديين من القمإ الطري )غيرويل

النتائج أّن الفعلين الوراثيين التراكمي والسيادي كانا عاليا المعنوّية في أغلب الصفات المدروسة 
سيادي على الفعل الوراثي التراكمي، كما بّينت النتائج أّن الفعل مع تفّوق قيم الفعل الوراثي ال

الوراثي التفّوقي أسهم في وراثة معظم الصفات، حيث دلَّ التعاكس بين إشارتي الفعلين الوراثيين 
( من الفعل الوراثي التفّوقي في Duplicateسيادي إلى النوع المزدوج )× السيادي والسيادي 

في الهجين األّول وفي صفات عدد األيام حتى النضج وارتفاع النبات  جميع الصفات المدروسة
وعدد الحبوب في السنبلة في الهجين الثاني، ما يشير إلى أّن االنتخاب لمثل هذه الصفات يجب 
أن يتم بعد عّدة أجيال. وبّينت النتائج أّن تأثير البيئة كان محدودا  في وراثة معظم الصفات 

ق قيم معامل التباين المظهري على معامل التباين الوراثي، وترافقت القيم المدروسة وذلك لتفوّ 
مع  (1F) عالية المعنوّية لقّوة الهجين قياسا  على متوسط األبوين واألب األفضل في الجيل األّول

، كما أوضحت النتائج أّن معظم (2Fتدهوٍر وراثيٍّ مصاحٍب للتربية الذاتّية في الجيل الثاني )
ظهرت قيما  منخفضة إلى متوسطة لدرجة التوريث بمفهومها الضّيق ما يؤكّ د على أّن الصفات أ

معظم هذه الصفات خاضعة في وراثتها للفعل الوراثي الالتراكمي الذي ي نبئ بدوره بقيم منخفضة 
 إلى متوسطة للتقّدم الوراثي من خالل عملّية االنتخاب. 

  الوراثي، درجة التوريث، قّوة الهجين، درجة السيادة.القمإ الطري، الفعل  الكلمات المفتاحّية:

mailto:jalal.abboud@yahoo.com
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 دور عملية قطع الشماريخ الزهرية في الشوندر السكري في الحد من آثارها السلبية
  (2) وانتصار الجباوي  (1)محمود سيدوو  (1)فادي عباس

  .مركز بحوث حمص، (. الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية1)
 الســــــــــــــكري  قســــــــــــــم الشــــــــــــــوندر، إدارة بحــــــــــــــوث المحاصــــــــــــــيل، بحــــــــــــــوث العلميــــــــــــــة الزراعيــــــــــــــةالهيئــــــــــــــة العامــــــــــــــة لل(. 2)

dr.entessara@gmail.com 
 

 الملخص:

تعد ظاهرة الشمرخة في حقول الشوندر السكري من أهم المعوقات التي تعترض زراعة الشوندر      
عرض النخفاض درجات الحرارة خالل موسم النمو في الزراعة الخريفية في السكري في المناطق التي تت

سورية وبخاصة المنطقة الوسطى, حيث تسببت هذه الظاهرة في بعض السنوات كوارث مادية كبيرة 
بالنسبة لمعامل السكر وكذلك لمزارعي الشوندر السكري. لما لهذه الظاهرة من أثر سلبي كبير في 

ي جذور الشوندر السكري. ونظرا  ألهمية الموضوع نّفذ البحث في مركز البحوث انخفاض نسبة السكر ف
، بهدف دراسة تأثير قطع الشماريخ الزهرية 2014و2013العلمية الزراعية بحمص خالل الموسم الزراعي 

في الحد من آثارها السلبية في الصفات اإلنتاجية والنوعية ألربعة أصناف من الشوندر السكري، وهما 
(، واثنان متعددا األجنة هما، الصنف Parade(, والصنف بارادي )Inverstarإنفرستار ) صنفال

DS9008 بيبلوس، والصنف (Byblos.)  التصميم االحصائي المتبع هو تصميم القطع المنشقةSplit 
plot design حيث توضعت مواعيد قطع الشماريخ الزهرية في القطع الرئيسية أما األصناف فوّزعت ،

( P<0.05صورة عشوائية في القطع الثانوية، وبثالثة مكررات. أوضحت النتائج ارتفاع نسبة الشمرخة )ب
( الذي اعتبر أكثر األصناف حساسية وانعدامها في الصنف بيبلوس 67%) DS 9008في الصنف 

نواع ( الذي اعتبر أكثر األصناف مقاومة. وبلغت نسبة الشمرخة المبكرة والتي تعتبر من أخطر أ0%)
( ثم الصنف % 30.2تاله الصنف بارادي ) DS 9008( في الصنف %45الشمرخة أعلى قيمة لها )

(. أد  قطع الشماريخ الزهرية المبكرة إلى ارتفاع وزن %0( وأخيرا  الصنف بيبلوس )%2.4إنفرستار )
الجذر بنسبة  في حين أد  قطع الشماريخ الزهرية المتأخرة إلى رفع وزن  %10.7الجذر بالمتوسط بنسبة 

. أما بالنسبة لنسبة البركس والتي يعتبر ارتفاعها مؤشرا  سلبيا  وتؤثر سلبا  في عملية تصنيع السكر، 1%
في حين أد   %16.9فقد أد  قطع الشماريخ الزهرية المبكرة إلى ارتفاع هذا المؤشر بالمتوسط بنسبة 

وأظهرت النتائج وجود أصناف متعددة . %5.5قص الشماريخ الزهرية المتأخرة إلى رفع البركس بنسبة 
 األجنة أكثر مقاومة للشمرخة بكافة أنواعها بالمقارنة مع األصناف وحيدة الجنين.

  قطع الشماريخ.نسبة الشمرخة، أصناف الشوندر السكري،  الكلمات المفتاحية:

mailto:%20dr.entessara@gmail.com
mailto:%20dr.entessara@gmail.com
mailto:%20dr.entessara@gmail.com
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( .Beta vulgaris Lتقييم الصفات اإلنتاجية لعدة أصناف من الشوندر العلفي )
 تأثير عدة كثافات نباتية في الغابتحت 

 (2)وجيداء عليشة (2)وسمير الجداوي  (1)انتصار الجباوي 

 . dr.entessara@gmail.com  إدارة المحاصيل، قسم بحوث الشوندر السكري ، الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية(. 1)
 حماة. مركز بحوث، مة للبحوث العلمية الزراعيةالهيئة العا(. 2)
 

 لخص:الم

نظرا  لعدم وجود دراسات سابقة حول أفضل المعامالت الزراعية التي يجب تقديمها      
، كان البد من تنفيذ بحث لمعرفة ةالعلفي العالي القيمة الغذائية في سوري لمحصول الشوندر

يادة المردود الجذري مع المحافظة على القيمة التي تساهم في ز  األصنافكثافة وأفضل  أنسب
ذت التجربة الحقلية في الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية في مركز نفّ  .الغذائية كمادة علفية

، بهدف دراسة تأثير 2011و2010و 2010/2009 ينالزراعي ين، خالل الموسمالغاببحوث 
 :صناف من الشوندر العلفي وحيد الجنين وهيألربعة أ اإلنتاجيةالكثافة النباتية في الصفات 

 Starmon ، والصنف ستارمون Splendids الصنف سبلينديدسو  ،Jamon الصنف جامون 
زرعت التجربة  في العروة الخريفية، خالل شهر تشرين األول.، Vermonوأخيرا  الصنف فيرمون 

والتي  سم( 60× 30)وسم(  60× 25سم( و) 50× 30سم( و) 50× 25مسافات، ) بأربعة
نفذت التجربة وفق تصميم  ألف نباتوهـكتار على التوالي. 56و 67,  67, 80تحقق الكثافات 

وبثالثة مكررات. أوضحت نتائج التحليل  Split plot designالقطع المنشقة من الدرجة األولى 
( بالنسبة لمعظم D(، والكثافات)Vاألثر المعنوي لكل من األصناف )للموسمين  االحصائي

)المردود البيولوجي والجذري والخضري )طنوهكتار( ووزن الجذر والمجموع  الصفات المدروسة
(  0.05LSDأقل فرق معنوي ) . بينت نتائج اختبارالخضري للنبات )غ( ونسبة السكروز%(

على باقي  اإلنتاجيةوحيد الجنين في الصفات  سبلينديدسالصنف  لمقارنة المتوسطات، تفوق 
ألف  56نت نتائج التحليل تفوق الكثافة )ة في معظم الصفات المدروسة، كما بيّ األصناف المختبر 
 .األخر  المدروسةمقارنة  مع الكثافات سم،  60x30أي الزراعة على مسافات نباتوهكتار( 

  ، األصناف.اإلنتاجيةالشوندر العلفي، الكثافة النباتية، الصفات  الكلمات المفتاحية:

mailto:dr.entessara@gmail.com
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في ظروف للقمح القاسي ومكوناتها الغلة الحبية  لورقة العلم فيمساهمة ا
 الزراعة المطرية

 (1)وسناء سليمان (1)وفادي أبو ركبة  (3)وأحمد حاج سليمان (2)ومأمون خيتي (1)عبدالرزاق اسعود

 لزراعية، مركز بحوث درعا، محطة بحوث ازرع. االهيئة العامة للبحوث العلمية . (1)

  .قسم المحاصيل الحقلية، كلية الزراعة، جامعة دمشق. (2)

 مركز بحوث حلب.، الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية. (3)
 

 :لخصالم

ن فذ البحث في محطة البحوث العلمية الزراعية في ازرع التابعة للهيئة العامة للبحوث العلمية      
رقة العلم وتأثيرها ، لدراسة الصفات الفيزيولوجية للو 2011 – 2010الزراعية في الموسم الزراعي 

في الغلة الحبية لبعض الطرز الوراثية من القمإ القاسي تحت ظروف الشاهد واإلجهاد المائي 
المطبق خالل مرحلة امتالء الحبوب زرعت التجربة وفق تصميم القطاعات العشوائية الكاملة 

الوراثية المنشقة بثالث مكررات، أظهرت نتائج الدراسة وجود فروقات معنوية بين الطرز 
المدروسة، والمعامالت والتفاعل المتبادل بينها في كل من محتو  الماء النسبي في الورقة العلم، 

بين  كفاءة التمثيل الضوئي للورقة العلم، مساحة الورقة العلم، كما وجدت فروقات معنوية ما
العلم في الغلة الحبية الطرز الوراثية والمعامالت والتفاعل المتبادل بينها في نسبة مساهمة الورقة 

( في الشاهد، % 22.52ومكوناتها، وكان متوسط نسبة مساهمة الورقة العلم في الغلة الحبية )
( في معاملة اإلجهاد المائي، فيما كان متوسط نسبة مساهمة % 25.7ووصلت النسبة حتى )

( فـي % 12.5، % 9.7الورقة العلم  في كل مـن عدد الحـبوب بالسـنبلة ووزن األلف حبة )
( في معاملة اإلجهاد المائي، وكانت أعلى نسبة مساهمة للورقة العلم % 13، %10.2الشـاهد و)

 29.7) 5والصنف شام H. 8150في الغلة الحبية تحت ظروف اإلجهاد المائي في الساللة 
 على الترتيب( لذلك تعد الصفات الفيزيولوجية للورقة العلم أحد المؤشرات الهامة % 28.5، %

الواجب مراعاتها في برامج التربية لغربلة وانتخاب الطرز الوراثية من القمإ القاسي المتحملة 
 للجفاف. 

القمإ القاسي، الورقة العلم، التمثيل الضوئي، الغلة الحبية ومكوناتها،  الكلمات المفتاحية:
  اإلجهاد المائي. 
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 دراسة القيمة التربوية لطرازين وراثيين من السمسم   

 (1)عدرة ليناو  (1)درويش ديماو  (1)ناعسة انغس

  gcsarlat@gamail.comالكتروني: دبري .بحوث الالذقية مركزالهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، (. 1)

 

        :الملخص 

 كما ,زيت  50%من أكثر على بذوره الحتواء الهامة الزيتية المحاصيل من السمسم يعتبر    
 ومادة الطحينية الحالوة منه ويصنع والفوسفور والكالسيوم والكربوهيدرات ينالبروت على يحتوي 
ا سوري في المزروعة الرئيسة المحاصيل من ويعتبرالمأكوالت.  من العديد في يدخل كما الطحينة

نو   .محلية أصناف عليها ويطلق نقية غير أصناف هي سوريا في المتداولة السمسم أصناف ا 
 من طرازين لبذور الزيت نسبة و النباتية الصفات وبعض البذور غلة اسةدر  إلى البحث هذا هدف
مكانية لهما التربوية القيمة لمعرفة السمسم  البحث نفذ .الالحقة التربية برامج في منهما االستفادة وا 

 المادة وتضمنت ,بالالذقية الزراعية العلمية البحوث لمركز التابعة الصنوبر بحوث محطة في
 خالل التجربة زرعت .غامق بني واآلخر فاتإ بني أحدهما السمسم من وراثيين رازينط التجريبية
 بستة تجريبية قطع في الزراعة وتمت مكررات ثالثة في (2013 – 2014) زراعيين موسمين
 .الالزمة وأجريت العمليات الزراعية ,سم 70واآلخر الخط بين والمسافة م 4 وطول خطوط
 تجفيفها وبعد ,التربة سطإ فوق  من بقطعها الفيزيولوجي النضج مرحلة عند النباتات حصدت
 أن الدراسة هذه نتائج أكدت .العصا بوساطة السمسم حزم على بالضرب البذور استخرجت هوائيا  

 البذور غلة بلغت حيث الغامق الطراز على  المدروسة الصفات بكافة تفوق  الفاتإ األول الطراز 
 كانت وكذلك (.ه/كغ  (285بالمتوسط الثاني للطراز وبلغت )ـه/كغ (405 الموسمين متوسط في
 أن لوحظ وقد  54.5%الثاني وللطراز %57 األول للطراز الموسمين متوسط في الزيت نسبة
 األعلى المطرية للهطوالت يعود وهذا الثاني الموسم في أفضل كانت المدروسة الصفات كافة
 تربوية قيمة ذو يكون  أن يمكن الفاتإ األول الطراز إنف وبالتالي ,األول الموسم أمطار مع مقارنة
 .التربية برامج في كبيرة

 .الزيت نسبةارتفاع النبات,  ,السمسم أصناف, غلة البذور, السمسم :مفتاحية كلمات
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 المــــوارد الطبيعية بحوث .2.5

 

 ص )عرض شفهي(
ل ظروف ملحية مختلفة دراسة مد  استجابة بعض المحاصيل العلفية )الدخن( للنمو في ظ

 21 )تربة + ماء(

 22 للبندورة اإلنتاجية الخصائص أهم في الناقص الري  أثر
 23 القطن ونوعية إنتاجية في والبوتاسيوم والفوسفور النتروجين من مختلفة مستويات إضافة تأثير
 24 الشمالي الكبير نهر حوض في التلوث لمصادر ورصد هيدرولوجية دراسة
 تحسين في ودورها( المحاري ) الزراعي الفطر نمو وسرعة إنتاجية على اإلنبات اتبيئ تأثير

 التربة خواص
25 

 الصفراء الذرة لمحصول الري  مياه استخدام كفاءة على مختلفة ري  طرائق استخدام تأثير
 حمص بمحافظة التكثيفية

26 

 27 فةالجا المناطق ظروف في المياه حصاد من التكميلي والري  المياه حصاد
 تحت الزيتون  أشجار إنتاجّية على مختلفة مئوية نسب ضمن الناقص الري  تأثير دراسة بحث
 المائي اليرموك حوض في بالتنقيط الري  نظام

28 

 PPFM وبكتريا بالميثانول للمعاملة( 22 دير صنف) القطن لنبات الفسيولوجية االستجابة
 29 الري  ومستويات

 30 الجافة المناطق ظروف في المراعي لتنمية الصغيرة الحفر نظام باستخدام المياه حصاد
 االستقرار منطقةوالمطرية الظروف تحت المحاصيل بعض إنتاجية في الطبيعي الزيوليت مادة إضافة أثر

 31 للتربة الخصوبية الخصائص بعض وعلى األولى

 عنصري  مراكمة على جبلة في الرميلة نهر جانبي على المنتشرة النباتية األنواع بعض مقدرة
 والكادميوم النحاس

32 

 أنواع ثالث في القاسي القمإ إنتاجية على والعضوي  المعدني التسميد من مختلفة مستويات تأثير
 السورية الترب من

33 

 34 الرقة-الهشم بئر مشروع ترب في الكالسيوم وكربونات الجبس وانتشار توزع دراسة
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 ص عرض بوستر()
 35 حمص بمحافظة القمإ محصــول إنتاجية في الحديثة الري  ائقطر  تأثير
 للتربة األساسية الخصائص بعض في فوسفات السوبر سماد صناعة صرف بمياه الري  تأثير

 الثقيلة العناصر بعض من ومحتواها
36 

 37 العضوية األسمدة من مختلفة ألنواع الزيتون  أشجار استجابة
 38 واألوسط األعلى العاصي حوضي هميا إدارة في النمذجة أهمية
 الري ) الفينولوجية األطوار حسب القمإ محصول على المردود زيادة في التكميلي الري  أثر

 39 (بالتنقيط

 والسطحي( منخفضة مرشات تنقيط،) الموضعي الري  وتقنيات طرق  باستخدام المائي االحتياج
 40 بالنشابية دمشق ريف في ي الر  بحوث محطة في الزيتون  أشجار على( شرائإ حلقات)

 41 الجفافي لإلجهاد اللوز من أصول عدة استجابة دراسة
 األوسط العاصي نهر حوض في( والحيواني النباتي) الحيوي  التنوع على وتأثيره العضوي  التلوث
 42 .الغاب منطقة ضمن

 43 طبالتنقي الري  طريقة باستخدام السوداني الفول إنتاجية في المائي العجز أثر
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دراسة مدى استجابة بعض المحاصيل العلفية )الدخن( للنمو في ظل ظروف 
 ملحية مختلفة )تربة + ماء(

 (2)و أويديس أرسالن (1)أريج الخضرو  (1)ابراهيم السليمان
  areejalkeder@gmail.com(. الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، مركز بحوث دير الزور، 1)     
  awadisarslan@gmail.com(. الهيئة العليا للبحث العلمي، دمشق،  2)     
 

 :الملخص

نظرا  لتملإ األراضي وشإ المياه العذبة في كثير من بلدان العالم والسيما في الجمهورية       
السورية وألهمية دراسة إمكانية نمو بعض أنواع المحاصيل العلفية في ظل الظروف  العربية

( في موقع المريعية 1المتأثرة بالملوحة ) تربة ومياه ري (، زرع محصول الدخن )صنف دخن 
الثالث لألراضي بحوض الفرات األدنى في تربة متأثرة بالملوحة وباستعمال ثالثة مستويات من 

( ديسسمنزوم. زرعت التجربة بتاريخ  S2=13.08و  S1=7.35و  F =1.3)  ملوحة ماء الري 
كغ  150بتصميم القطاعات العشوائية الكاملة و بثالث مكررات. كما أضيف  2010و6و23

5O2P كغ  25وهـ وN مرات  5وهـ على ثالث دفعات. رويت التجربة رية إنبات، كما تم ريها
عند الحشات الثالث وكانت الفروق معنوية في أطوال  خالل موسم النمو. قيست أطوال النباتات

النباتات لمعامالت نوعية المياه. وأيضا  كانت الفروق معنوية بين معامالت نوعية مياه الري 
( طنوهـ للحشة األولى و 18.00 –23.95 –29.53بالنسبة للوزن الرطب للحشات التي بلغت )

  ( على الترتيب. S2 – S1 – Fمعامالت )( طنوهـ للحشة الثانية لل9.30 –18.70-13.85)
( طنوهـ وفي الحشة الثانية 5.8 –7.2 –8.8وبلغ وزن المادة الجافة على التوالي الحشة االولى )

. انخفضت بشكل طفيف ملوحة التربة S2-S1-F( طنوهـ للمعامالت 2.9 –4.0 –5.6)
  3.67( من S1للمعاملة ) ديسسمنزوم ،  وارتفعت تدريجيا  2.09إلى   2.37( من Fللمعاملة )

 ديسسمنزوم.  6.68إلى   4.84( من S2ديسسمنزوم وكذلك األمر بالنسبة للمعاملة )  4.08إلى 

  ملوحة، نمو، دخن، الري، االنتاجية. الكلمات المفتاحية:

mailto:areejalkeder@gmail.com
mailto:awadisarslan@gmail.com
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 أثر الري الناقص في أهم الخصائص اإلنتاجية للبندورة
وعبد السالم  (1)وخلود العقباني (1)وحسام أبوالفضل (1)وهند جريرة (1)وفاتن الصفدي (1)سعود سربوخ

 (2)الحسين
  srbook72@gmail.cm(. الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، مركز بحوث السويداء 1)

 (. الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، إدارة بحوث الموارد الطبيعية2)
 
 ملخص:ال

ينصإ بالري الناقص في الزراعة عند شإ الموارد المائية أو في حالة غالء األسعار       
بالنسبة لواحدة الحجوم من الماء، وهما أمران تعاني منهما السويداء. لذلك نّفذ هذا لبحث في 

دف: به 2014و  2013المنطقة الجنوبية من السويداء ذات التربة الطينية الثقيلة في األعوام 
( دراسة أثر الري الناقص في 2( دراسة أثر الري الناقص في أهم الخواص اإلنتاجية للبندورة )1)

( دراسة أثر الري الناقص في كفاءة استخدام الماء واالحتياج المائي 3إنتاجية دبس البندورة )
ئي )شاهد( من االحتياج الما %100( ري بنسبة 1للبندورة. حيث تم اختبار المعامالت التالية: )

من االحتياج المائي. وفق  %50( ري بنسبة 3من االحتياج المائي ) %75( ري بنسبة 2)
تصميم قطاعات عشوائية وبثالث مكررات. حيث بدء بتطبيق الري الناقص عند تفتإ الزهرة 

مم. كما أظهرت انخفاض  577األولى في النباتات. حيث أظهرت النتائج أن االحتياج المائي 
الثمار ووزن الثمار وكفاءة استخدام المياه معنويا  مع زيادة اإلجهاد المائي، وعلى النقيض إنتاجية 

من ذلك فقد زادت نسبة المادة الجافة ونسبة المواد الصلبة الذائبة الكلية في الثمار وكمية دبس 
مع زيادة  كيلو غرام من الثمار ونسبة اإلصابة بعفن الطرف الزهري معنويا   1البندورة الناتجة عن 

اإلجهاد المائي. وبناء  عليه يمكن تطبيق الري الناقص على البندورة عند نقص الموارد المائية أو 
 غالء سعر الماء.

 بندورة، رب البندورة، كفاءة استخدام المياه.: ري ناقص، احتياج مائي، الكلمات المفتاحية

  

mailto:srbook72@gmail.cm
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إنتاجية  في لبوتاسيومتأثير إضافة مستويات مختلفة من النتروجين والفوسفور وا
 ونوعية القطن

 
 (1)بدر الدين جلب

 .مركز بحوث حلب(. الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، 1) 

 
 :الملخص

أجريت الدراسة في مركز الكماري للبحوث العلمية الزراعية في محافظة حلب، حيث تم 
ة مستويات من النتروجين لدراسة تأثير إضاف 2010و2009إجراء تجربة حقلية خالل الموسمين 

. أضيف النتروجين 118المحلي صنف حلب  والفوسفور والبوتاسيوم على إنتاجية ونوعية القطن
والفوسفور بمستويات صفر  N(%46وهـ على شكل يوريا )Nكغ 250و 150بمستويات صفر و

والبوتاسيوم بمستويات  5O2P(%46) وهـ على شكل سوبر فوسفات ثالثيPكغ  100و 50و
والتداخل بين هذه  O2K(%50وهـ على شكل سلفات بوتاسيوم )Kكغ 100و 50و صفر

( القطع تحت المنشقة واستخدم البرنامج Split Split–Plotالمعامالت وفق التصميم )
Genstat-10 .أن إضافة العناصر الغذائية الثالثة بشكل  أظهرت النتائج في تحليل النتائج

ورة معنوية بالمقارنة مع المعامالت التي فيها خلل في هذا متوازن أدت إلى زيادة اإلنتاج وبص
في الظروف المشابهة لظروف التجربة على  50K100 P 250Nالتوازن, التوصية بتطبيق المعاملة 

محصول القطن. كما يالحظ من النتائج عدم وجود فروق معنوية بين مستويات اإلضافة من 
التسميد باختالف معامالت التجربة وكانت أفضل  األسمدة على نوعية األلياف. اختلفت كفاءة

 .100K 100P 250Nبالمتوسط هي  %(246,1معاملة حققت أعلى كفاءة تسميد )
 .النتروجين والفوسفور والبوتاسيومقطن، انتاجية، مستويات، الكلمات المفتاحية: 
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 دراسة هيدرولوجية ورصد لمصادر التلوث في حوض نهر الكبير الشمالي
 (2)وعبير كربوج (1)وابراهيم زغتيتي (3)وعيسى فريد علي (2)ومصطفى بدا( 1)ج حسينحسام حا

 إدارة بحوث الموارد الطبيعية، دمشق، سورية. -(. الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية1)

 (. الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، قسم بحوث الصرف ونوعية المياه، دمشق، سورية.2)
 فرع الالذقية، سورية. -هيئة العامة لالستشعار عن بعد(. ال3)

 :الملخص
مسيالت تم إنشاء الخرائط الغرضية التالية: البغرض دراسة تلوث المياه في نهر الكبير الشمالي 

 Arcاألجسام المائية، نقاط التجميع، نقاط الصرف، واستخدمت توسعة صبابة، األحواض المائية، 

Hydro  ضمن برنامجGIS مواقع على  9أجل اختيار مواقع االعتيان على طول مجر  النهر ) من
-: نترات مؤشراتتركيز كل من الفي تغير ال سر د  (، 2010-2009موسمين 

3NO نتريت ،-
2NO ،

-2كبريتات 
4SO 2+، كالسيومCa2+، مغنزيومMg صوديوم ،+Na بوتاسيوم ،+K ، الرقم الهيدروجينيpH ،

بين إيجاد العالقة تم ، TOC الكربون العضوي الكلي ،ECة الكهربائية الناقلي ،TDSاألمالح المنحلة 
المتحصل عليها  pH، أظهرت النتائج اختالف قيم هرنمجر  العلى طول نوعية ومصادر التلوث 

باختالف نقاط المراقبة المدروسة إال أنها كانت ذات سلوك متشابه تقريبا  خالل األشهر بالنسبة لنقطة 
في سوق الهال  (SNS)وتجاوزت الحدود المسموح بها في المواصفة القياسية السورية  المراقبة ذاتها،

، 9.52وجسر عطا هللا والسفكون وعين العشرة في كل أشهر السنة، )أعلى قيمة في حزيران في السفكون 
القيم لمعظم نقاط المراقبة  ECفي شباط في مرج الزهور(، لم تتجاوز نتائج دراسة قيمة  7.83أدنى قيمة 

المسموح بها باستثناء المصب وسوق الهال حيث تجاوزتا الحد المسموح في كل أشهر السنة،وقد ظهر 
أما بالنسبة لعنصر الصوديوم فلم تتجاوز القيم ، (TDS)السلوك ذاته بالنسبة لألمالح الكلية الذائبة 

اوزت قيمة الكربون العضوي المتحصل عليها للعينات المدروسة الحدود المسموح بها باستثناء المصب، تج
في  mg/l 14.85في معظم أشهر السنة )أعلى قيمة  (SNS)الحدود المسموح بها في  (TOC) الكلي

في كفريا في شهر تشرين الثاني(، أما مركبات  mg/l 2.26شهر آب في سوق الهال، وأدنى قيمة 
- ,3NO-(اآلزوت المعدني 

2NO)  بها، وبشكل عكسي لم تتجاوز فتجاوزت قيم النتريت الحدود المسموح
(، أما mg/l 0.8قيم النترات الحدود المسموح بها )أعلى قيمة للنتريت في شهر شباط في وادي الشيخان 

بالصرف  في شهر حزيران في المصب وفسر ذلك (mg/l 80.76)النترات فقد بلغت أعلى قيمة له 
، بالنسبة المعدنية( في نقطة المصبالصناعي غير المعالج لبعض المصانع )درفلة الحديد، الزيوت 

-2والكبريتات  2Ca+للكالسيوم 
4SO  فكانت قيمهما ضمن الحدود المسموحة في كل المواقع وفي كل أشهر

 السنة.
   نهر الكبير الشمالي، المواصفات القياسية السورية، التلوث، الخرائط الغرضية. الكلمات المفتاحّية:
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ة وسرعة نمو الفطر الزراعي )المحاري( ودورها تأثير بيئات اإلنبات على إنتاجي
 في تحسين خواص التربة

 (1)ومخلص سلمان( 1)وعلي محمود (1)وأحمد صارم (1)وأمجد بدران (1)وملهم محمود (1)مازن أشرم
 (1)ومها حليبية (1)شفيقة مخيصو  (2)وحسان درغام (1)وقصي الرحية

 كز بحوث الالذقية. (. الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، مر 1)
 (. الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، إدارة الموارد الطبيعية.2)

 

 :الملخص

, بهدف اختبار تأثير أوساط 2015-2014خالل مركز بحوث الالذقية نفذ هذا البحث في       
اسة زراعية مختلفة)اوراق موز جافة, قش قمإ, نشارة خشب( في انتاجية الفطر المحاري و در 

امكانية استخدام البيئات التي تم عليها تربية الفطر في التسميد الزراعي للتربة.وبينت النتائج 
وجود فروق معنوية في تأثير االوساط الزراعية في إنتاجية الفطر المحاري وكانت متوسط انتاجية 

ثم وسط أوراق الموز  وكغ قش قمإ(كغ فطر1.4142الفطر على وسط قش القمإ األعلى )
وكان وسط وكغ أوراق موز جافة( كغ فطر 1.1672الجافة حيث كان متوسط انتاجية الفطرعليها)

معاملة أوراق الموز تفوقت  وكغ نشارة خشب(.كغ فطر 0.2967نشارة الخشب األدنى انتاجية )
لم يالحظ وجود فروق معنوية بين االوساط المدروسة لمحتواها بمحتواها الكلي من البوتاسيوم و 

ري االزوت والفوسفور، أما بالنسبة للمادة العضوية فكانت أعظمية في معاملة نشارة من عنص
  .الخشب

 ، إنتاجية، ورق موز، قش قمإ، نشارة خشب.الفطر المحاري : الكلمات المفتاحية
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تأثير استخدام طرائق ري مختلفة على كفاءة استخدام مياه الري لمحصول الذرة 
 حمصمحافظة الصفراء التكثيفية ب

 (1)وطالل العبدو (1)وعبد الكريم الجردي (1)وبشر  خزام  1)(بسام عودة 
    B_oudeh@hotmail.com   ، مركز بحوث حمص(. الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، 1) 

 

 الملخص:

 9×12م و 9×9ت أبعـاد مختلفـة  أ جريت الدراسة باستخدام طـرق ري مختلفـة، مرشـات ذا
( والــري الســطحي )التقليــدي( كشــاهد، Surge flow(، ســطحي مطــور بالــدفقات )(GRم، تنقــيط 

إلـــى  2008فـــي محطـــة بحـــوث المختاريـــة، مركـــز بحـــوث حمـــص، ســـورية، خـــالل المواســـم مـــن 
دفقـات  ،GRم، تنقيط  9×12م، رش  9×9. أظهرت نتائج طرائق الري المستخدمة )رش 2012
لوثـاو للخـط( أن متوسـط االسـتهالك المـائي  0,50لوثاو للخط و دفقات تصريف  0,75ريف تص

وهكتــار( علــى التــوالي، ونســبة التــوفير 3م 5190و  4617، 3592، 4717، 4313الكلــي بلــغ )
، 6756( علــــــى التــــــوالي، بمــــــردود )%45,1و  51,1، 56,5، 45,5، 49,2فــــــي ميــــــاه الــــــري )

كتار( علـــى التـــوالي، والزيـــادة فـــي المـــردود عـــن الشـــاهد كغوهــــ 5818، 6088، 7278، 6258
، 1,33، 1,57( علـــى التــــوالي، و كفــــاءة اســــتخدام الميــــاه الكليــــة )%47و  54، 84، 58، 71)

وهـكتار( على التوالي، و بلغ متوسط االستهالك المائي الكلي للري 3كغوم 1,12و  1,32، 2,03
كغوهكتار. فتبّين مما سـبق أن تقنيـة الـري  9563وهـكتار واإلنتاج 3م 9447السطحي )التقليدي( 

كانــت األفضــل فــي اإلنتــاج  والتــوفير فــي ميــاه الــري و األعلــى فــي كفــاءة اســتخدام  GRبــالتنقيط 
المياه الكلية مقارنة  مع الطرائق األخر ، وينصإ بها كتقنية حديثة في ري محصول الذرة الصفراء 

 التكثيفية في محافظة حمص. 

 كفاءة استخدام المياه، طرائق ري مختلفة، ذرة صفراء تكثيفية، مردود. احية:الكلمات المفت
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 الجافة المناطق ظروف في المياه حصاد من التكميلي والري  المياه حصاد

 (2)و ليندا دروبي( 1)عاطف عبد العال
  atefabdulaal@yahoo.com(.  الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، إدارة بحوث الموارد الطبيعية، 1)
  .، مركز بحوث الالذقيةالهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية. (2)

 
 :الملخص

 معـدل الهطـول المطـري السفوح الجبليـة بـالقريتين احد على  2012 -2009سم انفذ البحث مو  
حصـــاد الميـــاه بالجـــدران  معـــامالت 3ممت صـــ وشـــديدة االنحـــدار ملـــم علـــى ميـــول متوســـطة 120

ــــي مــــن خزانــــات حصــــاد الجريــــانم 4أقطــــار  الحجريــــة ــــاه مــــع ري تكميل بفــــرق الميــــل  وحصــــاد مي
الـبطم اللــوز  شـجيرات مالئمـة للمنـاطق الجافـة الطبـوغرافي, وشـاهد دون تقنيـات, المعاملـة الزراعيـة

مين االحتيــاج المــائي ألنــواع مــن الحجريــة علــى الســفوح فــي تــادراســة تــأثير التقنيــات  بهــدف التــينو 
دراسة تأثير حصاد المياه بالخزانات على تامين المياه للـري التكميلـي في البادية و األشجار المثمرة 

استخدام تقنيات  ,(ملم 280إلى  118)من  الجريان كفاءةرفع  من أهم النتائج: ,ضبط االنجرافو 
أضـعاف, زيـادة رطوبـة  4 حتـى المائية لوارداتيزيد ا من الخزاناتالحصاد المائي والري التكميلي 

مقارنـة  لحصـاد الميـاه (%77و) (% 124)بنسـبة  مـع الـري التكميلـي التربة لمعاملة حصاد المياه
 (%76)تلتهـا معاملـة حصـاد الميـاه  (%95)بالشاهد, ازديـاد نسـبة بقـاء الشـجيرات للـري التكميلـي 

وأخيـرا  (%87)تالهـا اللـوز (%98) ة الـبطمتفوقـت معاملـ, من حيث نسـب البقـاء  (%2)الشاهد و 
انخفضــــــت قــــــيم الترســــــيب علــــــى معاملــــــة حصــــــاد , ( علــــــى الشــــــاهد%0( وكانــــــت )%77)التــــــين
مـــا يـــدل علـــى أن إعـــادة تأهيـــل المنـــاطق الجافـــة غيـــر  دون تقنيـــات مقارنـــة بالشـــاهد (%65)الميـــاه

ق الرطبـة مثـل الالذقيـة ممكن دون استخدام تقنيات عملية ومدروسة, تم تعميم النتائج علـى المنـاط
 وادلب بنجاح.

  جدران حجرية, حصاد المياه, خزانات, ري تكميلي, بطم. الكلمات المفتاحية:

mailto:atefabdulaal@yahoo.com
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بحث دراسة تأثير الري الناقص ضمن نسب مئوية مختلفة على إنتاجّية أشجار 
 الزيتون تحت نظام الري بالتنقيط في حوض اليرموك المائي

 (1)ومريم قسيس (1)وأيمن حجازي  (1)وأحمد زليطة (1)مازن دوغوظو  (2)محمد الحايكو  (1)نضال الجوني
   n.jouni@yahoo.com.إدارة بحوث الموارد الطبيعية. الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، (1) 
 (.  الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، مركز بحوث درعا. 2)

 الملخص: 
من  %10، وتغّطي هذه الشجرة أكثر من القطرلشجرة الزيتون أهمية اقتصادية واجتماعية كبيرة في       

نفذ البحث  المساحة المزروعة في القطر، حيث تعتبر سوريا من البلدان الرئيسية المنتجة لزيت الزيتون.
فظة درعا: األول في محطة وذلك في موقعين مختلفين في محا 2012&  2011لموسمين متتاليين 

بحوث جلين، والثاني في حقل مزارع في األشعري، وقد هدف إلى تحديد االحتياج المائي لشجرة الزيتون 
عند مستويات مختلفة من الري تحت نظام الري التنقيط، باإلضافة إلى تحديد كل من كفاءة الري وكفاءة 

ود ومياه الري عند مستويات مختلفة من الري الناقص. استخدام المياه، وأخيرا  دراسة العالقة بين المرد
وتعطى  1I) صّمم البحث وفقا  لتصميم القطاعات العشوائية الكاملة، وتضمن ثالثة معامالت مائّية:

وهي معاملة شاهد مطري(.  1I ،3Iمن االحتياج المائي لـ  %50وتعطى  2Iمن االحتياج المائي،  100%
لوسا للمنقطات، حيث ترو  التجربة عند تدني رطوبة التربة  8صريف قدره استخدم نظام ري بالتنقيط وبت

كررت التجربة  من الماء المتاح، كما طبق نظام حقن أسمدة مع مياه الري نمط دوزاترون. وقد %50حتى 
عاما   31في ثالث مكررات. األصناف المدروسة في الموقع األول هي الصوراني والجلط، وهي بعمر 

 47م بين األشجار، في حين درس الصنف الصوراني فقط في الموقع اآلخر وهو بعمر  8 * 8وبتباعد 
م بين األشجار. تبين نتائج البحث في كال الموقعين، تفوق معاملة الري الكامل  10*  10عاما  وبتباعد 

ائج أن على بقية المعامالت في مجال مردود الثمار بالنسبة لكافة األصناف المدروسة، كما تظهر النت
المائي لشجرة الزيتون، يمكن أن يؤدي إلى توفير بحدود  االحتياجتطبيق الري الناقص بتقديم نصف 

عند وذلك وهـ، وبمعنى آخر توفير ماليين األمتار المكعبة من مياه الري على مستو  القطر 3م 1500
الثمار، األمر الذي يمكن  مقارنته بالري الكامل، وبالمقابل فإن هذا سيؤدي إلى حدوث انخفاض في مردود

الحاصل  االنخفاضتحمله في ظروف العجز المائي، وارتفاع تكاليف الري والطاقة الالزمة، خاصة وأن 
في مردود الزيت صغير إلى حد يمكن إهماله. كذلك تبين أن كفاءة استخدام المياه ونسبة الزيت يرتفعان 

( من االحتياج المائي %50فإن تطبيق الري الناقص )تحت ظروف الري الناقص والزراعة البعلية، وأخيرا  
كغوهـ، عند مقارنته  5400&  3500للزيتون، يمكن أن يحدث فرقا  ملحوظا  في مردود الثمار، ما بين 

 بالزراعة البعلية.
: زيتون، صوراني، جلط، ري كامل، ري ناقص، ري بالتنقيط، كفاءة الري، كفاءة استخدام الكلمات المفتاحية

  اه، دوزاترون.المي

mailto:n.jouni@yahoo.com
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( للمعاملة بالميثانول 22االستجابة الفسيولوجية لنبات القطن )صنف دير 
 ومستويات الري  PPFMوبكتريا 

 (1)كندة حمادي المحمد
    kendaoma31@gmail.comبحوث الالذقية . الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية, مركز(. 1)

 :الملخص
موقع تجارب القطن خالل  )دير الزور( محطة المريعيةأقيمت تجربتان حقليتان في      

ومستويات الري على  PPFMلدراسة تأثير الميثانول وبكتريا  2012و 2011الموسمين الزراعين 
قطاعات منشقة مرة واحدة, احتل فيها عامل  الري ك التجربة, و صممت 22نبات القطن دير 

( و طبقت في القطع الفرعية معامالت الرش يوم  21يوم وري كل  15القطع الرئيسية) الري كل 
بالميثانول والبكتريا التي تضمنت معامالت تمثل التوافق بين ثالث تركيزات من الميثانول 

 45و 30, 15حجم و حجم ( و ثالث مواعيد رش مختلفة ) كل  % 30, 20, 10والبكتريا )
البكتريا بعد دأ الرش بالميثانول و بيوم( باإلضافة إلى معاملة المقارنة التي رشت بالماء فقط.  و 

يوم من الزراعة وانتهى بعد انتهاء عملية تكون اللوز. أخذت القراءات الخضرية ارتفاع  45
, كما سجلت الصفات باإلنتاجية عند الحصاد  (SLW)(, LAIالنبات, عدد األفرع الثمرية, و)

( RUSللدونم والزهر ة من القطن . اإلنتاجية الكليوزات, إنتاجية النبات الواحدج)متوسط عدد ال
احدث التفاعل . كما تم كذلك دراسة الصفات التكنولوجية للشعرة )االستطالة, المتانة و النعومة(

بين مستويات الري و الرش بالميثانول  والبكتريا تأثيرا  معنويا  علي جميع الصفات الخضرية تحت 
وزيادة عدد مرات الرش  %30ز الميثانول إلى لنبات القطن بزيادة تركي نالدراسة في كال الموسمي

يوم( والرش  15أعطى التوافق بين الري المتقارب )وقدرشات وتقصير الفترة بين الريات  7إلى 
رشات أعلى القيم لجميع الصفات اإلنتاجية في كال الموسمين  PPFM 30% ,7+بالميثانول
ل باختالف مستو  الرطوبة الموجودة تباينت استجابة الصفات اإلنتاجية للرش بالميثانو وكذلك 

في زيادة توظيف اإلشعاع الشمسي, الناتج  والبكتريا عليه النباتات فظهرت فاعلية الميثانول
الري  فيتحسين قيمها بالتي أظهرت كفاءة الميثانول  دونمللالمحصولي من كل من القطن الزهر, 

معامالت الرش بالميثانول ال تسلك ومن دراسة التفاعل يتضإ أن  المتقارب عن الري المتباعد
 صفات الدراسة. نفس السلوك تحت مستويات الري المختلفة وذلك في تأثيرها على كل صفة من

  ري, استجابة فسيولوجية. ,PPFM قطن, ميثانول, :المفتاحية اتالكلم
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 حصاد المياه باستخدام نظام الحفر الصغيرة لتنمية المراعي في ظروف المناطق
 الجافة 

  (2)عاطف عبد العالو  (1)يندا نديم دروبيل
  l.droubi@yahoo.com  لالذقية,از بحوث مرك، الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية(. 1)
       (. الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية, إدارة بحوث الموارد الطبيعية.                  2)

 
 :صالملخ

 114فــي مركــز بحــوث محســة معــدل الهطــول المطــري  2012-2009نفــذ البحــث مواســم       

سـم( بعمـق 75و  50( وأقطار الحفـر)%6و 2)كمتوسط ملم استخدمت معاملة الميل الطبوغرافي 

علـى الكونتـورات  سم ومعاملـة الزراعـة بـذار وشـتل رعـوي إضـافة إلـى الشـاهد دون حفـر 50موحد 

 75,أعطـت معاملـة قطـر  بهدف تنميـة الغطـاء النبـاتي وا عـادة تأهيـل المراعـي وحفـظ التربـة ةمباشر 

( تالهـــا ميـــل %7( والشـــاهد )%14ســـم ) 50تلتهـــا  ( %18أفضـــل متوســـط رطوبـــة ) %6للميـــل 

( وكانــت نســب بقــاء الغــراس علــى %5( وللشــاهد )%9)ســم  50ـ( للــ% 13) ســم75للقطــر  2%

ــــل % 0 – 42 – 61و) %6( للميــــل %3 –63 –79التــــوالي ) للبــــذار  إنبــــات ةنســــب %2( للمي

وتعتبــر نســبة  % 6علــى الميــل  %33بينمــا وصــلت إلــى  % 17كانــت  %2الرعــوي علــى الميــل 

ـــل  ـــيم االنجـــراف علـــى المي ـــدة  انخفضـــت ق ـــان وكانـــت  3كـــغوم 0.16وبلغـــت  %2جي  0.57جري

ة للغراس والنبات المرافق ازدادت الحمولة الرعوي 3كغوم 1.56وللشاهد حوالي  %6للميل  3كغوم

 راسوسنة بفعل التقنيات وتعتبر من النسب المرتفعة. هكتارو 0.15إلى 9من 

 ميل, مراعي. شتل رعوي, : حفر, حصاد المياه,الكلمات المفتاحية
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أثر إضافة مادة الزيوليت الطبيعي في إنتاجية بعض المحاصيل تحت الظروف 
 ى بعض الخصائص الخصوبية للتربة المطرية/منطقة االستقرار األولى وعل

  (1)وشيرزاد يوسف (1)ومحمد حمو (1)ومحمد خير سعدون  (2)وهالل غايرلي( 1)رامي كبا

 kaba.rami@gmail.com(. الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، مركز بحوث القامشلي, 1)
 بحوث العلمية الزراعية.(. الهيئة العامة لل2)

 
 الملخص:

نفذ البحث في مركز البحوث العلمية الزراعية بالقامشلي منطقة االستقرار األولى خالل 
بهدف معرفة تأثير إضافة مستويات مختلفة من  2011-2012-2013المواسم الزراعية 
لة الشاهد طنو هكتار،  باإلضافة الى معام  3T-40طنوهكتار،   2T-20 الزيوليت الخام ) 

( في إنتاجية القمإ ضمن دورة زراعية ثنائية قمإ وحمص وفي محتو  الطبقة 1T بدون إضافة
السطحية من التربة من األزوت والفوسفور والبوتاس حيث نفذ البحث باتباع تصميم القطاعات 

تربة أن إضافة الزيوليت الى الالعشوائية الكاملة، بثالث مكررات لكل معاملة. أظهرت النتائج 
أدت الى زيادة في إنتاجية القمإ مقارنة مع معاملة الشاهد كمتوسط لثالث سنوات وصلت الى 

كغوهكتار عند المعاملة  410 والى % 12.57أي بنسبة  T2كغوهكتار عند المعاملة  326.4
T3   وكمتوسط إلنتاجية القش تبين أن إضافة الزيوليت الى التربة أدت الى % 15.8أي بنسبة .
 كغوهكتار عند المعاملة  482ة في كمية القش مقارنة مع معاملة الشاهد بنسبة وصلت الى زياد
 T2 كغوهكتار عند المعاملة  602والى  % 10أي بنسبة  T3 كما ازدادت %12أي بنسبة .

كمية األزوت والفوسفور الميسر بزيادة معدالت إضافة الزيوليت الخام وبلغت أعلى قيمة 
طنوهكتار والتحليل اإلحصائي يؤكد عدم وجود فروق معنوية أما  40و  للمؤشرين عند المست

بالنسبة للبوتاسيوم القابل لالستفادة من قبل النبات فقد ازداد بزيادة معدل إضافة الزيوليت بنسبة 
طنوهكتار وتحققت أعلى زيادة  40عند المستو   %17.5طنو هكتارو 20عند المستو   10%

 طنوهكتار.   40عند المستو   في متوسط قيم هذا المؤشر
  الزيوليت الخام، قمإ، أزوت، فوسفور، بوتاسيوم.مفتاحية: الكلمات ال
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مقدرة بعض األنواع النباتية المنتشرة على جانبي نهر الرميلة في جبلة على 
 مراكمة عنصري النحاس والكادميوم

  (3)مصطفى بداو (2)وابراهيم نيصافي (1)عيسى كبيبو  
 (. جامعة تشرين، كلية الزراعة، قسم الحراج والبيئة. 2)   شرين، كلية الزراعة، قسم التربة. (. جامعة ت1)
 (. الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، قسم بحوث الصرف ونوعية المياه.3)

 الملخص:
 Populusوالحور Phragmites communisهدف هذا البحث إلى دراسة مقدرة كل من القصب   

nigra الكادميوم  ى مراكمةعلCd  والنحاسCu هذه األنواع منتشرة بشكل طبيعي على جانبي نهر الرميلة في ,
حاء جمعت العينات النباتية من األوراق والخشب والل .2015 - 2014مدينة جبلة موقع البحث خالل العامين 

(, نفذ ذلك 30cm-0على عمق )كذلك جمعت عينات من التربة المحيطة بالنباتات لألنواع النباتية المدروسة و 
باستخدام جهاز التحليل  (Cd,Cu)في أربع مكررات لكل عينة, تم تقدير تراكيز العناصر الثقيلة المدروسة 

بلغ متوسط كمية الكادميوم في  .(atomic absorption spectrophotometer)الطيفي باالمتصاص الذري 
 من الترب الطبيعي لمحتو   المجال مع ومقارنته, افالج الوزن  من (ppm 3.081) تربة الموقع المدروس

 على يدل ما أضعاف ثالثة بحوالي الطبيعي األعلى الحد من أعلى أنه ، نجد(PPM 1.1-0.06) الكادميوم
( 0.031ppmأفرع القصب ) في الكادميوم تركيز الكادميوم، أظهرت نتائج الدراسة أن بعنصر الموقع تلوث
 التراكم معامل قيمة بلغت وقد (.(ppm 0.055فيها  الكادميوم تركيز بلغ حيث األفرع على األوراق تفوقت بينما

 ppm (0.016)، أما نبات الحور فقد بينت نتائج البحث أّن الكادميوم في لحاء الحور (BF=0.014) الحيوي 
األخر  وبلغ  في حين تفوقت األوراق على األجزاء ppm (0.021)يليه الخشب الذي بلغ تركيز الكادميوم فيه 

بلغ متوسط   (BF = 0.03).الحيوي  التراكم معامل قيمة بلغت . وقدppm (0.034)تركيز الكادميوم فيها 
 المتوسط مع مجال و بمقارنته ,الجاف الوزن  من ppm(132.25)كمية النحاس في تربة الموقع المدروس 

 يدل بعدة مرات ما الطبيعي األعلى الحد من أعلى أنه ، نجدppm (24-13) للنحاس في مختلف أنواع الترب
(, ppm(3.87النحاس، ّبينت نتائج البحث أن تركيز النحاس في أوراق القصب  بعنصر الموقع تلوث على

، كما (BF = 0.06)الحيوي  التراكم معامل قيمة بلغت وقد ppm(4.26).بينما بلغ تركيز النحاس في األفرع 
(, تليه األوراق التي ppm(4.49ي خشب الحور هو األدنى و بلغ أظهرت النتائج البحث أن تركيز النحاس ف

, بينما تفوق اللحاء على باقي األجزاء حيث بلغ تركيز النحاس فيه ppm (5.46)بلغ تركيز النحاس فيها 
(6.08) ppmبلغت . ونالحظ من خالل هذه النتائج أن كمية النحاس في أجزاء نبات الحور متقاربة جدا  وقد 

في مراكمة عنصر الكادميوم،  ا  تفوق القصب على الحور معنوي . (BF = 0.12)الحيوي  التراكم لمعام قيمة
 بينما كان العكس بالنسبة لعنصر النحاس، حيث تفوق الحور في مراكمة النحاس وبفارق معنوي على القصب.

  لثقيلة.الكادميوم, القصب, الحور, العناصر الثقيلة، مراكمة العناصر ا مفتاحية:الكلمات ال
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على إنتاجية القمح المعدني والعضوي  تأثير مستويات مختلفة من التسميد
 القاسي في ثالث أنواع من الترب السورية

 (2)ورامي كبا (1)وسعيد الشاطر (1)طالل فارس
  .قسم علوم التربة، كلية الزراعة ،جامعة دمشق (.1)
  kaba.rami@gmail.com مركز بحوث القامشلي (.2)

 :الملخص
نفذ البحث في المنطقة اإلدارية التابعة لمركز البحوث العلمية الزراعية بالقامشلي على مدار ثالثة       

( خالل الموسم األول في أصص زراعية وكانت المعامالت 3مواسم حيث زرع القمإ القاسي )شام 
وعددها  (Soil Taxonomy)بتصنيفها بحسب التصنيف األمريكي  الرئيسية نوع الترب والتي تختلف

( والمعامالت الثانوية هي التراكيز المختلفة المضافة من األسمدة المعدنية C-B-Aثالث معامالت )
( تربة Xereptsمجموعة )( Inceptisols)تربة  A( معامالت كالتالي: 6والكومبوست والزبل وعددها )

تربة  Cتربة منطقة حلب،  (Haplocalcids( مجموعة )Aridisols)تربة  Bمنطقة الحسكة، 
(Aridisols) ( مجموعةHaplogypsids( تربة منطقة دير الزور موزعة على )1( معامالت هي:)6 )

( تربة + 3( تربة + أسمدة معدنية بحسب توصيات وزارة الزراعة )2معاملة الشاهد بدون أي إضافات )
( تربة + زبل 6طنوهـ( )25( تربة + زبل )5طنوهـ( )50+ كومبوست ) ( تربة4طنوهـ( )25كومبوست )

( مكررات لكل معاملة ونوع تربة أما الموسمين الثاني والثالث نفذا في الحقل في 5طنوهـ( وبمعدل )50)
( اعتمادا  على نتائج الموسم األول حيث تبين من خالل نتائج الموسم األول بأن كميات اإلنتاج Aالتربة)
ت بشكل ملحوظ وفي كل المعامالت السمادية ولكن بشكل متفاوت تبعا  لنوع التربة حيث كانت تزايد

( %2.1-%9.6-%16( والتي كانت متوسطات الزيادات )C( ثم )B( ثم )Aالزيادات أكبر في التربة )
طنوه على  50على الترتيب حيث تفوقت معامالت التسميد المعدني والتسميد العضوي بالزبل 

( )منطقة Aالت األخر  ضمن كل نوع تربة وتبعا  لهذه النتائج نقلت التجربة إلى الحقل في التربة )المعام
عامودا( في محافظة الحسكة حيث أبدت النتائج للمعامالت السمادية في الموسم الثاني زيادات في اإلنتاج 

وتفوقت ( على الترتيب عن معاملة الشاهد %18.2-%16-%17.9-%13.4-%18.2تقدر بـــ )
طنوه على باقي المعامالت وكذلك الموسم الثالث حيث  50معاملتي التسميد المعدني والتسميد بالزبل 

-%18.3( تقدر بــــــ )Aأبدت النتائج زيادات في اإلنتاج للمعامالت السمادية في نفس نوع التربة )
لتي التسميد ( على الترتيب عن معاملة الشاهد حيث تفوقت معام18.3%-17%-18.2%-13.9%

 طنوه على باقي المعامالت. 50المعدني والتسميد بالزبل 
 .(Aridisols) ،(Inceptisols) : كمبوست، زبل، قمإ قاسي،الكلمات المفتاحية
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-في ترب مشروع بئر الهشمكربونات الكالسيوم الجبس و وانتشار توزع دراسة 
 الرقة

 (3)ومحمد سالم موسى (2)وجابر عزاوي ( 1)حسام حاج حسين

 (. الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، إدارة بحوث الموارد الطبيعية.1)
 .عة، قسم التربة واستصالح األراضي(. جامعة حلب، كلية الزرا 2)
 . علمية الزراعية، مركز بحوث الرقة(.  الهيئة العامة للبحوث ال3)

 
 الملخص:
حيــث شـمال مدينــة الرقــة، الهشــم,  فـي مشــروع بئــر 2013 -2012نفـذ البحــث بــين عــامي       

 Soil survey)، اتبعـت منهجيـة مقطعـا  للتربـة اختيـرت بطريقـة الحصـر الحـر 30تمـت دراسـة 

manual)  ،منطقـــة الدراســـة  تربـــةأن بينـــت النتـــائج فـــي توصـــيف المقـــاطع وأخـــذ عينـــات التربـــة
لجـبس وعمـق ، حيـث تباينـت نسـبة اكلسـية جبسـية أو كلسـية أو جبسـية أصـل مـادة علـى متوضـعة

 Petrogypsic)واألفـــق الجبســـي المتصـــلب  (Gypsic Horizon)ظهـــور األفـــق الجبســـي 

Horizon)ســـم كمـــا فـــي المقطـــع  65ســـم وبســـماكة  25وجـــدت آفـــاق جبســـية علـــى عمـــق  ، فقـــد
(P14) المقطــع  ســم كمــا فــي 70ســم وبســماكة تزيــد عــن  30 علــى عمــق وأفــاق جبســية متصــلبة
(P7)عقيدات من كربونات الكالسـيوم وبلـورات مـن تكهفات كهرستية و  ، ولوحظ احتواء التربة على

أّمـا فـي بـاقي المقـاطع  ,مترافق أحيانـا  بشكل منفرد على األغلب و  كبريتات الكالسيوم المائية بشكل
شـكل بلـورات علـى فـي اآلفـاق السـفلية كـان فـي اآلفـاق العلويـة بينمـا  مسـحوق فكان الجبس بشـكل 

النسـبة ، تراوحـت ( P1,P8 ,P26)جبسـية كتيمـة كمـا فـي المقـاطع  جبسـية المعـة وأحيانـا  طبقـات
 بالمتوســـط وكانـــت (%36.7-0.08)للجـــبس فـــي الطبقـــة العلويـــة للتربـــة المدروســـة بـــين  المئويـــة

بـين  ةلكربونـات الكالسـيوم فـي نفـس الطبقـة ولـذات التربـالنسبة المئويـة بينما تراوحت  (،8.64%)
نســــبة زيــــادة وجــــدت عالقــــة ارتبــــاط طرديــــة بــــين  ,(%24.28)وبالمتوســــط  (39.48-0.84%)

، كمـا كربونـات الكالسـيومبالنسبة لعكس ، بينما كان األمر على العمق مقطع التربةزيادة الجبس و 
ومحتو  الجبس في اآلفاق السـفلية،  (CEC)وجدت عالقة عكسية بين السعة التبادلية الكاتيونية 

 نحو األسفل. سالهسهولة إنغو العالي للجبس ذوبان فسر ذلك بالو 
اإلنغسال، مقطع التربة، الكهرستية،  كربونات الكالسيوم، التكهفات ،جبس الكلمات المفتاحية:

  بئر الهشم.
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 محافظة حمصب القمحمحصــول الحديثة في إنتاجية  الري  تأثير طرائق
   (1)وطالل العبدو 1)(وعبد الكريم الجردي (1)و بشر  خزام (1)بسام عودة

       B_oudeh@hotmail.com مركز بحوث حمص،العامة للبحوث العلمية الزراعية،  . الهيئة(1)

 :الملخص
أ جريــت الدراســة فــي محطــة بحــوث المختاريــة التابعــة لمركــز بحــوث حمــص بهــدف مقارنــة 

وهــي طرائــق الــري   ،2012إلــى  2008الحديثــة علــى نبــات القمــإ خــالل مواســم مــن  الــري  طرائــق
لوثاوم( بعد تسوية سطإ  3و  2السطحي المطور بالشرائإ الطويلة تصاريف مختلفة للسيفونات )

م و 9×9، و ري بالمرشـــات ذات أبعـــاد مختلفـــة ) 0.007بميـــل بســـيط قـــدره التربـــة بأشـــعة الليـــزر 
الكلـــي للـــري  م(، والشـــاهد المطـــري )بعـــل(. أظهـــرت النتـــائج أن متوســـط االســـتهالك المـــائي9×12

وهـــ و األعلــى 3م 3243م( كــان أقــل المعــامالت المرويــة اســتهالكا  للمــاء فبلــغ 9×9بــالرش أبعــاد )
عـن الشـاهد المطـري، و األعلـى فـي  %97طنوهـ بنسبة زيادة فـي المـردود 5.90في المردود فبلغ 

 2) مقارنــــة مــــع الــــري الســــطحي بالشــــرائإ الطويلــــة تصــــريف الســــيفون  %48تــــوفير الميــــاه بنســــبة 
وهــ 3م 3451م( فبلغ متوسط االستهالك المائي الكلـي 9×12لوثاوم(، ثم تاله الري بالرش أبعاد )

 %46عـن الشـاهد، وتــوفير الميـاه بنســبة  %80طنوهــ بنســبة زيـادة فـي المــردود  5.41و المـردود 
ك لوثـاوم(، وكــان أعلـى متوسـط لالســتهال 2مقارنـة مـع الــري بالشـرائإ الطويلـة تصــريف السـيفون )

وهـ 3م 4681لوثاوم( فبلغ  2المائي الكلي في الري السطحي بالشرائإ الطويلة تصريف السيفون )
علمــا  أنــه بلــغ المــردود فــي ، عــن الشــاهد %94طنوهـــ بنســبة زيــادة فــي المــردود  5.82و المــردود 
م( 9×9طنوهـــ، و كــان متوســط وزن )األلــف حبــة والقــش( فــي الــري بــالرش أبعــاد ) 3.00الشــاهد 
طــنو هـــ(، علــى التــوالي. فكــان هنــاك فــروق  8.83غ و  48.53مــن بقيــة المعــامالت فبلــغ ) أعلــى

م( و المعـــامالت 9×9معنويـــة واضـــحة فـــي المـــردود و وزن األلـــف حبـــة بـــين الـــري بـــالرش أبعـــاد )
م و الشاهد المطري(، كما أن هنـاك فـروق معنويـة فـي وزن األلـف حبـة بـين 9×12)مرشات أبعاد 

لوثــاوم( عنــد مســتو   3م( و الــري بالشــرائإ الطويلــة تصــريف الســيفون )9×9)الــري بــالرش أبعــاد 
م(  كانـــت األفضـــل مـــن حيـــث 9×9. نســـتنتج مـــا ســـبق أن تقنيـــة الـــري بـــالرش أبعـــاد )%5معنويـــة 

التـــوفير فـــي ميـــاه الـــري و الزيـــادة فـــي المـــردود و وزن األلـــف حبـــة مقارنـــة  مـــع الطرائـــق األخـــر ، 
 في محافظة حمص. وينصإ بها في ري محصول القمإ

  ، ري سطحي مطور، ري رش، مردود.قمإ الكلمات المفتاحية:

mailto:B_oudeh@hotmail.com
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ير الري بمياه صرف صناعة سماد السوبر فوسفات في بعض الخصائص تأث
 األساسية للتربة ومحتواها من بعض العناصر الثقيلة

  (1)صفاء قاسمو  (1)أحمد الجردي
          Safaa.kassem@outlook.com،  الح األراضيقسم التربة واستص جامعة البعث، كلية الزراعة، .(1)

 الملخص:

حيـث تـما اسـتخدام ميـاه  أجريت الدراسة في شروط حقلية في قرية آبـل فـي محافظـة حمـص،      
 -%75بعـــد خلطهـــا بميـــاه عذبـــة بـــثالث نســـب  الصـــرف الناتجـــة عـــن معمـــل الســـماد الفوســـفاتي،

 وذلك لري محصول )الذرة الصـفراء(، بئر، ومعاملة بدون خلط وأخر  شاهد مياه ، 25%-50%
أخــذ عينــات التربــة مــن األعمــاق ) قبــل الزراعــة  ســم، (60-30و|) (ســم،30-15(ســم،)15-0تــم ا

وبعــد الحصــاد وقطفــت عينــات الميــاه مــن البئــر وميــاه الصــرف قبــل وبعــد الخلــط بــثالث معــدالت 
بعـــــض ميــــاه فــــي (%، وذلــــك بهــــدف دراســــة تــــأثير اســــتعمال هــــذه النوعيــــة مــــن ال25-50-75)

أد   الخصــائص األساســية الكيميائيــة والفيزيائيــة للتربــة وفــي محتواهــا مــن بعــض العناصــر الثقيلــة.
اســتخدام ميــاه صــرف معمــل الســماد الفوســفاتي بعــد خلطهــا بميــاه البئــر أو بــدون خلــط إلــى خفــض 

لـى او  مما أد  إلى ارتفاع المسامية الكلية في التربة ،الكثافة الظاهرية للتربة  رتفـاع درجـة التحبـبا 
 أوالمخلوطــة. ســواء فـي المعــامالت المرويــة بميـاه الصــرف غيـر المخلوطــة وانخفـاض نســبة التفكـك

درجة حموضة التربة، كما ارتفع محتو  التربة من األمالح الكلية الذائبة سواء في  انخفضت كما 
مـــن  التربـــة محتـــو   انخفـــضالمخلوطـــة.  المعـــامالت المرويـــة بميـــاه الصـــرف غيـــر المخلوطـــة أو

ارتفــع محتــو  تــرب و نتيجــة الــري بميــاه صــرف الســوبر فوســفات. والكلــس الفعــال الكربونــات الكليــة 
كافـــة المعـــامالت المدروســـة مـــن الفوســـفور مقارنـــة بالشـــاهد وقـــد يعـــود هـــذا االرتفـــاع إلـــى المحتـــو  

لـري بهـذه أد  االعالي لمياه  صرف معمل السماد الفوسـفاتي المسـتخدمة فـي الـري مـن الفوسـفور، 
ـــاع ـــاه إلـــى ارتف ـــة مـــن الكـــادميوم والرصـــاص والنيكـــل القابـــل  المي ـــو  تـــرب المعـــامالت المختلف محت

، وكانـــت كـــل القـــيم ضـــمن الحـــدود المســـموح بهـــا حســـب المواصـــفة لالمتصـــاص مقارنـــة بالشـــاهد
اإلنتاجيـــة مـــن محصـــول الـــذرة  تانخفضـــ. كمـــا TSP 25القياســـية الســـورية وخاصـــة المعاملـــة 

حيــث نســبة ميـاه صــرف معمـل الســوبر فوسـفات فـي الميــاه المسـتخدمة فــي الـري،  ادةبزيـالصـفراء  
 كغ و دونم. 58( TSP 100كغودونم و أعطت المعاملة ) 266 (TSP25)أعطت المعاملة 

، المعــادن الثقيلــة الــذرة الصــفراء، الشــركة العامــة لألســمدة، خصــائص التربــة، الكلمــات المفتاحيــة:
  المياه العادمة.
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 أشجار الزيتون ألنواع مختلفة من األسمدة العضوية استجابة
 (2)ولمى الزين (2)سلو  وهبةو ( 2)هد  مسالتيو  (2)ديمة السيدو ( 2)بشرى خزامو (1)محمد منهل الزعبي

  nhalzo@yahoo.comma(. الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية. إدارة بحوث الموارد الطبيعية، 1)
  Boshrakhozam@gmail.com(. الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، مركز بحوث حمص، 2)

 الملخص:
أجريت الدراسة في دائرة بحوث الموارد الطبيعية، مركز بحوث حمص خالل األعوام        
أشجار الزيتون صنف القيسي، هدف تجربة حقلية أجريت على في  2013و 2011و 2009

ونوعا  من حيث نسبة  البحث هو دراسة أثر استخدام أنواع مختلفة من األسمدة على اإلنتاجية كما  
كانت ، األسمدة في تخصيب التربة الزراعيةوتأثير استخدام هذه  ،نسبة المادة الجافةو الزيت 

 ، تفل زيتون  M4 ،غنمسماد  M3، بقرسماد  M2ن تسميد، بدو  شاهد M1 المعامالت كما يلي:
M5 أظهرت النتائج في عام )يوريا(. أضيفت األسمدة حسب نسبة اآلزوت فيها.  سماد كيماوي

وشجرة، كغ  26.63على باقي المعامالت حيث بلغت اإلنتاجية  بقرالسماد تفوق معاملة  2009
كغوشجرة، وفي   86.93ث بلغت اإلنتاجية حي بقرالسماد كذلك تفوقت معاملة  2011وفي عام 

  51.15أعطت األشجار المسمدة بسماد الغنم بالمتوسط أعلى إنتاج لثمار الزيتون  2013عام 
لنسبة المئوية للمادة الجافة كغوشجرة وتفوقت بذلك على باقي المعامالت بشكل معنوي. بمقارنة ا

ة حيث تراوحت القيمة المدروسة بين لم يالحظ وجود أية فروق معنوية خالل الفترة المدروس
(%، وكذلك األمر بالنسبة لقيمة النسبة المئوية للزيت في الزيتون الطازج  43.14-54.33)

والجاف إذ كانت الفروقات ظاهرية. عند دراسة تأثير إضافة هذه األسمدة المختلفة على خصوبة 
بشكل معنوي  2009باليوريا عام  التربة، لوحظ زيادة نسبة اآلزوت المعدني في التربة المسمدة

فقد كانت نسبة اآلزوت في  2013و 2011عن باقي المعامالت في التجربة، أما في عامي 
التربة في المعامالت الخمس متقاربة نوعا  ما، إال أن أعالها قيمة كانت في معاملة سماد الغنم 

(. كما لوحظ PPM 36.67) 2013(، وفي معاملة تفل الزيتون في PPM 35.83) 2011في 
، 2009( في عام %2.38بشكل ملحوظ ) غنمسماد أن المادة العضوية قد ارتفعت في معاملة 

 2011في عام  %3.17بينما كانت أعلى قيمة لها في التربة المسمدة بتفل الزيتون إذ بلغت 
. كان للتسميد بسماد الغنم تأثير إيجابي واضإ على زيادة البوتاسيوم 2013في  %3.60و
 لفوسفور في التربة، حيث بلغت نسبتهما أعالها في السنوات الثالث.وا

  الزيتون، اإلنتاجية، الزيت، المادة الجافة، خصوبة التربة. الكلمات المفتاحية:

mailto:manhalzo@yahoo.com
mailto:Boshrakhozam@gmail.com
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 أهمية النمذجة في إدارة مياه حوضي العاصي األعلى واألوسط

 (3)مأمون كنفانيو  (4)امبشر  خز و  (3)أويديس أرسالنو  (2)عبد الّناصر الّضريرو  (1)تمام ياغي

 (. جامعة حلب، كلية الزراعة، قسم الهندسة الريفية.2) مركز بحوث السلمية.، الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية(. 1)

كز مر (. الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، 4) (. الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، إدارة بحوث الموارد الطبيعية.3)
 .حمص بحوث

 
 الملخص: 

نتيجة تأثير التقّلبات المناخية في النظام الهيدرولوجي، واالزدياد السكاني والتطور االجتماعي       
واالقتصادي الذي بدأ يشكل ضغطا  متزايدا  على الموارد المائية، فإّنه من الضروري إعداد أنموذج تنبؤ 

حيث اعتبر عام  لحوضي العاصي األعلى واألوسط )سورية(، يسهم في تقدير الواردات المائية المستقبلية
تّم التوصل في هذا البحث إلى حلول حول االستخدام األمثل للماء الزراعي . كسنة أساس 2010

فبرغم وضوح الهدف، فإّن المفهوم بأغلب األحيان يكون غير واضإ، والسيما قلة المعرفة  المحدود. 
اء داخل مشاريع الري. هذا أفضى إلى الموازنة المائية على صعيد حول كيفية استنزاف واستهالك الم

رت الموارد المائية حيث ق دّ   WEAP-MABIAالحقل ونظام الري والحوض الفرعي باستعمال األنموذج
للت السالسل الزمنية للبيانات باستخدام أسلوب بوكس ( Box-Jenkinsجنكنز )–في الحوض، وح 

تي والمتوسطات المتحركة التكاملية الموسمية المناسبة للبيانات المتوافرة واختيرت نماذج االنحدار الذا
ّددت االحتياجات المائية لمختلف القطاعات، وأولويات تأمينها. والتوزيعات اإلحصائية. اقت رحت  كما ح 
 ](HT)(، والتقانات المتطورة BATت المتاحة األفضل )انا(، والتقRFالحالة الراهنة )[ثالثة سيناريوهات: 

المناخية )حالة السنوات الجافة وحالة السنوات الجافة جدا (. ثم صيغت النتائج  للتقّلباتخالل حالتين 
نتاجية المياه، وقد أظهرت  على شكل مخططات وخرائط وجداول تتعلق بالموازنة المائية والعجز المائي وا 

ستو  الحوض الفرعي وجدولة الري على ( عند مHTهذه النتائج أّنه بتطبيق سيناريو التقانات المتطورة )
صعيد الحقل ي مكن تفادي العجز المائي وتحسين إنتاجية الماء الزراعي بشكل أفضل من طريقة المزارع 

أّما الحالة الثانية فإنها تتطلب بذل جهود مميزة لحفظ الماء  في المنطقة المستهدفة خالل الحالة األولى.
ام األمثل لسد زيتا لتلبية متطلبات االستخدام المنزلي واالعتماد على على األصعدة كافة تتمثل باالستخد

. ومنه 2050وهذا سيساعد في تقليل الفجوة بين العرض والطلب حتى عام  المياه الجوفية للري فقط،
 ي ستنتج أّن نتائج األنموذج المّطور مقبولة لتكون أداة فاعلة إلدارة الموارد المائية.

الموازنة المائية، سيناريو، التنبؤ، جدولة الري، إنتاجية الماء الزراعي، األنموذج  الكلمات المفتاحية:
WEAP-MABIA. 
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أثر الري التكميلي في زيادة المردود على محصول القمح حسب األطوار 
 )الري بالتنقيط( الفينولوجية

  (2)ونضال جوني(  2)وأحمد زليطة (1)وايهم اصبإ (1)شعبان السليمان
   .مركز بحوث حماه، يئة العامة للبحوث العلمية الزراعيةاله. (1)
     conference@hotmail.com -g، الموارد الطبيعيةبحوث  ادارة، الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية. (2)
 

 :الملخص
( 2013-2012ـ ) (2011-2010دة اربع مواسم )اه لمنفذ البحث في محطة بحوث تيزين ـ حم      

وقد  القمإ األكثر حساسية للري وتقييم دور الري التكميلي في زيادة االنتاج. بهدف دراسة مراحل نمو
 حيث تضمن سبع معامالت ري ترو  حسب االطوار صمم وفقا لتصميم القطاعات العشوائية الكاملة،

الثانية شاهد مطري، الثالثة كل االطوار ، متاح للمعاملة االولىمن الماء ال % 50ترو  عند  لفنيولوجية،ا
ترو  في  والعجيني، السادسة عدا العجيني، الرابعة عدا االزهار والعجيني، الخامسة عدا االشطاء والتسنبل

ظام الري اعتمد ن طور اللبني ، السابعة ترو  في طور العجيني، وقد كررت التجربة في أربع مكررات.ال
الريات( اعتمادا على متابعة تغيرات رطوبة  وتمت برمجة الري )معدل وتواتر ،قيط في ري المحصولبالتن

استخدمت معطيات المحطة المناخية الموجودة  التربة باستخدام جهاز التشتت النتروني )النترون بروب(.
عتمدت الزراعة اآللية ا  النتإ التبخري األعظمي(، ETO) في موقع تنفيذ البحث في الحسابات النظرية لقيم

 كما أضيفت األسمدة تبعا لنتائج تحليل التربة وتوصيات وزارة الزراعة، حيث كغوهـ، 210بمعدل بذار 
كغوهـ سماد آزوتي أضيفت على 160و عند الزراعة فوسفورالكغوهـ وحدة صافية من  110أضيف 
ي مجال اإلستهالك المائي أظهرت النتائج ف االشطاء(. عند طور %50عند الزراعة و %50دفعتين )
وهـ 3م 3945وهـ للمعاملة المائية الثانية، 3م 2633وهـ للمعاملة المائية األولى، 3م 4475الكلي: 

وهـ للمعاملة 3م 3355وهـ للمعاملة الخامسة، 3م 3577وهـ للمعاملة الرابعة، 3م 3537للمعاملة الثالثة 
 4.564متوسط المرود قد أظهرت النتائج ما يلي:  وهـ للمعاملة السابعة، وفي مجال3م 3133السادسة، 

طنوهـ  3.999طنوهـ المعاملة الثالثة،  4.358طنوهـ للمعاملة الثانية،  2.671طنوهـ للمعاملة األولى، 
طنوهـ  2.948 طنوهـ المعاملة السادسة، 3.322 طنوهـ المعاملة الخامسة، 4.097للمعاملة الرابعة 

الزيادة في المردود تفوقت المعاملة االولى والثالثة على جميع المعامالت  المعاملة السابعة، وفي مجال
 -%49.72 -%63.16 -%70.87) على الشكل التالي مقارنة بالشاهد المطري حيث بلغت

 3كغوم1.79وفي مجال كفاءة استخدام المياه الكلية  ( بالترتيب% 10.37 -24.37% -53.39%
للمعاملة  3كغوم 2.74للمعاملة الرابعة،  3كغوم 2.73ملة الثالثة، للمعا 3كغوم 2.31للمعاملة األولى، 

 للمعاملة السابعة. 3كغوم 2.30للمعاملة السادسة  3كغوم 2.82الخامسة، 
  كفاءة استخدام المياه.  قمإ، تنقيط،  طور النمو، :الكلمات المفتاحية

mailto:conference@hotmail.com
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ات )تنقيط، مرش االحتياج المائي باستخدام طرق وتقنيات الري الموضعي
في محطة بحوث الري  شرائح( على أشجار الزيتون حلقات ) منخفضة( والسطحي

 في ريف دمشق بالنشابية
  (1)ومريم قسيس( 1)وأحمد زليطة (2)ورابعة الحايك( 1)و مازن دوغوظ( 1)وأيمن حجازي ( 1)نضال الجوني 
     n.jouni@yahoo.com، الموارد الطبيعيةبحوث  ادارة، الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية. (1)
 .مركز بحوث السلمية، الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية. (2(

 الملخص:
 2012 ،2007نفذت التجربة في محطة بحوث الري في حوض دمشق في محطة النشابية لألعوام     

شرقي غرينتش وخط عرض  36.28مشق على خط طول كم شرقي مدينة د16وتقع المحطة على بعد 
م حيث يمثل الموقع منطقة االستقرار الثالثة 620وترتفع عن سطإ البحرشمال خط االستواء  33.3

ملم مطري سنويا  200 -150بين  المتاخمة للحماد السوري والتي يبلغ معدل الهطول المطري فيها ما
تحديد االحتياج وتهدف إلى ألف من اربع معامالت طرق ري وصممت التجربة وفق القطاعات العشوائية وتت

السقايات( باستخدام طرق ري مختلفة  المائي ونظام الري والى دراسة عالقة المردود بالماء )معدل وتواتر
نقاطات لكل شجرة  6المعاملة االولى الري بالتنقيط  شرائإ(، مرشات( وسطحي)حلقات ،موضعي)تنقيط

ملة الثانية الري بالمرشات المنخفضة الميني سبرينكلر وحدد مرشين لكل شجرة المعا لوشجرة 8بتصريف
متر بتصريف مقدم من  3متر وعرض 100لوللنقاطة اما المعاملة الثالثة الري بالشرائإ طول  55بتصريف

ى ترو  من قناة في أعل 2م 4.5لومو ثانية أخيرا المعاملة الرابعة الري بالحلقات بقطر  2اعلى الشريحة 
من السعة الحقلية بواسطة مقياس  %80وقد حدد موعد السقاية عند وصول رطوبة التربة إلى  الحقل 

الرطوبة النترون بروب كما أخذت المعطيات المناخية من محطات الرصد المناخية لتحديد النتإ التبخري 
تقنية الري بالتنقيط  أظهرت النتائج تفوق  متر 8 -7وقد كان الصنف المزروع قيسي بمسافة  EToالمرجعي 

شرائإ( من حيث المردود و كفاءة استخدام  –حلقات –على باقي طرق الري األخر  )مرشات منخفضة
 %5و %1المياه، حيث تفوقت معاملة الري بالتنقيط على بقية المعامالت بفروق معنوية على المستويين 

وهـ  بعدد إجمالي 3م 3615وهـ والكلي3م 2883وبلغ االستهالك المائي الصافي للمعاملة المتفوقة )التنقيط( 
وهـ وبالتالي 3م3634وبلغ مجموع السقايات الكلية المقدمة  %91سقاية بكفاءة ري تساوي  14للسقايات 

عن الري السطحي بالشرائإ )الشاهد( كما بلغ المردود للمعاملة المتفوقة  %34.4توفير في مياه الري بنسبة 
وحققت معاملة الري بالتنقيط أعلى كفاءة الستخدام المياه  عن الشاهد، %19.2كغوهـ بزيادة مقدارها  8532

وكانت أعلى قيمة في الري السطحي شرائإ )الشاهد(  3كغوم 1.3، بينما لم تتجاوز 3كغوم 2.36ومقدارها 
 لثمار.افي شهري حزيران وتموز والذي يطابق طور النضج وتلون   Kcلمعامل المحصول
الري  كفاءة استخدام المياه، الري بالمرشات المنخفضة،االحتياج المائي للزيتون،  :الكلمات المفتاحية

  .EToقيسي، النترون بروب، النتإ المرجعي  ،السطحي، الشرائإ، الحلقات

mailto:n.jouni@yahoo.com
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  الجفافي لإلجهاد اللوز من أصول عدة استجابة دراسة
 (2)ومحمد سعيد الحسن (1)طالل الفوزو

  Mohssen73@gmail.com لعلمية الزراعية, مركز بحوث حمص.الهيئة العامة للبحوث ا .(1) 
 الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية, مركز بحوث محسة. .(2) 
 

 :الملخص

بهدف معرفة قدرة بعض أصول اللوز  2014-2012الدراسة البحثية خالل الفترة  أجريت    
رشينسكي, المر, الشرقي( على تحمل اإلجهاد الجفافي باستخدام عدة مستويات من )العربي, كو 
( من السعة الحقلية, مع عدة مؤشرات )عدد األوراق, سمك %25, 50, 75, 100ماء الري )

أظهرت النتائج المتحصل عليها عدم الورقة, نمو الجذر، نسبة البروتين في األوراق.....(. 
ورقة(, وكذلك  245, 252, 260, 265أوراق اللوز العربي فبلغ ) حدوث تأثير كبير على عدد
ورقة(, وحدث انخفاض كبير في عدد  198, 220, 242, 255في اللوز كورشينسكي فكان )

ورقة(  12, 60, 130, 250ورقة( واللوز الشرقي ) 110, 132, 210, 253أوراق اللوز المر)
كما بينت السعة الحقلية على التوالي. ( من %25, 50, 75, 100عند مستويات ماء الري )

سم(, وكذلك  0.03, 0.029, 0.028, 0.023النتائج ازدياد سمك أوراق اللوز العربي فكانت )
سم(, وهذه الزيادة لعبت دورا  في  0.028, 0.026, 0.026, 0.022في اللوز كورشينسكي )

, 0.02, 0.02في اللوز المر) حماية الورقة عند الجفاف, ولم يحدث زيادة كبيرة في سمك الورقة
سم( عند مستويات ماء  0.026, 0.026, 0.025, 0.024سم( واللوز الشرقي ) 0.024, 0.021
وأظهرت النتائج المتحصل عليها تفوق اللوز ( على الترتيب. % 25, 50, 75, 100الري )

بيا  على العربي وكورشينسكي بطول وقطر الجذور على اللوز المر والشرقي مما انعكس إيجا
كما بينت النتائج تفوق اللوز العربي وكورشينسكي على     قدرتهما على تحمل اإلجهاد الجفافي.

اللوز المر والشرقي في تكديس البرولين, أي أن كمية البروتين التي تتحول إلى أحماض أمينية 
 جفافي. )البرولين( أكبر في اللوز العربي وكورشينسكي وهذا دليل على تحملها لإلجهاد ال

  اللوز, أصول اللوز, اإلجهاد الجفافي. الكلمات المفتاحية:

mailto:Mohssen73@gmail.com
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التلوث العضوي وتأثيره على التنوع الحيوي )النباتي والحيواني( في حوض نهر 
 العاصي األوسط ضمن منطقة الغاب.

 (2)أمير إبراهيمو  (1)دالل اإلبراهيمو  (1)مياد السـلوم 
  net.org-sa@scs-mayya الغاب،  مركز بحوث ،راعيةالهيئة العامة للبحوث العلمية الز (. 1)
 .المعهد العالي للبحوث البحرية ،(. جامعة تشرين2)
 

 الملخص:

، 2015ولغايــة شــهر حزيــران  2013نفــذ هــذا البحــث خــالل الفتــرة الممتــدة مــن شــهر تمــوز      
يــة والحيوانيــة المتــوفرة فــي حــوض العاصــي األوســط وتحديــد حالتهــا بهــدف التعريــف باألحيــاء النبات

أخـــذ َّ البيئيـــة والبيولوجيـــة باالعتمـــاد علـــى أنـــواع معينـــة مـــن األحيـــاء الدالـــة علـــى نوعيـــة الميـــاه. تـــم
القياســـات البيئيـــة )الفيزيائيـــة، الكيميائيـــة، البيولوجيـــة( وجمعـــت العينـــات النباتيـــة والحيوانيـــة دوريــــا  

وذلك من أربعة مواقع موزعة على امتداد نهـر العاصـي فـي منطقـة الغـاب، ، شهريا  وبمعدل مرتين 
وحفظت نماذج للعينات المدروسة في مخابر مركز بحوث الغـاب والمعهـد العـالي للبحـوث البحريـة 

ــّجلا وجــود ) ( جنســا  49( نوعــا  مــن الطحالــب تنتمــي إلــى )116بجامعــة تشــرين. بنتيجــة البحــث س 
ــ6وتتــوزع علــى ) ــّم توصــيف )5ب وتعــود إلــى )( رت ( نوعــا  مــن األنــواع الســمكية 27( صــفوف، وت

( 15( فصـائل، كمـا تـّم توصـيف )8( جنسـا  وتنضـوي تحـت )17)المحلية والم دخلة( وتنتمي إلى )
( فصـائل وتتـوزع علـى صـفين 9( أجنـاس وتنـدرج تحـت )10نوعا  من الرخويات التـي تنتمـي إلـى )

(Gastropoda  ،Bivalvia .)األحيـاء المائيـة ن لنا اعتمادا  على الخصائص البيئية ونوعيـة وتبي
أن الحالة البيولوجية لنهر العاصـي غيـر نظيفـة وتعـاني مـن تلـوث بيئـي المتوفرة في مجر  النهر، 

لوحظـت فروقـات كبيـرة فـي نسـبة التشـبع باألكسـجين المنحـل )فيزيائي، كيميـائي، بيولـوجي(، حيـث 
األورثوفوســفات واألمونيــا  ، مــع ارتفــاع ملحــوظ فــي تراكيــز شــواردوالمتطلــب الحيــوي مــن األكســجين

في كافة المواقع المدروسة، نظرا  لقلـة التـدفق المـائي والنمـوات الغزيـرة للطحالـب والنباتـات والنترات 
ـــة، وبالتـــالي حـــدوث ظـــاهرة اإلثـــراء الغـــذائي  ومـــن ثـــم النفـــوق الجمـــاعي  Eutrophicationالمائي

ولكن بوجـود مجموعـة مـن الينـابيع والروافـد والتـي تغـذي مجـر   ئية األخر .لألسماك واألحياء الما
 .نهر العاصي األوسط في منطقة الغاب مما يخفض درجة التلوث فيها وتبقيها صالحة بيولوجيا  

  .نهر العاصي، التنوع الحيوي، العوالق النباتية، األسماك السورية، الرخويات :ةالكلمات المفتاحي
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 إنتاجية الفول السوداني باستخدام طريقة الري بالتنقيط ائي فيأثر العجز الم
 (1)وحسام المحمد (1)محمود الصمصامو  (2)أحمد زليطةو  (1)ايهم اصبإو  (1)شعبان السليمان 

   .مركز بحوث حماه ،الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية. (1)
  conference@hotmail.com -g، الموارد الطبيعية ثبحو  ادارة، الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية. (2)
 

 الملخص:

بهدف دراسة  2012ـ  2011حماه خالل موسمين ، نفذ البحث في محطة بحوث تيزين      
ستويات تحسين كفاءة استخدام المياه وتحديد المراحل الحرجة لمحصول الفول السوداني وذلك بم

صممت التجربة وفقا لتصميم  ، وقدمختلفة من الري، وتأثير هذه المستويات في المردود
، %75 ،%100)األولى تعطى  القطاعات العشوائية الكاملة، حيث تضمن أربع معامالت ري 

وتمت برمجة الري )معدل وتواتر  اعتمد نظام الري بالتنقيط، .بأربع مكرارات( 25% ،50%
ا على متابعة تغيرات رطوبة التربة باستخدام جهاز التشتت النتروني )النترون الريات( اعتماد

استخدمت معطيات المحطة المناخية الموجودة في موقع تنفيذ البحث في الحسابات  بروب(.
المائي الكلي:  االستهالكأظهرت النتائج في مجال  األعظمي(. النتإ التبخري  ETOالنظرية لقيم 

وهـ للمعاملة المائية 3م 3544من االحتياج المائي،  %100ة المائية األولى وهـ للمعامل3م 4440
من  %50وهـ للمعاملة الثالثة 3م 2639من االحتياج المائي للمعاملة األولى،  %75الثانية 

من االحتياج المائي  % 25وهـ للمعاملة الرابعة 3م 1772االحتياج المائي للمعاملة األولى، 
طنوهـ للمعاملة  3.643في مجال متوسط المرود قد أظهرت النتائج ما يلي: ، و ىللمعاملة األول

طنوهـ  1.023طنوهـ المعاملة الثالثة ،  1.692طنوهـ للمعاملة الثانية ،  2.153األولى، 
للمعاملة  %57.02وفي مجال نسبة التصافي قد أظهرت النتائج ما يلي:  للمعاملة الرابعة

للمعاملة الرابعة، وفي %44.66المعاملة الثالثة،  %43.85انية، للمعاملة الث %55.49األولى، 
للمعاملة الثانية،  3كغوم 0.72للمعاملة األولى،  3كغوم 0.92مجال كفاءة استخدام المياه الكلية 

 للمعاملة الرابعة. 3كغوم 1.03للمعاملة الثالثة،  3كغوم 0.85

، طور النمو الخضري، العجز KCولفول سوداني، تنقيط، معامل المحص :الكلمات المفتاحية
  المائي، كفاءة استخدام المياه.
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 وقايــة النـــــــــــــــبات بحوث. 3.5 

 

 ص )عرض شفهي(
 الوعـــــــــــــــائي الـــــــــــــــذبول لمــــــــــــــرض المســـــــــــــــبب الفطــــــــــــــر مـــــــــــــــن لعــــــــــــــزالت الجزيئـــــــــــــــي التنــــــــــــــوع

 Fusarium oxysporum f. sp. Lentis سورية في العدس على 
46 

 الفطريـــات بعـــض علـــى Anthemis scariosa نبـــات مستخلصـــات لـــبعض التثبيطـــي التـــأثير
 للنبات الممرضة

47 

 حقـول بعض في( Puccinia triticina) القمإ أوراق صدأ لفطر الفيزيولوجية السالالت تحديد
 الالذقية محافظة

48 

 .Parthenolecanium corni B القشـرية الفواكـه لحشـرة المرافقة الحشرية المتطفالت تقصي

)idae : HomopteraCocc( سورية -القنيطرة محافظة في اللوز على 
49 

 مســتنبت علــى الممرضــة الفطريــات بعــض أبــواغ إنبــات فــي أســيد سالســيليك أســتيل مركــب تــأثير
PDA، البنــــدورة أوراق تعفــــن مــــرض مكافحــــة فــــي كفاءتــــه وتقــــدير (Cladosporium 

fulvum )الزجاجي البيت ظروف تحت    

50 

 القطــــــن ورق  لــــــدودة المريضــــــة اليرقــــــات مــــــن االبكتيريــــــة الممرضــــــات بعــــــض وتعريــــــف عــــــزل
  Spodoptera  littoralis (Boisd)  51 اإلمراضية قدرتها واختبار 

 52 الزيتون  على الطاووس عين لمرض المسبب Spilocaea oleagina لفطر الحيوية المكافحة
نتاج نمو في Stubborn العناد بمرض اإلصابة تأثير  new hall 53 صرة أبو البرتقال وا 
 لنباتــات الجــذري  المحــيط ضــمن المتطفلــة النيمــاتودا مكافحــة فــي الحيويــة الفطريــات بعــض كفــاءة

 السوداني الفول
54 
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 ص عرض بوستر()
 الفطر من المحلية العزالت لبعض والمعتمدة المحلية العدس أصناف بعض تحمل دراسة

 على  Fusarium oxysporum f. sp. Lentis الوعائي الذبول لمرض المسبب
 العدس

55 

 من الوراثية الطرز لبعض الغلة مكونات في( Septoria tritici) السبتوري  التبقع مرض تأثير
 القاسي القمإ

56 

 الحمضيات صدأ حلم مكافحة في المبيدات من مجموعة اختبار
 Phyllocoptruta oleivora (Ashmead)  (Acari: Eriophidae)حــامضال علــى 

 السوري  الساحل في له جديد حيوي  عدو وتسجيل( أنتردوناتو)
57 

  ذي العنكبوتي األكاروس مكافحة في الورقية واألسمدة الكيميائية المبيدات بعض فعالية
 .Tetranychus urticae Koch. البقعتين

58 

 عند ((Aphidoletes aphidimyza Diptera: Cecidomyiidae للمفترس والعددية الوظيفية االستجابة
 Aphis gossypii )(Homoptera: Aphididae 59 القطن من حوريات من مختلفة كثافات على تربيته

ــــــــــير  Trichogramma cacocaie Marchalللمتطفـــــــــل المتكـــــــــرر اإلطـــــــــالق تأثــ

(Trichogramatidae:Hymenoptera)التفـاح ثمـار دودة كثافة خفض في Cydia pomonella  L. 
  .السويداء محافظة في التفاح بساتين في ديليشس والستاركن ولدنالغ صنفي على

60 
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 التنوع الجزيئي لعزالت من الفطر المسبب لمرض الذبول الوعائي 
Fusarium oxysporum f. sp. Lentis   على العدس في سورية 

 (1)يبرق  فقمو  ومحمد (3)باوم مايكل و( 3)أحمد سعيد و (2)بياعة بسام و (1) الحسين حسين نعيم

   naiem64@hotmail.comاإللكتروني:  البريد حلبفي  الزراعية العلمية البحوث مركز(. 1)
 .النبات وقاية قسم، الزراعة كلية، حلب جامعة(. 2) 
 .(ايكاردا ) الجافة المناطق في اعيةر الز  للبحوث الدولي المركز  حلب، (.3) 

 
 الملخص:

فــي ســورية مركــز الصــدارة بالنســبة لبقيــة المحاصــيل  .Lens culinaris Medikيحتــل العــدس 
ويعــد مـــرض الذبـــول . البقوليــة الحبيــة الغذائيــة مــن حيــث األهميــة اإلقتصــادية والمســاحة المزروعــة

ـــر  ـــذي يســببه الفطـ أهــم األمــراض  نمــ Fusarium oxysporum f. sp. lentisالوعائـــي ال
طرها نظرا  للخسائر الكبيرة التي ي حـدثها في الغّلة والتي قـد تصــل فـي بعـض المنـاطق الموبـوءة وأخ
 Fusarium. هدفت هذه الدراسة إلى اختبار القدرة االمراضية والتنوع الوراثي للفطر %100إلـى 

oxysporum f. sp. lentis.  .يقـة أجـري اختبـار القـدرة االمراضـية فـي المختبـر بطر فـي سـورية
عزلة من الفطر عزلت من نباتـات ذابلـة مـن مختلـف منـاطق زراعـة العـدس  40لـ  أنابيب هوغالند
. بينــت النتــائج امكانيــة ITSو RAPDودرس التنــوع الــوراثي للفطــر باســتخدام تقنيتــي فــي ســورية. 

. تقسيم العزالت المختبرة إلى ثالث مجموعات اعتمادا  على شراستها على الصنف القابـل لإلصـابة
تعـددا  شـكليا ،  RAPDبادئـة مختبـرة بتقنيـة  24( مـن أصـل Primersوقد أعطت خمـس بادئـات )
زوج نيوكليوتيــدي،  570عنــد  ITSقطــع منطقــة الـــ    HhaIو PstIكمــا اســتطاع أنزيمــا القطــع  

 عزلة إلى عنقودين رئيسيين 40وأعطت تعددا  شكليا . وأظهرت شجرتا القرابة لكلتا التقنيتين توزع الـ
 وفقا  لألصل الجغرافي.

 تنوع وراثي، ذبول، عدس.  ،RAPD، ITS ،قدرة إمراضية الكلمات المفتاحية:
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 Anthemis scariosa نباتالتأثير التثبيطي لبعض مستخلصات 

 على بعض الفطريات الممرضة للنبات
 (3)وعبد النبي بشير (2)وراما عزيز (2)وغسان شور   (1)علي زياك

  zayak77@hotmail.com والعطريةقسم النباتات الطبية ، إدارة بحوث البستنة، للبحوث العلمية الزراعية الهيئة العامة. (1)
 قسم علوم البستنة.، كلية الزراعة، جامعة دمشق. (2)
 قسم وقاية النبات.، كلية الزراعة ،جامعة دمشق. (3)

 
 :الملخص

 ألزهــار المســتخلص المــائي الــدافئ والمســتخلص الكحــولي إلــى دراســة أثــر هــدف هــذا البحــث     
  الفطر وهي للنبات الممرضة الفطريات من أنواع 4على  Anthemis scariosa البابونج نبات

Fusarium semitectum ، Fusarium solani، Fusarium oxysporum   ،
Rhizoctonia sp.. خـالل الفتـرة  أجري هذا البحث في مركز بحوث ودراسات المكافحة الحيويـة

وقــد اســتخدم المــاء الســاخن وكــل مــن الكحــول الميتيلــي والكحــول اإليتلــي  ،2015-2013الزمنيــة 
بينـت  مـغو مـل. 180و 150، 120، 90،   60لتحضير المستخلصات، وتم اسـتخدامها بتراكيـز

تـــأثير مثـــبط للمســــتخلص المـــائي ألزهـــار البـــابونج ســـكاريوزا علـــى جميــــع ئج عـــدم وجـــود أي النتـــا
الفطريـــات ولمختلـــف التراكيـــز المدروســـة، فـــي حـــين اختلفـــت النســـبة المئويـــة لتثبـــيط المستخلصـــين 
الكحوليين باختالف تركيز المسـتخلص العضـوي ونـوع الفطـر الممـرض، وكانـت أعلـى نسـبة تثبـيط 

ــــى فطــــر للمســــتخلص  75.05% ــــي عل  180تركيــــز  عنــــد Fusarium oxysporumالميتيل
كما بينت النتائج ارتفاع النسبة المئوية للتثبيط بارتفاع التركيز المسـتخدم مـن المسـتخلص  .ملمغو

العضوي ولجميع الفطريات المختبرة. كما أظهرت النتائج اختالف النسبة المئوية للتثبيط بـاختالف 
علــى مثيالتهــا  الكحــول الميتيلــي النســب المئويــة لتثبــيط مســتخلصالمــذيب الكحــولي، حيــث تفوقــت 

 ألغلب الفطريات المختبرة وعند معظم التراكيز المستخدمة.الكحول اإليتيلي و  لمستخلص
 البابونج، تثبيط، فطريات. مستخلص، مائي، عضوي،الكلمات المفتاحية: 
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 (Puccinia triticina)تحديد السالالت الفيزيولوجية لفطر صدأ أوراق القمح 
 في بعض حقول محافظة الالذقية

 (3)ويمان جبور (3)وعبدهللا اليوسف (2)وأحمد األحمد (1)محمد شفيق حكيم
  .قسم المحاصيل الحقلية، كلية الزراعة، جامعة حلب. 1))
 وقاية النبات.قسم ، كلية الزراعة، جامعة حلب(. 2)
  dr.abdalyoussef@gmail.com مركز بحوث حلب،، الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية .3))

 
 الملخص: 
أ جريـــــــت الدراســـــــة فـــــــي مختبـــــــرات كليـــــــة الزراعـــــــة جامعـــــــة حلـــــــب خـــــــالل موســـــــم النمـــــــو         

بهدف تحديـد السـالالت الفيزيولوجيـة السـائدة لفطـر صـدأ األوراق علـى القمـإ فـي  .2015/2014
ـــة مصـــابة بمـــرض صـــدأ  ـــات ورقي معـــت عين ـــد شراســـتها. ج  ـــة وتحدي بعـــض حقـــول محافظـــة الالذقي
األوراق مــن محطــة بوقــا ومحطــة الصــنوبر التــابعتين لمركــز البحــوث العلميــة الزراعيــة ومــن حقــول 
المــزارعين مــن منطقــة زغــرين وعــين البيضــا )محافظــة الالذقيــة(. تــم تحديــد الســالالت الفيزيولوجيــة 

 36تها ضــمن ظــروف مــتحكم بهــا باســتخدام المجموعــة الكاملــة لألصــناف التفريقيــة )وتحديــد شراســ
 ,TQRT,PMRT, PBPTسـاللة فيزيولوجيـة هـي  12صـنف وسـاللة(. أظهـرت النتـائج وجـود 

NCPT, MLHM, CBRT, CBGT, BBGP, BBDL, BBGL, BBCL, BBBB) .)
 ,Lr (12a, 2c, 3, 9مــورث مقاومــة وهــي  20التــي تمكنــت مــن كســر  TQRTأشرســها الســاللة 

16, 3ka, 11, 30, 22b, 10, 14a, 18, 19 2b, 13, 22a, 33, 35, 36, وأضـــــــــــعفها )
مورثــا   30وتميــز المجتمــع الطبيعــي لفطــر صــدأ األوراق بقدرتــه علــى مهاجمــة  .BBBBالســاللة 
 ,Lr22b, Lr1, Lr2a, Lr2b, Lr2c, Lr3)   Lr3Ka, Lr3Bg, Lr 9, Lr 10, Lr11مقاوما  

Lr 12, Lr 13, Lr14a , Lr 14b, Lr 16, Lr 17, Lr18, Lr20, Lr21, Lr 22a, Lr 
23, Lr19, Lr 26, Lr30, Lr32, Lr33, Lr 34, Lr 35, Lr13 ولم يبـق  هـذا المجتمـع إال )

( قادرة علـى Lr15, Lr 24, Lr 25, Lr 27+Lr 31, Lr 28, Lr 29 مورثات فاعلة ) 7على 
  .مقاومة هذا المرض

ـــات ال ـــة:مفتالكلم ـــة, مورثـــات  احي ـــة, أصـــناف تفريقي صـــدأ أوراق, قمـــإ قاســـي, ســـالالت فيزيولوجي
 مقاومة. 
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 تقصي المتطفالت الحشرية المرافقة لحشرة الفواكه القشرية 
Parthenolecanium corni B. (Coccidae : Homoptera)  على اللوز في

 سورية -محافظة القنيطرة
  (2)صالنولؤي أ (2)وعبد النبي بشير (1)نسرين دياب

يطرة، سورية. بريد إلكتروني: القنبحوث (. الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، مركز 1)
nissreendeab@gmail.com  

 .، قسم وقاية النباتجامعة دمشق، كلية الزراعة(. 2)

 
 الملخص

وهدفت إلى تحديد المتطفالت الحشرية التي  2013و 2012نفذت الدراسة خالل موسمي      
 :Parthenolecanium corni B. (Homopteraالقشريةتتطفل على حشرة الفواكه 

Coccidae)   لوز في موقعي )مسحرة وجباتا الخشب( في محافظة القنيطرة في  نيفي بستا
 Aphelinidae و Encyrtidaeسورية، وتم تسجيل عشرة متطفالت أولية تتبع للفصائل 

بنسبة  Metaphycus insidiosusوبينت الدراسة أن المتطفل األكثر انتشارا   Eulophidaeو
 Blastothrix( ثم %15.24بنسبة ) Metaphycus lounsburyiيليه  %67.04مئوية 

confuse ( وتم تسجيل خمسة متطفالت ثانوية تتبع للفصائل %11.71بنسبة ،) Encyrtidae 
والمتطفلين األكثر انتشارا  هما  Eulophidaeو Pteromalidaeو Aphelinidaeو

Pachyneuron concolor ( تاله %80.09بنسبة مئوية )Cheiloneurus claviger  بنسبة
ظهور متطفالت حشرة الفواكه القشرية يبدأ في شهر نيسان (، كما بينت النتائج أن 18.02%)

 ان وتكون أخفض كثافة شهرية لها في تموز.وتزداد أعدادها في شهر أيار لتصل الذروة في حزير 

، اللوز، متطفالت، أولية، ثانوية، .Parthenolecanium corni B: الكلمات المفتاحية
 القنيطرة، سورية.
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تأثير مركب أستيل سالسيليك أسيد في إنبات أبواغ بعض الفطريات الممرضة 
البندورة  ، وتقدير كفاءته في مكافحة مرض تعفن أوراقPDAعلى مستنبت 
(Cladosporium fulvum   تحت ظروف البيت الزجاجي ) 

 (1)وعبد اللطيف الغزاوي  (1)وصفية المصري عرفة (1)ورغدة البغدادي (1)لينا المطرود

 almatroud@yahoo.comlina.  الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، إدارة بحوث وقاية النبات. (1)

 :الملخص

، ومدد تعرض (ASA) ت نتائج تقييم كفاءة تراكيز مختلفة من مركب أستيل سالسيليك أسيدنا بيا      
في  PDAعلى المستنبت الغذائي الهيفي متباينة، في منع إنبات أبواغ بعض الفطريات الممرضة ونموها 

، أن أبواغ الفطر 2011عام بدمشق الزراعية مختبر، في الهيئة العامة للبحوث العلمية ظروف ال
Verticillium dahlia ( والفطر مسبب مرض ذبول أشجار ،)الزيتونFusarium oxysporum f. 

sp. niveum  ذبول البطيخ األخضر(، والفطر مرض )مسببFusarium oxysporum f. sp. 

melonis بات والنمو على مستنبت )مسبب مرض ذبول البطيخ األصفر( قد فقدت قدرتها على اإلن
PDA ( كٍل على حدٍة، بالمحلول المائي  6 10×  4نتيجة معاملة معلقاتها المائية بتركيز ،)بوغومل
دقيقة، كما تم منع نمو هيفا الفطر  30مغومل أو ما يزيد( لمدة  1.5تركيز ) ASAلمركب 

Rhizoctonia solani ة( ضمن الشروط نفسها. )مسبب مرض تعفن جذور وقواعد سوق نباتات الفليفل
)مسبب مرض اللفحة المبكرة على البطاطا( خالل  Alternaria solaniوتم منع إنبات أبواغ الفطر 

مغومل أو ما يزيد(، أو معاملتها بالتركيز السابق  3المدة نفسها باستخدام تركيز أعلى من المركب ذاته )
معاملتها بالمركب السابق  C. fulvumطر ساعة. وتطلب منع إنبات أبواغ الف 24مغومل( لمدة  1.5)

أيام. وبلغت قيمة مؤشر  6مغومل( لمدة  1.5ساعة أو بتركيز ) 24مغومل أو ما يزيد( لمدة  3بتركيز )
 ASAمرض تعفن أوراق البندورة "صنف ماجيك" )عالي القابلية لإلصابة بالمرض( عند استخدام مركب 

ات، بفاصل يوم واحد بين الرشة واألخر ، ثم إعداء النباتات مغومل بالرش الوقائي )ثالث رش 1.5بتركيز 
في حالة الرش العالجي )رشت النباتات  %18,6، و%12,8بمعّلق الفطر الممرض في اليوم الرابع( 
نفسه عند بدء ظهور أعراض المرض( في تجربة  ASAوالمركب المعداة مسبقا  بالفطر الممرض بالتركيز 

، %44.5بينما بلغت قيمة مؤشر المرض في معاملة الشاهد الم عد  ، 2012البيت الزجاجي عام 
في  ASAفي معاملة مبيد المقارنة ايمازاليل. أكدت هذه النتائج إمكانية استخدام المركب  %21.2و

 برنامج المكافحة المتكاملة لمرض تعفن أوراق البندورة ال سيما في الزراعة المحمية.

 .A. solani ،C. fulvum ،F. o. f. spايمازاليل،  البندورة، سيليك أسيد،: أسيتيل سالالكلمات المفتاحية

niveum ،F. o. f. sp. melonis ،R. solani وV. Dahlia 
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 عزل وتعريف بعض الممرضات االبكتيرية من اليرقات المريضة لدودة ورق القطن
Spodoptera  littoralis (Boisd)  قدرتها اإلمراضية واختبار 

  (2)وسليم خوجة (1)يدوالس محمود
 .Seedo67@gmail.com حمصمركز بحوث  ،الزراعيةالهيئة العامة للبحوث العلمية (. 1)
 .حلبمركز بحوث  ،الزراعيةالهيئة العامة للبحوث العلمية (. 2)
 

 الملخص:

مخبر األمراض بمركز بحوث حمص  في 2013 – 2011أجريت الدراسة خالل الفترة من      
تعريف بعض بهدف وفي وحدة تعريف الكائنات الدقيقة، معهد أمراض النبات، مصر، وحلب 

ختبار قدرتها  S. littoralisلدودة ورق القطن العزالت البكتيرية المعزولة من اليرقات المصابة   وا 
 S. littoralisالقطن  عزلة بكتيرية من يرقات دودة ورق  12تم عزل وتعريف   اإلمراضية

ليس لها أي تأثير  Pseudomonasa spالمصابة, خمسة عزالت بكتيرية تنتمي للجنس 
وستة عزالت من النوع  Pseudomonas Viridiflava ممرض, وسبعة عزالت )عزلة 

Bacillus Thuringiensis أبدت تأثيرات مميتة في أطوار دودة ورق القطن )S. littoralis ,
 المعاملةعند  %64.86و 67.57, 72.50, 78.38بة موت اليرقات إلى فقد وصلت نس

بعد عشرة أيام ( على التوالي B. Thuringiensis)  HT10و HT5 ,HT11 ,HT1بالعزالت 
وكانت العالقة إيجابية بين التراكيز المستخدمة وحدةو مل,  109×2من المعاملة عند أعلى تركيز 

, HT1كما أبدت العزالت البكتيرية يرقات من جهة أخر . ونسبة موت الوفترة التعرض من جهة 
HT5 وHT10 (B. Thuringiensis ) للعذار  في بعض الصفات الحيوية تأثيرات معنوية

 Gossypiumتغذية يرقات العمر الثاني لمدة يومين على أوراق القطن والفراشات الناتجة عند 
L. barbadense حيث انخفضت نسبة , حدةو مل ماءو  109×0.5بالتركيز األدنى المعاملة

لى  HT1عند المعاملة بالعزلة  %32.5التعذر إلى  , وارتفعت HT10و HT5 للعزلة  %45وا 
على  HT10و HT1 ,HT5للعزالت  %27.5و 38.8, 58.3نسبة تشوه العذار  الناتجة إلى 

إلى  HT1التوالي, وانخفضت نسبة انبثاق الفراشات الناتجة عن اليرقات المعاملة بالعزلة 
 .  %62.5وبلغت نسبة تشوه الفراشات  54.2%

 Bacillus,  العزالت البكتيرية, القدرة اإلمراضية، دودة ورق القطن :ةمفتاحيالكلمات ال
Thuringiensis ,.تأثيرات مميتة  
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المسبب لمرض عين الطاووس  Spilocaea oleaginaالمكافحة الحيوية لفطر 
 على الزيتون 

 (1)وقصي الرحية (1)موديوعمر ح (1)علي صبيح
 (. الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، مركز بحوث الالذقية.1)

 
 :الملخص

من األمراض  Spilocaea oleaginaيعد مرض عين الطاووس المتسبب عن الفطر       

 ,B27المهمة التي تصيب الزيتون في الساحل السوري. أجريت دراسة لتقويم كفاءة العزلتين 

B2g ن البكتريا مBacillus subtilis والعزلة ،T34 من الفطر Trichoderma 

asperellum   في منع إنتاش أبواغ الفطر الممرض مخبريا  والتأثير في حدوث اإلصابة حقليا

. 2015و  2014خالل العامين  ومقارنتها مع كفاءة المبيد هكسازول، في محافظة الالذقية

في منع إنتاش أبواغ T34 و B2gو B27مل المكافحة األحيائية أظهرت النتائج كفاءة عالية لعوا

على التوالي مقارنة مع نسبة اإلنتاش في  %1و 0و 0الفطر الممرض وبلغت نسبة اإلنتاش 

دراسة القيمة التراكمية على التوالي. وعند  %57و 41المبيد هكسازول والشاهد التي بلغت 

AUDPC فعالية جيدة  لحقل، فقد حققت المعامالت الحيويةللفعالية ونسبة اإلصابة وشدتها في ا

تماثل إحصائيا  فعالية المبيد الكيميائي، حيث لم تسجل فروق معنوية بين فعالية عوامل المكافحة 

 األحيائية والمبيد هكسازول.

، Trichoderma asperellumعين الطاووس، الزيتون، مكافحة حيوية،  الكلمات المفتاحية:

Bacillus subtilis ،AUDPC.  
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نتاج البرتقال أبو صرة Stubbornتأثير اإلصابة بمرض العناد   في نمو وا 
 new hall 

 (1)وماهر حسن (1)احمد يوسف احمد
             الحمضيات قسم بحوثمركز بحوث طرطوس، الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، (. 1)

hmad008@gmail.comaua   
 

 :الملخص
المتسبب عن السبيروبالزما   Stubbornيعتبر مرض العناد أو ضعف اإلثمار 

Spiroplasma citri  من األمراض الرئيسية الهامة التي تصيب الحمضيات محدثا  خسائر
نتاج أشجار البرتقال  اقتصادية متنوعة تبعا  لدرجة اإلصابة. درس تأثير المرض على نمو وا 

 –2013حد بساتين الحمضيات في منطقة طرطوس خالل الفترة أفي  new hallابوصرة 
. اعتمد على األعراض الظاهرية للمرض في تحديد األشجار المصابة وعلى اختبار 2015

( لتأكيد اإلصابة، وقد تجلت أعراض اإلصابة بصورة تقزم ELISAاالدمصاص المناعي اليزا )
رع وقصر في السالميات وتبرقشات لونية شبيهة بأعراض نقص عام لألشجار وزيادة في التف

العناصر الغذائية إضافة إلى اإلزهار في غير موعده وصغر حجم الثمار وتشوهها وعدم انتظامها 
حول المحور. خفضت اإلصابة المرضية معدل النمو السنوي للطرود وقطر وارتفاع وحجم تاج 

لى التوالي في األشجار المصابة مقارنة مع ع %64.7و 36.4و 25.8و 52الشجرة بمقدار 
. في حين وصل هذا 2013خالل موسم  % 85األشجار السليمة، وانخفض اإلنتاج بمقدار 

لمعدل النمو  %51.7و 62.7و 35.6و 22.9و 46.6إلى  2014االنخفاض خالل موسم 
نتاجها على التوالي. استمر  تأثير المرض السنوي للطرود وقطر وارتفاع وحجم تاج الشجرة وا 

للنمو  %42.2 على مقاييس النمو واإلنتاج السابقة وبلغ معدل االنخفاض 2015خالل موسم 
لحجم تاج الشجرة  %76.9الرتفاع الشجرة و %40.7لقطر الشجرة و %37السنوي للطرود و

إلنتاج الشجرة. أدت اإلصابة بالمرض إلى إحداث تغييرات في بعض المواصفات  %57.4و
الكيميائية للثمار المصابة حيث لوحظ انخفاض في حجم ووزن الثمار المصابة الفيزيائية و 

بالمقارنة مع الثمار السليمة إضافة إلى انخفاض في المواد الصلبة الذائبة والحموضة الكلية 
 وزيادة في السكريات االحادية.( C)وفيتامين سي 

، النمو و اإلنتاج،  Stubborn ،Spiroplasma citriمرض العناد  الكلمات المفتاحية:
  .new hall صرة   البرتقال أبو 

mailto:auahmad008@gmail.com
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 في مكافحة النيماتودا المتطفلةالحيوية الفطريات  بعضكفاءة 

 المحيط الجذري لنباتات الفول السوداني ضمن
 (1)ومريم البصلة (1)فيصل الفرواتيو  (1)وردينة البكا( 1)ميمونه المصري و  (1)صبحية العربي

 . sobhia_alarabi@hotmail.com حوث العلمية الزراعية,  دمشق, سورية,  البريد اإللكتروني:(. الهيئة العامة للب1)

 
 الملخص:

 Fusarium moniliformتم تقييم كفاءة بعض العزالت المحلية للفطريات الحيوية   

ومبيد  Pacilomyces lilacinusوGliocladium virens و Trichoderma harzianumو

في خفض الكثافة العددية للنيماتودا المتطفلة ضمن المحيط  ملول( 0.7)معدل فيناميفوس

في محافظتي حماه )قرية ديمو(  .Arachis hypogaea Lالجذري لنباتات الفول السوداني 

الكفاءة العالية للفطريات . أظهرت النتائج 2011والالذقية )قرية العيدية( خالل الموسم الزراعي 

الحيوية المستخدمة في مكافحة النيماتودا المتطفلة، ومساهمتها في وزيادة نمو نباتات الفول 

وتفوق موعد إضافة  مقارنة مع نباتات الشاهد. %55السوداني، وزيادة في إنتاجيتها بمقدار 

ى موعد إضافتها عند بصورة معنوية عل )%100-97الفطريات الحيوية والمبيد عند الزراعة )

، بينما لم يسجل أي فرق معنوي في )%74-(52.7يوما  من الزراعة  70بعد منتصف الموسم 

خفض الكثافة العددية للنيماتودا المتطفلة على الفول السوداني نتيجة إضافة هذه الفطريات في 

 بيئتين مختلفتين جغرافيا  )المنطقة الوسطى والساحلية(. 

، Fusarium moniliformسورية، فطريات حيوية، فول سوداني, فيناميفوس,  :الكلمات المفتاحية
Trichoderma harzianum ،Gliocladium virens ،Pacilomyces lilacinus. 

mailto:sobhia_alarabi@hotmail.com


 مر الحادي عشرالمؤت                                                  الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية  

 

 
55 

دراسة تحمل بعض أصناف العدس المحلية والمعتمدة لبعض العزالت المحلية من 
  Fusarium oxysporum f. sp. Lentisالفطر المسبب لمرض الذبول الوعائي 

  على العدس
  (3)باوم مايكلو  و (3)أحمد سعيد و (2)بياعة بسامو  (1)نعيم الحسينو  ( 1)يبرق  موفق محمد

  Yabrak64@hotmail.com(. الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، مركز بحوث حلب: 1)
 .النبات وقاية قسم ،اعةر ز ال كلية ،حلب جامعة (.2) 
 .(، حلبايكاردا )الجافة المناطق في اعيةر الز  للبحوث الدولي المركز(. 3)

 
 الملخص

فــي ســورية مركــز الصــدارة بالنســبة لبقيــة  .Lens culinaris Medikيحتــل العــدس 

ويعـــد  . المحاصـــيل البقوليـــة الحبيـــة الغذائيـــة مـــن حيـــث األهميـــة االقتصـــادية والمســـاحة المزروعـــة

 Fusarium oxysporum Schlechtوالـذي يحـدثه الفطــر  على العدسمـرض الذبـول الوعائـي 

and Snyder f. sp. lentis  من أهـم األمـراض وأخطرهـا نظـرا  للخسـائر الكبيـرة التـي ي حــدثها فـي

. هــدفت هــذه الدراســة إلــى تقــويم %100الغّلــة والتــي قـــد تصــــل فــي بعــض المنــاطق الموبــوءة إلـــى 

تبـاين  جر تحت ظروف الدفيئة، بينـت النتـائاء األصناف المعتمدة والمحلية إزاء عزالت هذا الفطأد

و 4ردود أفعــال األصـــناف المعتمـــدة والمحليـــة إزاء عـــزالت جديـــدة مـــن الفطـــر وكـــان الصـــنف ادلـــب

ILL 7201 و 1أكثر األصناف تحمال  للمرض، تاله الصنفان ايبالILL 7947 و 3و وادلبILL 

 ILLو 1علـــى التـــوالي. بينمـــا كـــان الصـــنفان ادلـــب % 6.57و 5.14ب لـــم تتجـــاوز بنســ 5883

 %39.52و 23.27قــابلين لإلصــابة بنســب  ILL 4400والصــنف المحلــي كبيــر البــذرةو  5582

 على الترتيب.

   عزالت، فيوزاريوم. ،عدس ،دفيئة، صنفكلمات مفتاحية: 
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كونات الغلة لبعض الطرز ( في مSeptoria triticiتأثير مرض التبقع السبتوري )
 الوراثية من القمح القاسي

 (3)هبة األطرشو (3)وأحمد حاج سليمان ((2وأحمد األحمد (1)محمد شفيق حكيم
  .قسم المحاصيل الحقلية، كلية الزراعة، جامعة حلب(. 1)

  وقاية النبات.قسم ، كلية الزراعة، جامعة حلب .(2)
 dr.abdalyoussef@gmail.com ، مركز بحوث حلب راعيةالهيئة العامة للبحوث العلمية الز (. 3)

 
 الملخص:

ن فذت تجربة حقلية وفق تصميم القطاعات العشوائية الكاملة بمعاملتين األولى غير معدية      
والثانية في , افظة حلبوالثانية معدية بالمرض في منطقتين األولى جانب كلية الزراعة في مح

هدفت الدراسة إلى . 2015و2014خالل موسم النمو  منطقة عين البيضا في محافظة الالذقية
تقدير تأثير مرض التبقع السبتوري في مكونات الغلة لمجموعة من الطرز الوراثية من القمإ 

ساللة مبشرة تم الحصول عليها من تجارب الغلة المتقدمة في برنامج  95القاسي. ا ستخدمت 
أصناف  9القمإ القاسي في المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة )ايكاردا( و

( 9, بحوث7, بحوث3, دوما1, دوما9, شام7, شام5, شام3, شام1معتمدة في الزراعة )شام
تباين رد فعل الطرز الوراثية (. أظهرت النتائج 9شام, 1ا ستخدم صنفان منها كشواهد )شام

وكانت  المدروسة إزاء مرض التبقع السبتوري وكذلك تباين تأثر الصفات المدروسة بالمرض,
 ( في حين%15-1صفة وزن األلف حبة األكثر تأثرا  بالمرض وتراوحت نسبة انخفاضها )

صفة طول السنبلة فلم تتأثر  ( أما%7- 1انخفضت صفة عدد الحبوب في السنبلة بنسبة )
( التي كان رد فعلها مقاوم األقل تأثرا  618 ,505 ,113بالمرض. وكانت الطرز الوراثية )

بالمرض لصفة وزن األلف حبة وعدد الحبوب في السنبلة, في حين كانت الطرز الوراثية القابلة 
الصنف المقاوم  كان ( األكثر تأثرا  بالمرض للصفتين.601 ,308 ,218 ,109لإلصابة )

 هو األكثر تأثرا .  1)( األقل تأثرا  بالمرض بينما كان الصنف القابل لإلصابة )شام9)شام

عدد الحبوب في السنبلة, وزن  عزالت شرسة, القمإ القاسي, التبقع السبتوري,كلمات مفتاحية: 
 .األلف حبة
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 اختبار مجموعة من المبيدات في مكافحة حلم صدأ الحمضيات
 Phyllocoptruta oleivora (Ashmead) (Acari: Eriophidae)  على الحامض

 )أنتردوناتو( وتسجيل عدو حيوي جديد له في الساحل السوري 
 (2)و محمد أحمد (1)و رائد صبيإ (1)و ماجدة مفلإ (1)رفيق عبود

 .مركز بحوث الالذقية، الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية .(1)
  abboud.rafeek@hotmail.com  قسم وقاية النبات، لية الزراعةك، جامعة تشرين .(2)
 

 الملخص: 
 :Phyllocoptruta oleivora (Ashmead) (Acariيعــــد حلــــم صــــدأ الحمضــــيات         

Eriophidae)  ي ومنـاطق عديـدة مـن من اآلفـات االقتصـادية الهامـة علـى الحمضـيات فـي السـاحل السـور
العالم. هدفت الدراسة إلى التحري عن األعداء الطبيعيـة لهـا فـي بسـاتين الحمضـيات فـي السـاحل السـوري، 

نفـــذت تجربـــة حقليـــة علـــى أشـــجار الحـــامض مـــن الصـــنف واختبـــار كفـــاءة بعـــض المبيـــدات فـــي مكافحتـــه. 
 2013قيـة، سـورية خـالل موسـمي أنتردوناتو المزروعة في محطة بحوث سيانو التابعة لمركـز بحـوث الالذ

. تضــــمنت التجربــــة خمــــس معــــامالت رشــــت األشــــجار فــــي المعــــامالت األربــــع بأحــــد المبيـــــدات 2014و
Fenbutatin-oxid (550sc)  وFenbutatin-oxid (500 sc) ( 80وكبريــــت ميكرونــــي% )

سـة بـدون بحسب النسب الموصى بها، وتركت األشجار في المعاملة الخام Abamectin 1.8 (18 g/l)و
رش كشــاهد للمقارنــة. نفــذت التجربــة بــأربع مكــررات، فــي كــل مكــرر شــجرتين. قــّدرت نســبة الضــرر علــى 

ــا  فــي موســم  ضــمن ×( 20. تــم عــد األطــوار المتحركــة للحلــم باســتخدام مكبــرة يدويــة )2014الثمــار ظاهري
مفتـرس ألول سـجل وجـود ثمـرة مـن كـل شـجرة.  20من سطإ الثمـرة علـى عينـة مكونـة مـن  2سم 1مساحة 

يتغـذ  بطـور اليرقـة علـى حلـم صـدأ الحمضـيات. تناقصـت  Cecidomyiidaeمرة في سورية يتبع عائلـة 
أعداد الحلم معنويا  في القطع التجريبية التي استخدمت فيهـا المبيـدات بعـد أسـبوع مـن الـرش خـالل موسـمي 

ن الـرش. لـم تسـجل اختالفـات الدراسة، في حـين وصـلت أعـداده الـذروة فـي معاملـة الشـاهد بعـد أسـبوعين مـ
مع الشاهد بالنسبة لعدد أطـوار الحلـم المتحركـة مقارنة معنوية بين المعامالت التي سجلت انخفاضا  معنويا  

خـــالل الفتـــرة الممتـــدة إلـــى أســـبوعين فـــي معاملـــة الكبريـــت الميكرونـــي وثالثـــة أســـابيع بعـــد الـــرش فـــي بـــاقي 
ــــة  % 0 صــــدأ والغيــــر صــــالحة للتســــويق بــــينالمعــــامالت. تراوحــــت نســــبة الثمــــار المصــــابة بال فــــي معامل

Fenbutatin-oxid 550 scفــي معاملــة  %15، وAbamectin 1.8  فــي معاملــة  %87وزادت إلــى
أعطـى فعاليـة جيـدة فـي مكافحـة  Fenbutatin-oxid 550 scالشاهد. تبين نتائج هذه الدراسة بـأن المبيـد 

 استخدامه في بداية ظهور اإلصابة.  حلم صدأ الحمضيات واألفضل في حماية الثمار عند
  حلم صدأ الحمضيات، حاض أنتردوناتو، المبيدات األكاروسية.الكلمات المفتاحية: 
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فعالية بعض المبيدات الكيميائية واألسمدة الورقية في مكافحة األكاروس 
 .Tetranychus urticae Koch العنكبوتي ذي البقعتين.

 (1)فيوض ودينا (1)وروعة يوسف (1)عطية عرب
  atiearab@hotmail.com الالذقية،  بحوث (. الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، مركز1)

 

 الملخص:

هدفت الدراسة إلى اختبار فعالية بعض المبيدات الفطرية والحشرية واألكاروسية واألسمدة        
. .Tetranychus urticae Koch األكاروس االعنكبوتي ذي البقعتين  ، في مكافحةالورقية

، تحت ظروف المختبر وفي البيت الزجاجي، على نباتات 2014في موسم  نفذت تجربتين
األكاروس  اصطناعيا  بساللة حساسة من المعداة  .Phaseolus vulgaris Lالعادية الفاصولياء

مختبر األكاروسات في مركز البحوث العلمية الزراعية  العنكبوتي ذي البقعتين، تمت تربيتها في
في الالذقية. تم اختبار فعالية بعض المبيدات الفطرية والحشرية واألكاروسية عليها، باإلضافة 
للسماد الورقي سلفرتاس، بالتراكيز المنصوح بها بحسب تعليمات الشركات المصنعة. أظهرت 

في خفض أعداد اآلفة بالمقارنة مع المبيد األكاروسي النتائج فعالية بعض المبيدات المختبرة 
القياسي بيماكتين )أبامكتين(. حيث أظهر المبيدان الحشريان لنتراك )كلوربيريفوس( والنيت 

أيام من المعاملة في المختبر، كما أظهر السماد  3بعد  %100)ميثوميل( فعالية عالية، بلغت 
، دون وجود فروقات معنوية مع المبيد %74.68 الورقي سلفرتاس فعالية جيدة نسبيا  بلغت
كانت  ، بينمافي البيت الزجاجيأيام من المعاملة  3القياسي بيماكتين )أبامكتين(، وذلك بعد 

(، وذلك بعد سبعة %31.53إل )كلورثالونيل( منخفضة نسبيا )-فعالية المبيد الفطري كلورتوسيب
 أيام من المعاملة في المختبر.

، مبيدات Tetranychus urticae االعنكبوتي ذو البقعتين، اروس ـكاأل :حيةالكلمات المفتا
   كيميائية، أسمدة ورقية.
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  Aphidoletes aphidimyzaاالستجابة الوظيفية والعددية للمفترس 
(Diptera: Cecidomyiidae)  عند تربيته على كثافات مختلفة من حوريات من

 Aphis gossypii (Homoptera: Aphididae)القطن 
 (2)محمد أحمد و (1)رفيق عبودو  (1)شادي ديب

  Shadoo.noghah@gmail.com، الالذقية، محطة سيانو مركز بحوثالهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية،  .(1)
 .قسم وقاية النبات ، كلية الزراعة،جامعة تشرين. (2)
 

 الملخص: 

لدراسة االستجابة  2015أجريت هذه الدراسة في محطة بحوث حمضيات سيانو عام      
عند تربيته على حوريات العمر الثالث  Aphidoletes aphidimyzaالوظيفية والعددية للمفترس 

على أوراق نبات الخيار في الظروف المخبرية عند درجة  Aphis gossypiiلحشرة من القطن 
أظهرت النتائج وجود عالقة ارتباط معنوية عالية جدا   .%70رطوبة نسبية و  C° 2±  25حرارة 

(r= 0.93)  فريسة استهلكت يرقة  5بين عدد الفرائس المستهلكة وكثافة الفريسة، فعند كثافة
حورية و يوم، وازدادت هذه القيمة معنويا بشكل تدريجي عند زيادة كثافة  0.64±  2.8المفترس 

لى  60حورية و يوم عند كثافة  5.36±  34.2ى الفريسة حتى وصلت إل ±  36.4فريسة، وا 
فريسة. لوحظ ازدياد االستجابة الوظيفية للمفترس مع زيادة  80حورية و يوم عند كثافة  5.72

كثافة الفريسة حتى حد معين مما يشير إلى أن هذا المفترس يتبع النمط الثالث من االستجابة 
. أما فيما يخص االستجابة العددية للمفترس، أدت Holling (1959)الوظيفية حسب تقسيمات 

 5بيضة و أنثى عند كثافة  4±  19زيادة كثافة الفريسة إلى زيادة معنوية في خصوبة األنثى من 
فرائس واستمرت هذه الزيادة حتى بلغت  10بيضة و أنثى عند كثافة  4.48±  28.6فرائس إلى 

 بيضة و أنثى( . 6.48±  63.4 فريسة ) 80أعلى قيمة لها عند كثافة 

، Aphis gossypiiمن القطن ، Aphidoletes aphidimyzaالمفترس  الكلمات المفتاحية:
  االستجابة العددية ، االستجابة الوظيفية.
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 Trichogramma cacocaie Marchalتأثـــير اإلطالق المتكرر للمتطفل

(Trichogramatidae: Hymenoptera) ثمار التفاح في خفض كثافة دودة 
Cydia pomonella  L.  على صنفي الغولدن والستاركن ديليشس في بساتين

 التفاح في محافظة السويداء.
 (1)وحسن أبوشديد (1)وفداء أبوعمار (2)وسالمة رشيد (1)مازن بوفاعور

  mazenaudy@yahoo.com، مركز بحوث السويداء . الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية،(1)
 . اعة واإلصالح الزراعي بالسويداءمديرية الزر  .(2)
 

 الملخــص:
من صنفي الغولدن والستاركن على أشجار التفاح  2014و  2012أ جريت تجارب حقلية عامي      
الدولة في مفعلة. طبق في التابعة لمركز البحوث العلمية الزراعية بالسويداء وحقل تابع لمزارع  ديليشس

طيلة موسم النمو وحتى  .T. cacocaie M المعامل حيويا بالتريكوغراما إطالق دوري أسبوعي للمتطفل
 عوملت أشجار السياج المحيطة بالمعامل حيويا بمبيدات تقليديةعلى األشجار من كال الصنفين،  القطاف

لتبقى ضمن فاعلية المبيدات المستخدمة متكرر  وبشكلو كلور بيرفوس ايثيل(  )دلتا ميثرين، دايمثوات
الشاهد. إضافة إلى  أثر المبيدات التقليدية في خفض اإلصابة بدودة ثمار التفاحولدراسة  طيلة موسم النمو

قيمت النتائج باستخدام مقاييس نسب اإلصابة واإلنتاجية وكفاءة المعامل حيويا وكيميائيا خالل الموسم 
تفوق ، مقارنة بحقل مفعلة (19في الحقل) البحثفترة خالل  منخفضة لآلفةافة وعند القطاف. سجلت كث

باآلفة التساقط المئوية للثمار المصابة  المعامل حيويا بالتريكوغراما من حيث تسجيل قيم أقل لنسب
نسب وبفروق معنوية على الشاهد. لم تسجل فروق معنوية بين صنفي الغولدن والستاركن ديلشسس ل

في   2013باآلفة في موقعي التجربة وطيلة فترة تنفيذ البحث عدا موسملمئوية للثمار المصابة التساقط ا
لم تسجل فروق  حيث سجل فرق معنوي لهذه الصفة لمصلحة الصنف ستاركن ديليشس. 19 الحقل

ه معنوية من حيث اإلنتاجية بين الصنفين المختبرين وسجل أعلى متوسط إنتاجية في المعامل حيويا وقدر 
كغوالشجرة للصنف ستاركن ديليشس في  39.59كغوالشجرة للصنف غولدن ديلشس مقارنة مع  49.77

 17.83كغوالشجرة للصنف غولدن ديلشس مقارنة مع  11.33حقل مفعلة ومتوسط إنتاجية قدره 
سجلت أعلى قيم كفاءة ( في العام األخير للبحث. 19كغوالشجرة للصنف ستاركن ديليشس في الحقل)

للصنفين غولدن وستاركن ديليشس على التوالي في  %70.68، 65.04فل التريكوغراما عند القطاف للمتط
 للصنفين غولدن وستاركن ديليشس في العام األخير للبحث.  %72.69و 69.1حقل مفعلة و

،  دودة ثمار .T. cacocaie M اإلطالق الدوري، التريكوغراما، المعامل حيويا، الكلمات المفتاحية:
    فاح، السويداء.الت

mailto:mazenaudy@yahoo.com


 مر الحادي عشرالمؤت                                                  الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية  

 

 
61 

 

 

 التقانات الحيوية بحوث. 4.5

 

 ص  )عرض شفهي(
 في Cacopsylla spp (Psyllidae: Hemiptera) األجاص بسيال لحشرات جزيئية دراسة

 سورية من والجنوبية الوسطى المنطقتين
62 

 63 البلدي صنف( .Psidium guajava L) للجوافة الزجاج في الحفظ
 مصياف منطقة في مزروعين وصنفين منتخبة برية زيتون  طرز بين ثيةالورا القرابة دراسة

 ISSR تقنية باستخدام
64 

 باستخدام المزارعين حقول في المنتشرة P.vera الحلبي الفستق من المذكرة الطرز بعض توثيق
 SSR الـ تقنية

65 

 أصول ةتربي برنامج ضمن MM106 واألصل سكارجي الصنف عن الناتجة للهجن وراثي تقييم
 التفاح

66 

 
 
 

 

 ص عرض بوستر()
 SSR 67 الـ تقنية باستخدام سورية في المنتشرة المحلية التفاح وطرز أصناف بعض تعريف
 68 اإلجهادات تجاه النباتات تحمل زيادة في المحرضة الالكتينات دور

 

  



 مر الحادي عشرالمؤت                                                  الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية  

 

 
62 

 (Psyllidae: Hemiptera) دراسة جزيئية لحشرات بسيال األجاص
Cacopsylla spp. في المنطقتين الوسطى والجنوبية من سورية 
  (3)رندة أبو طارة و (2)وجيه قسيسو ، (1)بسام عودة

 B_oudeh@hotmail.com   مركز بحوث حمص، الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية(. 1)

 .لنباتقسم وقاية ا، كلية الزراعة، جامعة دمشق(. 2)
  .العلومكلية ، جامعة دمشق(. 3)

 :الملخص
 (Hemiptera: Psyllidae)أ جريــــت الدراســــة الجزيئيــــة لحشــــرات بســــيال األجــــاص 

Cacopsylla spp. )نـاث فـي مخبـر التقانـات الحيويـة فـي كليـة الزراعـة بجامعـة دمشـق  )ذكـور وا 
ي المنطقتـــين مـــن أربـــع محافظـــات تقـــع فـــالعينـــات  ت. حيـــث جمعـــ2014 – 2013موســـم خـــالل 

الوسطى والجنوبية من سورية وهي: محافظة حمص )محطة بحوث المختارية والرسـتن(، محافظـة 
بّينـت  حماه )تيزين(، محافظة ريف دمشق )الزبداني( ومحافظة السويداء )مركز بحوث السويداء(.

ســتخدام و ا ISSRنتــائج الدراســة أن االختالفــات الوراثيــة لحشــرات بســيال األجــاص بتطبيــق تقنيــة 
 حشــرة لــذكور DNAلقطعــة  ا  اثنتــا عشــرة بادئــة فقــط أعطــت تضــخم تســع عشــرة بادئــة، أن هنــاك

حزمــة متعــددة شــكليا ، و كانــت  64حزمــة منهــا  70بســيال األجــاص، حيــث بلــغ عــدد الحــزم الكليــة 
ريـف  الحشرة فـي (، و سّجلت أعلى درجة قرابة وراثية بين ذكور%93.06نسبة التعددية الشكلية )

حمــاه انفصــلت  الحشــرة فــي (، و تبــّين بالتحليــل العنقــودي أن ذكــور%86.12ق و الســويداء )دمشــ
تحـــت  ضـــمت فقـــد عـــن ذكـــور بـــاقي المنـــاطق، أمـــا المجموعـــة الثانيـــة أولـــى فـــي مجموعـــة مســـتقلة

. مجمــوعتين، األولــى ذكــور محطــة بحــوث المختاريــة و الرســتن، والثانيــة ريــف دمشــق و الســويداء
إلناث بسـيال األجـاص، حيـث بلـغ عـدد  DNAلقطعة  ا  بادئة فقط تضخمخمس عشرة  أعطت كما

حزمــــــة متعــــــددة شــــــكليا ، و كانــــــت نســــــبة التعدديــــــة الشــــــكلية  61حزمــــــة منهــــــا  70الحــــــزم الكليــــــة 
(، %77.22الرسـتن و حمـاه ) الحشـرة فـي سجلت أعلى درجة قرابة وراثية بـين إنـاث ،(74.49%)

ريـــف دمشـــق انفصـــلت فـــي  الحشـــرة فـــي إنـــاثلوراثيـــة أن تبـــين بالتحليـــل العنقـــودي لدرجـــة القرابـــة ا
مستقلة عن إناث باقي المناطق، وضمت المجموعة الثانية تحت مجموعتين األولى أولى مجموعة 

ذكـور و إنـاث  نستنتج مما سـبق أنالسويداء فقط والثانية إناث المناطق األخر ،  الحشرة في إناث
 .و حسب النوع الحشري  الجغرافي انفصلت حسب التوزيع قد حشرات بسيال األجاص

  ، سورية.ISSR، دراسة جزيئية، .Cacopsylla spp، حشرة بسيال األجاص :ةمفتاحيالكلمات ال
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  ( صنف البلدي.Psidium guajava Lالحفظ في الزجاج للجوافة )
 (3)أمينة حامد جمعهو  (3)رمزي جورج استينوو  (2)نيفين عبد الفتاح حسنو  (1)رحاب نزيه الموسى

 bebo_moussa13@yahoo.com قسم التقانات الحيوية، ،الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية (. 1)
 . مصر. البنك القومي للجينات، مركز البحوث الزراعية . (2)
 .قسم الفاكهة، كلية الزراعة، جامعة القاهرة . (3)

 
 :الملخص

، 2014-2012مصر، خالل الفترة  ،ت هذه الدراسة في البنك القومي للجيناتأ جري

( صنف البلدي. أ سست .Psidium guajava Lبهدف إيجاد طريقة للحفظ في الزجاج للجوافة )

رعت القمم °15و 10دراسة الحفظ المتوسط على درجات حرارة  م تحت ظروف ظالم تام. ز 

( من السكروز أو %6.0و 5.0، 4.0، 3.0تلفة )يحوي تراكيز مخ MSالنامية على وسط 

 %5.0من العينات حية على وسط يحوي  %83.33 أشهر من الحفظ، بقيت 6السوربيتول. بعد 

( عندما ح فظت العينات %66.67بينما لوحظت نفس نسبة البقاء ) م،°15سوربيتول عند حرارة 

 %6.0أو  5.0 م وعلى وسط يحوي °15سوربيتول عند حرارة  %6.0على وسط يحوي 

م. لم تتأثر نسبة التجديد، عدد األفرعوالعينة واستطالة األفرع بتراكيز °10سوربيتول عند حرارة 

أشهر على  6. في حين فقدت كل العينات قدرتها على التجديد بعد الحفظ لمدة األسموزي مل االع

انبات  جلت بذور الجوافة نسبةس م.° 10سكروز )الشاهد( عند حرارة  %3.0وسط يحوي 

ففت لمدة  100%  ساعات قبل الغمر في النتروجين السائل. 6عندما ج 

الجوافة، الحفظ المتوسط، السكروز، السوربيتول، الحفظ بالتبريد الشديد،  الكلمات المفتاحية:

  التجفيف.
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دراسة القرابة الوراثية بين طرز زيتون برية منتخبة وصنفين مزروعين في منطقة 
 ISSRية باستخدام تقن مصياف

 (1)وسهيل مخول (2)وفيصل حامد (1)غادة قطمة
  Ghada978@gmail.com قسم بحوث الزيتون  ،إدارة بحوث البستنة، الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية. (1)
 .قسم البساتين، كلية الزراعة ،جامعة دمشق .(2)

 :صالملخ

بهدف دراسة القرابة الوراثية  2015قسم التقانة الحيوية في هيئة الطاقة الذرية عام لدراسة في نفذت ا     
بين أربعة طرز برية منتخبة من حزور وشكارة الخوري في مصياف والصنفين دعيبلي وصفراوي 

ائص المنتشرين في حقول المزارعين المتاخمة للغابات الطبيعية، حيث أبدت هذه الطرز عند تقييم خص
نموها ألربع سنوات في مجمع وراثي انشئ لهذه الغاية بطئا  في النمو وصغرا  في حجمها. أجري اختبار 

، وتم إنشاء مصفوفة عدم التوافق وشجرة القرابة الوراثية ISSRمرئسة لتقنية  16البصمة الوراثية باستخدام 
ة درجة القرابة الوراثية بين الطرز لمعرف المزانة متوسطات المجموعات الزوجية غير الناجمة عن تطبيق

فعالية في التمييز بين الطرز واألصناف المدروسة حيث بلغ  ISSRواألصناف المدروسة. أبدت تقنية 
ومتوسط مجموع الحزم لكل مرئسة  9سطور والمتعددة شكليا   10متوسط عدد سطور الحزم لكل مرئسة 

بلغت نسبتها بين  %36نات النباتية كمتوسط عام ، وكانت النسبة المئوية لعدم التوافق بين العي27
بين  %26بينما كانت أقل قيمة لها في الطرز البرية األربع المدرسة  ،%31الصنفين المزروعين 

وهما طرازين منتخبين من منطقة واحدة وأبد  قرابة وراثية مع الصنف دعيبلي بنسبة  D2و D1الطرازين 
بين الطرازين  % 47على قيمة لعدم التوافق بين الطرز البرية على الترتيب، وأ  %23و %26عدم توافق 

D1 وD3  واندرجت المدخالت النباتية المدروسة في شجرة القرابة بعنقودين رئيسين انقسما عند قيمة ،
حيث ضم العنقود األول تحت عنقودين انفرد الصنف صفراوي في أحدهما وضم تحت  %46عدم توافق 

بينما احتو  العنقود الرئيسي الثاني على  D2و  D1بلي والطرازيين البريين العنقود اآلخر الصنف دعي
وبهذا توافقت نتائج التحليل الجزيئي للطرز البرية المدروسة مع نتائج تقييم ، D5و D3الطرازين البريين 

 D1بانخفاض ارتفاع الجذع بينما كان الطرازان  D5و  D3 خصائص نموها التي تميز بها الطرازان
هذه الدراسة دليال  جديدا  على الغنى الوراثي  أسرع نموا  نسبيا  وأكثر اعتداال  في الحجم. وبهذا أضافت D2و

 والذي تقارب طرزه أحيانا  وراثيا  أصناف الزيتون المزروعة.  في سورية oleaster للزيتون البري 

 .، قرابة وراثيةISSRزيتون، طراز بري، صنف مزروع، : الكلمات المفتاحية
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المنتشرة في حقول  P.veraتوثيق بعض الطرز المذكرة من الفستق الحلبي 
 SSRباستخدام تقنية الـ  المزارعين

 (1)وبيان مزهر (1)نجوى الحجار  
  hoo.comnajwa81hj@ya (. مركز البحوث العلمية الزراعية في السويداء، شعبة التقانات الحيوية.1)
 

  الملخص:

تعاني زراعة الفستق الحلبي في مناطق التوسع من الخلط الوراثي في األصناف المؤنثة 
منتشرة ضمن  P. veraطرازا  وراثيا  مذكرا  تابعة للنوع  15تعريف تم والمذكرة على حد سواء. 

مع بالمقارنة  حقول الفالحين في مناطق التوسع في زراعة الفستق الحلبي في محافظة السويداء
أهم األصناف التجارية المعتمدة من قبل وزارة الزراعة وهي )آدم، جميل، ابراهيم، إلياس، وخليفة( 

، حيث ن فذ العمل في مخبر التقانات الحيوية في مركز بحوث السويداء SSRباستخدام تقنية 
 Ptms SSRs, EST)زوجا  من البادئات تعود للمجموعتين  20استخدام ( ب2013-2014)

SSRs)،  44بادئا  فعالية في كشف التعددية الشكلية. وبلغ عدد األليالت الناتجة  17أعطى منها 
درجة التشابه  تراوحت. %77.27أليال  متعددة شكليا  بنسبة تعددية شكلية  34أليال  كان منها 

ناف الطرز واألص التحليل العنقودي قسم وقد .%100-45الوراثي بين الطرز المدروسة بين 
 Heمورثي متوقع  معدل تغاير األليالت الناتجة وأعطت .المدروسة إلى ثالثة عناقيد رئيسية

 وكان (MI) ، كما تم حساب دليل الواسمHo (0.235)، ومعدل تغاير مورثي مالحظ (0.507)
دلت النتائج على وجود طرز وراثية مذكرة ال تتبع لألصناف التجارية المعتمدة، . 17.238
الخلط الوراثي الكبير ضمن األصناف المذكرة الذي يؤثر بشكل مباشر على كمية ونوعية وبالتالي 

 التشابهفي دراسات  SSRالدور الفعال وكفاءة تقنية الـ اإلنتاج، كما أكدت الدراسة كذلك على 
بما يسهم في  P.veraطرز المختلفة على مستو  األفراد ضمن النوع لالوراثي وتعريف وتوثيق ا

 دة وراثية للمساعدة في برامج التربية والتهجين المستقبلية.وضع قاع

، التشابه الوراثي، معدل التغاير المورثي SSRالفستق الحلبي، طرز مذكرة،  الكلمات المفتاحية:
   .المتوقع
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 MM106وراثي للهجن الناتجة عن الصنف سكارجي واألصل  تقييم
 ضمن برنامج تربية أصول التفاح

 (1)يان مزهروب (1)عال الحلبي

  la_halabi@msn.como(. الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، قسم بحوث التفاحيات والكرمة، 1)

 

 الملخص:
تتجه معظم الدول المنتجة للتفاح النتخاب أصولها بما يتالءم مع ظروفها المحلية،          

بحث في قسم بحوث التفاحيات والكرمة ومخبر التقانات الحيوية خالل عامي لذلك تم تنفيذ ال
مقاومة الالبيئية، و و مالءمة للظروف األكثر توافقا  التفاح  أصول انتخاببهدف  2011-2012

والمتحملة للجفاف باالعتماد على التقانات الحيوية بالتكامل التفاح الزغبي، مّن لآلفات السيما 
بصنف التفاح المحلي سكارجي، وقد تم  MM106من خالل تهجين األصل  لي،مع التقييم الحق

كما  ،SSRزوجا  من بادئات الـ  17دراسة التشابه الوراثي بين الهجن الناتجة واألبوين باستخدام 
حيث أجري التقييم المظهري باالعتماد على مقياس  تم إجراء العدو  الحقلية بمن التفاح الزغبي،

كذلك التقييم الوراثي باستخدام ثمانية واسمات مرتبطة بمورثات المقاومة لآلفة، سلم اإلصابة، و 
مورثات للتحمل للجفاف في الهجن الناتجة باستخدام خمسة واسمات  5كما تم الكشف عن وجود 

المستخدمة أعطت تعددية شكلية  SSRالـ زوجا  من  بادئات  16مرتبطة بها. بينت النتائج أن 
أعلى من تلك مع  MM106كما كانت درجة التشابه الوراثي مع األصل ، % 83.33بنسبة 

استخدام األصول القياسية كأمهات تؤكد أهمية  الصنف سكارجي، وتعتبر هذه النتيجة هامة، إذ
في برامج التربية. وأظهرت نتائج التقييم المظهري لإلصابة بالمن الزغبي المقاومة العالية في 

، فيما أشار التقييم الوراثي %40.6نسبة النباتات المقاومة إلى  الهجن المدروسة، حيث وصلت
كان األكثر فعالية في تمييز الهجن المقاومة لمن التفاح الزغبي.  NZsn_O05إلى أن الواسم 

أما بالنسبة للكشف عن مورثات التحمل للجفاف، فقد تواجدت أربع مورثات في ثلثي هذه الهجن، 
األقل  MdERCاألكثر تواجدا ، في حين كانت المورثة  MdPepProحيث كانت المورثة 

في كافة  Dehydrin3من الكشف عن مورثة  MdDhn3تواجدا ، فيما لم يتمكن الواسم 
النباتات المدروسة. وتفيد هذه النتائج في غربلة النباتات بناء على محتواها الوراثي، باإلضافة 

 في تسريع وتوجيه برامج التربية واالنتخاب.إلى الدور الكبير الذي تلعبه التقانات الحيوية 
 ، مقاومة لمن التفاح الزغبي، تحمل للجفاف.SSRأصول التفاح،  الكلمات المفتاحية:

mailto:ola_halabi@msn.com
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 تعريف بعض أصناف وطرز التفاح المحلية المنتشرة في سورية باستخدام تقنية 
 SSRالـ 
 (1)وعال الحلبي (1)بيان مزهر

  bmuzher@hotmail.comة قسم بحوث التفاحيات والكرمالزراعية، إدارة بحوث البستنة،  الهيئة العامة للبحوث العلمية(. 1)
 

 الملخص:
تشكل أصناف وطرز التفاح المحلية مستودعا  وراثيا  هاما   للعديد من الصفات الزراعية،        

محلية، وتنتشر تلك الطرز في مناطق مختلفة من القطر، وتتميز بتأقلمها مع الظروف البيئية ال
بهدف تعريف وتوثيق هذه الطرز باستخدام  2013-2012لذلك فقد نفذ البحث خالل عامي 

صنفا   15لالستفادة منها في برامج التربية والتحسين الوراثي، حيث تم جمع  SSRتقنية الـ 
ن ديليشس ورويال غاال وثالثة طرز بذرية، وقد وطرازا  محليا  باإلضافة للصنفين التجاريين غولد

 16نفذت التحاليل الوراثية في مخبر التقانات الحيوية في قسم بحوث التفاحيات والكرمة باستخدام 
زوجا  من البادئات استطاعت كشف التعددية  15. بينت النتائج أن SSRزوجا  من بادئات الـ 

دئا  واحدا  أليالت متماثلة بالحجم. وبلغ عدد األليالت الشكلية بين الطرز المدروسة، فيما أعطى با
، وتراوح عدد %97.56أليال  متعددا  شكليا  بنسبة تعددية شكلية  40أليال  منها  41الناتجة 

( O2b1و CH01F02 أليالت )البادئين  4( وHi12a02األليالت بين أليل واحد في البادئ )
بين الصنف رويال غاال  0.13جة التشابه الوراثي أليال  لكل موقع. وكانت در  2.56بمتوسط  
بين عدة طرز، مما يؤكد تطابق تلك الطرز باالعتماد على البادئات  %100و G8مع الطراز

مجموعات، حيث وقع  المستخدمة. كما قسم التحليل العنقودي الطرز المدروسة إلى ثالث
مع  في المجموعة الثانيةالصنف غولدن ديليشس في مجموعة مستقلة، والصنف رويال غاال 

ومعظم الطرز المجموعة من المنطقة الساحلية التي ضمت عددا  من Bو Aالطرازين البذريين 
مع  Cالطرز المتطابقة وراثيا  والصنف سكارجي، أما في المجموعة الثالثة فقد وقع الطراز البذري 

، فقد SSRالـ  وشمامطي. ولتقدير كفاءة تقنية 2وسكري  1سبعة طرز منها األصناف سكري 
Ho (0.285 )( والتغاير المورثي المالحظ 0.495) Hav(p)بلغت نسبة التغاير المورثي المتوقع 

في تعريف وتوثيق المصادر  SSR. وبينت النتائج كفاءة تقنية الـ (19.8)وقيمة دليل الواسم 
بعة ألصناف التفاح الوراثية المحلية وقدرتهاعلى كشف التباين الوراثي بين األفراد المدروسة التا

 المحلية، وبالتالي اختصار الوقت والجهد في تصنيفها وتحديد هويتها.
   .، التشابه الوراثيSSR: تفاح، أصناف محلية، الكلمات المفتاحية
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 دور الالكتينات المحرضة في زيادة تحمل النباتات تجاه اإلجهادات
لس فاندام (1) بسام العطا هللا  (2) وا 

  bassamatalah@hotmail.com.شعبة التقانات الحيوية، مركز بحوث السويداء، امة للبحوث العلمية الزراعيةالهيئة الع. (1)
 .قسم التقانات الحيوية الجزيئية، كلية هندسة العلوم الحيوية، جامعة غنت. (2)
 

 :الملخص

في مخابر كلية هندسة العلوم الحيويةو جامعة  2013-2011تم هذا العمل في العام      

غنتو بلجيكا. تركب النباتات كميات ضئيلة جدا من الالكتينات المحرضة استجابة لإلجهادات 

البيئية. يوجد في المحاصيل عدة عائالت من الالكتينات المحرضة منها العائلة المشابهة 

كتينات النموذجية في هذه العائلة. في هذا البحث، من الال Orysataللجاكالين، ويعتبر الالكتين 

في تحمل النبات لإلجهادات. و ضعت المورثة المشفرة  Orysataتم التحري عن دور الالكتين 

، وتم نقل هذه التركيبة الوراثية إلى نبات 35Sلالكتين المذكور تحت تحكم المحفز الدائم 

تم انتخاب الخطوط المعدلة  ثمبة للنقل المورثي. األرابيدوبسيس باستخدام طريقة األزهار المقلو 

وراثيا والمتماثلة اللواقإ الحاوية على نسخة واحدة من المورثة المنقولة. ع رضت هذه الخطوط إلى 

عدة مستويات من اإلجهادات )الملوحة والجفاف(. تبين من خالل نتائجنا أن الالكتين المحرض 

Orysata ت األرابيدوبسيس تجاه اإلجهادات. يمكن االستفادة من تمكن من رفع سوية تحمل نباتا

هذه النتيجة في نقل المورثة المشفرة لهذا الالكتين إلى طرز القمإ ذات الصفات اإلنتاجية الجيدة 

 بهدف رفع سوية تحملها تجاه اإلجهادات.

 وحة.، الجفاف، الملOrysata: الالكتينات الم حرضة، التعديل الوراثي، الكلمات المفتاحية
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 أثر تغيرات التكاليف واألسعار في التركيبة المحصولية للحبوب في محافظة حماه
 (3)وائل زكي حبيبو ( 2)هللاأحمد عبد و  (1)الحسون هاني سليمان 

   sehany1981@hotmail.com إدارة بحوث الدراسات االقتصادية واالجتماعية،، الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية(. 1)
مركز بحوث ، وث العلمية الزراعيةالهيئة العامة للبح(. 3). قسم االقتصاد الزراعي، كلية الزراعة، (. جامعة دمشق2)

 .الالذقية

 الملخص:

خالل الموسم الزراعي منطقة االستقرار الثانيةو أجريت الدراسة في محافظة حماه و       
واألسعار في التركيبة المحصولية  اإلنتاجية التكاليف في التغير أثر قياس (، بهدف2012و2011)

مزارع من قر   020أولية لعينة عشوائية بسيطة قوامها حيث اعتمدت على بيانات  لمحاصيل الحبوب،
محافظة حماه.  اعتمدت الدراسة على تقدير داالت التغير في المساحات المزروعة بالحبوب، بداللة 
التغيرات في عناصر التكاليف اإلنتاجية وأسعار البيع لكل محصول. بينت النتائج تراجع المساحات 

( بمتوسط بلغ 2012و2011( و)2008و2007ث بين موسمي الدراسة )المزروعة بالحبوب بمنطقة البح
إذ  ( دونم للذرة الصفراء المروية،5.81( دونم للشعير البعلي، و)0.81( دونم للقمإ المروي، و)7.8)

مساحات القمإ المروي معنويا  بالتغير في كل من سعر مبيع القمإ وتكلفة التسميد الكيميائي تأثرت 
بالتغير في سعر البيع فقط،  معنويا   البعلي الشعير مساحات في التغير تابع تأثر نما، بيوالعضوي والري 

في حين تأثرت مساحات الذرة الصفراء المروية بكل من التغيرات في تكاليف الحراثة والتسميد الكيميائي 
الزراعية ارتفاع معنوي في معظم بنود تكاليف العمليات والمستلزمات والري، وأظهرت نتائج الدراسة 

لمحاصيل الحبوب بين الموسمين، وقد ترافق ذلك أيضا  بانخفاض معنوي في الكميات المضافة من 
( 1592( ل.سودونم، و)6118مستلزمات اإلنتاج، وانخفضت قيمة األرباح الصافية للقمإ بمتوسط قدره )

 ل( 3770) بلغت سارةل سودونم بالنسبة للشعير البعلي، بينما حققت زراعة الذرة الصفراء المروية خ
 قدرها (2008و2007) بعد أن كانت تحقق ربحية في موسم (،2012و2011دونم في موسم )وس
( من التغيرات في ربحية القمإ المروي تعود إلى %59خلصت الدراسة إلى أن ) .دونموس ل( 5107)

 ا الشعير فتبين أن تغيرات( منها تعود إلى التغيرات في قيمة الغلة، أم%41التغيرات في التكاليف، بينما )
( من تغيرات الربحية %28في حين أسهمت بنسبة ) ربحيته، تغيرات من( %52) بنسبة أسهمت التكاليف

 بالنسبة للذرة الصفراء.
  .، حماه، سوريةتغيرات األسعار، التكاليف اإلنتاجية، التركيبة المحصولية للحبوب الكلمات المفتاحية:
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 محافظة إدلبة لمحصول القطن في قياس أداء المدارس الحقلي

 (3)وعبد الفتاح الشغري  (3)وجمال بكري  (3)وملحم العبد هللا (2)مي لبسو  (2)ابتسام جاسمو  (1)سلوى المحمد

بحوث  ، إدارةالهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية(. 2)   .قسم االقتصاد الزراعي ،كلية الزراعة، جامعة حلب(. 1)
 ، مركز بحوث ادلب.يئة العامة للبحوث العلمية الزراعيةاله(. 3)     .القطن

 

 الملخص:
ـــاءةال قيـــاس إلـــى البحـــث هـــدف ـــة كف ـــري  بنظـــام المـــروي  القطـــن لمـــزارع الفني  الســـطحي ال

 الحقليـة المدارس في  Data Envelopment Analysis (DEA)البيانات مغلف تحليل باستخدام
ــتمج  . إدلــب حافظــةمب  العينــة ســلوبأ تطبيــق موتــ ،الميــداني المســإ إلــى دا  اســتنا األوليــة البيانــات عا

 الموسـم فـي وسيجر قريتي ملس على موزعة ةمزرع 34تحبس   البحث، عينة اختيار في ةالعشوائي
 7037.55نحـو بلغـت المسـاحة لوحـدة اإلجمـالي الهـامش قيمـة نتـائج أنال بينـت .2014اإلنتـاجي 

نمـوذج بينـت نتـائج كما . دونموس.ل 2771.34 هو الدعم قبل الصافي الربإ وقيمة دونم ،وس.ل
مزرعــة مـن إجمــالي المـزارع التــي تـم البحــث فيهـا غالبيتهــا تقـع فــي  16المطبـق أن  العوائـد الثابتــة

قريــة ســيجر، اســتطاعت اســتخدام أقــل قــدر مــن مــدخالت اإلنتــاج للوصــول إلــى مســتو  معــين مــن 
البــد علــى و . كاملــة فــي إنتــاج القطــنالمخرجــات، فهــي بــذلك تكــون قــد حققــت الكفــاءة االقتصــادية ال

المزارع األخر  التي لم تحقـق الكفـاءة االقتصـادية مـن تقليـل حجـم المـدخالت بنسـب متفاوتـة حتـى 
تصبإ كفؤة فنيا  دون أن يكون هناك أي هـدر فـي مواردهـا مـع المحافظـة علـى نفـس المسـتو  مـن 

لمــزارع كانــت كفــؤة فنيــا  ويمكــن تعليــل كمــا بينــت نتــائج نمــوذج العوائــد المتغيــرة أن جميــع ا اإلنتــاج.
ذلــك بــأن جميــع المــزارع التــي تــم البحــث فيهــا يطبــق كميــات متســاوية تقريبــا  مــن المــدخالت ويحقــق 
إنتاجية متقاربـة ممـا أد  إلـى تحقيـق نتـائج متسـاوية حسـب هـذا النمـوذج. أمـا فيمـا يتعلـق بالكفـاءة 

( وبالتــالي فأنــه علــى هــذه %100لكاملــة )مزرعــة فقــط الكفــاءة الحجميــة ا 16الحجميــة فقــد حققــت 
المزارع االسـتمرار بـإدارة المزرعـة علـى النحـو نفسـه وهـي تعمـل ضـمن مرحلـة اإلنتـاج الثانيـة وهـي 
أفضــل مرحلــة مــن الناحيــة االقتصــادية، أمــا المــزارع التــي لــم تحقــق الكفــاءة الحجميــة التامــة فهــي 

ة المخرجات بنسبة أكبر من زيادة المـدخالت، تعمل ضمن مرحلة اإلنتاج األولى والتي تتميز بزياد
وبالتالي هنا إمكانية زيادة اإلنتاج في هذه المزارع وزيادة كفاءتها الفنية مـن خـالل تطبيـق اسـتخدام 

 تقنيات زراعية حديثة واستنباط أصناف ذات دورة حياة قصيرة.  
، محصول DEAالبيانات المدارس الحقلية، تحليل مغلف ، فنيةالكفاءة الالكلمات المفتاحية: 

  القطن.
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لتنبؤ بإنتاج محصول القطن في الجمهورية العربية ل ARIMAاستخدام نماذج 
 السورية

  (2)مي لبسو  (2)ابتسام جاسمو  (1)محمد طاهر عنانو  (1)سلوى المحمد
  .قسم االقتصاد الزراعي ،كلية الزراعة، جامعة حلب(. 1)
 .إدارة بحوث القطن، اعيةالهيئة العامة للبحوث العلمية الزر (. 2)
 

 :الملخص

اكتسب موضوع التنبؤ أهمية كبيرة في الدراسات االقتصادية، حيث أنه يمّكن أصحاب 
متوفرة عن  على بياناتالقرار من رسم السياسات االقتصادية واالجتماعية للفترات المقبلة اعتمادا  

االنحدار  قتصادي من أبرزها نماذجتاريخ الظاهرة المدروسة. حيث ظهرت أساليب كثيرة للتنبؤ اال
 Autoregressive integrated moving الذاتي المتكامل مع المتوسطات المتحركة 

average (ARIMA)،  تعتمد هذه المنهجية على الدمج بين نماذج االنحدار الذاتي والمتوسطات
نتاج ARIMAالهدف من هذا البحث استخدام نماذج  المتحركة. ية ومساحة للتنبؤ بإنتاج وا 

محصول القطن على مستو  الجمهورية العربية السورية ثم على مستو  أهم المحافظات المنتجة 
، لما تمتاز به هذه النماذج من دقة عالية في تحليل )الحسكة و الرقة وحلب ومنطقة الغاب( له

نتاجية ومساحة محصول القطن  السالسل الزمنية والتنبؤ. تم استخدام بيانات سنوية إلنتاج وا 
النموذج هو  ARIMA (1.0.0)(، تبين من النتائج أن النموذج 2012-1985المروي للفترة )

نتاجية ومساحة القطن في سورية حتى عام   حسب 2020األكثر مالئمة للتنبؤ بتطور إنتاج وا 
المساحة المزروعة  االختبارات اإلحصائية لدقة النماذج التنبؤية. وتشير النتائج إلى زيادة

نتاجية واإلنتاج من القطن في سوريا حسب النموذج المقترح خالل السنوات الثمان القادمة واإل
(، حيث بلغ 2012-1985وبمعدل نمو سنوي أعلى من معدل النمو السنوي للفترة المدروسة )

 ( على التوالي.%0.30و % 0.48معدل النمو السنوي للمساحة واإلنتاج )

  التنبؤ، القطن، الجمهورية العربية السورية. ،ARIMA: نماذج الكلمات المفتاحية
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 اقتصاديات إنتاج الزيتون البعل في محافظة حمص
 (2)ومعمر ديوب (1)ونسرين ادريس (1)ختام ادريس

 .vera_naya@yahoo.com. الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، مركز بحوث حمص، (1)
 (. الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، مركز بحوث السلمية.2)
 

 الملخص:
 الزيتون  إنتاج تكاليف لدوال والقياسي الوصفي االقتصادي التحليل إلى رئيس هدف البحث بشكل      
 تالبيانا جمع تم، للربإ والمعظمة االقتصادية للكفاءة المحققة الحجوم في محافظة حمص، وتحديد البعل
، المزارعين مع الشخصية المقابلة خالل من عليها وتم الحصول، 2013و 2012ي عام الميدانية األولية

وفقا  لمناطق االستقرار الزراعي )األولى، الثانية(، وباستخدام التَّحليل االقتصاديّ   المزارعحيث تم تقسيم 
( 120.98لفة إنتاج كغ من الزيتون )لتكاليف وعائدات إنتاج الزيتون، تبين بأن أعلى متوسط تك الوصفي

( ل.س في المنطقة 76.76، وأدنى متوسط تكلفة إنتاج كغ )2013ل.س في المنطقة األولى لموسم 
لمعظم  2013الموسم الزراعي  إنتاج ارتفاع واضإ في تكاليف ، وبشكل عام ظهر2012الثانية لموسم 

، ويعز  هذا االرتفاع تقريبا   إلى الضعف 2012 مقارنة معبنود تكاليف العمليات والمستلزمات الزراعية 
. كما أجور اليد العاملةو  وال سيما ارتفاع أسعار مستلزمات اإلنتاجمنطقة، للظروف التي تعرضت لها ال

حيث  بلغت  2012مقارنة مع موسم  2013ظهر ارتفاع معنوي في تكاليف إنتاج زيت الزيتون للموسم 
 2012والثانية للموسم األولى  االستقرار منطقتيلبعل في من زيت الزيتون اتكلفة إنتاج كغ 

، لياسوكغ, على التو .( ل522.83(، )528.66) 2013، وللموسم ل.سوكغ (388.52(،)436.58)
وذلك بسبب تأثر المحصول بموجات الحرارة المرتفعة، وتساقط األزهار ما أد  إلى انخفاض كبير في 

نت قد خلفتها األزمة منها ارتفاع تكاليف إنتاج الزيت، بدءا  من نسب الثمار، إضافة إلى أسباب أخر  كا
أجور اليد العاملة وانتهاء بأجور المعاصر والنقل, وانخفاض قيمة صرف الليرة السورية مقابل الدوالر، 

، وباستخدام النماذج القياسية لدالة التكاليف، تم حساب وصعوبة عملية نقل الزيت من محافظة إلى أخر  
 2012المحققة للكفاءة االقتصادية بلغ اإلنتاج األمثل والمساحة المثلى في المنطقة األولى لموسم  الحجوم

دونم(, 44 كغ, 4021.74بـ ) 2013دونم( على التوالي, بينما قدروا في موسم  29.99, كغ3533.33)
و  2012نم( لموسمدو 35.9 كغ, 3783.78وفي المنطقة الثانية قدر اإلنتاج األمثل والمساحة المثلى بـ )

أن المساحة المثلى واإلنتاج األمثل  , حيث لوحظ2013دونم( للموسم الزراعي  39.3كغ,  4500بـ )
االختالف  هذاويعود  2012بينما انخفضت قيمتهم في الموسم  2013ازدادت قيمة كل منهم في الموسم 

 . ج الالفتتكاليف اإلنتالظاهرة المعاومة التي تصيب أشجار الزيتون، والرتفاع 
 زراعة الزيتون، زيت إنتاج، تكاليف قياسي، اقتصادي تحليل وصفي، اقتصادي تحليل الكلمات المفتاحية:

  .بعلية، الكفاءة االقتصادية

mailto:vera_naya@yahoo.com
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 أثر المتغيرات االقتصادية واالجتماعية في ربحية تصنيع المرأة الريفية
 لمنتجات األلبان في محافظة السويداء من سورية 

 (1)وشذا تركماني (1)دينكنان كمال ال

 kenana76@gmail.com، إدارة بحوث الدراسات االقتصادية واالجتماعية، الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية(. 1)
 

 الملخص:

التعرف على نسبة مربيـات األبقـار اللـواتي يقمـن بتصـنيع منتجـات األلبـان،  البحث إلى فا دا ها      
ـــرات االقت ـــأثير المتغي ـــار مـــن هـــذه ودراســـة ت ـــات األبق ـــة مربي ـــة المـــؤثرة فـــي ربحي صـــادية واالجتماعي

المنتجــات، فـــي محافظـــة الســويداء فـــي ســـورية. ولتحقيــق أهـــداف البحـــث تــم إجـــراء دراســـة ميدانيـــة 
مربيـــة  192بلـــغ حجمهـــا  طبقيـــةتحليليـــة لتصـــنيع المـــرأة الريفيـــة لمنتجـــات األلبـــان، باختيـــار عينـــة 

 .2014تبيان تــم ملؤهــا بوســاطة المقابلــة الشخصــية خــالل عــام أبقــار، باالســتناد إلــى اســتمارة اســ
مــن مربيــات األبقــار تقــوم بتصــنيع منــتج واحــد علــى األقــل مــن منتجــات  %82.3أن  النتــائج بينــت

المصـــنعات لمنتجـــات األلبـــان تصـــنعن اللـــبن واللبنـــة، النســـاء مـــن  %100األلبـــان، كمـــا تبـــين أن 
 %46.8تصـنعن الكشــك، و %66.5سـمن، تصـنعن ال %72.2مـنهن تصـنعن الجـبن،  98.7%

ربحيــة المــرأة مـــن  وجـــود عالقــة معنويــة بــين المتغيــــر التــابعأظهــرت النتــائج و تصــنعن الشــنكليش، 
تصـــنيع منتجـــات األلبـــان، وبـــين كـــل مـــن المتغيـــرات المســـتقلة الخبـــرة العمليـــة للمربيـــة فـــي تصـــنيع 

ـــإ مـــن منتجـــات األل ـــة علـــى رب ـــان، نســـبة حصـــول المربي ـــتج، ســـعر منتجـــات األلب ـــان، جـــودة المن ب
علـى المتغيـر  المتغيـرات المـؤثرة( مـن %71.2)متغيـرات تسـهم مجتمعـة بنحـو الالحليب، وأن هـذه 

 التابع.

 المرأة الريفية، تصنيع منتجات األلبان.الكلمات المفتاحية: 

 
 
 



 مر الحادي عشرالمؤت                                                  الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية  

 

 
75 

 في السويداء التفاح البعل إنتاج لمشاريعاالقتصادي  التقييم
 (1)صفوان أبوعسافو  (1)ورنا فهد (1)سمر العشعوشو  (1)صعبرمال و  (1)العبد هللامايا 

  ، دائرة الدراسات االقتصادية واالجتماعية.السويداء بحوث مركز، الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية(. 1)

 

 :الملخص

د ولذلك كان  التفاح البعل من األنشطة المهمة في محافظة السويداء السورية، إنتاج ي عا

ئيسي لهذا البحث هو تقييم هذه المشاريع بهدف التعرف على كفاءة استخدام الموارد الهدف الر 

لتفاح. نفذ البحث في محافظة السويداء السورية، حيث تم جمع البيانات األولية االمتاحة في إنتاج 

( استمارة. اعتمد البحث في تحليل البيانات التحليل االقتصادي الوصفي 150من عينة عشوائية )

بينت النتائج التفوق االقتصادي لمشاريع الفئة اإلنتاجية الثالثة  ض المؤشرات الكمية للتقييم،وبع

، نقطة (0.5)( دونم، حيث بلغت فيها نسبة التشغيل 13ذات السعات اإلنتاجية األكثر من )

(، نسبة اإليرادات إلى التكاليف 3.24، معدل دوران األصول المتغيرة )(0.27التعادل )

( ليرة دونم، 23210دخل )الباإلضافة إلى القيمة الموجبة لكل من مؤشر صافي  (،2.02)

 (.%0.50( وهامش الربإ )%1.02أربحية الليرة المستثمرة )

 التكاليف، نقطة التعادل، نسبة التشغيل.، التفاح، التقييم الكلمات المفتاحية:
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حصاد مياه األمطار دراسة بعض العوامل االجتماعية المؤثرة على انتشار تقنية 
 سوريا -على شجرة الزيتون في منطقة سلمية/ محافظة حماه

 (1)رحاب نجدت الخطيبو  (1)شادية عوض عوضو  (1)معمر أسعد ديوب
    hotmail.com   @ m-dayoub، مركز بحوث سلمية، الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية. (1)
 

 الملخص:

العوامل االجتماعية المـؤثرة علـى فتـرة انتشـار تقنيـة حصـاد هدف البحث إلى دراسة بعض        
مياه األمطار على شجرة الزيتون  في منطقـة سـلميةو محافظـة حمـاه، اعتمـدت هـذه الدراسـة علـى 
استخدام المنهج الوصفي للمتغيرات موضوع الدراسة إضافة إلـى اختبـارات الفـروض السـببية التـي 

ن خالل استمارة خاصة أعدت خصيصا لغرض البحث لد  متقوم على تحليل المتغيرات البحثية 
، وقـــد بينـــت النتـــائج أن هنـــاك عالقـــة ارتباطيـــه ســـالبة 2010-2009مـــزارع زيتـــون للموســـم  80

( بــين فتــرة االنتشــار والمتغيــر المســتقل درجــة االتجــاه 0.05ومعنويــة علــى المســتو  االحتمــالي )
قلة األخر  وهي العمر،المسـتو  التعليمـي، الحالـة نحو اإلرشاد، أما بالنسبة لبقية المتغيرات المست

االجتماعيـــة، عـــدد أفـــراد األســـرة المعيشـــية، درجـــة االنفتـــاح علـــى العـــالم الخـــارجي، العضـــوية فـــي 
المنظمــات المحليــة، درجــة االتجــاه نحــو األفكــار ة الحديثــة، درجــة تنــوع مصــادر المعلومــات، فــإن 

طـار علـى أشـجار الزيتـون  تميـزت باالنخفـاض حيـث عالقتها بفترة انتشـار تقنيـة حصـاد ميـاه األم
، وبينــت معادلــة انتشــار تقنيــة حصــاد لــم تثبــت معنويتهــا عنــد جميــع مســتويات المعنويــة المألوفــة
خلصت الدراسة إلى أهميـة تفعيـل  .2021المياه في المنطقة أن التقنية تبلغ بحدها األقصى عام 

بنشـــر لمـــزارع بتطبيـــق التقانـــات الحديثـــة الخاصـــة لطرق الكفيلـــة بإقنـــاع ادور اإلرشـــاد الزراعـــي بـــا
الزيتـون بشـكل دائـم ومسـتمر، حتـى يتحقـق الهـدف األساسـي مـن تبنـي  حصاد المياه علـى أشـجار

 .مزارعومستو  المعيشي لل التقانات الزراعية الحديثة وهو تحسين دخل

 .تون فترة االنتشار، تقنية، حصاد مياه األمطار، شجرة الزي :المفتاحية كلماتال
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 تكنولوجيا األغذية بحوث .6.5

 

 ص )عرض شفهي(
 بطريقــــة باألفالتوكســــينات الحلبــــي الفســــتق مــــن مختلفــــة طــــرز ثمــــار تلــــوث مــــد  عــــن الكشــــف

 HPLC 78 الـ جهاز باستخدام ماء-الميتانول

 وبعض القطلب شجرة لثمار للألكسدة المضاد والنشاط الفيزياكيميائية الخصائص بعض دراسة
 79 هامنتجات

 
 
 

 

 ص عرض بوستر()
دراســـة الخـــواص الريولوجيـــة لـــبعض أصـــناف القمـــإ الســـوري الصـــلب المعتمـــدة حـــديثا  باســـتخدام 

 80 األلفيوغراف

 81 األسواق السوريةكبد وكلية الحيوانات المباعة في في عينات من  B1 األفالتوكسينتعيين كمية 
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 اتاألفالتوكسينب تق الحلبيالفس الكشف عن مدى تلوث ثمار طرز مختلفة من
 HPLCباستخدام جهاز الـ  ماء-بطريقة الميتانول

   (1)بيان محمد مزهرو  (1)نجوى متعب الحجار
     najwa81hj@yahoo.com (. الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، مركز بحوث السويداء، 1)
 

 الملخص:
عية، مركز بحوث السويداء خالل عامي نفذ البحث في الهيئة العامة للبحوث العلمية الزرا 

 ,Ash.1, Ash.2)طرازا  من الفستق الحلبي  13للكشف عن مد  تلوث  2014-2015
Ash.3, Ash.4, Ash.5, Ash.6, Bat.1, Bat.2, Ajami.1, Ajami.2, Beadi.1, 

Turki.1, and Turki.2)  بالمقارنة مع عينة تجارية من الفستق الحلبي باألفالتوكسينات
(AFs)وقدرت الكمية باستخدام جهاز الـ  ماء -باستخدام طريقة الميتانول ، حيث تم االستخالص
HPLC . خاصة و طرز منها باألفالتوكسينات باإلضافة إلى العينة التجارية  4بينت النتائج تلوث

 وتركز بدرجة رئيسية في الطراز kg/μg 9.06-0إذ تراوحت كميته بين AFB1 األفالتوكسين 
Ash.5 باألفالتوكسين افة إلى تلوثه إضAFB2 (kg/μg 1.634).  ارتبط التلوث

باألفالتوكسينات بعدة عوامل منها: حساسية الطرز لإلصابة باآلفات الحشرية والمرضية 
المختلفة، التشقق المبكر للثمار باإلضافة إلى عدم تطبيق اإلدارة الزراعية الصحيحة في الحقول. 

د ثالثة أنماط من األفالتوكسينات في العينة التجارية من الفستق هي كما بينت نتائج الدراسة وجو 
AFB1 (kg/μg 19.48) ،AFB2 (kg/μg 3.92) و ،AFG1 (kg/μg 0.85)  بفروقات
وصلت النسبة المئوية مع كافة طرز الفستق الحلبي المدروسة.  %99معنوية عند مستو  ثقة 

عند حفظ الثمار لمدة ثالثة أشهر دون  %30.77للعينات المصابة في طرز الفستق الحلبي إلى 
باإلضافة إلى تلوث العينة التجارية المدروسة. أثبتت النتائج الكفاءة العالية لجهاز الـ تعقيم 

HPLC .في تقدير مد  تلوث ثمار الفستق الحلبي باألفالتوكسين 
 السائل وماتوغرافيالكر  جهاز، التشقق المبكر، Pistacia vera: أفالتوكسين، الكلمات المفتاحية

 . عالي األداء
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دراسة بعض الخصائص الفيزياكيميائية والنشاط المضاد للألكسدة لثمار شجرة 
 القطلب وبعض منتجاتها

 

 2))بسام أحمد العقلةو  (1)هاله يحيى خالد

  gmail.com :@halah.kha16، سم علوم األغذية، قكلية الزراعة، جامعة دمشق(. 1)
  .قسم علوم األغذيةالمعهد التقاني الزراعي، ،  جامعة دمشق(. 2)

 
 الملخص:

هدفت هذه الدراسة إلى تعيين بعض الخصائص الفيزيائية والكيميائيـة لثمـار القطلـب إضـافة       

إلى تعيين بعض الخصائص المضـادة لألكسـدة للثمـار الطازجـة وبعـض المنتجـات المحضـرة منهـا 

بة في محلول سكري(. بلغ متوسـط وزن الثمـار وقطرهـا وفـق )الثمار المجففة والمربى والثمار المعل

ســــم علــــى التــــوالي، كمــــا بلغــــت النســــبة المئويــــة لرطوبــــة الثمــــار  0.98غ و 1.12نتــــائج الدراســــة 

ـــــــة 63.99% ــــــــ%0.77، والرمـــــــاد %34.07، والمـــــــواد الصـــــــلبة الذائب ، pH 3.77 ، ودرجـــــــة ال

. كمـا أظهـرت النتـائج %14.47لمرجعـة ، والسـكريات ا%0.88والحموضة الكلية القابلـة للمعـايرة 

ـــــوي  ـــــد معن ـــــى حـــــدوث فق ـــــة التصـــــنيعية أدت إل ـــــي كـــــل مـــــن فيتـــــامين p)<0.05أن المعامل  C( ف

واألنثوســيانين والفينـــوالت الكليــة، كمـــا لــوحظ انخفـــاض معنـــوي فــي النشـــاط المضــاد لألكســـدة وفـــق 

 في المنتجات المحضرة مقارنة بالثمار الطازجة. DPPHطريقة 

 ، الفينوالت الكلية، النشاط المضاد لألكسدة.Cفيتامين  ثمار القطلب، فتاحية:الكلمات الم

  



 مر الحادي عشرالمؤت                                                  الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية  

 

 
80 

 دراسة الخواص الريولوجية لبعض أصناف القمح السوري الصلب 
 المعتمدة حديثًا باستخدام األلفيوغراف

 
براهيم الجوري  (1)عبود الصالإ  (1)ووصال الحمادة (2)وا 

 
 األغذية. علوم راعية، قسمالز  الهندسة الفرات، كلية جامعة . (1)
 jouri@myway.com الحشرات، بحوث النبات، قسم وقاية بحوث الزراعية، إدارة العلمية للبحوث العامة الهيئة .(2)
 

 :خصلالم

أصناف من القمإ السوري  هدف هذا البحث لدراسة بعض الخواص الريولوجية لثالثة

، باستخدام المعايير المختلفة لجهاز 1ودوما 9وبحوث 7الصلب المعتمدة حديثا  للزراعة وهي: شام

األلفيوغراف أجريت كافة التحاليل في مختبر تكنولوجيا الحبوب بكلية الهندسة الزراعية، جامعة 

ما بين متوسطات د فروق معنوية و وج. أظهرت النتائج 2011و 2010الفرات خالل عامي 

 61بمتوسط مقاومة عالي بلغ  1دوما فتفوق الصنف, لألصناف المختلفة مقاومة العجين لالنتفاخ

ملم على التوالي. اختلفت األصناف  39و 46, حيث بلغ 7وشام 9ملم مقارنة مع الصنفين بحوث

 7ملم لألصناف شام 40و  59و  94بصورة معنوية، حيث بلغ عجين المطاطية بمتوسط 

 األصناف فياومة بين المطاطية والمقما عكسية على الترتيب، وكانت العالقة  1ودوما 9وبحوث

 الثالثة المدروسة.

 قمإ سوري صلب، خواص ريولوجية، ألفيوغراف. الكلمات المفتاحية:
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في عينات من كبد وكلية الحيوانات المباعة في  B1 تعيين كمية األفالتوكسين
 األسواق السورية

 
 (3)ورضوان بدر الدين (2)جهاد التلو  (2)أنور الحاج عليو  (1)بسام العقلة

 
  .قسم علوم األغذية، المعهد التقاني الزراعي، جامعة دمشق(. 1)
  .سم علوم األغذية، قكلية الزراعة، جامعة دمشق(. 2)
 (. الهيئة العامة للتقانة الحيوية.  3)

 
 الملخص:

نفذ هذا البحث في قسم علوم األغذية بكلية الزراعة وفي المعهد التقاني الزراعي خالل         
توكسينات هي أشد المركبات سمية في الطبيعة وتنتج عن الفطريات خاصة ، األفال2014عام 
، وتنتشر في أغذية اإلنسان واألعالف ومنها تنتقل إلى أنسجة Aspergillus flavusالنوع 

الجسم وبخاصة الكبد، وتمثل خطرا  صحيا  كبيرا  على اإلنسان، فهي تؤدي إلى اإلصابة بالتسمم 
من األمراض، باإلضافة إلى تأثيرها على المؤشرات اإلنتاجية عند  الحاد وسرطان الكبد وغيره

بهدف معرفة مد  انتشار  أهم أنواعها وأكثرها انتشارا . B1الحيوانات، ويعد األفالتوكسين
عينة كبد بقر وغنم وماعز ودجاج، بينت النتائج أن نسبة  53حللت B1 األفالتوكسين
ميكروغرامو كغ في عينات الكبد، حيث سجلت  0.122و 0.003 قد تراوح بين  B1األفالتوكسين

عينات كبد البقر أعلى نسبة تلتها عينات كبد الدجاج، ثم عينات كبد الغنم، في حين خلت عينات 
عينة كلية بقر وغنم ودجاج من  15كبد الماعز من األفالتوكسين كما أشارت النتائج إلى خلو 

 . B1االفالتوكسين

 .، الكبد، الكلية، البقر، الغنم، الماعز، الدجاجB1وكسينأفالت الكلمات المفتاحية:
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 البستنة بحوث. 7.5 

 

 ص )عرض شفهي(
 NPK الغذائيــة العناصـر امتصـاص علـى ريمســون  سـتارك التفـاح صـنف قــدرة فـي األصـل تـأثير

 السويداء محافظة ظروف في
83 

نتاجية نمو في غاما أشعة من مختلفة جرعات تأثير دراسة  84 البلدي اليبرودي ومالث صنف وا 
 85 السويداء محافظة إلى المدخلة التصنيعية الكرمة أصناف بعض تقييم

ــــــــأثير ــــــــة الموقــــــــع ت ــــــــة فــــــــي النمــــــــو ومرحل ــــــــت إنتاجي ــــــــوع العطــــــــري  الزي  العطــــــــري  القيصــــــــوم لن

 .L Achillea santolina 86 الوسطى المنطقة في 

 87 السويداء افظةمح ظروف في التفاح أصناف بعض لقطاف األمثل الموعد تحديد
 88 والكولشيسين نيتروانيلين الداي بواسطة رباعية بطيخ سالالت انتاج

 
 
 

 

 ص عرض بوستر()
 الحلـــــــوة البطاطـــــــا أصـــــــناف لـــــــبعض الكيمـــــــائي والمحتـــــــو   واإلنتـــــــاج النمـــــــو مؤشـــــــرات مقارنـــــــة

Ipomoea batatas L. والمدخلة محليا   المنتشرة. 
89 

 90 .حلواني صنف العنب لشجرة غذائيةال الحالة في التسميد نظم تأثير
 للبرتقال والكيميائية الفيزيائية والعصير الثمار مواصفات أهم في الوسيط الطعم وجود تأثير دراسة

 صرة أبو
91 
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 NPKتأثير األصل في قدرة صنف التفاح ستارك ريمسون على امتصاص العناصر الغذائية 
 في ظروف محافظة السويداء

 (2)و سامي الحناوي  (2)و طلعت عامر (1)وعال الحلبي (1)بيان مزهر 
   bmuzher@hotmail.comقسم بحوث التفاحيات والكرمة ، إدارة بحوث البستنةالهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية،  (.1)
 .دائرة الموارد الطبيعية، وث السويداءمركز بح الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، (. 2)

 الملخص:

نفذ البحث في حقول قسم بحوث التفاحيات والكرمة بالسويداء ومخبر دائرة الموارد الطبيعية في مركز     
بهدف دراسة تأثير  2012-2011الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، خالل عامي -بحوث السويداء

في الصنف ستارك ريمسون في ظروف الزراعة  NPKالعناصر الغذائية  األصل المستخدم على امتصاص
المطرية لتحديد كيفية إدارة التسميد في مزارع التفاح تبعا  لألصل والصنف المستخدمين، وقد استخدم لهذه 

. بينت MM106واألصل الخضري نصف القوي  .Malus domestica Borkh الغاية األصل البذري 
في فروع األشجار المطعمة على كال األصلين كان في شهر أيار  Nكم لآلزوت النتائج أن أعلى ترا

على تلك  MM106بفروقات معنوية عن باقي أشهر النمو، كما تفوقت األشجار المطعمة على األصل 
على التوالي(، وفي األوراق كان أعلى تراكم لآلزوت في  %1.6و  %2المطعمة على األصل البذري )

لألشجار المطعمة على كال األصلين بفروقات معنوية عن باقي األشهر، كما تفوق  نهاية شهر حزيران
على التوالي(. أما بالنسبة للثمار فقد  %2.7و  %2.9معنويا  على األصل البذري ) MM106األصل 

كان أعلى تراكم لآلزوت في نهاية شهر حزيران بفروقات معنوية مع باقي أشهر النمو، فيما تفوق األصل 
التوالي(. وأظهر عنصر الفوسفور أعلى  على %0.64و 0.77%) MM106ذري معنويا  على األصل الب

تراكم له في الفروع واألوراق في نهاية شهر أيار وبنفس التركيز في كال األصلين بالنسبة للفروع 
على  %0.25و %0.26معنويا  على األصل البذري ) MM106وفي األوراق تفوق األصل  (،0.22%)
وبالنسبة للثمار فقد سجل الفوسفور ذروتين األولى في نهاية  الي( بفروقات معنوية عن باقي األشهر،التو 

 %0.19شهر حزيران والثانية في نهاية شهر آب وهي األعلى في األشجار المطعمة على كال األصلين)
نصر ع للبذري( بفروقات معنوية بينهما ومع كافة األشهر. أما %0.14و  MM106على األصل 

في نهاية شهر أيار في الفروع الحديثة ألشجار الصنف المستخدم على البوتاسيوم فقد وصل أعلى تراكم له 
 MM106على كل من األصلين  %0.78و % 0.79كال األصلين بتفوق معنوي على كافة األشهر)

ل شهر أيار، خال MM106والبذري على التوالي(، وفي األوراق كان أعلى تركيز للبوتاسيوم على األصل 
، وقد MM106( بتفوق معنوي على األصل %1.57أما على األصل البذري فقد كان في نهاية شهر آب )

تركيز لعنصر البوتاسيوم في ثمار الصنف ستارك ريمسون على كال األصلين في نهاية شهر كان أعلى 
ل التحكم بالكميات ومواعيد حزيران. وتشير النتائج إلى إمكانية إدارة التسميد في مزارع التفاح من خال

 إضافة األسمدة تبعا  لالحتياجات السمادية ولمسار تراكم العناصر الغذائية خالل فصل النمو. 
  .NPK، الصنف ستارك ريمسون، MM106تفاح، أصل بذري، أصل خضري  الكلمات المفتاحية:

mailto:bmuzher@hotmail.com
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نتاجية صنف الثوم  دراسة تأثير جرعات مختلفة من أشعة غاما في نمو وا 
 البلدي يبروديال

 (1)روعة الببيليو  (2)األيوبي نبيلمحمد و  (1)أسامة العبد هللا
 قسم الخضار الجذرية والبصلية والورقية، إدارة بحوث البستنة، الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية. (1)

samo773@live.com  
 .قسم البساتين، الزراعةكلية ، جامعة البعث . (2)
 

 :الملخص

محطة بحوث الطيبة )منطقة الكسوة(، -ن فذ البحث في مركز البحوث العلمية الزراعية      
نتاجية صنف الثوم اليبرودي بهدف . البلدي دراسة تأثير جرعات مختلفة من أشعة غاما في نمو وا 

ععت الفصوص بأربع جرعات من أشعة غاما  ممت (. ص  1،2.5  ،5،0 1 Gray) Co 60ش 
سبت قيمة أقل فرق ، وح  مكررات( لكل معاملة 4بـ ) التجربة وفق القطاعات العشوائية الكاملة

أظهرت  .thGenStat 12بتطبيق برنامج التحليل اإلحصائي  %5عند مستو   L.S.Dمعنوي 
يادة جرعة مع ز  من الزراعةيوم(  60) انخفاض عدد النباتات الباقية على قيد الحياة بعدالنتائج 

على ( Gray 5، 2.5عند الجرعتين )أشعة غاما، فقد بلغت النسبة المئوية للنباتات الميتة 
لذا  إمكانية الحصول على أكبر عدد محتمل من الطفرات القابلة للحياة،مع  (%54، 50) التوالي

ول ( سلبا  في طGray 10الجرعة )(، بينما أثرت 50LD)أقرب ما يمكن إلى يمكن اعتبارهما 
ويمكن  من الزراعةيوم(  60) بعدالفترة الالزمة إلنبات الفصوص، وأدت إلى موت جميع النباتات 

صنف الثوم اليبرودي لتأثير الجرعة (. كما تبين أن استجابة 100LDاعتبارها جرعة مميتة )
مقارنة  مع الجرعات األخر  المطبقة، وذلك ( كانت أعلى Gray 1من أشعة غاما ) المنخفضة

المجموع الخضري، وانعكس ذلك إيجابا  على صفات ا  لتأثيرها اإليجابي )المحفز( في نظر 
بداللة  ةمتفوق( 2كغوم 4.50فقد بلغت إنتاجية نباتاتها من األبصال الجافة )مؤشراتها اإلنتاجية، 

  1.602.91،، 2.26( والشاهد )Gray 5، 2.5على النباتات المعاملة بالجرعات ) معنوية
 التوالي(.على  2كغوم

 : الثوم، الصنف اليبرودي، أشعة غاما.الكلمات المفتاحية
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 تقييم بعض أصناف الكرمة التصنيعية المدخلة إلى محافظة السويداء
 (1)و نورس القاسم (1)و نسرين نعيم (1)وأريج بوصبإ (1)عالء الزغيرو (1)وبيان مزهر (1)عال الحلبي

 :Emailقسم بحوث التفاحيات والكرمة ، إدارة بحوث البستنةاعية، الهيئة العامة للبحوث العلمية الزر (. 1)
ola_halabi@hotmail.com 

 

 الملخص: 

وعلـى الـرغم مـن  تحتل زراعة الكرمة أهمية كبيرة بين األشجار متساقطة األوراق في سورية،      
تابعة للهيئة ويوجد في المجمعات الوراثية ال ،ذلك يعتمد المزارعون على عدد محدود من األصناف

العامة للبحوث العلمية الزراعية مجموعة من أصناف الكرمة التصنيعية، حيث تم تقييمها لموسمي 
 أصناف مناسبة لظروف البيئة المحلية وذات إنتاجية ونوعيـة جيـدة، بهدف إيجاد 2013و 2012

عـدد  عيـون الخصـبة،وقد شمل التقييم دراسـة األطـوار الفينولوجيـة للبـرعم الزهـري، النسـبة المئويـة لل
نسـبة المـواد الصـلبة  إنتاج العصـير، وزن العنقود، طول العنقود،اإلنتاجية،  العناقيد على كل فرع،

كـان  وقـد .الذائبة، النسبة المئوية لألحماض الكلية القابلة للمعايرة، النسبة المئوية للسكريات الكلية
النصـف  شـهر أيـار، وكـان النضـج خـالل موعد انبثاق البرعم الزهري في نهاية شهر نيسان وبدايـة

وبدايــة تشــرين أول لألصــناف المدروســة، ووصــل عــدد العناقيــد علــى الفــرع  أيلــول شــهر الثــاني مــن
فـــي الصـــنف ريســـلينغ، كمـــا كانـــت أعلـــى نســـبة مئويـــة للعيـــون الخصـــبة فـــي الصـــنف  2.06 إلـــى

 تاجيـة وصـلت إلـى كما تميز الصنف تمبرانيللو بإعطاء أعلى إن ،%97.8سوفينيون حيث بلغت 
غ، بينمـا تميـز 533طن ودونم، وكان أعلى وزن للعنقود في الصنف أوني بالن حيث بلغ 4.272
 إلـى طويـل أوني بالن وتمبرانيللو بعنقود طويل إلى طويـل جـدا  فيمـا كـان العنقـود متوسـط انالصنف
وقصــير  ،ســوفينيون، وكانــت بــاقي األصــناف ذات عنقــود قصــير إلــى متوســط كابرنيــه الصــنف فــي

غ(،  100مـــلو 77وبلغـــت أعلـــى قيمـــة إلنتـــاج العصـــير فـــي الصـــنف ســـيلفانير) ،جـــدا  إلـــى قصـــير
فــي الصــنف  %23.6فــي الصــنف أونــي بــالن و  %19.8وتراوحــت المــواد الصــلبة الذائبــة بــين 

سوفنيون بأعلى محتو  من السكر الكلي، وتبين هذه  كما تميز الصنف كابرنيه ،سوفنيون  كابرينيه
مكانية استخدامها في مجاالت تصـنيعية مختلفـة، النتائج ا لمواصفات الجيدة لألصناف المدروسة وا 

 مما يطور إنتاج الكرمة وبالتالي زيادة العائد االقتصادي.

  تقييم، أصناف تصنيعية، إنتاجية. ،كرمة الكلمات المفتاحية:
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 طري تأثير الموقع ومرحلة النمو في إنتاجية الزيت العطري لنوع القيصوم الع
Achillea santolina L. في المنطقة الوسطى 

 (1)ورزان العواك (1)وعلي زياك  (1)غيداء األمير
 .والعطريةقسم النباتات الطبية ، إدارة بحوث البستنة، الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية(. 1)

 : الملخص

أثر  بهدف تحديد نسبة الزيت العطري في النبات وبيان 2013 –2012لبحث عامي ا نفذ     

بدراسة نسبة الزيت في النبات في مناطق  البيئة المحيطة على إنتاجية الزيت العطري وذلك

تم جمع النبات خالل ثالث  تدمر(.  –الفرقلس  –وادي العزيب  –)السلمية مثل مختلفة بيئيا  

مرحلة   –مرحلة بداية اإلزهار -مر النبات شملت مرحلة النمو الخضري مراحل فينولوجية من ع

بطريقة االستخالص المائي وبالنتيجة وجد أن أعلى  الزيت أوج اإلزهار. ومن ثم تم استخالص

 2012نسبة للزيت العطري تم تسجيلها في موقع السلمية في مرحلة أوج اإلزهار في الموسم 

غ عينة نباتية( في حين كانت أقل نسبة 100)ملو % 0.7حيث بلغت نسبة الزيت العطري 

 2013للزيت العطري تم تسجيلها في وادي العزيب في مرحلة النمو الخضري في الموسم 

وبالتالي فإن أفضل مرحلة لجمع النبات سواء الستخالص الزيت العطري أو ألجل االستخدام 

يت العطري باختالف األطوار سجل اختالف لون الز  ااإلزهار. كمهي مرحلة أوج  المباشر

 فقد تبين أن لون  الزيت العطري أزرق تقل درجة اللون كلما تقدم النبات في النمو.  نولوجيةيالف

، مرحلة النمو، العطري  الزيت ،.Achilleasantolina Lالعبيتران المقدس،  الكلمات المفتاحية:

 البيئة. ،اإلزهار

  

mailto:والعطرية.zayak77@hotmail.com
mailto:والعطرية.zayak77@hotmail.com
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 التفاح في ظروف محافظة السويداء األمثل لقطاف بعض أصناف موعدال تحديد
 (1)ونورس القاسم (1)و نسرين نعيم (1)وسامر أبو حمدان (1)وعالء الزغير (1)وعال الحلبي (1)بيان مزهر

قسم بحوث التفاحيات والكرمة ، إدارة بحوث البستنةالهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية،  (.1)
ola_halabi@msn.com  

 

 الملخص:

درس تــأثير مواعيــد القطــاف المختلفــة فــي الجــودة والقــدرة التخزينيــة لثمــار ثالثــة أصــناف مــن       
التفــاح المدخلــة إلــى المجمعــات الوراثيــة فــي الهيئــة العامــة للبحــوث العلميــة الزراعيــة، قســم بحــوث 

-2012و  وتـــورلي وينســـاب خـــالل عـــامي التفاحيـــات والكرمـــة بالســـويداء وهـــي: ريتشـــارد  وموتســـ
، 10و17، 10و7، 9و26، 9و16، حيث قطفـت ثمـار هـذه األصـناف فـي خمسـة مواعيـد )2013
بهدف تحديد الموعـد األمثـل لقطافهـا مـن أجـل التخـزين، اعتمـادا  علـى مؤشـرات النضـج   (10و30

غيـرات فـي مؤشـرات الجـودة الفيزيائية والكيميائية. ثم خزنت الثمار في حجـر التبريـد، مـع متابعـة الت
أثنــاء التخــزين وتحديــد نســبة الفقــد الــوزني شــهريا . اختلفــت األصــناف المدروســة بقــدرتها التخزينيــة 
حســب موعــد القطــاف، حيــث كــان أفضــل موعــد للتخــزين طويــل األمــد ســبعة أشــهر فــي الصــنف 

موتسـو ، فـي حـين كـان سـتة أشـهر فـي الصـنف %4.9بفقـد وزنـي  9و26ريتشارد بموعد القطـاف 
، أمــا فــي الصــنف تــورلي وينســاب فقــد كانــت أطــول فتــرة تخزينيــة %4.3بفقــد وزنــي  10و7بموعــد 

وقــد حافظــت ثمــار الصــنف ريتشـــارد ، 10و17و 10و7خمســة أشــهر عنــد القطــاف فــي الموعـــدين
فــي كــل مــن  2كــغو ســم 5.1و  6.1، فــي حــين كانــت 2كغوســم 6.4علــى أعلــى صــالبة لــب ثمــرة 
 % 18.7نساب على التوالي، وكانـت أعلـى نسـبة للمـواد الصـلبة الذائبـة الصنفين موتسو تورلي وي

فــي  %17.2فــي الصــنف تــورلي وينســاب فــي حــين كانــت  %17.5فــي الصــنف ريتشــارد، تلتهــا 
. ومن جهة أخر  أمكن تخزين األصناف الثالثـة المدروسـة لمـدة ثالثـة أشـهر عنـد الصنف موتسو

فــي كــل مــن  % 4.5و  %4.4و %3.3الــوزني  و كانــت نســبة الفقــد 10و30قطافهــا فــي موعــد 
األصناف تورلي وينساب و ريتشارد وموتسو على التوالي، و يعتبر هـذا الموعـد هـو موعـد النضـج 
االســتهالكي لهــذه األصــناف. وتبــين هــذه النتــائج إمكانيــة التخــزين لفتــرات مختلفــة بنــاء  علــى درجــة 

ي تنظـيم العـرض والطلـب، وكـذلك مـد السـوق نضج الثمرة، والقدرة التخزينية للصنف، مما يساهم ف
بالثمار لفترات طويلة، كما أن القطـاف بالموعـد المناسـب يقلـل مـن الفاقـد الكلـي بـالوزن، باإلضـافة 

 للمحافظة على مؤشرات الجودة المطلوبة.  

  : تفاح، موعد القطاف، الفقد الوزني، القدرة التخزينية.الكلمات المفتاحية

mailto:ola_halabi@msn.com
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 باعية بواسطة الداي نيتروانيلين والكولشيسينانتاج سالالت بطيخ ر 
 (1)شعبان السليمانو  (1)باسمة خبازو  (1)أيهم أصبح

  .مركز بحوث حماه، الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية (.1)
 

 :الملخص

أصبإ استخدام البطيخ عديم البذور يتزايد لد  المستهلكين، والبطيخ الرباعي أساسي إلنتاج     
في مركز البحوث العلمية  2013-2012ديم البذور. أجري هذا البحث خالل مواسم البطيخ ع

الزراعية بحماه بهدف انتاج سالالت بطيخ رباعية كي تستخدم في انتاج البطيخ عديم 
مم لخمسة أصناف من البطيخ وهي ) جاكلين،  20البذور.تمت المعاملة للبذور المستنبتة بطول 

ادي ومازريتي ( بالنقع في محلول الداي نيتروانيلين شوجر بيبي وكرمسون سويت وف
ساعة أعلى  24ملغول للداي نترو أنيلين مع النقع لمدة  10والكولشيسين. أنتجت المعاملة ب 

نسبة مئوية إلنتاج النباتات الرباعية من األصناف ) جاكلين، شوجر بيبي وكرمسون سويت 
و  %42.2و  %38.1و  %40.2و  %35.3وفادي ومازريتي ( وكانت النسبة على التوالي 

ساعة  من الكولشسين إلى أعلى نسبة  36ملغول لمدة  400، بينما أدت المعاملة ب  38.1%
على التوالي لألصناف  %29.5و %28و %25و %27.4و %24من النباتات الرباعية وهي 

الرباعية )جاكلين، شوجر بيبي وكرمسون سويت وفادي ومازريتي(. تم التعرف على النباتات 
كروموزوم وفي الثنائية  44سيتولوجيا  عن طريق العد الكروموزومي فكان في النباتات الرباعية 

 26.3 -15.9كروموزوم، وكان عدد الكلوروبالست في الخلية الحارسة يتراوح من  22
 تكلوروبالست للنباتات الثنائية، وكان 14.9 –9 كلوروبالست للنباتات الرباعية وكان يتراوح من

حبوب اللقاح في األزهار الرباعية تحتوي على أربع فتحات انبات أي مربعة الشكل بينما في 
الثنائية كانت تحتوي على ثالثة فتحات انبات أي مثلثة الشكل، ووجد أن محتو  الكلوروفيل في 

وراق في النباتات الرباعية كان أعلى مقارنة بالنباتات الثنائية. أما مورفولوجيا  فوجد أن شكل األ
النباتات الرباعية قصيرة وعريضة )الطولو العرض كان أكبر من الواحد الصحيإ( أما في الثنائية 
)الطولوالعرض كان أقل من الواحد الصحيإ(، الثمار الرباعية كانت أصغر في الحجم مقارنة 

 مع الثنائية، بينما عدد البذور في الثمار الرباعية أقل من الثمار الرباعية. 

 .البطيخ األحمر، التضاعف، داي نتروانيلين، كولشسين :مات المفتاحيةالكل
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مقارنة مؤشرات النمو واإلنتاج والمحتوى الكيمائي لبعض أصناف البطاطا الحلوة 
Ipomoea batatas L.  محليًا والمدخلةالمنتشرة 

 (3)بسام أبو ترابي و (2)موفق جبور و (1)يم حسنر 
 r.7asan1986@gmail.comعلمية الزراعية، مركز بحوث طرطوس. (. الهيئة العامة للبحوث ال1)
  jbour1974@yahoo.com .العلمية الزراعية، دمشق (. الهيئة العامة للبحوث2)
 علوم البستنة. ، قسمكلية الزراعة ، (. جامعة دمشق3)
 

 :الملخص

 على 2014و 2013 ينل عكار بمحافطة طرطوس للموسمنفذت التجربة في حقول سه     
صنفين دراسة بهدف مقارنتها وتحديد أفضلها. تضمنت ال  البطاطا الحلوةأصناف من  أربعة

(، حيث 9Cو  8Cوصنفين مدخلين ) من طرطوس( 2Vمن الالذقية و  1V)منتشرين محليا  
نت)طول األفرع وعددها وعدد األوراق( مؤشرات نموها د رست  )عدد الجذور، وزن الجذور، اجها وا 

النشاء  ،)المادة الجافةوالمحتو  الكيميائي للجذور االدخارية  اإلنتاجية ومعامل الحصاد(
بالنمو الخضري النشط وبفروق معنوية عن باقي األصناف،  2Vتميز الصنف والسكريات(. 

 1Vتفوق الصنفين وترافق ذلك مع انخفاض ملحوظ في كافة معايير اإلنتاج. أظهرت النتائج 
معنويا  على باقي األصناف بكافة معايير اإلنتاج، حيث كان عدد الجذور االدخارية للنبات  8Cو

كغوالنبات، ومعامل  2.185و 1.893جذروالنبات، ووزن الجذور االدخارية  4.33و 4.83
 الجذورتميزت  .كغودونم، على التوالي 6250و 4960، واإلنتاجية %50.4و 61.05الحصاد 

وبفروق معنوية، بينما  %29.4بأعلى محتو  من المادة الجافة بمتوسط  2Vاالدخارية للصنف 
بمحتو  الجذور من النشاء  8Cو  1Vمعنويا  على الصنفين  9Cو  2Vتفوق الصنفان 
بالنسبة  ، على التوالي. لم يالحظ أي فروق معنوية بين األصناف%17.32و 19وبمتوسطات 

من  1Vوالمحلي  8Cريات. بالمحصلة يعتبر الصنفان المدخل لمحتو  الجذور من السك
 األصناف المبشرة للزراعة واالستهالك.

 المحتو  معامل الحصاد،  اإلنتاج،النمو،  مؤشراتالحلوة،  البطاطاالكلمات المفتاحية: 
 .الكيميائي
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 صنف حلواني الحالة الغذائية لشجرة العنب فيتأثير نظم التسميد 

 (1)محمود الشحادات

  mahmod.h.sh@hotmail.com(. الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، إدارة بحوث البستنة، البريد االلكتروني: 1)

 

 :الملخص

، علــى أشــجار عنــب 2010و 2009و 2008نفــذ البحــث فــي محافظــة درعــا خــالل المواســم      
وطريقـة إضـافة سـماد  NPKمن صنف الحلواني، لدراسة تأثير التسـميد المعـدني  سنوات 10بعمر 

الســـماد العضـــوي فـــي الحالـــة الغذائيـــة للعنـــب. وجـــود أو غيـــاب الســـوبر فوســـفات وذلـــك فـــي حـــالتي 
كـــغ  50هــــ و5O2/Pكـــغ  25وهــــ و Nكـــغ (75اســـتعملت ثالثـــة معـــدالت للســـماد المعـــدني: األول 

O2/K إضـافة إلـى الشــاهد بـدون تســميد  الثالـث أربعـة أضــعاف األول،هــ(، والثـاني ضــعفي األول و
سـم،  30معدني.  أضيف السوبر فوسفات الثالثي إما نثرا  على السطإ أو في خطوط علـى عمـق 

طنوهــ(. اسـتخدم تصـميم  30والسماد العضوي المكون من مخلفات األغنام المخمرة بمعدل واحد )
ت النتــائج أهميــة التســميد العضــوي فــي تحســين الحالــة القطــع تحــت المنشــقة بثالثــة مكــررات. أظهــر 

الغذائيــة للعنــب مــن خــالل زيــادة محتــو  أعنــاق أوراقهــا مــن العناصــر الغذائيــة، حيــث حــدثت زيــادة 
، بوتاســـيوم %0.26، الفوســـفور %1.33معنويـــة فـــي محتـــو  األعنـــاق مـــن هـــذه العناصـــر )أزوت 

، بوتاســـيوم %0.23، فوســـفور %1.25( عنـــد التســـميد العضـــوي مقارنـــة بالشـــاهد )أزوت 1.87%
(. كمــــا لوحظــــت زيــــادة معنويــــة فــــي محتــــو  أعنــــاق األوراق مــــن الفوســــفور عنــــد التســــميد 1.81%

ســـم مقارنـــة بمعـــامالت اإلضـــافة نثـــرا ، بينمـــا لـــم يكـــن لموضـــع إضـــافة  30الفوســـفاتي علـــى عمـــق 
المعـدل الثالـث أفضـل الفوسفات أي تأثير في محتو  أعناق األوراق مـن اآلزوت والبوتاسـيوم، كـان 

، الفوســــفور %1.46)اآلزوت  معــــدالت التســــميد المعــــدني فــــي زيــــادة محتــــو  أعنــــاق األوراق مــــن
ــذلك ينصــإ بإضــافة الســماد العضــوي فــي مــزارع العنــب ألثرهــا %1.97، البوتاســيوم 0.28% (، ل

علــى بإضــافة الســماد الفوســفاتي  اإليجــابي فــي زيــادة كفــاءة امتصــاص العناصــر المعدنيــة، ويوصــى
ســم لتــأثيره فــي زيــادة محتــو  أعنــاق األوراق مــن الفوســفور الــذي يعــد مؤشــرا  جيــدا  علــى  30عمــق 

 تحسين كمية ونوعية اإلنتاج.   ولدوره في الحالة الغذائية والصحية لألشجار 

 السماد الفوسفاتي، الحالة الغذائية للعنب، أعناق األوراق. : التسميد العضوي، الكلمات المفتاحية
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في أهم مواصفات الثمار والعصير راسة تأثير وجود الطعم الوسيط د
 صرة الفيزيائية والكيميائية للبرتقال أبو

ويارا  (1)وفينوس حسن (1)وسكينة كراوي  (1)ويارا حاتم (1)وعزيزة غريب (1)علي عيسى الخطيب
 (1)وريما المحمد (1)المصري  وعفراء (1)حاتم

 ة الزراعية، مركز بحوث الالذقية.(. الهيئة العامة للبحوث العلمي1)

 

 : الملخص

قسمت الدراسة إلى قسمين: القسم األول: أجري على أشجار من البرتقال بلدي، واليافاوي، 
، حيث تم قطع األشجار فوق منطقة التطعيم مع ترك جزء من الصنف القديم 1973زرعت 

تم تطعيم جميع األشجار كوسيط، وأشجار أخر  قطعت على األصل الزفير من دون وسيط، وقد 
بالصنف النهائي بالبرتقال أبو صرة )األشجار األم مصدر أقالم التطعيم في نفس الحقل(، طريقة 

. والقسم الثاني من الدراسة أجري على 2004التطعيم المستخدمة بالقلم، تم التطعيم في عام 
ود وسيط من بوج 2008وتم التطعيم في عام  2000أشجار منتجة من الماير زرعت عام 

الليمون الماير، ومعاملة أخر  من دون وسيط واألشجار األم مصدر أقالم التطعيم في نفس 
(، وكانت 2015 -2014( وموسم )2014 -2013الحقل للمقارنة وأخذت القراءات موسمين )

نتائج مواصفات الثمار والعصير كما يلي: أعطت األشجار األم أكبر الثمار وزنا  وحجما  يليها 
لتطعيم على الزفير من دون الوسيط وأعطت األشجار بوجود وسيط من البرتقال البلدي أصغر ا

الثمار، وأدنى ثخانة قشرة ثمار كانت على ثمار األشجار األم، وعدد الفصوص لم يتأثر بوجود 
الوسيط، أما بالنسبة لوزن العصير في الثمرة فكانت األعلى من األشجار األم ومن الوسيط 

، فكانت متقاربة. وفي C، وفيتامين %TSS، أما نسبة المواد الصلبة الذائبة الكلية اليافاوي 
الدراسة الثانية فكانت أكبر الثمار حجما  ووزنا  على األشجار األم واألشجار المطعمة من دون 
وجود الوسيط، وكانت أكبر نسبة حجم للعصير في الثمرة في أشجار األم كذلك أعلى نسبة 

، فكان في عصير C، وفيتامين %TSSما أعلى نسبة المواد للصلبة الذائبة ، أ%TAحموضة 
 الثمار بوجود الوسيط الماير. 

، %TSS% ،TA: الحمضيات، البرتقال أبو صرة، الطعم الوسيط، العصير، الكلمات المفتاحية
 .Cفيتامين
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 األصول الوراثية بحوث. 8.5  

 

 

 ص )عرض شفهي(
 ضمن والمسار االرتباط معاملي وتحليل المبدئي القمإ من وراثيةال الطرز بعض أداء تقييم

   وازرع الغاب في المطرية الزراعة ظروف
93 

 94 القمإ لد  الحبية الغلة انتخاب مؤشرات لبعض النسبية األهمية تحديد
 
 
 

 

 ص عرض بوستر()
 95 السورية الفلورة في .Atriplex spp الرغل لجنس تصنيفية دراسة
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ييم أداء بعض الطرز الوراثية من القمح المبدئي وتحليل معاملي االرتباط تق
 والمسار ضمن ظروف الزراعة المطرية في الغاب وازرع  

 (3)ونادر إبراهيم الكركي (2)ودياب سالم موسى (1)ميسون محمد صالح
 mzainsamasaleh@gmail.comالهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، قسم األصول الوراثية، (. 1)
 الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، مركز بحوث الغاب.(. 2)
 .درعا )محطة ازرع(الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، مركز بحوث . (3)

 
 الملخص:

( في 2n=4x=28الرباعي) Primitive Wheatطرز وراثية من القمإ المبدئي  7زرعت      
مركزي بحوث الغاب وازرع التابعين للهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية في سورية خالل 

بتصميم القطاعات  5إضافة  إلى الشاهد المحلي شامزراعة مطرّية  2011و2010الموسم الزراعي
ت الكلّية والمثمرة، عدد الكاملة العشوائية بثالثة مكررات، درست مكونات الغّلة)عدد االشطاءا

ووزن الحبوب في السنبلة، وزن األلف حبة، الغّلة الحبّية للنبات الفردي( بهدف تحديد االختالفات 
بين الطرز المدروسة ضمن الموقعين وتوفير الطرز المتفوقة منها لبرامج التربية ودراسة عالقات 

حبّية للنبات الفردي. أظهرت النتائج تفوق المسار بين مكونات الغّلة مع الغّلة التحليل االرتباط و 
بالصفات التالية)الغّلة الحبية، عدد ووزن  5معنويا  على الشاهد شام PW70الطراز الوراثي 

( بوزن األلف حبة PW96 ،PW119 ،PW123الحبوب في السنبلة(، وتفوقت الطرز الوراثية)
( معنويا  على الشاهد PW81 ،PW127كما تفوق الطرازين الوراثيين) 5معنويا  على الشاهد شام

 ≤أظهرت النتائج أيضا وجود ارتباط موجب معنوي بعدد اإلشطاءات الكلّية والمثمرة.  5شام
بين الغّلة الحبّية وجميع مكوناتها ما عدا عدد اإلشطاءات الكلّية، وأشارت نتائج تحليل   0.01

رة ووزن الحبوب في السنبلة على المسار إلى أن التأثير المباشر لكل من عدد اإلشطاءات المثم
وتميزت صفة ( على الترتيب لكل منها، 0.8853، 0.5926الغّلة الحبّية كان موجبا  وعاليا  بلغ)

(%، 78.379وزن الحبوب بالسنبلة بأعلى نسبة مساهمة مئوية في الغّلة الحبّية كتأثير مباشر)
ثم التأثير المشترك لعدد الحبوب  (%،35.116تالها التأثير المباشر لعدد اإلشطاءات المثمرة)
 .%11.479بالسنبلة الرئيسية ووزن الحبوب بالسنبلة الرئيسية 

 الطرز الوراثية، القمإ المبدئي، الغّلة، مكونات الغّلة، االرتباط، المسار.الكلمات المفتاحية: 
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  لدى القمح تحديد األهمية النسبية لبعض مؤشرات انتخاب الغلة الحبية
  (2)ودياب سالم موسى (1)د صالحميسون محم

 mzainsamasaleh@gmail.com(. الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، قسم األصول الوراثية، 1)
 .علمية الزراعية، مركز بحوث الغاب(. الهيئة العامة للبحوث ال2) 

 
 :الملخص

( في 2n=4x=28الرباعي) Primitive Wheatوراثية من القمإ المبدئي طرز  8زرعت       
مركز بحوث الغاب التابع للهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية في سورية خالل ثالثة مواسم  

طرز من النوع  3( زراعة مطرّية ضّمت 2015و2014، 2014و2013، 2013و2012زراعية)
Triticum.carthlicum، 2  ع طرز من النوTriticum.polonicum ،3  طرز من النوع
Triticum.dicoccom بتصميم القطاعات الكاملة  5، شام3إضافة  إلى شاهدين محليين شام

تحليل المسار بين مكونات الغلة)عدد تّم العشوائية بثالثة مكررات، درست عالقات االرتباط و 
وزن األلف حبة( مع الغّلة الحبّية الكلّية والمثمرة، عدد ووزن الحبوب في السنبلة،  اإلشطاءات

. أظهرت النتائج وجود بهدف تحديد أهمية الصفات المدروسة في الغّلة الحبّية للنبات الفردي
، (**0.9639بين الغّلة الحبّية ووزن الحبوب في السنبلة بلغ) 0.01 ≤ارتباط موجب معنوي 

حبوب في السنبلة على الغلة الحبّية التأثير المباشر لوزن الأن وأشارت نتائج تحليل المسار إلى 
( بينما كان التأثير المباشر لعدد اإلشطاءات المثمرة على الغلة 0.9149)موجبة بلغ قيمة عالية

(، وكذلك التأثير غير المباشر لعدد الحبوب في السنبلة على الغلة من 0.2188)موجبا   متوسطا  
أشارت الدراسة إلى تفّرد صفة وزن  (، كما0.2092)موجبخالل وزن الحبوب بالسنبلة متوسط 

الحبوب بالسنبلة بأعلى نسبة مساهمة مئوية في الغّلة الحبّية كتأثير مباشر وصلت 
، تالها مباشرة  التأثير المشترك لعدد الحبوب بالسنبلة الرئيسية ووزن الحبوب %83.697إلى

 .%4.788 المثمرة ، ومن ثم التأثير المباشر لعدد اإلشطاءات%7.829 بالسنبلة الرئيسية

  ، معامل المسار.الغلة، معامل االرتباطمؤشرات الطرز الوراثية، القمإ، الكلمات المفتاحية: 
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 السورية الفلورة في .Atriplex spp الرغل لجنس تصنيفية دراسة
 (2)زخم أبو وعبدهللا (1)السمان باسم

 basemhsam1@yahoo.com وراثيةال األصول قسم الزراعية، العلمية للبحوث العامة الهيئة(. 1)
 .والبيئة المتجددة الطبيعية الموارد قسم الزراعية، الهندسة كلية دمشق، جامعة(. 2)
 

 :الملخص

 جنســـا ، 900 لــــ تتبـــع نباتيـــا   نوعـــا   3150 المتداولـــة الفلـــورات أحـــدث حســـب ســـورية تمتلـــك

 الجاريـة التصـنيفية الدراسـة إطـار فـي. نوعـا   100 حـوالي سـوريا فـي المسـتوطنة األنواع عدد ويقدر

 الفتــرة خــالل ســورية فــي موســعة ميدانيــة بجــوالت القيــام تــم ،.Atriplex L  الرغــل جــنس علــى

 الفـروع وأبـيض ،A. halimus الملحـي) الرغـل مـن نوعـا   11 الدراسـة اسـتهدفت. 2009-2012

A. leucoclada، واألمريكي  A. canescens، والعدسي  A. lentiformis، فورنيوالكالي A. 

polycarpa، واالســترالي  A. nummularia،  والمــزرق  A. glauca، والبســتاني A. 

hortensis، ولينــدلي  A. lindleyi،  والبحــري  A. portulacoides، والســرمق  A. 

hastata)، والحسـكة الـزور ودير وحمص وحماه درعا محافظات إلى تتبع مواقع 10 على موزعة 

 وضــع إلــى توصــيفيا   مؤشــرا   25 عــن يزيــد مــا تناولــت التــي الدراســة تخلصــ وقــد. والالذقيــة وحلــب

 .المدروسة لألنواع تصنيفي مفتاح

 .سورية توصيفي، مؤشر التصنيف، الرغل، جنس النباتية، الفلورة :المفتاحية الكلمات
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 الثروة الحيوانية بحوث. 9.5  

 

 ص )عرض شفهي(
 بعض على العواس حمالن عليقة من بجزء يالملح والرغل األملس الصبار استبدال تأثير

 97 اإلنتاجية المؤشرات

 98 (سورية غرب شمال) الشمالي الكبير نهر في السمكية الفونا
 العواس لحمالن اإلنتاجية المؤشرات بعض على( Emotic) الحيوي  النمو محفز استخدام تأثير

 المسمنة
99 

, العواس واألغنام الجبلي الماعز ذكور ينتسم في( التفاح تفل) العلفية المكعبات استخدام
 سورية

100 

 
 
 

 

 ص عرض بوستر()
 العواس أغنام عالئق إلى( Saccharomyces cerevisiae) الحية الخبز خميرة إضافة تأثير

 والبيوكيميائية الدموية المؤشرات بعض في
101 

 102 المتأخر الحمل ةفتر  في الشامي الماعز عند الحملي التسمم لمتالزمة المبكر التشخيص
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تأثير استبدال الصبار األملس والرغل الملحي بجزء من عليقة حمالن العواس على بعض 
 المؤشرات اإلنتاجية 

 (3)ومهند منى (2)يحيى القيسيو  (1)فيصل حنفي
 .إدارة بحوث الثروة الحيوانية(. الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، 1)
 قسم اإلنتاج الحيواني.، ة الزراعةجامعة دمشق، كلي(. 2)
   muhannadmuna@yahoo.comمركز بحوث الالذقية.(. الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، 3)

 الملخص:
عام  ق، سوريةنفذت هذه الدراسة في وحدة بحوث األغنام، محطة اإلبل الشامية، محافظة ريف دمش        
يوم( والوزن  5.98±161.89)رأسا من حمالن العواس المتجانسة من حيث العمر  36. استخدم 2012

الصبار األملس والرغل الملحي بجزء من الخلطة المركزة كغ( بهدف دراسة تأثير استبدال  34.52±4.18)
حمالن عشوائيا  على ثالث على بعض المؤشرات اإلنتاجية. وّزعت ال والتبن في عالئق تغذية الحمالن

 . غّذيت حمالن مجموعة الشاهديوم 88مجموعات، خضعت لظروف رعاية متشابهة. استمرت التجربة لمدة 
T على عليقة مكونة من خلطة مركزة )شعير، ذرة، كسبة قطن مقشورة، نخالة ومتممات علفية( والتبن األبيض

لخلطة المركزة والتبن األبيض في المجموعتين تم استبدال الصبار األملس والرغل الملحي بجزء من ا
لكل من الخلطة المركزة والتبن  %16.65و 83.35بحيث كانت نسب مكونات العليقة  T2و T1التجريبيتين 

، 6.68، 70.35و T1في المجموعة  %8.9و 4.65، 12.60، 73.85و  Tاألبيض في مجموعة الشاهد 
ة المركزة والتبن األبيض والصبار األملس والرغل لكل من الخلط T2في المجموعة  %14.35و  8.62

ت جماعيا على شكل مكررات ضمن كل مجموعة )ثالث مكررات لكل ا. غذين الحيوانالملحي على التوالي
مجموعة(، احتوت عالئق المجموعات الثالث نفس الكمية من الطاقة والبروتين والمادة الحافة وحسبت على 

عدم وجود فروق معنوية بين المجموعات الثالث في متوسط الزيادة  أظهرت النتائج .NRC 1985أساس 
ن كانت أعلى في الشاهد   T (2.35±18.05،1.43±17.42الوزنية الكلية ومتوسط الزيادة الوزنية اليومية وا 

ويوم كان األعلى  0.75للمجموعات الثالث على التوالي. استهالك المادة الجافة غوكغ كغ( 17.092.63±، 
، لكن الفروق بين المجموعات الثالث لم تكن معنوية. لم يالحظ  87.93±0.23إذ بلغ  Tموعة في المج

( 0.21±7.55، 0.22±7.44، 0.06±7.21فروق معنوية بين المجموعات الثالث في معامل التحويل )
 T2و  T1للمجموعات الثالث على التوالي. الربإ المحقق من بيع الرأس الواحد في المجموعات التجريبية 

ل.س. نستنتج  T2 1640على التوالي وبلغ في المجموعة التجريبية  %14.86و  7.49كان أعلى بمقدار 
من الدراسة أن استبدال الصبار األملس والرغل الملحي بجزء من الخلطة المركزة والتبن األبيض وبنسب حتى 

ؤشرات اإلنتاجية، في حين انه قد من إجمالي المادة الجافة للعليقة لم يؤثر سلبا على الم %14.35و 8.62
 خفض تكاليف التغذية وبالتالي رفع من هامش الربإ والجدو  االقتصادية

  . الصبار األملس، الرغل الملحي، الزيادة الوزنية، الجدو  االقتصاديةحمالن العواس، : الكلمات المفتاحية

mailto:muhannadmuna@yahoo.com
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 )شمال غرب سورية( في نهر الكبير الشماليالفونا السمكية 
 

 (3)وصفاء علي( 2)وأديب سعد (1)للطيف عليعبد ا
  

 .مركز بحوث الالذقيةالهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، (. 1)
 المائية. ة(. جامعة تشرين. كلية الزراعة، مخبر علوم البحار والبيئ2)
 (. جامعة تشرين. كلية الزراعة، قسم العلوم األساسية.3)

 

 الملخص:

زيع وتنوع األسماك شهريا  في نهر الكبير الشمالي للمدة من نيسان تم دراسة حالة تو        

نفت  ج معت عينات من سبعة مواقع على مجر  النهر. ، إذ2012وحتى آذار  2010 ص 

ووفقا   األسماك خالل هذه الدراسة اعتمادا  على الخصائص والصفات المورفولوجية والتشريحية

نوعا  سمكيا  تنتمي إلى  24ت نتائج الدراسة الحالية وجود للمفاتيإ التصنيفية العالمية. كما أظهر 

في مياه النهر،  Ciprinidaeجنسا ، أظهرت النتائج سيدة عائلة  19عوائل وموزعة على  10

 Mugillidaeمن إجمالي عدد األنواع التي تم جمعها تليها عائلة  %29.16حيث بلغت نسبتها 

، Anguillidae، ثم العوائل Cichlidae 16.66%، ثم عائلة %25حيث تشكل 

Balitoridae ،Blenniidae، Ciprinodontidae ،Cobitidae ،Poeciliidae ،

Silluridae   من إجمالي عدد األنواع التي ج معت من مياه النهر. كما تم  %4.16مشكلة

 16أظهرت نتائج الدراسة أن بناء سد  نوعا  ألول مرة في مياه نهر الكبير الشمالي. 13تسجيل 

 تشرين على مجر  النهر له أثرا  سلبيا  على التوزُّع الجغرافي الحيوي لألسماك في مياه النهر.

  أسماك، تنوع، نهر الكبير الشمالي، سورية.مفتاحية: الكلمات ال
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( على بعض المؤشرات اإلنتاجية Emoticتأثير استخدام محفز النمو الحيوي )
 لحمالن العواس المسمنة

 (3)ومهند منى  (2) وفيصل ميا  (1)عثمان كحيل
 .إدارة بحوث الثروة الحيوانية (. الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية،1)
 قسم اإلنتاج الحيواني.، جامعة دمشق، كلية الزراعة(. 2)
   muhannadmuna@yahoo.comمركز بحوث الالذقية. (. الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية3)
 

 الملخص:

نفذت هذه الدراسة في وحدة بحوث األغنام، محطة اإلبل الشامية، محافظة ريف دمشق، سورية في       
يوم(  10.69±142.7) رأسا من حمالن العواس المتجانسة من حيث العمر 30. استخدم 2012عام 

على بعض  EMOTIC دام محفز النمو الحيوي كغ( بهدف دراسة تأثير استخ 1.67±28.3)والوزن 
المؤشرات اإلنتاجية للحمالن. وّزعت الحمالن عشوائيا  على خمس مجموعات، خضعت لظروف رعاية 

 1Tوالمجموعة التجريبية األولى  Tغّذيت حمالن مجموعة الشاهد يوم. 91متشابهة. استمرت التجربة لمدة 
على تبن القمإ  %14.2علف مركز و  %85.8أساس ) على عليقة 2Tوالمجموعة التجريبية الثانية 

فقد غّذيت على نفس  4Tوالرابعة  3Tالمجموعتين التجريبيتين الثالثة  حمالن(، أما أساس المادة الجافة
لكل من العلف المركز والتبن على التوالي(، تلقت جميع حمالن  %12و 79العليقة ولكن بنسب مختلفة )
غورأسويوم لكل 3و 3Tو 1Tغورأسويوم لكل من 2لنمو في عالئقها بمعدل المجموعات التجريبية محفز ا

بمتوسط الزيادة الوزنية   P)≥ (0.05تفوق جميع المجموعات التجريبية  . أظهرت النتائج4Tو 2Tمن 
 0.67±22.4، 0.34±21.52، 0.84±23.58، 0.78±23.17الكلية مقارنة مع الشاهد حيث بلغت 

. كان استهالك المادة الجافة متقاربا في المجموع Tكغ في  1.06±17.87كغ على التوالي مقابل 
وكان اقل في جميع  5.33±0.43حيث بلغ  2Tالخمس، في حين أن معامل التحويل كان اقل في 

كغ زيادة وزنية أقل في  1 . كانت تكلفة التغذية ل(P ≤ 0.05)المجموعات التجريبية مقارنة مع الشاهد 
( على التوالي مقارنة مع %12.41و  11.82، 16.03، 17.32ربع بنسبة )المجمعات التجريبية األ

، كما أن الربإ المحقق من بيع الرأس الواحد كان أعلى في المجموعات األربع مقارنة مع الشاهد Tالشاهد 
. يمكن Tعن الربإ المحقق في  %87.74ل.س وبزيادة  1948حيث بلغ  2Tوكان األعلى في 
غورأسويوم أعطى أعلى زيادة وزنية وأقل  3بكمية  Emoticم محفز النمو الحيوي االستنتاج أن استخدا

غورأسواليوم أقل تكلفة  2معامل تحويل، كما حقق أفضل جدو  اقتصادية، في حين حقق المستو  
 تغذية.

  ، معامل تحويل، زيادة وزنية كلية، جدو  اقتصادية.محفز نموحمالن العواس، : الكلمات المفتاحية

mailto:muhannadmuna@yahoo.com
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)تفل التفاح( في تسمين ذكور الماعز الجبلي واألغنام  خدام المكعبات العلفيةاست
  سورية في العواس

ياد الخالد (1)وجواد شرف (1)علي الهوارين  (2)وباسل رشيد( 1)ورنا الشحف (3)وا 

    hwarin.ali13@gmail.com.  السويداءمركز بحوث  الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية(. 1)
 فرع السويداء. ،مديرية مشروع تطوير الثروة الحيوانية(. 2)
 دارة بحوث الثروة الحيوانية.إ(. الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، 3)

 الملخص:

بين في أجريت الدراسة في محطة بحوث عر  لتحسين ساللة الماعز الجبلي وعند احد المر       
, لدراسة إمكانية استخدام المكعبات العلفية المصنعة 2014إحد  القر  بالمنطقة )السويداء( عام 

كبديل جزئي عن األعالف المركزة في التسمين, ن فذ البحث باستخدام  %50من تفل التفاح بنسبة 
المربي, رأس من ذكور األغنام النامية عند  20رأس من ذكور الماعز النامية بالمحطة و 20

 4Gشاهد أغنام, 3Gمكعبات ماعز( و) 2Gشاهد ماعز,  1Gقسمت كل  على حدا لمجموعتين )
مكعبات أغنام( على التوالي. غذيت المجموعتين لكل فئة على عالئق متماثلة بمحتواها من 

والمالئ, بينما غذيت  من العلف المركز%100على  3Gو  1Gالبروتين والطاقة, حيث غذيت 
2G  4وG أظهرت النتائج لذكور  .مكعبات علفية %50من العلف المركز والمالئ +%50 على

( بكلفة >0.01P( بالزيادة الوزنية والكفاءة التحويلية و)>0.05Pالماعز وجود فروق معنوية)
الشاهد ماعز. ولذكور األغنام وجود  1Gعلى  2Gكغ وزن حي, حيث تفوقت المجموعة 1انتاج

كغ وزن 1( بالكفاءة التحويلية وكلفة انتاج>0.01Pدة الوزنية و)( بالزيا>0.05Pفروق معنوية)
, 9.0الشاهد أغنام. بلغ مؤشر الربإ للمجموعات ) 3Gعلى  4Gحي, حيث تفوقت المجموعة 

(% على التوالي. نستنتج أن إضافة المكعبات العلفية المصنعة من تفل 25.9, 12.7, 20.4
زيادة في الوزن الحي وتحقيق معدالت وزنية جيدة  لعليقة التسمين أدت إلى %50التفاح بنسبة 

 وتخفيض في كلفة اإلنتاج بمعنوية عالية.

 ماعز جبلي, أغنام عواس, مكعبات علفية, تفل تفاح, سورية.الكلمات المفتاحية: 

mailto:hwarin.ali13@gmail.com
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( إلى Saccharomyces cerevisiaeالحية ) تأثير إضافة خميرة الخبز
 موية والبيوكيميائية عالئق أغنام العواس في بعض المؤشرات الد

محمد و (1)محمد أمينو  (1)عثمان كحيلو  (1)عبد هللا نوحو  (2)مهند منىو   (1)منصور أحمد
  (1)نادة العرقسوسيو وه   (1)طعمة

 دارة بحوث الثروة الحيوانية.إ(. الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، 1)

   muhannadmuna@yahoo.comحوث الالذقية.مركز ب (. الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية،2)

 الملخص:
عام  ، سورية، محافظة ريف دمشق، محطة اإلبل الشاميةالدراسة في وحدة بحوث األغنام هذت هذنف     
ت( وموسم سنوا 5) ، المتجانسة من حيث العمرالحلوب العواس رأس من نعاج 24 استخدم. 2010

نتاج الحليب في الموسم السابق, بهدف دراسة تأثير إضافة خميرة السكرومايسس  اإلنتاج )موسم رابع( وا 
عت نعاج التجربة عشوائيا  على . وزّ سرفيسيا إلى العليقة على بعض المؤشرات الدموية والبيوكيميائية للدم

مواليد. البعد فطام  أيام 105مدة استمرت التجربة ل. ظروف رعاية متشابهةل خضعتثالث مجموعات، 
 ، بيقية،( على عليقة أساس )علف مركز, دريس الشعيرT المجموعة األولى )مجموعة الشاهد نعاج يتغذّ 

يت على فقد غذّ ، T2والثانية  T1تين التجريبيتين: األولى المجموعنعاج (، أما ىالعلف األخضر من المرع
لكل مجموعة على التوالي،  خميرة السكرومايسيس سرفيسيا من ورأسويومغ 5و 3نفس العليقة مع إضافة 

أن المؤشرات  أظهرت النتائجيوم.  18سحوبات دموية خالل فترة التجربة بفاصل زمني قدره  6تم أخذ 
الدموية )هيموغلوبين وهيماتوكريت( والبيوكيميائية في مصل الدم )بروتين كلي، ألبومين، يوريا، 

( كانت ضمن الحدود الطبيعية لألغنام. إذ ASTو ALTوكوز، وأنزيمات الكبدالكولسترول، كرياتينين، غل
ن كانت أعلى  لم يالحظ أي فروق معنوية في تراكيز الهيموغلوبين والهيماتوكريت واليوريا والكرياتينين وا 

لم يسجل أيضا فروق معنوية بمحتو  الكولسترول  خالل كامل فترة التجربة. T1في حيوانات المجموعة 
أعلى. لوحظ اتجاه لزيادة تركيز الغلوكوز في كل  Tن كان تركيزه في مصل دم نعاج مجموعة الشاهد وا  

 73.65مقابل  T (76.95على ((T1 P≤0.05المجموعات مع تقدم موسم الحالبة مع تفوق المجموعة 
ت في السحوبا ((P≤0.05وتفوق  T2و T1غول(. تركيز البروتين الكلي في مصل الدم كان أعلى في 

على التوالي في السحب  T2و T ،T1غول  T (67.1  ،71.7 ،71.4مقارنة مع  الثالث األخيرة
. نستنتج أن Tمقارنة مع  T2و T1في  ((P≤0.05األخير(. تركيز األلبومين في المصل كان أعلى 

جابي استخدام خميرة البيوساف الحية لم يكن له تأثير سلبي على صحة النعاج الحلوب وكان له تأثير إي
 على استقالب البروتين والطاقة.

  البروتين الكلي، الغلوكوز. مؤشرات دموية، خميرة ،الأغنام العواس، : الكلمات المفتاحية
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عند الماعز الشامي في فترة الحمل  التشخيص المبكر لمتالزمة التسمم الحملي
 المتأخر

وسمير  (1)اسين محمد المحسنوي (3)نادر دباغ محمدو  (2)وعبد الناصر العمر (1)عدنان الدقة
 (2)الشربعي

 (. جامعة حماه، كلية الطب البيطري، قسم أمراض الحيوان. 1) 
    abdnaser64@gmail.com ةبحوث حما مركز(. الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، 2)
 قسم وظائف األعضاء. (. جامعة حماه، كلية الطب البيطري،3)
 

 :الملخص

رأسا  من الماعز الشامي في فترة حملها المتأخر بهدف التشخيص  25أجريت الدراسة على 
المبكر لمتالزمة التسمم الحملي، صنفت في مجموعتين: شاهد وتجربة، أخذت عينات الدم من 

وسكر الدم  NEFAو BHBالمجموعتين في مراحل حمل مختلفة إلجراء االختبارات البيوكيميائية )
وأسيتون في البول، كما  PH لـ (، وتمت معايرة سريعةالشحوم الثالثيةوالبروتين الكلي واأللبومين و 

أجري فحص عياني ألكباد الماعز النافقة. أظهرت نتائج الفحص اإلكلينيكي لحيوانات التجربة وجود 
مساك مع تحزيق شديد، انخفاض في الشهية، وضعف عام، ضعف في حركات الكرش واالجترار،  وا 

وفي المراحل المتقدمة كانت الحيوانات المصابة تميل للرقود مع ظهور أعراض عصبية كضعف 
الرؤية أو العمى الكامل ورجفان عضالت الرقبة والتوائها إلى الخلف، وقبل النفوق يدخل الحيوان 

-p≤0.01)اعا  معنويا  المصاب في غيبوبة عميقة ليوم أو يومين. أظهرت تحاليل مصل الدم ارتف
p≤0.001 ) بتركيز كال  منBHB وNEFA  وانخفاضا  معنويا ،(p≤0.05)  بتركيز سكر الدم قبل
 الشحوم الثالثيةأسابيع، واأللبومين قبل الوالدة بأسبوع وارتفاعا  معنويا  بتركيز  (3-2) الوالدة بـ

(p≤0.001) لـ أسابيع، ولوحظ ميل حامضي (3-1) قبل الوالدة بـPH  التجربة  حيواناتالبول عند
أظهرت الصفة التشريحية للحيوانات النافقة أن  قبل الوالدة بأسبوع. )+++(وكان األسيتون إيجابيا  

الجثة هزيلة ومعدتها وأمعائها فارغة ورحمها يحتوي على توائم ثنائية أو ثالثية وكبدها متضخما  ولونه 
وحواف سميكة. نستنتج من ذلك ضرورة تقييم أبيض مصفر أو أصفر برتقالي ذو ملمس دهني، 

بعض المؤشرات اإلكلينيكية والبيوكيميائية وقياس حموضة وأسيتون البول بهدف وضع تصور 
وتشخيص مبكر يفيد في تقييم مخاطر حدوث التسمم الحملي إلناث الماعز الشامي قبل والدتها، 

 راءات الوقائية.وبالتالي تمكين القائمين على رعايتها من اتخاذ بعض اإلج

  غلوكوز. – BHB -NEFA –تسمم حملي –ماعز شامي الكلمات المفتاحية:

mailto:abdnaser64@gmail.com
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 برنامج المؤتمر .6

 22/5/2016األحد    اليوم األول:
  تسجيل المشاركين والحضور      :9.00 -8.30
 حفل افتتاح المؤتمر     :10.30 -00.9

 . استراحة في المكان توديع الضيوف    :10.45 -10.30
 .بعض الجهات المشاركةق عمل اور أ   :11.45 -10.45
 استراحة   :12.15 -11.45

 
 

 14.30 -12.15الجلسة األولى                     22/5/2016اليوم األول 
 القاعة المدرج
 الموارد الطبيعية جلسة مخصصة إللقاء بحوث المحاصيل جلسة مخصصة إللقاء بحوث

 رئيس الجلسة: د. سعود شهاب
 ر الجلسة: د. سلطان يحيىمقر 

 رئيس الجلسة: د. محمد منهل الزعبي
 مقرر الجلسة: د. بشرى خزام

 (1العرض)              12.30 -12.15
عبد هللا اليوسف و  أحمد شمس الدين شعبان الباحثون:
 سليمان أحمد حاج و 

نتاجيــة القمـــإ -التنبــؤ لقـــيم التبخــر عنــوان البحــث: نــتإ وا 
ار متباينـــــــــة وفـــــــــق البعـــــــــل فـــــــــي منـــــــــاطق اســـــــــتقر 

ســــيناريوهات متعــــددة باســــتخدام نمــــوذج المحاكــــاة 
PGSGC 

 (8العرض)             12.30 -12.15
وأريج الخضر وأواديس  إبراهيم السليمان الباحثون:

 أرسالن  
ــوان البحــث: دراســة مــد  اســتجابة بعــض المحاصــيل  عن

للنمـــــو فـــــي ظـــــل ظـــــروف ملحيـــــة العلفيـــــة )الـــــدخن( 
 .تربة + ماء(مختلفة )

 (2العرض)             12.45 -12.30
 عمران يوسفو  حسين المحاسنةو  منال عثمان الباحثون:

 
تقيــيم دور الزراعــة الحافظــة فــي تحســين  عنــوان البحــث:

 العـــــــــــــــــدسالكفـــــــــــــــــاءة اإلنتاجيـــــــــــــــــة لمحصـــــــــــــــــول 
 (Lens culinaris Medik.) 

 (9العرض)           12.45 -12.30
هند جريرة و  وفاتن الصفدي سعود سربوخ: الباحثون 

وحسام أبو الفضل وخلود العقباني وعبد السالم 
 الحسين.
: أثر الري الناقص في أهم الخصائص عنوان البحث

 اإلنتاجية للبندورة
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 (3العرض)             13.00 -12.45
وأحمـــد فهـــد الراعـــي وأحمـــد  انتصـــار الجبـــاوي  البـــاحثون:
 العلي

 اســــــــــــتجابة الشــــــــــــوندر الســــــــــــكري  عنــــــــــــوان البحــــــــــــث:
(Beta vugaris L. لموعــد الزراعــة الصــيفية )

 .وعدد األيام حتى القلع في محافظة حماه

 (10عرض)ال           13.00 -12.45
 بدر الدين جلب الباحثون:

 
تــــأثير إضــــافة مســـــتويات مختلفــــة مـــــن : عنــــوان البحـــــث

ـــــة  النتـــــروجين والفوســـــفور والبوتاســـــيوم فـــــي إنتاجي
 .ونوعية القطن

 (4العرض)               13.15 -13.00
ومـأمون خيتـي وأحمـد حـاج  عبدالرزاق اسـعود الباحثون:

 سليمان وفادي أبو ركبة وسناء السليمان
تقــــيم أداء أصــــناف مــــن القمــــإ القاســــي  عنــــوان البحــــث:

 لتحمل اإلجهاد المائي

 (11العرض)            13.15 -13.00
ومصطفى بدا وعيسى فريـد  حسام حاج حسين الباحثون:

 وعبير كربوجغتيتي علي وابراهيم ز 
دراســـــة هيدرولوجيـــــة ورصـــــد لمصـــــادر : عنـــــوان البحـــــث

 التلوث في حوض نهر الكبير الشمالي
 (5العرض)              13.30 -13.15

وليـــد و  محمـــود الشـــباكو  عبـــودجـــالل شـــعبان  البـــاحثون:
 العك

 
دراسـة وراثّيـة للغّلـة الحبيـة وصـفات أخـر  : عنوان البحث

 ي فــــــــــــــــي هجينــــــــــــــــين مــــــــــــــــن القمــــــــــــــــإ الطــــــــــــــــر 
(Triticum aestivum L.) 

 (12العرض)             13.30 -13.15
وملهم محمود وأمجد بـدران وأحمـد  مازن أشرم الباحثون:

صــــارم وعلــــي محمــــود ومخلــــص ســــلمان وقصــــي 
الرحيـــــة وحســـــان درغـــــام وشـــــفيقة مخـــــيص ومهـــــا 

 حليبية
تأثير بيئات اإلنبـات علـى إنتاجيـة وسـرعة  عنوان البحث:

)المحــــــاري( ودورهــــــا فــــــي نمــــــو الفطــــــر الزراعــــــي 
 تحسين خواص التربة

    (6العرض)              13.45 -13.30
 الجباوي  وانتصارمحمود سيدو و  فادي عباس الباحثون:

 
دور عمليـــة قطـــع الشـــماريخ الزهريـــة فـــي : عنـــوان البحـــث

 الشوندر السكري في الحد من آثارها السلبية

 (13العرض)            13.45 -13.30
وبشر  خزام وعبـد الكـريم الجـردي  بسام عودة الباحثون:

 وطالل العبدو
تــأثير اســتخدام طرائــق ري مختلفــة علــى  عنــوان البحــث:

كفـــــــاءة اســـــــتخدام ميـــــــاه الـــــــري لمحصـــــــول الـــــــذرة 
 محافظة حمصالصفراء التكثيفية ب

 (7العرض)               14.00 -13.45
وزهــور خمــيس وســامي عثمــان  عــال مصــطفى البــاحثون:

ـــل ملكـــي وبســـام العبـــوش وحســـين شـــك ري وجمي
وهـــــد   حســـــين شـــــورشوعـــــادل محـــــي الـــــدين و 

 خلف. 
تجربــة أثــر مواعيــد الزراعــة فــي إنتاجيــة محصــول : عنــوان البحــث

 الحمص الشتوي في منطقة االستقرار األولى.

 (14العرض)            14.00 -13.45
 و ليندا دروبي عاطف عبد العال الباحثون:

 حصـاد مـن التكميلـي والـري  هالميـا حصـاد عنوان البحـث:
 .الجافة المناطق ظروف في المياه

 )رئيس الجلسة يطرح األسئلة التي ترده مكتوبة( البحوثمناقشة                     14.30 -14.00
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 11.15 -9.00الجلسة األولى   23/5/2016اليوم الثاني 
 القاعة المدرج

 وقاية النبات ة إللقاء بحوثجلسة مخصص الموارد جلسة مخصصة إللقاء بحوث
 رئيس الجلسة: د. أحمد زليطة
 مقرر الجلسة: م. ابراهيم شيحة

 رئيس الجلسة: د. نبيل األحمد بك
 مقرر الجلسة: د. ماجدة مفلح

 (15العرض)               9.15 -9.00
 مــازن دوغــوظو  محمــد الحايـكو  نضــال الجــوني البـاحثون:

 سيس.وأحمد زليطة وأيمن حجازي ومريم ق
ــأثير الــري النــاقص ضــمن  عنــوان البحــث: بحــث دراســة ت

نســـــب مئويــــــة مختلفــــــة علـــــى إنتاجّيــــــة أشــــــجار 
الزيتــون تحــت نظــام الــري بــالتنقيط فــي حــوض 

 .اليرموك المائي

 (22العرض)                 9.15 -9.00
 سـعيد بياعـة و بسـامو  حسـين نعـيم الحسـين البـاحثون:

 يبرق  موفق باوم ومحمد مايكل أحمد و
التنوع الجزيئي لعزالت من الفطر المسـبب  عنوان البحث:

 لمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرض الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذبول الوعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائي 
Fusarium oxysporum f. sp. Lentis  

  .سوريةفي  على العدس
 (16العرض)                9.30 -9.15

 .كندة حمادي المحمد الباحثون:
 

ــــوان البحــــث:  االســــتجابة الفســــيولوجية لنبــــات القطــــن عن
بكتريــا للمعاملــة بالميثــانول و   (22)صــنف ديــر 

PPFM  مستويات الري و 

 (23العرض)               9.30 -9.15
ــاك البــاحثون: وغســان شــور  ورامــا عزيــز وعبــد  علــي زي

 النبي بشير

تــــأثير التثبيطــــي لــــبعض مستخلصــــات ال عنــــوان البحــــث:
علــــى بعــــض  Anthemis scariosa نبــــات

 الفطريات الممرضة للنبات
 (17العرض)                   9.45 -9.30

 عاطف عبد العالو  ليندا نديم دروبي الباحثون:
 

ــــوان البحــــث: ــــاه باســــتخدام نظــــام الحفــــر  عن حصــــاد المي
الصــغيرة  لتنميــة المراعــي فــي ظــروف المنــاطق 

 .الجافة

 (24العرض)              9.45 -9.30
محمــــد شــــفيق حكــــيم وأحمــــد األحمــــد وعبــــدهللا  البــــاحثون:

 رويمان جبو  اليوسف
: تحديـد السـالالت الفيزيولوجيـة لفطـر صـدأ عنوان البحـث

فــي بعــض  (Puccinia triticina)أوراق القمــإ 
 .حقول محافظة الالذقية

 (18العرض)                  9.45-10.00
وهـالل غـايرلي ومحمـد خيـر سـعدون  رامي كبا الباحثون:

 وشيرزاد يوسف  ومحمد حمو
ــوان البحــث: يوليــت الطبيعــي فــي أثــر إضــافة مــادة الز  عن

ــــــة بعــــــض المحاصــــــيل تحــــــت الظــــــروف  إنتاجي
المطريةومنطقــة االســتقرار األولــى وعلــى بعــض 

 .الخصائص الخصوبية للتربة

 (25العرض)             9.45-10.00
 وعبد النبي بشير ولؤي أصالن نسرين دياب الباحثون:

 
تقصــــي المــــتطفالت الحشــــرية المرافقــــة  عنــــوان البحــــث:

 Parthenolecaniumلقشـرية لحشـرة الفواكـه ا
corni B. (Coccidae: Homoptera)  علـى

 .سورية -اللوز في محافظة القنيطرة
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 (19العرض)                10.15 -10.00
 مصطفى بداو  عيسى كبيبووابراهيم نيصافي الباحثون:

 
مقدرة بعض األنـواع النباتيـة المنتشـرة علـى  عنوان البحث:

ة علــــــى مراكمــــــة جــــــانبي نهــــــر الرميلــــــة فــــــي جبلــــــ
 عنصري النحاس والكادميوم

 (26العرض)            10.15 -10.00
ــــــا المطــــــرود البــــــاحثون: البغــــــدادي وصــــــفية  ورغــــــدة لين

 .المصري عرفة وعبد اللطيف الغزاوي 
ــوان البحــث: تــأثير مركــب أســتيل سالســيليك أســيد فــي  عن

إنبـــــات أبـــــواغ بعـــــض الفطريـــــات الممرضـــــة علـــــى 
ه فــــــي مكافحــــــة ، وتقــــــدير كفاءتــــــPDAمســــــتنبت 

 Cladosporiumمـرض تعفـن أوراق البنـدورة )
fulvumتحت ظروف البيت الزجاجي ). 

 (20العرض)                 10.30 -10.15
 اورامي كبو  سعيد الشاطرو  طالل فارس الباحثون:

ــــوان البحــــث:  تــــأثير مســــتويات مختلفــــة مــــن التســــميد عن
ـــى إنتاجيـــة القمـــإ القاســـي المعـــدني والعضـــوي  عل

 .الث أنواع من الترب السوريةفي ث

 (27العرض)              10.30 -10.15
 وسليم خوجةو السيد محمود الباحثون:

ــــــوان البحــــــث: عــــــزل وتعريــــــف بعــــــض الممرضــــــات  عن
  اليرقات المريضة لدودة ورق القطـنمن االبكتيرية 

Spodoptera  littoralis (Boisd)   ختبـار وا 
 قدرتها اإلمراضية.

 (21العرض)              10.45 -10.30
وجابر عزاوي ومحمد سـالم  حسام حاج حسين الباحثون:

 موسى

كربونـــات الجـــبس و وانتشـــار تـــوزع دراســـة  عنـــوان البحـــث:
 .الرقة-ترب مشروع بئر الهشمفي الكالسيوم 

 (28العرض)             10.45 -10.30
 وعمر حمودي وقصي الرحية علي صبيح الباحثون:

 Spilocaeaحــة الحيويــة لفطــر المكاف عنــوان البحــث:
oleagina  المسبب لمرض عـين الطـاووس علـى
 الزيتون.

 ) رئيس الجلسة يطرح األسئلة التي ترده مكتوبة( بحوثمناقشة ال               11.15 -10.45
 

 11.45 -11.15استراحة:  

 

 14.15 -11.45الجلسة الثانية                     23/5/2016اليوم الثاني 
 وقاية النبات +  جلسة مخصصة إللقاء بحوث

 التقانات الحيوية
تكنولوجيا  جلسة مخصصة إللقاء بحوث

+ بحوث الدراسات االقتصادية األغذية
 واالجتماعية

 رئيس الجلسة: د. وسيم محسن
 مقرر الجلسة: د. هيثم كحيل

 رئيس الجلسة: د. فاتن حامد 
 مقرر الجلسة: د. معمر ديوب
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 (29العرض)                 12.00 -11.45
 وماهر حسن احمد يوسف احمد الباحثون:

 Stubbornتأثير اإلصابة بمـرض العنـاد  عنوان البحث:
نتاج البرتقال أبو صرة   .new hallفي نمو وا 

 (36العرض)                  12.00 -11.45
 بيان مزهر و رنجوى الحجا الباحثون:

مــار طــرز مختلفــة الكشــف عــن مــد  تلــوث ث عنــوان البحــث:
ات بطريقـــــــــــة األفالتوكســـــــــــينب الفســـــــــــتق الحلبـــــــــــي مـــــــــــن

 .HPLCباستخدام جهاز الـ  ماء -الميتانول
 (30العرض)                   12.15 -12.00

ردينـة البكـا ميمونه المصري و و  صبحية العربيالباحثون: 
 فيصل الفرواتي ومريم البصلة.و 

فـــــي الحيويــــة الفطريــــات  بعــــضكفـــــاءة  عنــــوان البحــــث:
المحـــــــيط  ضـــــــمن مكافحـــــــة النيمـــــــاتودا المتطفلـــــــة

 .لسودانياالجذري لنباتات الفول 

 (37العرض)                 12.15 -12.00
 بسام أحمد العقلةو  هاله يحيى خالد الباحثون:

 
دراســة بعــض الخصــائص الفيزياكيميائيــة  عنــوان البحــث:

والنشـــاط المضـــاد للألكســـدة لثمـــار شـــجرة القطلـــب 
 .هاوبعض منتجات

 (31العرض)                  12.30 -12.15
 رندة أبو طارةو  وجيه قسيسو  بسام عودة الباحثون:

 دراســة جزيئيــة لحشــرات بســيال األجــاص عنــوان البحــث:
(Psyllidae: Hemiptera) Cacopsylla 

spp.  ــــين الوســــطى و الجنوبيــــة مــــن فــــي المنطقت
 .سورية

 (38العرض)                12.30 -12.15
أحمــد عبــد و   الحســون هــاني ســليمان  لبــاحثون:ا

 .وائل زكي حبيبهللا و 
أثـــر تغيـــرات التكـــاليف واألســـعار  عنـــوان البحـــث:

فــــي التركيبــــة المحصــــولية للحبــــوب فــــي محافظــــة 
 .حماه

 (32العرض)                 12.45 -12.30
نيفـين عبـد الفتـاح حسـن و  رحاب نزيه الموسـى الباحثون:
 مينة حامد جمعهأو رمزي جورج استينو و 

 Psidiumالحفـظ فـي الزجـاج للجوافـة ) عنـوان البحـث:
guajava L.صنف البلدي ). 

 

 (39العرض)                12.45 -12.30
 مي لبسو  ابتسام جاسمو  .سلوى المحمد الباحثون:

 وجمال بكري وعبد الفتاح الشغري  وملحم العبد هللا

ـــوان البحـــث: حصـــول قيـــاس أداء المـــدارس الحقليـــة لم عن
 محافظة إدلبالقطن في 

 (33العرض)                13.00 -12.45
 وسهيل مخول وفيصل حامد  غادة قطمة الباحثون:

 زيتـــون  طـــرز بـــين الوراثيـــة القرابـــة دراســـة عنـــوان البحـــث:
 منطقــــــة فــــــي مــــــزروعين وصــــــنفين منتخبــــــة بريـــــة

 ISSR تقنية باستخدام مصياف

 (40العرض)               13.00 -12.45
ابتسـام و  محمـد طـاهر عنـانو  .سـلوى المحمـد الباحثون:

 مي لبسو   جاسم
لتنبــؤ بإنتــاج ل ARIMAاســتخدام نمــاذج  عنــوان البحــث:

 .محصول القطن في الجمهورية العربية السورية
 (34العرض)                 13.15 -13.00

 و بيان مزهر نجوى الحجار الباحثون:
الفســتق مـذكرة مـن ال الطـرزبعــض  توثيـق عنـوان البحـث:
ـــي   المنتشـــرة فـــي حقـــول المـــزارعين P.veraالحلب

 SSRباستخدام تقنية الـ 

 (41العرض)               13.15 -13.00
 ونسرين ادريس ومعمر ديوب  ختام ادريس الباحثون:

ــــوان البحــــث: ــــاج الزيتــــون البعــــل فــــي  عن اقتصــــاديات إنت
 محافظة حمص
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 (35العرض)               13.30 -13.15
 بيان مزهر و عال الحلبي الباحثون:

وراثي للهجن الناتجة عن الصنف  تقييم عنوان البحث:
ضمن برنامج تربية أصول  MM106سكارجي واألصل 

 .التفاح

 (42العرض)              13.30 -13.15
 شذا تركماني و كنان كمال الدين الباحثون:

عية أثر المتغيرات االقتصادية واالجتما عنوان البحث:
لمنتجات األلبان في   في ربحية تصنيع المرأة الريفية
 .محافظة السويداء من سورية

 ) رئيس الجلسة يطرح األسئلة التي ترده مكتوبة( بحوثمناقشة ال               14.00 -13.30
   

            

 11.15 -9.00الجلسة األولى             24/5/2016اليوم الثالث 
 ةالقاع المدرج

األصول جلسة مخصصة إللقاء بحوث  جلسة مخصصة إللقاء بحوث البستنة
 الثروة الحيوانية+بحوث الوراثية

  د. محمد البليخرئيس الجلسة: 
 د. غيداء األميرمقرر الجلسة: 

 رئيس الجلسة: د. منصور أحمد
 مقرر الجلسة: د. عبد الناصر عمر

 (43العرض)                     9.15 -9.00
و عـــال الحلبـــي وطلعـــت عـــامرو ربيـــان مزهـــبـــاحثون: ال

 سامي الحناوي 
تـــأثير األصــــل فـــي قــــدرة صـــنف التفــــاح عنـــوان البحــــث: 

ـــــــى امتصـــــــاص العناصـــــــر  ســـــــتارك ريمســـــــون عل
 في ظروف محافظة السويداء NPKالغذائية 

 (49العرض)                    9.15 -9.00
وديـــاب ســـالم موســـى  ميســـون محمـــد صـــالحالبـــاحثون: 

 إبراهيم الكركيونادر 
تقيــــيم أداء بعــــض الطــــرز الوراثيــــة مــــن عنــــوان البحــــث: 

القمــإ المبــدئي وتحليــل معــاملي االرتبــاط والمســار 
 ضمن ظروف الزراعة المطرية في الغاب وازرع 

 (44العرض)                     9.30 -9.15
 األيـــــوبي نبيــــلمحمــــد و  أســــامة العبــــد هللاالبــــاحثون: 

 روعة الببيليو 
دراسـة تـأثير جرعـات مختلفـة مـن أشـعة لبحـث: عنوان ا

نتاجيـــة  صـــنف الثـــوم اليبـــرودي  غامـــا فـــي نمـــو وا 
 البلدي

 (50العرض)                   9.30 -9.15
  ودياب سالم موسى ميسون محمد صالحالباحثون: 

 
تحديــد األهميــة النســبية لــبعض مؤشــرات  عنــوان البحــث:

 . لد  القمإ انتخاب الغلة الحبية

 (45العرض)                     9.45 -9.30
أريـج و  عـالء الزغيـرو عال الحلبي وبيـان مزهـر الباحثون: 

 و نورس القاسم بوصبإ ونسرين نعيم
تقيــيم بعــض أصــناف الكرمــة التصـــنيعية عنــوان البحــث: 

 المدخلة إلى محافظة السويداء

 (51العرض)                   9.45 -9.30
 مهند منىى القيسي و يحيو   فيصل حنفيالباحثون: 

تـــأثير اســـتبدال الصـــبار األملـــس والرغـــل عنـــوان البحـــث: 
الملحي بجزء من عليقة حمالن العواس على بعـض 

        المؤشرات اإلنتاجية
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 (46العرض)                  10.00 -9.45
 رزان العواكو  علي زياكو  غيداء األمير: الباحثون 

ــوان البحــث:  ــة العن ــأثير الموقــع ومرحل نمــو فــي إنتاجيــة ت
 الزيـــــــــــت العطـــــــــــري لنـــــــــــوع القيصـــــــــــوم العطـــــــــــري 

Achillea santolina L في المنطقة الوسطى. 

 (52لعرض)ا                10.00 -9.45
 و صفاء علي وأديب سعد عبد اللطيف عليالباحثون: 

 فــي نهــر الكبيــر الشــماليالفونــا الســمكية عنــوان البحــث: 
 )شمال غرب سورية(

 (47العرض)                10.15 -10.00
وعال الحلبي وعالء الزغير وسـامر  بيان مزهرالباحثون: 

 أبو حمدان و نسرين نعيم ونورس القاسم
األمثــل لقطــاف بعــض  موعــدال تحديــد عنــوان البحــث: 

 أصناف التفاح في  ظروف محافظة السويداء

 (53العرض)              10.15 -10.00
 مهند منىو  ياوفيصل م  عثمان كحيلالباحثون: 

أثيــــر اســــتخدام محفــــز النمــــو الحيــــوي تعنــــوان البحــــث: 
(Emotic علــــــى بعـــــــض المؤشـــــــرات اإلنتاجيـــــــة )

      لحمالن العواس المسمنة
 (48العرض)              10.30 -10.15

،شـــــعبان و ،باســـــمة خبـــــازو أيهـــــم  أصـــــبحالبـــــاحثون: 
 السليمان
انتــــاج ســـالالت بطــــيخ رباعيــــة بواســــطة عنــــوان البحــــث: 

 داي نيتروانيلين والكولشيسينال

 (54العرض)              10.30 -10.15
يــاد الخالــد ورنــا  علــي الهــوارينالبــاحثون:  وجــواد شــرف وا 

 وباسل رشيد الشحف
استخدام المكعبات العلفية)تفل التفـاح( فـي عنوان البحث: 

جبلـــي واألغنـــام العـــواس, تســـمين ذكـــور المـــاعز ال
 سورية

 )رئيس الجلسة يطرح األسئلة التي ترده مكتوبة(  بحوثمناقشة ال                       11.00 -10.30
 

 11.30 -11.00استراحة:  

 جلسة مخصصة للبوسترات                     11.30-12.30
 

 اختتام أعمال المؤتمرالجلسة الختامية                13.30 -12.30
 لجلسة: د. حسين ابراهيم الزعبيرئيس ا                                 
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