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 العمل ورش
Workshops 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 الدورات التدریبیة

  Training 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 التنمیة مشاریع

Development Project 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 النشاطات البحثیة

Research activities 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 النشر

 Publishing 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 لدراسات العلیاا

  PHD and Master Thesis 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 التحالیل املخبریة

 
Soil, water, plant and 
fertilizers analysis 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 المر�ز. ورشــة عمل حول موســوعة الكث�ان الرمل�ة في الوطن العر�ي

 27أكســـــاد.  –العر�ي لدراســـــات المناط� القاحلة واألراضـــــي الجافة 

  :سور�ة، دمش� 2017 تشر�ن ثاني

رعا�ة السید وز�ر الزراعة واإلصالح الزراعي األستاذ أحمد فاتح القادر� ب

عقد المر�ز العر�ي لدراسات المناط� الجافة واألراضي القاحلة أكساد 

 27ورشة عمل حول موسوعة الكث�ان الرمل�ة في الوطن العر�ي بتار�خ 

ة، بور الص-دمش� -ةوذلك في مقر أكساد في سور� 2017تشر�ن الثاني 

�حضور �ل من السید وز�ر الزراعة واإلصالح الزراعي والسید وز�ر 

والسید مدیر عام أكساد والسیدة مدیر عام هیئة  ،اإلدارة المحل�ة والبیئة

وث والسید مدیر مر�ز �ح ،ال�حوث العلم�ة الزراع�ة الد�تورة ماجدة مفلح

نین �مدمناط� القاحلة والسید مدیر معهد �حوث ال ،الصحراء في مصر

والسید نقیب المهندسین الزراعیین في مصر و�عض سفراء  ،في تونس

ل�حوث الزراع�ة في فعال�ات هذه الورشة ا شار�ت هیئة .الدول العر��ة

والتي تتضمن تألیف مرجع علمي عن الكث�ان الرمل�ة والعمل على ص�انة 

 وتثبیت هذه الكث�ان والحد من زحفها لم�افحة التصحر وٕادارتها �ش�ل

  .اممستد

Workshop on the Encyclopedia of Sand Dunes in 
the Arab World. The Arab Center for the Studies 
of Arid Zones and Dry Lands, ACSAD. 27 
November, 2017- Damascus, Syria:   
Under the patronage of the Minister of Agriculture and 
Agrarian Reform, Mr. Ahmed Fatih Al-Qadri, the Arab 
Center for the Studies of Arid Zones and Drylands 
(ACSAD) held a workshop on the Encyclopedia of 
Sand Dunes in the Arab World on 27 November 2017 
at the headquarters of ACSAD in Syria. The Minister 
of Local Administration and Environment, the Director 
General of ACSAD, Mrs. Majedah Mefleh the Director-
General of GCSAR, the Director of the Desert 
Research Center in Egypt, the Director of the Research 
Institute of Arid Regions in Medenine, Tunisia, the 
Captain of Agricultural Engineers in Egypt and some 
Arab Ambassadors. 
GCSAR participated in the workshop, which includes 
publishing a scientific reference on sand dunes, its 
maintenance and stabilization, reducing their marching 
to combat and manage desertification in a sustainable 
manner. 

االجتماع السنو� إلدارة �حوث الموارد الطب�عة لمناقشة الخطة ال�حث�ة 

 :2017 �انون أول 4 لإلدارة

مدیر عام الهیئة العامة لل�حوث العلم�ة الزراع�ة الد�تورة رعا�ة الســـــیدة ب

ماجدة مفلح عقد في مقر الهیئة �البرام�ة االجتماع السنو� إلدارة �حوث 

الموارد الطب�عة لمناقشـــــة الخطة ال�حث�ة لإلدارة �حضـــــور الســـــید معاون 

المدیر العام والســــــــادة مدراء اإلدارات ال�حث�ة والســــــــادة رؤســــــــاء المراكز 

حث�ة والســـــــادة رؤســـــــاء دوائر �حوث الموارد الطب�ع�ة في المحافظات ال�

 . والسادة رؤساء األقسام ال�حث�ة وال�احثین ،السور�ة

The annual meeting of the Natural Resources 
Research Administration (ANRR) to discuss the 
research plan:   
Under the patronage of the Director General of the 
General Commission for Scientific Agricultural Research 
(GCSAR), Dr. Magda Mofleh, the annual meeting of the 
Natural Resources Research Administration (ANRR) was 
held  at the headquarters of ANRR to discuss the research 
plan of the Administration in presence of the Director 
General Deputy, Directors of Research Administrations, 
Heads of Research Centers, Heads of Natural Resources 
Research Departments in the Syrian governorates, Heads 
of Research Departments and researchers.  

 Workshops ورش عمل



  No. 22 > Oct. 1, 2017 > 2017، تشر�ن األول 1> 22<العدد. 

 Administration of Natural Resources Research (ANRR) إدارة بحوث الموارد الطبیعیة 3

  

و��ــان أهم  2018تم خالل االجتمــاع منــاقشــــــــــــــة الخطــة ال�حث�ــة للعــام 

ال االحت�ـــاجـــات المـــائ�ـــة النتـــائج التي توصــــــــــــــل لهـــا ال�ـــاحثون في مجـــ

للمحاصیل والتخط�� المائي ونوع�ة م�اه الر� والموارد المائ�ة السطح�ة 

التر�ة وتغذ�ة الن�ات وصـــــــ�انة التر�ة  وحصـــــــاد م�اه األمطار وخصـــــــو�ة

والزراعـة الحافظة ونظم المعلومات الجغراف�ة واالســـــــــــــتشـــــــــــــعار عن �عد 

وفیز�ـــاء و��م�ـــاء التر�ـــة والبیئـــة والحراج والمراعي، �مـــا تم منـــاقشـــــــــــــــة 

أل�حاث او  المشــــــار�ع التي تقوم بها الهیئة �التعاون مع المنظمات الدول�ة

في مجال دراســـــــــــة االحت�اجات المائ�ة المشـــــــــــتر�ة مع اإلدارات ال�حث�ة 

والســــماد�ة ألصــــناف المحاصــــیل والخضــــار التي تم اعتمادها حدیثًا في 

 .سور�ة

The meeting discussed the research plan for 2018 
and the most important results in field of crops water 
requirements, water planning, irrigation water 
quality, surface water resources, rainwater 
harvesting, soil fertility, plant nutrition, soil 
conservation, conservation agriculture, GIS and 
remote sensing, soil chemistry and physics, 
environment, forestry and pastures. Moreover, the 
cooperation with international organizations was 
discussed and the joint researches with other 
Research Administrations in the field of water and 
fertilizers requirements for newly adopted varieties 
of crop and vegetable in Syria. 

�تب م –للجنة الفن�ة للم�اه واألراضيورشة العمل االجتماع السا�ع 

 �2017انون أول  16منظمة األغذ�ة والزراعة في سور�ة (الفاو)، 

   : سور�ة-طرطوس

ورشة عمل في محافظة  -الفاو–نظمت منظمة األغذ�ة والزراعة 

ورشة العمل الختام�ة واالجتماع السا�ع للجنة الفن�ة (طرطوس �عنوان 

خبیر الموارد المائ�ة -بإشراف الد�تور وائل سیف  للم�اه واألراضي)

رد ووزارة الموا ،�التعاون مع وزارة الزراعة واالصالح الزراعي -�الفاو

لدراسات والشر�ة العامة ل ،المائ�ة والهیئة العامة لل�حوث العلم�ة الزراع�ة

افتتح الدورة المهندس   .�2017انون أول  16 وذلك بتار�خ ،المائ�ة

م اللحام معاون وز�ر الزراعة واالصالح الزراعي والد�تورة عبد الكر�

ور الزراع�ة والد�ت ة العامة لل�حوث العلم�ةئماجدة مفلح مدیر عام الهی

والمهندس علي  ،تمام رعد مدیر عام الشر�ة العامة للدراسات المائ�ة

التي العروض  تضمنت .الرح�ا معاون مدیر عام هیئة الموارد المائ�ة

 العمل التي اعترضت سیر الدروس المستفادة والصعو�ات هیئةقدمتها ال

وتوص�ات هامة في مجال إدارة الر� ومشار�ع الر� وحصاد الم�اه 

وضرورة وجود المرشد المائي والر� الحدیث، �ما تم  ،واإلرشاد الزراعي

اقتراح مشروع جدید عن زهرة النیل في الغاب من خالل تحو�ل هذه 

  .يخاله ضمن العالئ� العلف�ة للمواشبوست وٕادالعش�ة الضارة إلى �م

Workshop the 7th Technical Working Group 
Water and Land Management (TWG-WLM), 
FAO Syria Office, 16 December 2017. Tartous – 
Syria: 
On 16/12/2017, FAO organized a workshop in 
Tartous Governorate entitled “The 7th Technical 
Working Group -Water and Land Management 
(TWG-WLM)” in cooperation with the Ministry of 
Agriculture and Agrarian Reform, the Ministry of 
Water Resources, the General Commission for 
Scientific Agricultural Research and the General 
Company for Water Studies.Workshop was opened 
by Eng. Abdulkareem Alaham, Dr. Majedah Mefleh 
-Director General of GCSAR-, Dr. Tamam Raad -
Director General of GCWS- and Eng. Ali Al-Rahaia 
-Director Deputy of GCWR.  
GCSAR group presented several presentations 
included "learned lessons, difficulties, and important 
recommendations in the field of irrigation 
management, irrigation project, water harvesting, 
extension, water extension and modern irrigation. A 
new project was suggested about using water 
Hyacinth as a compost and livestock feeding. 
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بدائل التســمید الك�م�ائي في ظروف االزمة والتوجه للزراعة  :ندوة

 :العضو�ة

امت دائرة �حوث الموارد الطب�ع�ة في مر�ز ال�حوث العلم�ة الزراع�ة ق

وف بدائل التسمید الك�م�ائي في ظر "�الغاب �عقد ندوة علم�ة �عنوان 

. 2017أول  تشر�ن 22 " وذلك فياالزمة والتوجه للزراعة العضو�ة

شارك في الندورة قسم اإلرشاد الزراعي في الهیئة العامة إلدارة 

  الغاب وفنیین ومرشدین زراعیین.وتطو�ر 

�عنوان: بدائل التسمید الك�م�ائي والتوجه  اً الندورة عرض تتضمن

حیث تم عرض عدة بدائل لألسمدة الك�م�ائ�ة منها  ،للزراعة العضو�ة

األسمدة الحیو�ة والتسمید األخضر وسماد الغاز الحیو� والكمبوست، 

  .طهاشرو  -میتهاأه-�عنوان: الزراعة العضو�ة تعر�فها  اً وعرض

  

 

ـــة محـــافظـــة طرطوس دراســــــــــــة علم�ـــة وعمل�ـــة  :نـــدوة  –أتر�

  :2014تشر�ن األول،  24،طرطوس

-علم�ة في مر�ز ال�حوث العلم�ة الزراع�ة في طرطوس تم عقد ندوة

تر�ة محافظة طرطوس دراسة أ“�عنوان محطة �حوث بیت �مونة 

�حضور عدد من  ”و��ف�ة ٱخذ العینات التراب�ة -علم�ة وعمل�ة

تحدث المهندس محمود داود رئ�س المحطة من خاللها . المهتمین

راضي ألتقر�ر تصنیف اعن الدراسات العلم�ة والحقل�ة للحصول على 

راضي حسب خواصها األ مجموعاتتبین  التر�ة التيومخططات 

خذ أ��ف�ة و  الفیز�ائ�ة والك�م�ائ�ة ومقدرتها االنتاج�ة واستعمالها الراهن

العینة التراب�ة من مختلف الزراعات المنتشرة �المحافظة �ش�ل صح�ح 

على ضوء واعطاء التوص�ات الالزمة  ،مما �حق� الفائدة المرجوة

ف المم�نة قل التكالیأنتائج التحلیل �غ�ة الوصول الى منتج نظیف �

  .والحفا� على بناء التر�ة والم�اه الجوف�ة والبیئة

 

Seminar: Fertilizer Alternatives during Syrian 

Crisis and Organic Agriculture: 
 

The Department of Natural Resources Research at the 
Al-Ghab Center for Scientific Agricultural Research 
was held a scientific seminar entitled "Fertilizer 
Alternatives during Syrian Crisis and Organic 
Agriculture" on 22 October 2017. The Agricultural 
Extension Section of the General Commission for Al-
Ghab Management and Development, Technicians and 
Extensionists participated in the seminar. 
The seminar included two presentations, the first one 
entitled: “Chemical Fertilizers Alternatives and 
organic agriculture”. Bio-fertilizer, green fertilization, 
bio-gas and compost were presented. The second 
presentation entitled: “Organic agriculture -definition - 
importance – conditions).  

Seminar: Fertilizer Alternatives during Syrian 
Crisis and Organic Agriculture: 
The Department of Natural Resources Research at the 

Al-Ghab Center for Scientific Agricultural Research 

was held a scientific symposium entitled "Fertilizer 

Alternatives during Syrian Crisis and Organic 

Agriculture" in 22 October 2017, the Agricultural 

Extension Section of the General Commission for Al-

Ghab Management and Development, Technicians and 

Extensionists participated in the symposium. 

The symposium included tow presentations, the first 

entitled: Chemical Fertilization Alternatives, where 

several alternatives to chemical fertilizers, including 

bio-fertilizer, green fertilization, bio-gas and compost 

were presented. The second entitled: Organic 

agriculture (definition - importance – rules).  
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 Training الدورات التدریبیة

  : دمش� -جدولة الر� وحساب المقننات المائ�ةدورة: 

الهیئــة العــامــة لل�حوث العلم�ــة /أقــامــت إدارة �حوث الموارد الطب�ع�ــة

مدیر�ة اإلرشـــــــــــــاد مدیر�ة األراضــــــــــــي والم�اه و الزراع�ة �التعاون مع 

الزراعي في وزارة الزراعة واإلصـــــــــــــالح الزراعي دورة تدر�ب�ة �عنوان 

"جدولة الر� وحســـــــــــــاب المقننات المائ�ة" التي نفذها قســـــــــــــم �حوث 

االحت�ـاجـات المائ�ة وتقن�ات الر� في إدارة �حوث الموارد الطب�ع�ة. 

ي ف تم تنفیذ الدورة في المر�ز الوطني للتدر�ب الزراعي في الصــبورة

�حضور مهندسین من عدة  2017، أولتشـر�ن  13-10الفترة بین 

ة تضــــــمنت الدور  مدیر�ات تا�عة لوزارة الزراعة واالصــــــالح الزراعي.

محاضرات في مجال حساب االحت�اجات المائ�ة للمحاصیل وجدولة 

  الر� وطرائ� الر� (سطحي، سطحي مطور، ر� حدیث).

 

Irrigation Scheduling and Water requirement-
Damascus: 
The Administration of Natural Resources Research - 
GCSAR in cooperation with Directorate of Land and 
Water and Directorate of Agricultural Extension - 
MAAR, organized a training course entitled 
"Irrigation Scheduling and Water requirement”. The 
course was implemented at the National Center for 
Agricultural Training in Saboura on 10 to 13 
October, 2017. Technicians and Extensionsts from 
several directorates of MAAR participated in the 
training. The course included lectures on crop water 
requirements, irrigation scheduling and irrigation 
methods (surface, improved surface and modern 
irrigation). 
 

  : دمش� -الخصائص الفیز�ائ�ة للتر�ةدورة: 

خصائص ال"أقامت إدارة �حوث الموارد الطب�ع�ة دورة تدر�ب�ة �عنوان 

 6ي ف وذلــك في قــاعــة مــدیر�ــة اإلرشـــــــــــــاد الزراعي "الفیز�ــائ�ــة للتر�ــة

شـــــــــارك في الدورة متدر�ین من المهندســـــــــین  .2017 ثانيتشــــــــر�ن 

ث ، حیث افتتح الدورة مدیر إدارة �حو والمرشدین الزراعیینالزراعیین 

تضـــمنت محاضــــرات في الموارد الطب�ع�ة ومدیر اإلرشـــاد الزراعي و 

ن �عض وتحســـــیتحلیلها، خصـــــائص التر�ة الفیز�ائ�ة وطرائ� مجال 

  أنواع الترب �استعمال المخص�ات العضو�ة.

Soil Physical Properties -Damascus: 
The Administration of Natural Resources Research/ 
GCSAR organized a training course entitled “Soil 
Physical Properties” at Agricultural Extension 
Directorate on 6 November 2017. Technicians and 
extensionists participated in this training. The course 
was opened by the Director of Natural Resources 
Research and Director of Agricultural Extension. 
The course included presentations in field of soil 
physical properties, analyses methods and 
improvement soils properties using organic fertilizers. 
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 :محافظة الالذق�ة – تصنیف األراضيدورة: 

دارة إالهیئة العامة لل�حوث العلم�ة الزراع�ة أقامت ضمن نشاطات 

�حوث الموارد الطب�ع�ة �التعاون مع وزارة الزراعة واالصالح الزراعي 

  األمر��ي" فالتصنی نظام وف� السور�ة األتر�ة تصنیف""دورة تدر�ب�ة 

 فنیین العتمادهم �مصنفي أراضيتأهیل وذلك ل ،المرحلة الثالثة-

وف� نظام التصنیف األمر��ي في مر�ز �حوث الالذق�ة بتار�خ 

، شملت الدورة دراسة �افة رتب التر�ة المنتم�ة لنظام 5/11/2017

رت�ة، �ما تم شرح المخططات  12التصنیف األمر��ي وعددها 

 الط�غراف�ة و��ف�ة اعدادها.

Soil taxonomy-Lattakia: 
Within the activities of the General commission for 
Scientific Agricultural Research GCSAR, the 
Administration of Natural Resources Research-
ANRR, in cooperation with the Ministry of 
Agriculture and Agrarian Reform, organized a 
training course at Lattakia Research Center on 
5/11/2017 in field of soil taxonomy according to the 
American classification system–3rd stage in order to 
qualify technicians. The course explained the twelve 
orders of USDA soil taxonomy and topographic 
maps preparation. 
 

 محافظة السو�داء –دورة: حصاد م�اه األمطارة 

بناء على مذ�رة التفاهم بین وزارة الزراعة واالصالح الزراعي والهیئة 

العامة لل�حوث العلم�ة الزراع�ة/إدارة �حوث الموارد الطب�ع�ة، انعقدت 

 إلدارة الموارد 11استخدام برنامج السیرفرالیوم دورة تدر�ب�ة �عنوان "

في مقر مر�ز ال�حوث  المائ�ة �استخدام تقن�ات حصاد الم�اه"

تضمن  .16/11/2017-12ة في الفتر  العلم�ة الزراع�ة في السو�داء

برنامج التدر�ب: التعر�ف �البرنامج ومجاالت استخدامه، المعط�ات 

ا رق توز�عهائالطبوغراف�ة والمناخ�ة ومحطات الرصد المطر� وط

المائ�ة الالزمة لتصم�م تقن�ات الحصاد على المناط� واألحواض 

� إعداد جداول القراءات �مختلف أنواعها لتحلیلها على ائالمائي، طر 

، تحلیل الصور الفضائ�ة ونماذج االرتفاعات 11برنامج السیرفر

 .ورسم خطو� تساو� االرتفاع

 

Soil taxonomy- Swidaa Governorate: 
Under the memorandum of understanding between 
Ministry of Agriculture and Agrarian Reform and the 
General Commission for Scientific Agricultural 
Research/Administration of Natural Resources 
Research, a training course entitled "Using Surfer 
V.11 for Water Resources Management by Water 
Harvesting Techniques" was held at Swidaa Scientific 
Agricultural Research Center on 12November 2017 for 
5 days.  
Training subjects included: Introduction and utilization 
of surfer 11, Required topographic and climatic data, 
Distribution of rain monitoring stations inside the study 
area of water harvesting, Preparing tables of different 
types of readings in order to analysis them by surfer 11, 
Analysis of satellite images and DEM. 
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Irrigation Management at the Farm, Design and 
Calculations sprinkler irrigation. FAO Syria 
Office, Homs – Syria: 
FAO organized a training programme entitled 
"Irrigation Management at the Farm, Design and 
Calculations sprinkler irrigation" under the supervision 
of Dr. Wael Saif, Water Resources expert at FAO, by 
cooperation with the Ministry of Agriculture and 
Agrarian Reform, the Ministry of Water Resources, the 
General Commission for Scientific Agricultural 
Research and the General Company for Water Studies, 
on 5 December 2017  

 دمش� –دورة: الزراعة الحافظة 

في  دورة تدر�ب�ة تضمن نشاطات إدارة �حوث الموارد الطب�ع�ة عقد

في مر�ز التدر�ب التا�ع لوزارة الزراعة الواقع  الزراعة الحافظةمجال 

 .23/11/2017-19على طر�� المطار ضمن الفترة الممتدة بین 

التدر�ب مجموعة من ال�احثین من إدارة �حوث الموارد الطب�ع�ة قام �

وٕادارة �حوث المحاصیل �حضور متدر�ین من الهیئة العامة لل�حوث 

 .والمدیر�ات التا�عة لوزارة الزراعة واإلصالح الزراعيالعلم�ة الزراع�ة 

تضمنت الدورة محاضرات عن خواص التر�ة الفیز�ائ�ة والك�م�ائ�ة 

والخصو��ة والحیو�ة في نظام الزراعة الحافظة والبذارات الخاصة 

  .�الزراعة الحافظة

Conserving Agriculture- Damascus: 
Within the activities of Administration of Natural 

Resources Research (ANRR), a training course entitled 

“Conservation Agriculture” was held at Training 

Center- MAAR 19 - 23 November 2017.  

The trainers were from ANRR and ACR. Trainees 

from GCSAR and participated in this training, and the 

presentations were soil physical, chemical and 

biological, soil fertility and seeders in Conservation 

Agriculture system. 

 دمش� –دورة: ااالحت�اجات المائ�ة 

أقـامـت إدارة �حوث الموارد الطب�ع�ـة �التعاون مع مدیر�ة اإلرشـــــــــــــاد 

الزراعي في وزارة الزراعة واإلصـــــــــــــالح الزراعي دورة تدر�ب�ة �عنوان 

 لمر�ز الوطني للتدر�بفي اوذلك  "االحت�اجات المائ�ة للمحاصـــیل"

 2017تشــــــــر�ن الثاني،  29-26الصــــــــبورة في الفترة بین -الزراعي

 وزارة الزراعة واالصالحدة مدیر�ات تا�عة ل�حضـور مهندسـین من ع

تضــمنت الدورة محاضــرات في مجال حســاب االحت�اجات  الزراعي.

  الحدیث.المائ�ة للمحاصیل وجدولة الر� وطرائ� الر� 

 

Water Requirement - Damascus: 
The Administration of Natural Resources Research in 
cooperation with Directorate of Agricultural Extension 
- MAAR, organized a training course entitled "Crop 
Water requirement. The course was implemented at the 
National Center for Agricultural Training in Saboura 
from 26 to 29 November 2017. Technicians and 
Extensionsts from several directorates of MAAR 
participated in the training. The course included 
lectures on crop water requirements, irrigation 
scheduling and modern irrigation. 
 
 

الر�  ادارة الر� على مســــــتو� المزرعة وتصــــــم�م وحســــــا�اتدورة: 

-، م�تب منظمة األغذ�ة والزراعة في سور�ة (الفاو)، حمص�الرزاذ

  سور�ة:

 في محافظة حمصمنظمة األغذ�ة والزراعة الفاو دورة تدر�ب�ة  نظمت

ادارة الر� على مستو� المزرعة وتصم�م وحسا�ات الر� "�عنوان 

وائل سیف خبیر الموارد المائ�ة �الفاو الد�تور بإشراف  "�الرزاذ

�التعاون مع وزارة الزراعة واالصالح الزراعي ووزارة الموارد المائ�ة 

والهیئة العامة لل�حوث العلم�ة الزراع�ة والشر�ة العامة للدراسات 

  . �2017انون األول  5المائ�ة وذلك بتار�خ 
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قام المشار�ون في الدورة بجولة حقل�ة على هذه الدورة  ضمن فعال�ات

  تم االطالع حیثفي محافظة حمص محطة المختار�ة ل�حوث الر� 

تجارب  ،اللیزمترات، المحطة المناخ�ة العمل على التقانات التال�ة:و 

ر جهاز النترون بروب لتقدی، تجارب الر� �الرذاذ، الر� �التنق��

 ،جهاز التسو�ة �اللیزر، تجر�ة مادة الهیدروجل، رطو�ة التر�ة

ي التجارب ال�حث�ة ف�افة ، المضخات والمسمدات والفالتر الرمل�ة

. وفي نها�ة الجولة تم توز�ع الشهادات على المشار�ین في المحطة

  الدورة.

Within the activities of this course the participants 
had a field visit to the Mokhtaria Station for 
Irrigation Research in Homs Governorate, where 
participants viewed and worked on the following 
techniques: Agro-meteorological station, 
Lysimeters, Drip irrigation experiments, Sprinkler 
irrigation experiments, using Neutron probe in 
estimating soil water content, adding hydrogel 
experiment, LASER land-leveling unit, Pumps unit, 
fertilizer tanks and sand filters and all research 
experiments in the station. At the end of the visit, 
certificates were distributed to the participants. 
 

The session was opened by Minister Deputy Eng. 
Abdel-Karim El-Lahham, Dr. Magda Mofleh  
Director General of GCSAR, Eng. Nazih Al-Refai 
Director of Agriculture in Homs, Eng. Ismail Ismail 
Director of Water Resources in Homs, and Dr. 
Muhammad Manhal Al Zuobi. The training 
programme included a presentation by Dr. Magda 
Mafleh entitled "Activities of GCSAR in Water 
Research and Irrigation", training lectures on 
sprinkler irrigation, irrigation system design and 
hydraulic calculations, soil water relationship, water 
requirements, fertilization, irrigation scheduling and 
alternatives of fertilizer.  
 

والد�تورة  ،الوز�ر المهندس عبد الكر�م اللحام افتتح الدورة السید معاون 

 ،ة العامة لل�حوث العلم�ة الزراع�ةئماجدة مفلح مدیر عام الهی

 والمهندس اسماعیل ،مدیر الزراعة �حمص والمهندس نز�ه الرفاعي

والد�تور محمد منهل الزعبي  ،مدیر الموارد المائ�ة �حمص اسماعیل

ة الدورة عرض للد�تور  تتضمن .مدیر إدارة �حوث الموارد الطب�ع�ة

ماجدة مفلح �عنوان (نشاطات الهیئة العامة لل�حوث العلم�ة الزراع�ة 

ات عن الر� �الرذاذ في مجال أ�حاث الم�اه والر�) ومحاضر 

والتصم�م والحسا�ات الهدرول���ة وعالقة التر�ة �الم�اه واالحت�اجات 

  المائ�ة والتمسید وجدولة الر� و�دائل األسمدة الك�م�ائ�ة.

حصاد م�اه األمطار وتصم�م وحسا�ات محطات الضخ في دورة: 

مكتب منظمة األغذیة والزراعة في سوریة (الفاو)، ، مشار�ع الر� 

  :سوریة-طرطوس

في محافظة دورة تدر�ب�ة منظمة األغذ�ة والزراعة الفاو  نظمت

�عنوان (حصاد م�اه األمطار وتصم�م وحسا�ات محطات طرطوس 

رد وائل سیف خبیر المواالد�تور بإشراف الضخ في مشار�ع الر�) 

�التعاون مع وزارة الزراعة واالصالح الزراعي ووزارة المائ�ة �الفاو 

 امة لل�حوث العلم�ة الزراع�ة والشر�ة العامةالموارد المائ�ة والهیئة الع

  .  �2017انون أول  10للدراسات المائ�ة وذلك بتار�خ 

Rain Water Harvesting and Designing Pump 
Stations in Irrigation Projects. FAO Syria Office, 
Tartous – Syria: 
On 10 December 2017, FAO organized a training 
course in Tartous Governorate entitled "Rain Water 
Harvesting and Designing Pump Stations in Irrigation 
Projects" under the supervision of Dr. Wael Saif - 
Water Resources expert at FAO- by cooperation with 
the Ministry of Agriculture and Agrarian Reform, the 
Ministry of Water Resources, the General Commission 
for Scientific Agricultural Research and the General 
Company for Water Studies. 
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وث ة العامة لل�حئافتتح الدورة الد�تورة ماجدة مفلح مدیر عام الهی

والد�تور تمام رعد مدیر عام الشر�ة العامة للدراسات العلم�ة الزراع�ة 

معاون مدیر عام هیئة الموارد المائ�ة  المائ�ة والمهندس علي  الرح�ا

 والمهندس ع�سى حمدان طرطوسمدیر زراعة والمهندس ت�سیر �الل 

   .الموارد المائ�ةمدیر 

اد مشار�ع حصالدورة عرض للد�تورة ماجدة مفلح �عنوان ( تتضمن

محاضرات ) و الم�اه المنفذة في الهیئة العامة لل�حوث العلم�ة الزراع�ة

خواص التر�ة وحصاد م�اه األمطارة  وٕادارة الر� على مستو� عن 

المزرعة وتقدیر االحت�اجات المائ�ة للمحاصیل والموازنة المائ�ة في 

والسدات المائ�ة واسس  �استخدام حصاد الم�اهن�ات –نظام تر�ة 

تصم�م السدات المائ�ة الصغیرة والمتوسطة ومحطات الضخ وأنواع 

المضخات وأجزاءها وتصن�فها وص�انتها والمضخات الغاطسة 

  .وخبرات المؤسسة العامة الستصالح األراضي في مشار�ع الر� 

  

The session was opened by Dr. Magda Mofleh 
Director General of GCSAR, Dr. Tamam Raad 
Director General of GCWS, Eng. Ali Al-Rahaia 
Director Deputy of GCWR, Eng. Taeseer Blal 
Director of Agriculture in Tartous, and Eng. Esaa 
Hamdan Director of Water Resources in Tartous.  
The course included a presentation entitled "Water 
harvesting projects presented by GCSAR" presented 
by Dr. Majedah Mefleh and lectures about the 
following subjects: Soil properties, Water 
harvesting, Irrigation management in field level, 
Crop water requirements, Water balance in soil – 
water system by using WH, Water dykes, Designing 
basics of small and medium size dykes, Pumping 
stations ( types, work principle, classification, parts, 
maintenance, submersible Pumps) and experiences 
of GELR in Irrigation Projects.  
 

حصاد م�اه األمطار وتصم�م وحسا�ات "دورة هذه الضمن فعال�ات 

قام المشار�ون في الدورة بجولة ، "محطات الضخ في مشار�ع الر� 

ومحطة �حوث زاهد حقل�ة على محطة زاهد ل�حوث الم�اه والر� 

في محافظة طرطوس حیث تم االطالع  والعمل للزراعة العضو�ة 

لر� تجارب ا، اللیزمترات، المحطة المناخ�ة :على التقانات التال�ة

طو�ة ر  جهاز النترون بروب لتقدیر، تجارب الر� �الرذاذ، �التنق��

و�، ، هاضم الغاز الحیالمضخات والمسمدات والفالتر الرمل�ة، التر�ة

ع تین، وفي نها�ة الجولة تم توز��افة التجارب ال�حث�ة في المحط

  الشهادات على المشار�ین في الدورة.

Within the activities of  this course “Rain water 
harvesting and designing pump stations in 
irrigation projects", the participants had a field visit 
to the Zahed Station for Water and Irrigation Research 
and Zahed Station for Organic Agriculture Research in 
Tartous Governorate, where participants viewed and 
worked on the following technologies: Weather 
station, Lysimeters, Drip irrigation experiments, 
Sprinkler irrigation experiments, Neutron probe for 
Soil Moisture determent, Pumps, fertilizer tank and 
sand filters, Biogas Digester, All research experiments 
in the tow stations. At the end of the visit, certificates 
were distributed to the participants. 
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 Development Activities  نشاطات التنمیة

  حصاد م�اه األمطار:

فر�� عمل الحصاد المائي في إدارة �حوث الموارد الطب�ع�ة  قام

بإجراء أعمال ص�انة وحف�  بتصم�م وٕاشراف م. عاطف عبد العال

تشر�ن  15وذلك في  برشین-عین النسرالتر�ة لموقع مدرجات 

متضمنة إنشاء سدات وحواف حجر�ة وتراب�ة ونقل  2017الثاني 

�ات منع م�اه الجر�ان میول المدرجات إلى داخل المصاطب مع تقن

السطحي الدخول إلى المدرجات وتعز�ل الموقع من األعشاب 

  .والحجارة إضافة إلى أعمال المسح الطبوغرافي على مستو� المدرج

  

Rain Water Harvesting: 
 

Water harvesting team of ANRR was continuing 
their field works of soil maintenance for the third day 
at the terraces of Ein-Alnsr/Bershin on 15 
November 2017. Field works are including of stone 
bunds and ridges construction, transferring soil from 
slope to inside part of the terraces with applying 
runoff prevention techniques, removing weeds and 
stone out of the location and topographic survey for 
each terrace. 
 

Water Harvesting Team of ANRR, in cooperation 
with the Scientific Agriculture Research Center in 
Sweida (SARS), designed and implemented a stone 
Dyke for rainwater harvesting at the site of SARS in 
28 December 2017. 
 

فر�� عمل الحصاد المائي في إدارة �حوث الموارد الطب�ع�ة  قامو 

تصم�م بفي السو�داء الزراع�ة �التعاون مع مر�ز ال�حوث العلم�ة 

خزان حجر� لحصاد م�اه األمطار في موقع مر�ز �حوث  وتنفیذ 

  .2017كانون أول  28 بتاریخ السو�داء

  

�ما قام فر�� عمل الحصاد المائي في إدارة �حوث الموارد الطب�ع�ة 

بتنفیذ تقن�ات حصاد الم�اه على مستو� المزرعة في موقع مر�ز 

�ات األقواس � تقن، حیث تم تطبیالالذق�ةال�حوث العلم�ة الزراع�ة في 

   الحجر�ة والسدات الحجر�ة والف�ضات الصناع�ة.

  

Furthermore, water harvesting team of ANRR also 
implemented microcatchment water harvesting 
techniques at Lattakia Agricultural Research Center 
in 15 November 2017. Stone eyebrows techniques, 
stone bunds, and artificial bunds were implemented. 
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مشـروع دراسـة تدهور األراضـي �اسـتخدام تقن�ات االسـتشعار عن 

  :�ICALDعد ونظام المعلومات الجغراف�ة في المنطقة الساحل�ة 

في إدارة �حوث الموارد الطب�ع�ـــــة المشـــــــــــــروع اجتمع فر�� عمـــــل 

�حضـــــــور الجهات المشـــــــار�ة الثالث: إدارة �حوث الموارد الطب�ع�ة 

الزراع�ـــــة، والهیئـــــة العـــــامـــــة من الهیئـــــة العـــــامـــــة لل�حوث العلم�ـــــة 

تشــــر�ن  16في  لالســــتشــــعار عن �عد، ووزارة اإلدارة المحل�ة والبیئة

    .2017أول 

ة تمارات برنامج المشـــار�اســـ النقا� التال�ة: مناقشـــة تم في االجتماع

نفیذ تل، اإلعداد تفاصـــــــــیل عمل برنامج المقدرة االنتاج�ة، الســـــــــ�ان�ة

ل�ة لجولة الحقاتحدید موعد  ،ورشـــــــة عمل تعر�ف�ة ببرامج المشــــــــروع

 .الثان�ة

Inventory of Coastal Area Land Degradation Using 
Remote Sensing and Geographic Information 
System techniques Project: 
 A meeting of ICALD’s project was held with the 
participation of the three partners: Administration of 
Natural Recourses Research (GCSAR), General 
Organization of Remote Sensing and Ministry of 
Local Administration and Environment in 16 
November 2017. The following points were 
discussed:  
The forms of Public Participatory Programme (PPP), 
details of Land Capability Programme, preparing for 
a workshop of ICALD, setting a date for the 2nd 
fieldwork. 
 

A meeting was held in Ministry of Local 
Administration and Environment for some members of 
“ICALD” project who are involved in Public 
Participatory Programme (PPP) of the project on 19 
November 2017. The meeting discussed the forms of 
field surveys to be carried out within the Public 
Participatory Programme (PPP) of the project. Those 
forms are supposed to be finalized in a coming meeting 
before the 2nd field work. 
 

Under the activities of the 2nd field work of ICALD 
which carried out during the period 19-23/11/2017, an 
introductory day for the project was held on 20/11/2017 
at Dar Alassad for Culture in Lattakia in collaboration 
with Lattakia-GCSAR, Agriculture Directorate of 
Lattakia, Lattkia Environment Directorate and General 
Organization of Remotes Sensing Branch of Lattakia. 
Following presentations were presented in this workshop: 
Introduction of ICALDs’ programmes, Soil survey for 
some locations in Syrian costal area and estimate its 
capability and Role of PPP in decision making and in 
problems solving. 

الثاني للمشروع الذ� استمر من ضمن فعال�ات العمل الحقلي 

في دار األسد  20/11/2017عقد بتار�خ 19-23/11/2017

للثقافة في الالذق�ة یوم تعر�في عن المشروع وذلك �التعاون مع 

مر�ز ال�حوث العلم�ة الزراع�ة في الالذق�ة ومدیر�ة زراعة الالذق�ة 

في  دومدیر�ة بیئة الالذق�ة وفرع الهیئة العامة لالستشعار عن �ع

التعر�ف �المشروع و�محاوره األساس�ة،  تم في الورشة .الالذق�ة

وتقد�م عرض �عنوان "مسح الترب ل�عض المناط� في الساحل 

السور� وتحدید مقدرتها االنتاج�ة"، وعرض �عنوان" دور برنامج 

  ".المشار�ة الس�ان�ة في اتخاذ القرار وحل المش�الت

  وزارة اإلدارة المحل�ة والبیئةفر�� عمل المشروع في جتمع �ما ا

ICALD المعنیین ببرنامج المشار�ة الس�ان�ة PPP  19بتار�خ 

في االجتماع مناقشة استمارات المسوحات  تمّ ، 2017تشر�ن أول 

الحقل�ة المقرر إجراؤها ضمن برنامج المشار�ة الس�ان�ة وٕاجراء 

التعد�الت الالزمة علیها، على أن یتم التوصل إلى الص�غة النهائ�ة 

 .لالستمارات في اجتماع الح� قبل العمل الحقلي الثاني
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Sustainable development of natural resources (soil 
and water), and management, using GIS, remote 
sensing RS Project: 
Under the activities of project “Sustainable 
Development of Natural Resources in Salamieh 
/Hama” which is in collaboration with Arab Center for 
the Studies of Arid zones and Dry lands (ACSAD), 
many sites in Salamieh have been visited in order to 
select project's sites. Project activities will be 
implemented within the previous selected sites. The 
project activities includes zero tillage, rain water 
harvesting, gray water, soil classification of the project 
sites and soil fertilization. Project selected sites are: Tal 
Al-tout (east of Salamya), Tal Al-darah (west of 
Salamya) and a location between mountains (north of 
Salamya). 

The second coordination meeting of the project was 
held on 30 October, 2017 at the headquarters of the 
ACSAD in Saboura - Damascus. The meeting included 
a presentation on the field work conducted by the two 
teams (GCSAR and ACSAD) in Salamieh after 
determine the sites of project. After discussion, it was 
agreed that: 
- Implementing project activities at least in two sites. 
- Setting specialized teams for implementing the 

activities of water harvesting and conservation 
agriculture. 

- Implementing of the following activities during the 
current year: 

 Rainwater harvesting 
 Conservation agriculture 

 Preparing a map of vegetation changes in 
Salamieh area. 

 

تشر�ن أول  30بتار�خ للمشروع  االجتماع التنس�قي الثانيعقد 

االجتماع تقد�م عرض في مقر أكساد في الصبورة. تضمن  2017

عن الجولة المیدان�ة التي قام بها الفر�قان في السلم�ة وتحدید مواقع 

التي ستنفذ �ه نشاطات المشروع. و�عد المناقشة تم االتفاق على ما 

  یلي:

 تنفیذ نشاطات المشروع في موقعین على األقل. -

تحدید فرق عمل تخصص�ة لتنفیذ نشا� حصاد الم�اه والزراعة  -

 الحافظة.

  تنفیذ النشاطات التال�ة خالل العام الحالي: -

  حصاد م�اه األمطار 

 الزراعة الحافظة 

  اعداد خارطة تغیرات الغطاء الن�اتي لمنطقة السلم�ة 

التنم�ة المستدامة للموارد الطب�ع�ة (تر�ة وم�اه)، وادارتها، مشروع 

عار عن ، واالستش�GISاستخدام نظم المعلومات الجغراف�ة 

  (�التعاون مع أكساد) : �RSعد

ضمن فعال�ات مشروع التنم�ة المستدامة للموارد الطب�ع�ة في السلم�ة 

والذ� یتم �التعاون مع المر�ز العر�ي لدراسات األراضي القاحلة 

والمناط� الجافة (أكساد) تم تحدید عدة مواقع بهدف تنفیذ نشاطات 

اد م�اه وحص ،الزراعة الحافظةالمشروع في هذه المواقع والتي تشمل 

 وتصنیف أراضي ،والم�اه الرماد�ة ،وتقانة الغاز الحیو�  ،االمطار

وتخصیب الترب الزراع�ة. شملت المواقع المختارة منطقة  ،المشروع

�ال طقة بین الجتل التوت شرق السلم�ة وتلدرة غرب السلم�ة ومن

 .شمال السلم�ة
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Safe use of sewage sludge in production of fodder 
and pasture crops and forest trees Project:  
As part of the activities of sewage sludge project in 
agriculture, which is implemented in collaboration 
with the Arab Center for the studies of Arid Zones and 
Dry lands (ACSAD),the team from Administration of 
Natural Resource Research, Homs agricultural 
research center and Dr.Abdul-Majid Al-Qadri from 
ACSAD identified the sites of the project in Homes 
province on 29 October 2017. Meanwhile, the team 
visited the lab of GCSAR in Homes to identify soil and 
plant analyses to be carried out within the work of 
project. 

محاصیل الحبوب نظام الزراعة الحافظة لتحسین إنتاج�ة مشروع 

   :وصفات التر�ة على المد� الطو�لالصغیرة (القمح والشعیر) 

�ة لتحسین إنتاجتطبی� نظام الزراعة الحافظة “مشروع  ضمن فعال�ات

محاصیل الحبوب الصغیرة (القمح والشعیر) وخصائص التر�ة في 

والذ� سینفذه المر�ز العر�ي لدراسات المناط� الجافة  ”الدول العر��ة

دول عر��ة هي سور�ة، مصر،   5أكساد في  -واألراضي القاحلة 

تونس، الجزائر، لبنان، فقد تم االجتماع التنس�قي األول بین الفر�� 

لوطني للمشروع ممثًال �مدیر إدارة �حوث المحاصیل ومدیر إدارة ا

�حوث الموارد الطب�ع�ة والمنس� الوطني للمشروع وأعضاء الفر�� 

الوطني وفر�� أكساد �حضور رئ�س برنامج الزراعة الحافظة في 

 2017تشر�ن ثاني  2لد�تور حسین محاسنة ووذلك بتار�خ أكساد ا

   ما یلي: تضمن االجتماع .في مقر الهیئة في البرام�ة

  االطالع على نتائج ز�ارة المنس� الوطني د. عال مصطفى إلى

 وع في السلم�ة والغاب والالذق�ة.المواقع المقترحة للمشر 

 .مناقشة خطة العمل للموسم الحالي 

  المشروع. مستلزماتتأمین 

 

Application of a conservation agriculture 
system to improve productivity of small grain 
crops (wheat and barley) and long term soil 
properties: 
Within the activities of the project “Implementing the 
conservation agriculture CA to improve the 
productivity of grain crops (wheat and barley) and soil 
properties in Arab countries” which the Arab Center 
for the Studies of Arid Zones and Dry Lands (ACSAD) 
will implement in five Arab countries: Syria, Egypt, 
Tunisia, Algeria, Lebanon, the first coordination 
meeting was held for the national team represented by  
Director of Crop Research Administration, Director of 
the Natural Resources Research Administration, 
national coordinator of the project and the team 
members, in presence of head of conservation 
agriculture program at ACSAD Dr. Hussein 
Mahasneh. The meeting included the following: 
 Results of Dr. Ola Mustafa –the project national 

coordinator- visit to the proposed sites of the 
project in Salamieh, Al-Ghab region and Lattakia 

 Discussing the action plan for the current season. 

 Supplying required equipment and materials of the 
project.  

االستعمال اآلمن لحمأة الصرف الصحي في انتاج مشروع 

  : المحاصیل العلف�ة والرعو�ة واألشجار الحراج�ة

مشروع استعمال حمأة الصرف الصحي في الزراعة ضمن نشاطات 

والذ� ینفذ �التعاون مع المر�ز العر�ي لدراسات المناط� الجافة 

قام فر�� العمل من إدارة �حوث الموارد الطب�ع�ة  ،واألراضي القاحلة

ومن مر�ز حمص ومن أكساد الخبیر العر�ي د.عبد المجید القادر� 

 ،2017 تشر�ن أول 29في  صبتحدید مواقع تنفیذ المشروع في حم

�ما تم الق�ام بجولة على دائرة �حوث الموارد الطب�ع�ة �حمص لتحدید 

  من المشروع.التحالیل التي ستنفذ ض
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Pilot Project on Drip Irrigation by Using Solar 
Energy: Concerning to the activities of pilot project on 
drip irrigation by using solar energy that financed and 
sported by the Food and Agriculture Organization of 
the United Nations (FAO), a meeting was held at the 
Ministry of Agriculture - Al-Baramka 19 November 
2017, with participating the FAO expert Dr. Wael Saif. 
The meeting was attended by the General Commission 
for Scientific Agricultural Research GCSAR - 
Administration of Natural Resources Research ANRR, 
the Ministry of Agriculture and Agrarian Reform 
(Directorate of Modern Irrigation Transformation, the 
Energy Directorate and the Directorate of 
Administrative Development) and the Ministry of 
Water Resources - General Commission for Water 
Resources.  
The meeting included a presentation: technical file of 
the project, which includes designing  of irrigation 
networks for the target area namely Al-Rabiah village 
- Homs governorate, designing  of technical 
specifications of drip irrigation systems, designing  of 
the solar system for drip irrigation system and results 
of soil and water analysis in the target area. It was 
agreed to send project full file to GCSAR after it was 
completed by the project team and translated by 
GCSAR and then send it to FAO to start 
implementation. 
 

 :المشروع إلىیهدف 

  تطو�ر استدامة نظم اإلنتاج الزراعي في المنطقة العر��ة، من

خالل ز�ادة إنتاج�ة محاصیل الحبوب، مع المحافظة على 

 .الموارد الزراع�ة

  تحسین دخل المزارع ومستو� مع�شته، من خالل تقلیل تكالیف

  .اإلنتاج الزراعي

 الحد من التأثیرات الكارث�ة للتغیرات المناخ�ة.  

 إعداد الكوادر ال�شر�ة المؤهلة في مجال نظام الزراعة الحافظة. 

 اإلرشاد الزراعي، وتسهیل عمل�ة نقل المعرفة  تفعیل دور

 .والتكنولوج�ا إلى أكبر شر�حة من المهتمین

The CA project aim to: 
 Improving the sustainability of agricultural 

production systems in the Arab region by 
increasing the productivity of grain crops, in 
addition to preserving the agricultural 
resources. 

 Improving farmer’s income and his living level 
by reducing agricultural production costs. 

 Reducing the catastrophic effects of climate 
change. 

 Strengthening capacity-building in field of CA. 
 Activate the role of agricultural extension, and 

facilitate the transfer of knowledge and 
technology to the largest number of concerned 
people 

 

  �التنق�� �استخدام الطاقة الشمس�ة:المشروع النموذجي للر� 

ضمن نشاطات هذه المشروع النموذجي الممول من قبل منظمة 

الفاو، فقد عقد اجتماع في مبنى وزارة الزراعة  –األغذ�ة والزراعة 

�حضور خبیر الفاو الد�تور وائل سیف.  2017تشر�ن ثاني  19

ة �حوث دار ضم االجتماع الهیئة العامة لل�حوث العل�مة الزراع�ة  (إ

الموارد الطب�ع�ة ومر�ز �حوث حمص)، ووزارة الزراعة واالصالح 

الزراعي (مدیر�ة التحول للر� الحدیث ومدیر�ة الطاقة ومدیر�ة 

 الهیئة العامة للموارد –التنم�ة االدار�ة)، ووزارة الموارد المائ�ة 

  المائ�ة.

� ذتضمن االجتماع عرضًا تعر�ف�ًا عن الملف الفني للمشروع وال

یتضمن تصم�م ش��ات الر� للمنطقة المستهدفة وهي قر�ة الر��عة 

محافظة حمص، والمواصفات الفن�ة لش��ات الر� �التنق��،  –

وتصم�م نظام الطاقة الشمس�ة، ونتائج تحلیل التر�ة والم�اه في 

المنطقة المستهدفة. وقد تم االتفاق على تسل�م هیئة ال�حوث 

 روع �عد انجازه من قبل فر�� المشروعالزراع�ة الملف الكامل للمش

 –وترجمته من قبل الهیئة ثم تسل�مه لمنظمة األغذ�ة والزراعة 

  الفاو بهدف البدء بتنفیذه.
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 Research Activates  النشاطات البحثیّة
تأثیر االجهاد المائي في أشــــــجار االجاص قید االثمار عند �حث: 

) % من االحت�ــاج المــائي 010-90-80مســـــــــتو�ــات مختلفــة (
الكــامــل �ــاســـــــــتخــدام الري �ــالتنق�ط في محطــة �حوث المختــار�ــة 

 �حمص
تم تقدیر كم�ات الم�اه المقدمة لمعامالت الدراســـــــــة وحســـــــــاب كفاءة 
اســــــــــــــتخــدام الم�ــاه لكــل منهــا. بلغــت الز�ــادة في المردود للمعــاملتین 

 - 52.17( على التوالي  %80مقـارنـة �المعاملة  %90و 100%
 %90و %80، و�لغ التوفیر في م�ــاه الري للمعـاملتین )% 13.04

 .%)20.38 -24.73التوالي (على  %100مقارنة مع المعاملة 
 %90على المعـــاملتین  % 100تفوق المعــــاملـــة ومنـــه نســــــــــــــتنتج 

حیث بلغ انتاج الثمار  %5على مســــــــتوى الدقة احصــــــــائ�ا  %80و
ــــ مقابل  2870لهذه المعاملة  ــــ للمعاملة  2650كغ /هـ  %90كغ /هـ

      

Effect of water stress on pear tree at different 
levels (80-90-100)% of total water 
requirement by drip irrigation at 
Al_Mukhtaria research station in Homes  
Irrigation water amounts and water and water 
use efficiency were estimated for each treatment. 
Increase in yield for the two treatment 100% and 
90% compare to the treatment 80% were  (52.17 
- 13.04 )% respectively. 
From previous, the treatment 100% has a 
superiority over both 90% and 80% at 5% truest 
level. Productivity equals to 2870 kg/h for the 
treatment (100%) whereas it equals to 2650 
kg/ha for the treatment 90%. 

  Cropwat و crop Aqua ببرنامج الر�اض�ة النمذجة استخدام
 الصفراء الذرة محصول �غلة للتنبؤ

 دقیق غیر �كون  أن �مكن  Cropwat الر�اضــــي البرنامج تبّین أن
 �اهالم وكم�ات الكامل الري   حالة في الصــفراء الذرة محصــول على

 مع دجی �شــــــكل أداؤه یتحســــــن نســــــب�ًا، في حین  العال�ة المضــــــافة
 تاجإن نقص عن جید مؤشـــر و�عطي المضـــافة الم�اه كم�ة انخفاض

 بینت  Aquacrop لبرنامج �النســـــ�ة أما عام. �شـــــكل الحب�ة الغلة
 بین تطابق وجود 2008و 2007 الموســــــــــمین في المقارنة نتائج
 1 من ســـــ�ةو�ن نتح التبخر الى �النســـــ�ة المحاكاة وق�م الفعل�ة الق�م
 اتالمنحن� تطابق الى و�النســــ�ة المعامالت. جم�ع وفي %19 إلى
 الغلة إنتاج أما ،2008 لموســـم %85 معاملة هو تطا�قا أقلها كان

 100 المعامالت من كل في المحاكى مع الواقع تطابق فقد  الحب�ة
 نتائج لىع بناء ننصـــــح أن �مكننا و�التالي الطر�قتین �كلتا %85و

 .نتائجه معظم لدقة AquaCrop النموذج �استخدام ال�حث

Research: Using Aquacrop and Cropwat to 
predict maize yield 
It was shown that Aquacrop could be not enough 
accurate in case of Maize with full irrigation and 
relatively high added amounts of irrigation water, 
while its performance becomes better with 
decreasing in amounts of irrigation water and it will 
it give a good indicator of overall grain yield 
reduction.  
For Aquacrop, the comparison results for the seasons 
2007 and 2008 showed that actual values and the 
simulation values were matched for evaporation of 
1% to 19% in all treatment. For curves matching, the 
lowest was for 85% treatment for the 2008 season. 
For the grain yield, actual value and simulation value 
were matched in both the 100% and 85%. From 
previous, we can recommend using AquaCrop 
model because of accuracy of most of its results. 

 :ور�ةالســ �الغا�ات المنتشــرة العاســلة الن�ات�ة األنواع دراســة �حث
تراوحت غزارة الندوة العســــــــــل�ة لألنواع المســــــــــجلة ما بین متوســــــــــطة 
اإلفراز �النســــ�ة للصــــنو�ر�ات، وجیدة عند الســــند�ان�ات، وممتازة في 

البلوطي أهم األنواع �اعت�اره مصـــــــــــــدر مهم  اللزاب. ُ�عد الســـــــــــــند�ان
ة على فظلحبوب الطلع الضــــــروري لتغذ�ة الحضــــــنة، و�التالي المحا

 قوة طوائف النحل.
 

Research: Honey plants species in Syrian forest: 
For recorded species, honeydew amount was 
average in Pinales and good in oaks and very good 
in Juniperus excels. Quercus infectoria Olive is the 
most important species because it is an important 
resource of pollen in order to feed the broods and 
make therefor the bee honey colony stronger. 
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 وعالقته المائي، الزراع�ة التر�ة انجراف درجات تصــــــنیف: �حث
 ط�طتخ/الجبل ظهر منطقة مســتو عل والفالحة الطبوغرافي �المیل
 ب�انات قاعدة

تم تصــنیف األراضــي الزراع�ة في منطقة الدراســة في حوض الروم  
خالل تحلیل الغر�ي وحوض ســـــــــــاله الشـــــــــــرقي إلى أر�ع مناطق من 

ومتا�عة الممارســــــات LAND SAT 8  المرئ�ة الفضــــــائ�ة لصــــــورة
فیها وتم حســـــــــــاب مســـــــــــاحة كل منها ونســـــــــــبتها المئو�ة من الحقل�ة 

 اتيالن� الغطاء المســـــــاحة اإلجمال�ة. و�ناء عل�ه تم اشـــــــتقاق شـــــــ�كة
 الغطــاء الن�ــاتي لكــل فئــة من فئــات اســــــــــــــتعمــاالت وتقــدیر معــامــل

 الن�اتي. والغطاء األراضي

Research: Classification of soil water erosion 
degrees and it relationship to topography and 
plowing in Daher Al-Jabal/Planning a database 
Land cover was classified at research area in 
Haoud Al-Room Al-Gharbee and Haoud Salah Al-
Sharki in to 4 regions by using LAND SAT 8 
satellite image and follow up field practices in 
each region and estimate the area of each one and 
its percentage of the total area. Based on the 
previous land use and land cover was estimated for 
each region. 

 ىلع المعالجة الصــحي الصــرف �م�اه الري  أثر تقی�م" �حث: �حث
 والنوع�ة الكم�ة الناحیتین من العلف�ة المحاصیل

على محصـــــــــول  2017-2016نفذ ال�حث في الموســـــــــم الشـــــــــتوي 
التر�تكالي في مركز ال�حوث العلم�ة الزراع�ة في الســـــــــلم�ة �التعاون 

لألراضــــــــــي القاحلة والجافة (أكســــــــــاد). فمن أجل مع المركز العر�ي 
طر�قتي ري (ســـــطحي، تنق�ط) �اســـــتخدام (م�اه عذ�ة، م�اه معالجة) 

، لكاملا الن�ات وزن نتاج�ة التال�ة: لكـل طر�قة، تم أخذ القراءات اإل
 .وزن األلف ح�ة (غ)، معامل الحصاد

 

Research: Effect of irrigation with treated 
wastewater on the quantitative and qualitative 
characteristics of fodder crops 
The research conducted during winter months of 
2016-2017 on Triticale at Salamya agriculture 
research center in collaboration with the Arab Center 
for the Studies of Arid Zones and Drylands (ACSAD).  
For two irrigation system (surface irrigation, drip 
irrigation) by using (fresh water, treated water) for each 
system, the following productive readings were taken: 
Total plant weight, harvest coefficient, 1000 grain 
weight (g). 

 �ةال�قول المحاصــیل �اســتخدام الحافظة الزراعة اســتخدام أثر �حث
 المائي التر�ة انجراف مكافحة على مختلفة زراع�ة دورات وفق

 القطر�ة مزار منطقة في الز�تون  حقول إنتاج�ة وعلى
�عـد زراعة الفول وحصــــــــــــــاده تبین لنا �أنه ال وجود لفروقات معنو�ة 
بین المعـــامالت ممـــا یـــدل على عـــدم تـــأثیر الزراعـــة الحـــافظـــة على 

تم و المنــاطق الرط�ــة حتى و�ــات�ــاع دورة زراع�ــة. التر�ــة الطین�ــة في 
في معـامالت التجر�ـة (زراعة تقلید�ة، زراعة  التر�ـة المنجرفـة تقـدیر

كل  د�عبـدون جحراثـة و�دون تغط�ة، زراعة بدون حراثة مع تغط�ة) 
 هطول مطري شـــــــــــــــدیــد (أیلول، كــانون األول، كــانون الثــاني، آذار)  

 .)سنةه/طن/(والكم�ة الكل�ة
 

Research: Impact of conservation agriculture with 
legume crops by different agricultural cycles on 
combat soil water erosion and on the Olive 
productivity in Mazar-Alktria 
After beans cultivation and harvesting, it was found 
that there weren't significant differences between the 
treatments, which means that conservation agriculture 
did not affect clay soil in the wet areas even by 
following an agricultural cycle.  
Soil drifting was estimated in the research treatments 
(Conventional, Uncultivated Uncovered, Uncultivated 
Covered) after each severe rainfall in (September, 
December, January, March) and the total amount 
ton/h/year. 
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 10: تجر�ة اســــــتجا�ة �عض أصــــــناف القمح الطري (�حوث �حث
) لمســـــــتو�ات مختلفة من التســـــــمید اآلزوتي مع تطبیق 6ودوما 

بین ت :مســـــتو�ات مختلفة من االحت�اج المائي �طر�قة الري �الرذاذ
 ظــاهر�ـــة بینفروق لل�حـــث وجود من نتـــائج التحلیـــل االحصـــــــــــــــائي 

معنو�ــــة بین الصــــــــــــــنفین في وزن الحــــب، في حین كــــانــــت الفروق 
). %100المســـــــــــتوى المائي (كان األفضـــــــــــل ، المســـــــــــتو�ات المائ�ة

وكانت الفروق ظاهر�ة بین المســـــــــتو�ات الســـــــــماد�ة واألفضـــــــــل هي 
د أن األفضـــــل من التوصـــــ�ة الســـــماد�ة اآلزوت�ة. ووج %25المعاملة

لسماد�ة لمستو�ات افي التفاعل بین األصـناف والمسـتو�ات المائ�ة وا
) مع %100مع المســــــــــتوى المائي األول ( 10هو الصــــــــــنف �حوث

 طن/هـ. 7.04حیث بلغ متوسط انتاجه  N1المستوى السمادي 
 

Research: Response of some Triticum aestivum 
varieties (Bohoth10 and Duma6 research) to 
different levels of nitrogen fertilizer with 
different levels of crop water requirement by 
using sprinkler irrigation 
Statistical analysis of the study showed insignificant 
differences between the two varieties in the grain 
weight, while differences were significant among 
water levels, (100%) was the best level. 
For the interaction between varieties, water and 
fertilizer, the superior variety was (Bohoth10) with 
water level (100%) and fertilizer level (N1), Its 
average production was 7.04 ton/ha 
 
 
 
 

 :العضــو�ة األســمدة من مختلفة ألنواع الز�تون  أشــجار اســتجا�ة
 ادســــــــم ومعاملة الغنم مخلفات ســــــــماد معاملة تفوقت النتائج بینت

ــا ــاً  الیور�  ثمــار من إنتــاجمن حیــث  معــامالتال �ــاقي على معنو�
 يف الز�تون  ثمار في الجافة لمادةل نســــــــــــ�ة أعلى �لغت. و الز�تون 
 ســــــــماد معاملة تفوقتو  ال�قر، مخلفات �ســــــــماد المســــــــمدة المعاملة
 وي الك�ما الســماد ومعاملة الشــاهد معاملة على معنو�اً  الغنم مخلفات

 لفاتمخ �ســماد التســمید كما زاد. الرطب الز�ت نســ�ة حیث من فقط
 �الیور�ا یدالتسم التر�ة، وقد أدى في المتاح الفوسفور نس�ة من الغنم
 النســـــــــ�ة ز�ادة لوحظ. ملحوظ �شـــــــــكل المعدني اآلزوت ز�ادة إلى

 تفل ةالتر�ة بإضــــاف في العضــــوي  والكر�ون  العضــــو�ة للمادة المئو�ة
 والیور�ا. الز�تون 

Research: Response of Olive trees to different 
types of organic fertilizers 
It was shown that there is statistically significant 
difference in Olive fruit production between the two 
treatments (sheep residues fertilizer, urea fertilizer) 
and other treatments. Highest percentage of olive 
fruit dry matter was in the treatment of cow residues. 
As well, only for wet oil percentage, treatment of 
sheep residues significantly exceeds the control 
treatment and chemical fertilizer treatment. 
Furthermore, using sheep residues fertilizer caused 
an increasing in available phosphorus in the soil, 
Using Urea fertilizer caused a distinguished 
increasing in mineral nitrogen. Also, adding Urea 
and olive pomace caused an increasing in organic 
matter and organic carbon. 
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 ظةمحاف في الز�تون  زراعة لمناطق الخصو�ي الواقع دراسة�حث: 
 GIS �استخدام لها الرقم�ة الخرائط وٕاعداد الالذق�ة

تم إخراج الب�انات على شـــــكل خرائط رقم�ة خصـــــو��ة لكل عنصــــــر 
ســـفور، (آزوت، فو من العناصــر الغذائ�ة الخصـــو��ة التي تم تحلیلها 

لقة متضمنة المستو�ات الخصو��ة المتعبوتاس، كر�ونات الكالسیوم) 
 فقیرة جدا).، فقیرة، متوسطة، �كل عنصر (عال�ة

 

Research: Study on soil conditions of Olive 
growing area in Lattakia and preparing digital 
maps for it using GIS 
Data was visualized into digital map for each 
analyzed nutrient (N, P, K, CaCo3) with fertility 
level of each nutrient (High, Moderate, Poor, Very 
Poor) 

 في الزراع�ة المحاصـــیل ل�عض  االاراضـــي مالئمة دراســـة�حث: 
 �اســـــــــتخدام الحال�ة �االســـــــــتعماالت ومقـارنتها حمـاة محـافظـة

 لىع الحصــول تم: الجغراف�ة المعلومات ونظم �عد عن االســتشــعار
 ،رقمنتها على والعمل)  1/50000( مق�اس الطبوغراف�ة الخرائط

 �طةخر  من تر�ة ب�انات منها القد�مة التر�ة ب�انات �عض جمعو 
المنجزة من قبل  ولبنان لســــــــــــــور�ا) 1/1000000( مق�اس االترب
 أخرى  تر�ة بب�انات دعمها تمو  1985 في -أكســــاد– العر�ي لمركز
 ملالع ســــیتم حماة، لمحافظة أســــاس تر�ة خر�طة إنتاج إلى لنصــــل
 إنتاج و الحقلي العمل �عدها لیبدأ للمقاطع حفر أماكن وتوق�ع علیها

 المالئمة تحلیل و�عدها) 1/50000( مق�اس النهائ�ة الترب خارطة
 .المختلفة االستخدام ألنماط

Research: Land suitability of some crops in 
Hama governorate and comparing it with current 
use by GIS/RS: 
Currently, 1:50000 topographic maps are going to be 
digitalized. Old soil data is collected now form 
1:1000,000 Syria and Lebanon soil map done by 
ACSAD in 1985 and it was supported by other soil 
data in order to product a soil base map for Hama 
governorate. Locations of soil profile will be set on 
the map to start field work later to analyze land 
suitability finally  

 مناطق وتحدید ســــــور�ا في للز�تون  البیئي الحزام خارطة إعداد
  انتشاره

 عتماداً ا  ســـور�ة في الز�تون  النتشـــار الحالي الوضـــع خرائط إعداد تم
 اعتمـــدت، حیـــث )GIS(  الجغراف�ـــة المعلومـــات نظم برامج على

، واألصـــــــــــــناف �الز�تون  المزروعة للمســـــــــــــاحة 2011 عام ب�انات
 تمو  .الز�تون  نتاج) إل2011-2006( من لألعوام الفترة متوســـــــــطو 

 المناطق حســب مصــنفة �الز�تون  المزروعة المســاحات خارطة إعداد
 على المســـــــاحات لتصـــــــنیف المجاالت طر�قة اخت�ار تمو  اإلدار�ة،
 .اإلدار�ة المناطق مستوى 

Research: Ecological map of Olive tree in Syria 
and its distribution 
By GIS, a map of current distribution of Olive tree 
in Syria was prepared by using 2011 data 
(cultivated area of Olive, Olive varieties 
distribution). Administrative divisions map of 
Olive cultivated area in Syria was prepared and 
symbolized by ranges. 
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 على اعتماداً  األمطار لمتوســــط النهائ�ة الخارطة إعداد كما تم •
 عام حتى 2000 عام من للفترة الشــــــــــهر�ة المطر�ة الب�انات
 .GIS  الجغراف�ة المعلومات نظم برامج نظم �استخدام 2011

 المزروعة للمســـــــــاحات المئو�ة �النســـــــــ�ة توزع خارطةوأُعدت  •
تبّین وقد ، 2011 عام في األشــــجار عددلو  إنتاجولإل ،�الز�تون 
 ما یلي: 

 كانت وٕانتاج أشـــــجار وعدد �الز�تون  مزروعة مســـــاحة أكبر -
 .حلب لمحافظة التا�عة عفر�ن منطقة في
 مناطق كافة هي وٕانتاج أشــــــــجار وعدد مســــــــاحة أصــــــــغر -

 .الحسكة محافظة
 

 �الز�تون على مســــــتوى  المزروعة المســــــاحات تم إعداد خارطة •
مقدرًة  2011لعام وعلى مســــتوى المناطق اإلدار�ة  المحافظات
 �الـ(هكتار)

ارطــــة توّزع عــــدد أشــــــــــــــجــــار الز�تون على خــــكمــــا تم إعــــداد  •
مقدرًة  2011وعلى مســـتوى المناطق اإلدار�ة لعام المحافظات 

 بـ (ألف شجرة)

على مســـــــــــــتوى  الز�تون  إنتاج متوســـــــــــــط أُعدت كذلك خارطة •
 2006 عام من وعلى مســــــــــتوى المناطق اإلدار�ة حافظاتالم

 .)طنمقدرة �الـ ( 2011 لعام
 

• A final map of average annual precipitation was 
prepared based on monthly data during the period 
from 2000 to 2011 by using GIS. 

• A map of the percentage of Olive tree cultivated 
areas, Olive tree production and Olive tree 
number in 2011 was prepared. The map showed; 
- Efreen in Aleppo governorate was the largest 

area cultivated of Olive tree and has highest 
production and number of Olive tree. 

- All area of Hasakeh governorate was the 
smallest area cultivated of Olive tree and has 
highest production and number of Olive tree. 

 

• A map of Olive Trees cultivated area was 
prepared at the level of governorates and at the 
level of administration divisions for 2011 
estimated in (ha) 

• Also, a map of the distribution of the number of 
olive trees was prepared at the level of 
governorates and at the level of administration 
divisions for 2011 estimated in (1000 trees) 

• Furthermore, A map of average production of 
olive was prepared at the level of governorates 
and at the level of administration divisions for 
the period from 2006 to 2011 estimated in (ha). 
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 Thesis العلیا الدراسات

الموارد إدارة �حوث  قامت اللجنة العلم�ة دكتوراه.مخطط بحث 
للمهندسة  الدكتوراه مناقشة مخطط �حث للتسجیل في درجة�الطب�ع�ة 

تأثیر مستو�ات من من مركز �حوث الالذق�ة �عنوان " "محار حشمة"
كمبوست مخلفات الت�غ على �عض الخواص الفیز�ائ�ة والك�م�ائ�ة 

 ". نمو وٕانتاج الذرة والحیو�ة للترب الرمل�ة وعلى 
وتأتي أهم�ة ال�حث من تعرض الن�اتات المزروعة في التر�ة الرمل�ة 
ألمراض فیز�ولوج�ة وتدني في كم�ة اإلنتاج ونوعیته، وذلك �سبب 
إرتفاع معدل اإلرتشاح فیها األمر الذي یؤدي إلى الفقد السر�ع لماء 

ه الم�ا الري وانغسال العناصر الغذائ�ة وما ینجم عنه من تلوث
الجوف�ه �األسمدة المعدن�ه المضافة كذلك قد یؤدي إلى ز�ادة كلفة 
اإلنتاج �سبب الحاجات المتزایدة لماء الري واألسمدة، ونظرًا لتوفر 
كم�ات هائلة من مخلفات الت�غ ولغناها �المادة العضو�ه والعناصر 

ة �المغذ�ة للن�ات والتي �مكن االستفادة منها في تخصیب الترب الرمل
وخصوصًا في الفترة الحال�ة حیث �عاني الفالح من قلة وغالء 

 األسمدة المعدن�ة وال�حث عن بدائل لهذه األسمدة.
 

PhD seminar: The scientific committee in 
Administration of Natural Resources Research 
discussed a research proposal for doctoral degree of 
Eng. "Mahar Hishma" from the Lattakia Research 
Center entitled "Effect of levels of tobacco residue on 
some physical, chemical and biological properties of 
sandy soil and the growth and production of maize." 
The importance of the research described from the 
exposure of cultivated plants in the sandy soil to 
physiological diseases and the low quantity and quality 
of production, due to the high rate of soil permeability 
which leads to the rapid loss of irrigation water and 
nutrients, and the consequent pollution of groundwater 
by increasing mineral fertilizers, this may also increase 
The cost of production due to the increasing needs of 
irrigation water and fertilizers. 
Concerning to the huge amounts of tobacco waste that 
contain organic matter and nutrients, we can use them 
to enrich sandy soils, especially in the current period 
where the farmer suffers from a lack and High prices 
of mineral fertilizers, so we can consider this kind of 
compost as  fertilizer alternatives. 
 

Publication النشر
 

 تم الحصول على موافقات نشر لألبحاث التالیة:
استعمال الم�اه غیر التقلید�ة في إنتاج محاصیل �حث �عنوان"  •

"، المجلة السور�ة لل�حوث الزراع�ة، موافقة على علف�ة آمنة

 .2018) حز�ران 2) العدد (5النشر، المجلد(

: تأثیر مستو�ات حمض الهیوم�ك والسماد �حث �عنوان  •

د.بدر في نمو غراس الرمان صنف حامض   NPKالمتوازن 

الدین جلب د. هدى خضرو فالحة م. مهند عبد الكر�م دندل 

مجلة �حوث جامعة حلب سلسلة  2017/ لعام 125العدد /

 العلوم الزراع�ة .

تأثیر المعاملة �أندول حمض البیوتر�ك في �حث �عنوان :  •

د.بدر الدین جلب   تجذیر العقل المتخش�ة للرمان الحامض

/ 125د. هدى خضرو فالحة م. مهند عبد الكر�م دندل العدد /

 .جامعة حلب سلسلة العلوم الزراع�ةمجلة �حوث  2017لعام 

 

Publication approvals: 
• "Using Non-Conventional water in safe 

fodder production" - Syrian Journal of 
Agricultural Research, vol. (5), No.(2) June, 
2018.  

• Effect of different levels of humic acid and 
balanced NPK on the growth of 
pomegranate seedlings, Dr. Badr Al-deen 
Jalab, Dr. Huda Khedro Falaha, Eng. 
Mouhanad Abdalkareem Dandal. No./125/, 
2017, Research Journal of Aleppo 
university- Agricultural Science Series. 

• Effect of Indole Butyric Acid on rooting of 
wooden cuttings of pomegranate., Dr. Badr 
Al-deen Jalab, Dr. Huda Khedro Falaha, 
Eng. Mouhanad Abdalkareem Dandal. 
No./125/, 2017, Research Journal of Aleppo 
university- Agricultural Science Series.  
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  No. 22 > Oct. 1, 2017 > 2017، تشر�ن األول 1> 22<العدد. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Soil, water, plant and fertilizers المخبریة التحالیل
 

 ةالســــــور� المحافظات في المنتشــــــرة مخابرها خالل من دارةاإل تقوم
 محللــةال العینــات عــدد بلغ حیــث .للفالحین مجــانــاً  التر�ــة بتحلیــل
  ســـــــــــماد عینة 1991 و ن�ات عینة 2960 و تر�ة عینة 5018

 .م�اه عینة 115و

Administration of Natural Recourse Research through its 
laboratories in Syria governorates analyses soil samples 
of farmers for free. Analyzed samples were 5018 soil 
samples, 2960 plant samples, 1991 fertilizer samples and 
115 water samples. 
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