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 تقديـ

 مؤسسةكىي  2001/ لعاـ 42كف /لقد تـ تأسيس الييئة العامة لمبحكث العممية الزراعية بالقان 

مرتبطة مباشرة بالسيد كزير الزراعة كاإلصبلح الزراعي. كجاء إنشاء الييئة بيدؼ استثمار الطاقات 

 البشرية العممية كالفنية في مجاؿ العمـك الزراعية كتسخيرىا لخدمة القطاع الزراعي في شتى التخصصات.

عضكيتو عشرة أعضاء مػف ذكم الخبرة كالكفاءة مف يشرؼ عمى إدارة الييئة "مجمس إدارة" يضـ في 

قرارالجيات المرتبطة كالمستفيدة مف خدمات البحث العممي الزراعي. حيث يتكلى المجمس   مناقشة كا 

بحكث العممية الزراعية كالبرامج البحثية كخطط البحكث كالدراسات السنكية كتحديد السياسة العامة لم

ارات كاألقساـ كالمراكز كالمحطات كالكحدات التنظيمية الضركرية لعمؿ أكلكياتيا، كاقتراح إحداث اإلد

قرار التقرير السنكم عف نشاطات الييئة. عداد مشركع المكازنة المالية لمييئة، كمناقشة كا    الييئة، كا 

كتنفيذ  ،االعامميف فييعمى اإلدارية كالمالية ك الييئة العممية ك اإلشراؼ عمى شؤكف  العاـ لمييئة مديراليتكلى 

كتمثيؿ الييئة في صبلتيا مع الجيات األخرل كأماـ القضاء، كتنفيذ خطط كبرامج  قرارات مجمس اإلدارة

عداد التقرير السنكم عف نشاطات الييئة، كقبكؿ اإلعانات كاليبات  عمؿ الييئة كتأميف مستمزماتيا، كا 

لمكافقة عمى المنح الدراسية كالتدريبية كالتبرعات المقدمة لمييئة كالتعاقد مع الخبراء كأصحاب الخبرات كا

كفؽ القكانيف كاألنظمة  كاالطبلعية كدعكات المشاركة في المؤتمرات كاالجتماعات كالندكات العممية

النافذة، كمنح المكافآت التشجيعية لمعامميف في الييئة في حدكد االعتمادات المرصدة بعد مكافقة السيد 

 .كزير الزراعة

سعى ألف تحيث  بالبحث العممي الزراعيالريادة كالتميز في كافة المجاالت المتعمقة إلى  تتطمع الييئة

في مجاؿ البحث العممي الجميكرية العربية السكرية  ُيبرز دكر دكليةك  محمية كعربيةككف نقطة إشعاع ت

لمكارد الزراعي، إضافةن إلى تحقيؽ فعالية البحث العممي الزراعي في خدمة المجتمع كتنمية البيئة كا

الطبيعية بما يتفؽ مع المعايير القياسية لجكدة البحث العممي. كما تسعى الييئة كمف أجؿ تحقيؽ رسالتيا 

إلى استخداـ العمـ كاالبتكار كاإلبداع لتعزيز األمف الغذائي كاالستدامة كالربحية لقطاع الزراعة كاألغذية 
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يجاد اك بما يسيـ في تحقيؽ التنمية الريفية الشاممة،  لبيئة المحفزة لمتعمـ كاإلبداع كالبحث العممي كتكظيؼ ا 

 التقانات المبتكرة كبناء الشراكات الفاعمة التي تخدـ قضايا القطاع الزراعي السكرم.

غناءتطكير  عمىالييئة العامة لمبحكث العممية الزراعية  تعمؿ  الزراعي باعتباره ركيزةالبحث العممي  كا 

كاف أىمية البحث العممي الزراعي تكمف في استخداـ األساليب الفنية . يفي بناء االقتصاد الكطن أساسية

الحديثة في اإلنتاج كالقياـ ببحكث زراعية ذات نكعية عالية كتطبيقية، تساىـ في تحسيف نكعية المنتجات 

في مكجات الجفاؼ متمثمة ال . كعمى الرغـ مف الصعكباتض التكاليؼيكالمحافظة عمى المكارد كتخف

أسعار مستمزمات اإلنتاج الزراعي ارتفاع ك ضعؼ التسكيؽ الزراعي، ك ، ة كتفتت الحيازات الزراعيةالمتكرر 

فإف جيكدان كبيرة تبذؿ مف قبؿ الباحثيف اإلنتاج بشكؿ ممحكظ،  كميات ـ في خفضسيمما ي كغيرىا

ستكل البحث العممي، كالفنييف كجميع الكادر العامؿ في الييئة العامة لمبحكث العممية الزراعية لبلرتقاء بم

استنباط أصناؼ جديدة برامج كاستراتيجيات تعمؿ عمى  مما يساىـ في تطكير القطاع الزراعي، مف خبلؿ

مف مختمؼ المحاصيؿ الزراعية تتيح زيادة اإلنتاجية لتأميف الطمب المتزايد عمييا سكاءن لمسكؽ المحمية أك 

كالتي ليا ميزة نسبية كالبحث  ،لمظركؼ المناخية البيئيةكاالىتماـ بالمحاصيؿ الزراعية المبلئمة  ،لمتصدير

إضافة لبلىتماـ بالمحاصيؿ ذات االحتياج المائي القميؿ  ،عف محاصيؿ جديدة تبلئـ البيئة السكرية

كالتركيز ، كترشيد استخداـ مدخبلت اإلنتاج كتحسيف نكعية المنتجات الزراعية اإلنتاج كتحسيف تقانات

ليندسة الكراثية كتطبيؽ نتائجيا كنشرىا يكاني كاالىتماـ ببحكث التقانة الحيكية كاعمى بحكث اإلنتاج الح

 في حقكؿ المزارعيف كالمربيف، مما يسيـ في زيادة دخؿ المزارع، كتحسيف مستكل معيشتو، كتحقيؽ التنمية

 .ةالسكري ةالعربي الجميكريةالشاممة في  الريفية كالزراعية

 
 المدير العاـ                                                            
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 :مقدمة أكالن:
تعتبر التنمية الزراعية الجزء األىـ مف عممية التنمية المستدامة في سكريا كغايتيا اإلنساف حاضران         

بات كمستقببلن كاىـ كاجبات ىذه التنمية أف تضمف نمكان زراعيان يتكازف مع ضغط النمك السكاني كالمتطم
المتزايدة كتتميز سكرية بتنكع البيئات الزراعية المبلئمة لمختمؼ أنكاع الزراعات المنتشرة في حكض البحر 

بما يمبي حاجة  األبيض المتكسط إضافة إلى التنكع في اإلنتاج الزراعي بشقيو النباتي كالحيكاني
 االستيبلؾ المحمي كالتصنيع كالتصدير.

حسيف كفاءة استخداـ المكارد الزراعية مف خبلؿ تقديـ الخدمات تسعى الحككمة في سكرية إلى تك 
التعميـ  -اإلرشاد  –مشاريع التنمية الريفية  –استصبلح األراضي  -المساعدة )البحكث العممية الزراعية 

تكفير الغراس المثمرة كالحراجية ......( كاالستثمارات الحككمية كتحسيف ظركؼ  -التأىيؿ كالتدريب –
كاالستثمار الزراعي بشقيو النباتي كالحيكاني بما يتناسب مع أىداؼ التنمية المستدامة في القطر اإلنتاج 

مف الغذاء الذم يمبي متطمبات األمف الغذائي كالصناعات الكطنية ، كتشغيؿ اليد  يفي تحقيؽ القدر الكاف
جو تطكر القطاع الزراعي العاممة، كتحقيؽ فائضان لمتصدير. كلكف في نفس الكقت تكجد ىناؾ تحديات تكا

 كالتي تتطمب المزيد مف تطبيقات البحث العممي كمف خبلؿ التعاكف مع الكزارات األخرل ذات العبلقة.

ال تزاؿ المكارد األرضية تعاني مف الكثير مف التحديات كتعرض بعض أجزاء األراضي لفقداف 
بيعية مف جفاؼ كقمة اليطكالت المطرية الخصكبة كالتممح كالتمكث كالتدىكر نتيجة الظركؼ المناخية الط

إضافة إلى العامؿ البشرم كعمميات التكثيؼ الزراعي كعدـ االلتزاـ بالدكرات الزراعية المناسبة كبالتالي 
الزراعية إلى  كتفتت الحيازاتانخفاض اإلنتاجية، مما يتطمب إعادة استصبلح ىذه األراضي كتأىيميا 

 دـ اتخاذ خطكات جادة لمحد مف ىذه الظاىرة.حدكد تعيؽ االستثمار كالمكننة كع

كبغية المحافظة عمى المكارد المائية كالتقميؿ مف العجز المائي يجب التركيز عمى استخداـ تقانات 
الرم الحديث كتقانات حصاد المياه كاستنباط األصناؼ المقاكمة لمجفاؼ كاألقؿ استخدامان لممياه كاالعتماد 

 االستيبلؾ األقؿ لمماء.راعية ذات عمى الدكرات الز 

القطاع الزراعي أىمية كبيرة في أكلكيات التنمية االقتصادية كاالجتماعية في سكرية.  تحتؿ تنمية
كازدادت أىمية تنمية االستثمارات الزراعية في السنكات األخيرة لتحقيؽ األمف الغذائي كالحد مف اتساع 

ي المكارد النفطية. حيث كاف اىتماـ الحككمة الفجكة الغذائية بيف العرض كالطمب كتعكيض النقص ف
مكجيا لزيادة االستثمارات الزراعية التي مف شأنيا دعـ البنية التحتية الزراعية مف خبلؿ إقامة السدكد 
قامة الطرقات الزراعية ...الخ، كدعـ  كشبكات الرم العامة كاستصبلح األراضي كدعـ البحث العممي كا 

 قطاعات.مار الزراعي لكافة الاالستث
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 :اإلستراتيجيػات العامة لمزراعػة في سكرياثانيان: 

 :سكريا حسب كزارة الزراعة بما يمي تتمثؿ األىداؼ العامة لقطاع الزراعة في

 .تحقيؽ األمف الغذائي كتكفير حاجة االستيبلؾ الكطني مف السمع الغذائية الحياتية -2

كاالستثمار االقتصادم المرشد ليا، ( مراعي أرض، مياه، غابات،)استدامة المكارد الطبيعية  -1
 كالمحافظة عمييا مف التدىكر كاالستنزاؼ كالتمكث.

 تسكيؽ المنتجات الزراعية. -3

 تكسيع دكر النظاـ المصرفي في التمكيؿ كالتأميف كالضماف الزراعي. -4

سات التنمية مع الحد مف الفقر بتنمية ريفية شاممة تساىـ في تحسيف دخكؿ المنتجيف كتكامؿ سيا -5
 القطاعات األخرل.

 مف البحث الزراعيكمياميا بتطكير  العامة لمبحكث العممية الزراعية حددت أىداؼ الييئةكقد 
مكانيات التطكير، ككضع استراتيجيات  خبلؿ دراسة الكضع الراىف لمزراعة في سكرية كتحديد المشاكؿ كا 

الزراعية كتحسيف نكعية المنتجات الزراعية  بحكث طكيمة األمد كخطط عمؿ مرحمية لرفع اإلنتاجية
كخفض تكاليؼ اإلنتاج كالمحافظة عمى المكارد الطبيعية الزراعية كتطكيرىا، كتطكير القدرات الفنية 
قامة عبلقات عممية كشراكات مع مراكز البحكث الزراعية العربية كالدكلية كاألجنبية  كالعممية لمباحثيف، كا 

السكرية كالجيات المستفيدة مف نتائج البحكث الزراعية، كتنفيذ مشاريع بحكث كمع كافة الجيات العممية 
متطكرة كخاصة في مجاالت بحكث التقانات الحيكية كالرم الحديث كالجفاؼ كاإلنتاج الحيكاني 
كمكاصفات المنتجات الزراعية كالزراعة العضكية، كربط البحكث الزراعية مع أجيزة التخطيط كاإلرشاد 

الفبلحيف كالقطاع الخاص بما يمكف مف التسريع بتطبيؽ نتائج البحكث الزراعية كربطيا مع الزراعي ك 
في تتكفر لدل ىيئة البحكث الزراعية بنى تحتية متعددة ىذا ك التنمية الزراعية كاالقتصادية الشاممة. 

يؽ كصكالن إلى عممية قادرة عمى تخطيط كتنفيذ األنشطة البحثية بركح الفر ، كأطر التابعة ليامراكز ال
 .القطاع الزراعي كالتنمية الريفية تكبللمش المطمكبة الحمكؿ
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 :الييئة العامة لمبحكث العممية الزراعية محاكر البحث العممي في –ثالثان 

  :إدارة بحكث المكارد الطبيعية

  الزراعية.اإلدارة المتكاممة كالمستدامة لممكارد الطبيعية لؤلغراض 

  اعي مف خبلؿ تحسيف كفاءة استخداـ المدخبلت الزراعيةزيادة اإلنتاج الزر.  

  الزراعي.إيجاد المعايير القياسية الستخداـ المياه غير التقميدية في الرم 

  لمتربة.مكافحة التصحر كتثبيت الكثباف الرممية كالحد مف االنجراؼ المائي كالريحي 

 المختمفة.ظركؼ المناخية إيجاد المعادالت السمادية المتكازنة لكافة الزراعات في ال 

  المختمفة.ترشيد كتحسيف كفاءة استخداـ األسمدة 

  كالمراعي.تنمية كتطكير الغابات كالمناطؽ الحراجية 

  الطبيعية.استخداـ النمذجة الرياضية في إدارة المكارد 

  رفع الكفاءة العممية لمباحثيف مف خبلؿ تنفيذ برامج التدريب الداخمي كالخارجي كاإليفادات
 .الدبمـك كالماجستير كالدكتكراه لدراسية عمى مستكلا

  تقديـ الخدمات الفنية اإلرشادية في مجاؿ إدارة كترشيد استخدامات المكارد الطبيعية مف
 .خبلؿ تقديـ حزمة تكنكلكجية متكاممة لمفبلحيف كالمزارعيف

 :المحاصيؿ بحكث إدارة

  العدس  –ذرة  –الشعير  –استنباط أصناؼ كتقييـ طرز كراثية مدخمة مف القمح-
 المحمية.الفكؿ مف أجؿ اعتمادىا كأصناؼ مبلئمة لمبيئة  – الحمص

  فكؿ الصكيا العتماد المبلئـ منيا في  –عباد الشمس  –تقييـ مدخبلت مف الشكندر
 .ةسكريفي الزراعة 

  معدؿ  –طريقة الزراعة  –الزراعة المناسب  )مكعدإيجاد الحزمة المتكاممة لكؿ محصكؿ
 .الزراعية ...( الدكرة-البذارمؽ ع –ار البذ

  إلكثارىا كتكزيعيا عمى تزكيد المؤسسة العامة إلكثار البذار بنكيات األصناؼ المعتمدة
 .المزارعيف
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 القطف: بحكث إدارة

  القطف.استنباط أصناؼ جديدة مبلئمة لمناطؽ زراعة 

  المعتمدة.تزكيد المؤسسة العامة إلكثار البذار بنكيات األصناؼ 

  القطف.المكافحة المتكاممة لمحصكؿ 

  ة.نالمكنالمعامبلت الزراعية المناسبة لمحصكؿ القطف بما فييا  

 البستنة: بحكث إدارة

  نتاج األشجار المثمرة كالخضار كالنباتات البستانية األخرل بما يخدـ تطكير زراعة كا 
 الزراعية.خطط التنمية 

  لمتكصؿ لمنتج سميـ مف  طبية( نباتات-خضار –تنشيط الزراعة العضكية أشجار مثمرة
 الصحية.الناحية 

  كضع خريطة زراعية النتشار أنكاع كأصناؼ األشجار المثمرة كالخضار كمناطؽ التكسع
 المبلئمة.

  استنباط أصكؿ كأصناؼ جديدة مبلئمة لمبيئة السكرية ذات مكاصفات إنتاجية كتسكيقية
 جيدة.

 جراء بحكث التحسيف الكراثي ليا  تكصيؼ كتقييـ الطراز الكراثية كاألصناؼ المحمية كا 
 التربية.كاالستفادة منيا في برامج 

  حصر األصكؿ البرية ألشجار الفاكية كالخضار كالنباتات الطبية كالزىرية كجمعيا في
 الكراثية.المجمعات 

  دراسة المعامبلت الزراعية كالزيادة اإلنتاجية كتحسيف مكاصفات المنتج كجكدتو كخفض
 الحصاد.إنتاجو كمعامبلت ما بعد تكاليؼ 

  جراء بحكث لدراستيا مف حيث مكاصفاتيا كمدل  تأقمميا.إدخاؿ أنكاع كأصناؼ جديدة كا 

  الفيركسية.تزكيد المشاتؿ باألصكؿ كاألصناؼ المكثكقة الخالية مف األمراض 

  نتاج األعداء الحيكية لمختمؼ آفات الحمضيات كالزيتكف حصر كتصنيؼ كتربية كا 
 .الكقايةيات كغيرىا بالتعاكف مع إدارة كالتفاح
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 الحيكانية:إدارة بحكث الثركة  

  المحمية.التربية كالرعاية كالتحسيف الكراثي لمحيكانات 

  كالمراعي.التغذية كاألعبلؼ 

  الحيكية.فيزيكلكجيا الحيكاف كالتقانات 

  الحيكانية.الصحة 

  اإلرشادية.نقؿ التقانة كتنفيذ بعض األعماؿ 

 : كاالجتماعية االقتصادية الدراسات ثبحك  إدارة

 .اقتصاديات اإلنتاج الزراعي النباتي كالحيكاني كاالستخداـ األمثؿ لممكارد الزراعية 

 .إدارة المزارع كالتسكيؽ الزراعي 

 .تقييـ المشاريع كدراسات الجدكل 

 .تحميؿ السياسات الزراعية 

  الفقر كتمكيف المرأة الريفية كالحد مفالتنمية الريفية. 

  مف خبلؿ تطبيؽ كتبني التقانات الزراعية كتحديد  العممية الزراعية نتائج البحكثاستثمار
 أىـ المشاكؿ كالصعكبات.

 .الفجكة اإلنتاجية بيف البحكث كالمزارعيف 

 : الكراثية األصكؿ قسـ

 كثارىا.ع المكارد الكراثية كتكثيقيا جم  كا 

 .كثارىا  تقييـ كتكصيؼ كدراسة المدخبلت كا 

 ث تكنكلكجيا األغذية: قسـ بحك 

 .تحديد جكدة إنتاج المنتجات الزراعية الغذائية 

 .حؿ المشاكؿ التصنيعية التي تصادؼ قطاع صناعة المكاد الغذائية الزراعية 

  تكصيؼ المنتجات الزراعية الغذائية التي تحمؿ مؤشران جغرافيان.  

 .سبلمة المنتجات الزراعية الغذائية 
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 : يةقسـ بحكث التقانة الحيك  

  التكصيؼ الجزيئي كتحديد البصمة الكراثية كدراسة التباينات الكراثية لمنباتات االقتصادية
 اليامة )القمح كأشجار الفاكية كالخضار كالنباتات الطبية كالنباتات الرعكية(.

  التكصيؼ البيككيميائي لبعض أصناؼ القمح الطرم لتحديد أفضميا مف حيث النكعية
 كصناعة الخبز.

 ار الخضرم الدقيؽ لمعديد مف األنكاع النباتية اليامة اقتصاديان اإلكث. 

  تطكير تقنية التحكير الكراثي باستخداـ مكرثات المقاكمة لؤلمراض كاإلجيادات البيئية مف
 أجؿ إنتاج النباتات الميندسة كراثيان.

 يةالمحم األسكاؽ في المكجكدة المنتجات بعض في كراثيان  معدلة مكاد كجكد عف الكشؼ 
 .السكرم
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 :لإلدارات كاألقساـ المستقمة بحثيةالخطط التنفيذ  رابعان:
 :1024 عاـ كالمنفذة المخططة كالتجارب كالبحكث الدراسات عددك  التنفيذ نسب

 نسب التنفيذ % عدد األبحاث المنفذ عدد األبحاث المخطط مجاؿ البحث

 8122 91 221 بحكث كقاية النبات

 9727 156 161 بحكث المحاصيؿ

 8520 52 60 بحكث الثركة الحيكانية

 8523 286 128 بحكث البستنة

 200 60 60 بحكث المكارد الطبيعية

 8523 19 34 بحكث القطف

 8527 36 41 بحكث الدراسات االقتصادية كاالجتماعية

 8425 11 16 بحكث األصكؿ الكراثية

 80 19 36 بحكث تكنكلكجيا األغذية

 7823 47 60 كيةبحكث التقانات الحي

 87.75 812 915 مجمكعال
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 :ييئةال في العممي البحث عمى المالي اإلنفاؽ كاقع خامسان:

مميكف  444حكالي  1024بمغت الميزانية االستثمارية لمييئة العامة لمبحكث العممية الزراعية لمعاـ المالي 
 ؿ.س مكزعة كما يمي:

2014لعاـ يئة لميتكزع الميزانية االستثمارية يبيف جدكؿ   
 %نسبة التنفيذ الباقي اإلنفاؽ االعتماد اسـ المشركع

 0 0 0 0 أراضي
نشاءات كمرافؽ  9.38 28591852 2960148 31552000 مباني كا 

 45248 10903225 9096775 20000000 آالت كمعدات
 0 0 0 0 كسائؿ نقؿ كانتقاؿ
 9928 9865 4990135 5000000 عدد كأدكات كقكالب

 98207 96213 4903787 5000000 كمعدات مكاتبأثاث 
 0 0 0 0 ثركة حيكانية
 99213 2294926 154005084 155200000 نفقات تأسيس
 52257 220050492 117197509 227248000 ركاتب كأجكر

 66.02 150846562 293153438 444000000 المجمكع

 2014 لعاـ الييئة في (إدارية–فنية-بحثية)العاممة  القكل سادسان:

 :الصفةالفني بحسب البحثي ك تكزع الكادر  6-1
 العدد التكصيؼ
 177 باحث

 109 مساعد باحث أكؿ
 297 مساعد باحث

 188 حممة ماجستير غير مكصفيف
 779 ميندسيف غير مكصفيف

 :تكزع العامميف في الييئة حسب الحالة التعميمية -6-4
 العدد الشيادة
 205 دكتكراه  
 247 ماجستير

 1298 إجازات جامعية
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 حسب االختصاص جامعيةتكزع العامميف الحاصميف عمى اإلجازات ال -6-5
 العدد الشيادة

 1016 ىندسة زراعية
 19 اقتصاد
 26 حقكؽ

 27 كيرباء كمكانيؾ
 39 ىندسة مدنية
 31 طب بيطرم
 140 أخرل
 1298 المجمكع

 حسب االختصاص: )المراحؿ فكؽ الثانكية( يدعمتكزع العامميف الحاصميف عمى شيادة  -6-6
 العدد اسـ المعيد
 1 معيد حراج
 8 معيد إحصاء
 184 معيد زراعي
 30 معيد بيطرم
 16 معاىد ىندسية
 38 معيد تجارم

 186 أخرل
 463 المجمكع

 ة:ثانكيتكزع العامميف الحاصميف عمى شيادات ال -6-7
 العدد الشيادة

 164 ثانكية عامة
 7 كية تجاريةثان

 43 ثانكية بيطرية
 109 ثانكية زراعية
 11 ثانكية صناعية

 20 أخرل
 354 المجمكع

 :التعميـ األساسيالعامميف الحاصميف عمى شيادات  -6-8
 العدد الشيادة

 1940 إعدادية كما دكف
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 :2014أىـ المنجزات العممية في الييئة العامة لمبحكث العممية الزراعية لعاـ  - بعان سا
 :إدارة بحكث المكارد الطبيعية -7-1
  %.85كنسبة التنفيذ  51المنفذ منيا  ،بحث 60عدد البحكث اإلجمالية  -
 :نتائجالأىـ -
 قسـ بحكث االحتياجات المائية كتقانات الرم: -7-1-1
، %80تقدير االستيالؾ المائي لنبات الخيار بطريقة الرم بالتنقيط كفؽ معامالت مائية مختمفة ) -1

في محطة بحكث جميف بدرعا  :%( مف السعة الحقمية كمقارنتيا مع الشاىد )كما يركم الفالح(90
 % كالمعاممة200مف االحتياج المائي عمى المعاممة  %90لمصنؼ مكسيمكس تفكقت معاممة الرم 

 11680/ىػ كبمغ مردكد الثمار 3ـ 1849االحتياج المائي الصافي  الشاىد كما يركم الفبلح حيث بمغ
كبمغ معامؿ المحصكؿ حسب عبلقة حكض التبخر  3كغ/ـ 7296كغ/ىػ كما بمغت كفاءة استخداـ المياه 

 0.3 -  0.55 – 0.48-  0.22تكاليآب عمى ال –تمكز  - حزيراف – لؤلشير أياركبلس 

نفذ البحث في محطة بحكث جميف بيدؼ  :التقرير الفني لدراسة االحتياج المائي لغراس الرماف -2
( % مف السعة الحقمية 80،70 ،90سة االحتياج المائي لغراس الرماف كفؽ معامبلت مائية مختمفة )درا

 8مقارنة بالشاىد )كما يركم الفبلح( كتـ استخداـ طريقة الرم بالتنقيط حيث تـ استخداـ نقاطات تصريؼ 
% 90كتمتيا معاممة /ىػ 3ـ2715 ئي كاف لمعاممة الشاىد أعمى قيمةفي مجاؿ االستيبلؾ الما .ليتر/سا
% 70/ىػ ككانت المعاممة 3ـ 2422% مف السعة الحقمية بمقدار  80 /ىػ تمتيا المعاممة3ـ 2462بمقدار 

 ./ىػ2373استيبلكان لممياه بمقدار مف السعة الحقمية األقؿ 
مجمكعة ىجائف اليكسفي( باستخداـ عمى أشجار الحمضيات ) قدير االحتياج المائي كنظاـ الرمت-3

في  ( كطريقة الرم السطحي )الحمقات(المرشات المكضعية –البابمر  –يط التنقالرم المكضعي )طرؽ 
% بيف الرم بالتنقيط كالرم بالبابمر 5% ك2 مستكلكجكد فارؽ معنكم عند  لكحظ محطة زاىد بطرطكس:
كلكحظ كالرذاذ  % بيف الرم بالبابمر5 مستكلكلكحظ كجكد فارؽ معنكم عند  .كالرذاذ كالرم السطحي

الرم السطحي ككذلؾ يكجد فارؽ معنكم % بيف الرم بالبابمر ك 5ك  %2 مستكلعند كجكد فارؽ معنكم 
كبمغ االستيبلؾ المائي الصافي لممعاممة  .% بيف الرم بالرذاذ كالرم السطحي5% ك 2 مستكلعند 

لتالي مرحمة السككف /ىػ مكزعنا حسب األطكار الفينكلكجية عمى الشكؿ ا3ـ 7423المتفكقة الرم بالتنقيط 
/ىػ 3ـ 163مرحمة نمك الطركد كاإلزىار كالعقد /ىػ ك 3ـ 46 النسبي كبداية سرياف العصارة كانتفاخ البراعـ

/ىػ كمرحمة النضج الفيزيكلكجي كنياية الطكر كالقطاؼ 3ـ 6326ازدياد حجـ الثماركمرحمة نمك الطركد ك 
الزيادة في المردكد عمى الشاىد كغ/شجرة ك  20025ك طف/ىػ أ 4021/ىػ كما بمغ اإلنتاج مف الثمار3ـ 788
 %. 1729بة التكفير في مياه الرم كنس 3كغ/ ـ 522%  كما بمغ معدؿ استخداـ مياه الرم الكمية 67.4
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)تنقيط، مرشات منخفضة(  المائي باستخداـ طرؽ كتقنيات الرم المكضعياالحتياج -4
 :طة بحكث الرم في ريؼ دمشؽ بالنشابيةفي محكالسطحي)حمقات شرائح( عمى أشجار الزيتكف 

شرائح( مف  –حمقات  –أظيرت النتائج تفكؽ الرم بالتنقيط عمى طرؽ الرم األخرل )مرشات منخفضة 
عمى  معنكيان تفكقت معاممة الرم بالتنقيط عمى بقية المعامبلت  كحيث المردكد ك كفاءة استخداـ المياه، 

كبمغ االستيبلؾ المائي الصافي لممعاممة المتفكقة كمتكسط  % بداللة إحصائية عالية5% ك2المستكييف 
/ىػ بعدد إجمالي 3ـ 3345/ىػ كالكمي 3ـ 1888( 1020 – 1006خبلؿ سنكات الدراسة مف عاـ )

/ىػ كبالتالي 3ـ 3307% كبمغ مجمكع السقايات الكمية المقدمة 90سقاية بكفاءة رم تساكم  24لمسقايات 
ك بمغ المردكد لممعاممة المتفكقة  .% عف الرم السطحي بالشرائح )الشاىد(35تكفير في مياه الرم بنسبة 

% عف الرم السطحي بالشرائح )الشاىد(، كحققت معاممة الرم بالتنقيط 9كغ/ىػ بزيادة مقدارىا  4531
في الرم السطحي  3كغ/ـ 0281، بينما لـ تتجاكز 3كغ/ـ 2237أعمى كفاءة الستخداـ المياه كمقدارىا 

( %9) كالحمقات %(33) لشاىد( كبمغت النسبة المئكية لمتكفير بمياه السقاية لممعامبلت المرشاتشرائح )ا
( %4) كالحمقات %(6) مقارنة بالمعاممة الشرائح كالنسبة المئكية لمزيادة في المردكد لممعامبلت المرشات

 . 3( كغ/ـ0281-0294 -2237ككفاءة استخداـ المياه ) مقارنة بالمعاممة الشرائح
 -لمعرشات الكرمة )صنؼ حمكاني كزيني( مف خالؿ الرم المكضعي /تنقيط المائي االحتياج دراسة-5

بينت النتائج المتحصؿ عمييا حيث  :% مف السعة الحقمية في محطة بحكث كتياف75رش/المركية عند 
ر أم فركؽ أف استخداـ الرم بالتنقيط كالرش المكضعي )ميني سبرنكمر( في رم معرشات الكرمة لـ تظي

ىػ في حيف بمغ /3ـ 5990بمغ االستيبلؾ المائي الكمي بشكؿ عاـ  فقدفي قيمة االستيبلؾ المائي لمعرائش 
عند الصنؼ الزيني كالحمكاني مف  mini sprinklerبػ اعمى استيبلؾ مائي صافي سكاء بالرم بالتنقيط أك 

/ىػ بالتنقيط كما 3ـ 1210ك  mini sprinklerبػ /ىػ 3ـ 1196خبلؿ طكر النمك الحجمي لحبات العنب 
بينت النتائج أف أفضؿ طريقة يمكف االعتماد عمييا في حساب االحتياج المائي لمعرشات الكرمة في 

كبمغت كفاءة استخداـ مياه الرم الكمية بالتنقيط لمصنؼ  Aمنطقة إجراء الدراسة ىي عبلقة كبلس 
كبالنسبة لدراسة الجدكل  mini sprinklerبػ  عند الرم 3كغ/ـ 326في حيف بمغت  3كغ/ـ 4الحمكاني 

ح الصافي عمى الرم بالرش المكضعي باالقتصادية لمبحث تبيف أف الرم بالتنقيط تفكؽ مف حيث قيمة الر 
بالنسبة لمرم بالتنقيط عند الصنؼ  األفضؿ تأف قيمة الربح الصافي كانك كالحمكاني. عند الصنؼ الزيني 

  عند الرم بالرش المكضعي(. % 43كقيط % عند الرم بالتن70الحمكاني )
تقدير االحتياج المائي كنظاـ الرم ألشجار الجاتركفا باستخداـ تقنية الرم بالتنقيط كفؽ نسب -6

 :( %50, 70, 90مئكية مختمفة مف السعة الحقمية ) 
بمغ /ىػ في حيف 3ـ 2600% مف السعة الحقمية بمغ االستيبلؾ المائي الصافي 90المعاممة المائية 

 كغ.  24المردكد 
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/ىػ في حيف بمغ 3ـ 2200% مف السعة الحقمية: بمغ االستيبلؾ المائي الصافي 70المعاممة المائية 
 كغ.  15المردكد 

/ىػ في حيف بمغ 3ـ 1919% مف السعة الحقمية: بمغ االستيبلؾ المائي الصافي 50المعاممة المائية 
 كغ.  6المردكد 

 كغ.  3طرم: بمغ المردكد المعاممة المائية الشاىد الم

 
 

حقمية عمى مردكد تأثير استخداـ تقنيات الرم المكضعي حسب نسب مئكية مختمفة مف السعة ال-7
في  كشاىد سطحي( في ظركؼ سيؿ عكار، % 75 ،% 90الرم بالتنقيط الداخمي ) الككسا باستخداـ

% 75( عمى المعاممة الثانية % مف السعة الحقمية 90تفكقت المعاممة األكلى ): محطة زاىد بطرطكس
% كتفكقت المعاممة األكلى عمى المعاممة الثالثة الشاىد )سطحي( بفارؽ 5 مستكلبفارؽ معنكم عند 

% مف السعة الحقمية( عمى المعاممة الثالثة 75)% كتفّكقت المعاممة الثانية  2% ك5 مستكلمعنكم عند 
 التالي:كانت النتائج كك % 5 مستكلالشاىد بفارؽ معنكم عند 

 :% مف السعة الحقمية( 90) المعاممة األكلى
 12بمغ متكسط اإلنتاج مف الثمار ، ك /ىػ3ـ 2152/ىػ كالكمي 3ـ 2071بمغ االستيبلؾ المائي الصافي 

 ،% 91متكسط كفاءات الرم: التكزيع بمغ ، ك 3/ ـ2625بمغ معدؿ استخداـ مياه الرم الكمية ، كما طف/ىػ
 %.66بمغ متكسط عامؿ الخفض خبلؿ المكسـ ك  ،%9625الرم ، %96التخزيف 

 :% مف السعة الحقمية( 75) المعاممة الثانية
 26تكسط اإلنتاج مف الثمار بمغ م، ك /ىػ3ـ 1586/ىػ كالكمي 3ـ 1184بمغ االستيبلؾ المائي الصافي 

 ،% 91زيع متكسط كفاءات الرم: التك بمغ ، ك 3كغ/ـ 621بمغ معدؿ استخداـ مياه الرم الكمية ، كما طف/ىػ
 %.69بمغ متكسط عامؿ الخفض خبلؿ المكسـ ، ك % 9525الرم  ،% 96التخزيف 

 :()سطحيالشاىد المعاممة الثالثة 
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 22.7بمغ متكسط اإلنتاج مف الثمار ، ك /ىػ3ـ 5775/ىػ كالكمي 3ـ 3866بمغ االستيبلؾ المائي الصافي 
 ،%66لرم: التكزيع بمغ متكسط كفاءات ا، ك 3كغ/ـ 1بمغ معدؿ استخداـ مياه الرم الكمية ، كما طف/ىػ 
 %.200بمغ متكسط عامؿ الخفض خبلؿ المكسـ ك  ،% 6528الرم ، %96التخزيف 

دراسة استجابة غراس الرماف لمتسميد المعدني اآلزكتي في ظركؼ الرم الناقص باستخداـ طريقة -8
% بيف 5ك  2 كلمستلكحظ كجكد فارؽ معنكم عند  :الرم المكضعي )تنقيط( في ظركؼ سيؿ عكار

مقارنة % بيف الرم بالتنقيط 5 مستكلرؽ معنكم عند فالرذاذ كالرم السطحي ك بالرم مقارنة الرم بالتنقيط 
الرم الرذاذ كالرم السطحي بمقارنة البابمر ب% بيف الرم 5ك 2 مستكلفرؽ معنكم عند ، ك الرم بالبابمرب

بالتنقيط عمى أشجار )الحمضيات/ىجائف  أدل استخداـ الرمك . كلـ تكجد فركؽ بيف طرؽ الرم األخرل
 :إلى النتائج التالية مقارنة بالشاىد )رم سطحي حمقات( اليكسفي(

 عمى الشكؿ التالي مرحمة  الفنكلكجية/ىػ مكزعنا حسب األطكار 3ـ 6127الصافي  بمغ االستيبلؾ
ركد كاإلزىار كالعقد مرحمة نمك الط/ىػ ك 3ـ 45السككف النسبي كبداية سرياف العصارة كانتفاخ البراعـ 

لفيزيكلكجي كنياية مرحمة النضج ا/ىػ ك 3ـ 5131 نمك الطركد كازدياد حجـ الثمار مرحمة/ىػ ك 3ـ 158
 ./ق3ـ 681 الطكر كالقطاؼ

 كغ/شجرة كبمغت الزيادة في المردكد عمى الشاىد 612075أك  طف/ىػ 14283غ اإلنتاج مف الثمار بم 
50294% 

  كما 1826كبمغت نسبة التكفير في مياه الرم  3كغ/ـ 328الكمية بمغ معدؿ استخداـ مياه الرم .%
% مف السعة الحقمية 80% مف 200لكحظ زيادة كاضحة بكزف القشرة الداخمية كالخارجية بالمعاممة 

% مف السعة الحقمية كىذا انعكس 80% مف 60% ك70% مقارنة مع المعاممة المائية 85كالمعاممة 
 %. 85%ك200ار كحجميا في المعاممة المائية بشكؿ إيجابي عمى كزف الثم

 
 

% 60 -%80-%100اإلجياد المائي ألشجار الكرمة )قيد اإلثمار المميء( باستخداـ المعامالت -9
% 80% عمى المعاممة 200تفكقت المعاممة  :مف االستيالؾ المائي في محطة المختارية بحمص

 :% بداللة إحصائية5% ك 2%، كذلؾ عمى مستكل 60ك
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نتاج الثمار طف/ىػ ك  272856ار ليذه المعاممة بمغ إنتاج الثم- نتاج 80طف/ىػ لممعاممة  262144ا  %، كا 
 .%60طف/ىػ لممعاممة  232764الثمار 

/ىػ 3ـ 4031%، ك80 /ىػ لممعاممة3ـ 5142%، ك200/ىػ لممعاممة 3ـ 6492بمغ االستيبلؾ الصافي -
 .%60 لممعاممة

 .%80% لممعاممة 30%، ك200% لممعاممة 62م بمغت نسبة الزيادة في مياه الر -
 نتائجالتبيف  الضارة:أثر الرم الناقص بالتنقيط في نمك غراس الفستؽ الحمبي كنمك األعشاب -10

 129 إنتاج % بمتكسط50% معنكيان عمى المعاممة 200لطرؽ الرم بالتنقيط تفكؽ معاممة الرم 
%، كبمغ االستيبلؾ المائي 2عمى مستكل  كغ/شجرة 122% بمتكسط 75كغ/شجرة، كعمى المعاممة 
 22/ىػ كبعدد سقايات 3( ـ4844) السقايات الصافيةك /ىػ 3ـ (5691)% 200الصافي لممعاممة المتفكقة 

 /ىػ. 3ـ (440معدؿ السقاية )
استجابة محصكؿ الفكؿ السكداني لمستكيات مختمفة مف السماد الفكسفكرم كمقارنتيا مع -11

 كحدة فكسفكر/ 20+ 1/ـتر سماد بيكغازل 8تفكقت المعاممة ) :د البيكغازمستكيات مختمفة مف سما
كغ/دنـ ككاف الفرؽ  2208.8دكنـ( بإنتاج الثمار عمى كافة المعامبلت حيث بمغت كمية اإلنتاج بالدنـ 

 909التي لـ يستخدـ فييا السماد الفكسفكرم كالتي بمغ انتاجيا ( 2لتر/م8)كاضح بينيا كبيف المعاممة 
 7000المادة الخضراء  بإنتاج (كحدة فكسفكر/دكنـ 25+  1ليتر/ـ 6) د بينما لكحظ تفكؽ المعاممةكغ/

ذه المادة ى بإنتاجكغ/د كالذم يستخدـ كعمؼ لممكاشي بعد فرمو عمى كافة المعامبلت كلكحظ تقارب 
 .كغ /د5475حيث بمغ متكسط انتاجيا  L-K-H الخضراء بيف المعامبلت

  

 ة:ث إدارة المكارد المائية السطحيقسـ بحك  -7-1-2
نتاج أشجار التفاح-1  أف أظيرت النتائجفي السكيداء:  تأثير تقانات حصاد المياه عمى نمك كا 

األساس في تصميـ كدراسة أنظمة الحصاد المائي بمختمؼ أنكاعيا ىي المعطيات الطبكغرافية كالمناخية 
مائية الدكر األكبر في تحديد كميات الجرياف السطحي كما تمعب التربة كنكع الزراعة كمساحة المساقط ال

  .المزركعات لتاميف االحتياج المائي المطمكب إلىالتي يمكف تكفيرىا كمكرد إضافي 
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تمت دراسة تأثير السدات الجبمية عمى تأميف المياه كضبط االنجراؼ في المنطقة الساحمية: -2
: 2بمقياس  السدات مف مخططات طبكغرافية الخصائص الييدركغرافية لممساقط التي صممت عمييا

كما تـ إيجاد معامؿ الجرياف السطحي التقريبي لكؿ مسقط كالكاردات السنكية حسب معدالت  50000
 / نجاح معظـ السدات في تخزيف1023 – 1009األمطار لعشر سنكات كلكحظ خبلؿ فترة الدراسة /

 ذلؾ كما يمي:الكميات المطمكبة حسب الدراسة ك 
اؿ التخزيف عممت السدات الجبمية عمى تخزيف الكميات المطمكبة كككف اغمب السدات عمييا في مج -

 ـ.فترة العامجارم ينابيع صغيرة فقد احتفظت بالمياه طيمة 

منزؿ ضخ بفرؽ الميؿ الطبكغرافي سكاء لمشرب أك  415استفاد مف مياه التخزيف أكثر مف  -
 لبلستخدامات المختمفة. 

ىكتار مف مختمؼ أنكاع األشجار كما كردت في جداكؿ التصنيؼ.  700كالي تقديـ رم تكميمي لح -
%  45إلى  10كبالنسبة النجراؼ التربة الزراعية تـ خفض نسبة االنجراؼ عمى المسيبلت بيف 

 كنتيجة أكلية.

 ايكاردا:اكف البحثي المشترؾ بيف الييئة ك تنفيذ أعماؿ حصاد المياه ضمف مشركع اتفاقية التع-3
المياه األكؿ حصاد المياه يذ حصاد المياه في منطقة الكريـ باستعماؿ نكعيف مف أنظمة حصاد تـ تنف

 الثاني سدات حجرية ضمف حقؿ مزركع زيتكف كلكز.رمش العيف( ك )

 
 

 قسـ بحكث فيزياء ككيمياء التربة: -7-1-3
تائج قراءة تبيف ن مقارنة تقدير المادة العضكية بطريقة السبكترك مع طريقة المعايرة:-1

السبكتركفكتكمتر لعينات معركفة التركيز مف سكر الفركتكز )عند استخداـ قياسيات المحضرة مف سكر 
الفركتكز كقياسيات محضرة مف كبريتات الحديدكز( كجكد فركؽ معنكية بيف مختمؼ التراكيز عند مستكل 

ف قياسي كبريتات الحديدكز % ككاف معامؿ االختبلؼ في قياسي سكر الفركتكز أعمى م5% ك2المعنكية 
% أما بالنسبة لمعامؿ اإلرجاع فقد كاف في قياسي سكر 2127% ك 1724حيث كاف عمى التكالي 

 ( عمى التكالي.22136-029226دكز )الفركتكز أكبر مف قياسي كبريتات الحدي
استخداـ تبيف نتائج قراءة السبكتركفكتكمتر لعينات محضرة بنسب معركفة مف المادة العضكية )عند 

قياسيات المحضرة مف سكر الفركتكز كقياسيات محضرة مف كبريتات الحديدكز( كجكد فركؽ معنكية بيف 
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 أٌار نٌسان أذار شباط

 2014-2013للموسم الزراعً % نسبة الرطوبة األرضٌة 

 زراعة تقلٌدٌة    زراعة حافظة    حرث عمٌق مع زراعة حافظة  حرث عمٌق مع زراعة تقلٌدٌة  

% ككاف معامؿ االختبلؼ في قياسي كبريتات الحديدكز أعمى مف 5ك 2مختمؼ التراكيز عند مستكل 
رجاع فقد كاف في % أما بالنسبة لمعامؿ اإل423% ك 2021قياسي سكر الفركتكز حيث كاف عمى التكالي 

 ( عمى التكالي.22821-225143دكز )قياسي سكر الفركتكز أصغر مف قياسي كبريتات الحدي
الخصوبية كالكيميائية كتأثير تطبيق نظام الزراعة بدون حراثة على خواص التربة الفيزيائية  دراسة-1
جية العدس في المكسـ بيف التحميؿ اإلحصائي لمعطيات إنتا التربة )القامشمي(:استدامة استخدام و 

عدـ كجكد فركقات معنكية بيف معامبلت التجربة كزيادة في اإلنتاجية لمزراعة  1024-1023الزراعي 
التقميدية بالمقارنة مع الزراعة الحافظة في كبل معاممتي الحرث العميؽ كبدكنو. كما تبيف مؤشرات 

زيادة في نسبة الرطكبة  1024-1023الرطكبة المدركسة لمعامبلت التجربة خبلؿ المكسـ الزراعي 
في أشير  حرث عميؽ( بدكفمعاممة )أك  (حرث عميؽمعاممة )األرضية لمعاممة الزراعة الحافظة في 

 أيار(. ،نيساف  ،نمك النبات )أذار
 
 
 
 
 
( في منطقة االستقرار األكلى Triticale Forage , Triticale 06)صنفيف مف التريتيكاؿ  اختبار-3

إدارة بحكث المكارد الطبيعية في إدخاؿ زراعات جديدة كاعدة ذات مردكد اقتصادم ضمف تكجيات 
مف خبلؿ المقارنة بيف متكسط إنتاجية البذار لمكررات التجربة لمصنفيف  :كتالئـ التغيرات المناخية

 المزركعيف فقد تبيف ما يمي:
أما  ،(كغ/ىػ 2185) بمغتحقؽ إنتاجية مف البذار ( T. Forageالصنؼ األكؿ ىك الصنؼ العمفي )  -

 (.كغ/ىػ 2673إنتاجيتو مف البذار )( بمغ متكسط Triticala -  06الصنؼ الثاني المختبر)

يان عمى صنؼ التريتيكاؿ العمفي ( معنك 06-)تريتيكاؿبالمقارنة بيف صنفي التريتيكاؿ تفكؽ الصنؼ  -
 .%5عند مستكل المعنكية ك 
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 :تصميـ شبكات الرمقسـ بحكث التخطيط المائي ك  -7-1-4
تأثير ارتفاع حامؿ المرش عمى كفاءة التكزيع في شبكات الرم بػالرذاذ تحػت ظػركؼ تشػغيمية ثابتػة -1

 أظيرت النتائج األكلية ما يمي:كنكع كاحد مف المرشات في جك ساكف في مركز بحكث حماه: 
انسػػف ككػػذلؾ قيمػػة كفػػاءة بزيػػادة ارتفػػاع حامػػؿ المػػرش تػػزداد قيمػػة معامػػؿ انتظاميػػة التكزيػػع حسػػب كريست -

 تجانس التكزيع في الربع األقؿ، ككذلؾ قيمة كفاءة إضافة المياه الممكنة في الربع األقؿ.
سػـ  200إف قيمتي كفاءة التجػانس ككفػاءة إضػافة ميػاه الػرم فػي الربػع األقػؿ عنػد ارتفػاع حامػؿ مػرش  -

 .ضسـ قريبة مف بعضيا البع 215ك
 سـ.  215اه الرم عند ارتفاع حامؿ مرش مقداره أكبر قيمة لفاقد التبخر كبعثرة مي -
 :كانت النتائج دراسة تأثير تغير الضغط التشغيمي عمى كفاءة التكزيع في شبكات الرم بالرذاذ-2
 بزيادة الضاغط التشغيمي لممرش يزداد تصريفو كعمؽ الماء المضاؼ. -
ثافػػة الػػرش مػػف أجػػؿ نفػػس بػػار يػػزداد متكسػػط ك 125بػػار الػػى  1بزيػػادة الضػػاغط التشػػغيمي لممػػرش مػػف  -

 بار.  125ارتفاع الحامؿ بينما يككف السمكؾ مغايران عند زيادة الضغط أكثر مف
بار تتناقص كثافة الرش بزيادة ارتفاع حامؿ المرش، بينما يككف السػمكؾ مختمفػا  125ك 1عند الضغط  -

 لنقصاف.بار حيث يككف ىناؾ تذبذب في متكسط كثافة الرش بالزيادة كا 325ك 3عند الضغط 
الػى بار أك نقصػانو  125تتناقص قيمة معامؿ انتظامية التكزيع بزيادة الضاغط التشغيمي لممرش فكؽ  -

 بار كذلؾ قيمة كفاءة التكزيع ككفاءة إضافة المياه في الربع األقؿ. 1أقؿ مف 

 :قسـ بحكث الصرؼ الزراعي كنكعية مياه الرم -7-1-5

الجة الناتجة عف محطة المعالجة عمى التربة كالمزركعات تأثير استخداـ مياه الصرؼ الصحي المع-1
 في الحقكؿ المجاكرة لمحطة المعالجة في القامشمي:

في جميع المكاقع القيـ المسمكح بيا لرم الخضار المطبكخة حيث بمغت  CODcrتجاكزت قيـ الػ  -
 ( عمى التكالي خبلؿ شير كانكف الثاني.367، 84، 86)
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 لنترات في جميع المكاقع.لـ يبلحظ تجاكز لتراكيز ا -

لكحظ تجاكز تركيز األمكنيكـ لمحدكد المسمكح بيا لرم المزركعات المختمفة في المكاقع الثبلثة خبلؿ  -
أغمب أشير المراقبة حيث بمغت أعمى قيمة لتركيز األمكنيـك في مياه النير في المكقع الثالث خبلؿ 

 مغ/لتر.  54شير كانكف الثاني كبمغت 

مياه الصرؼ الصحي المعالجة الناتجة عف محطة المعالجة عمى التربة كالمزركعات  تأثير استخداـ -1
 : في الحقكؿ المجاكرة لمحطة المعالجة في حماة

ارتفاع تركيز العناصر الثقيمة )النيكؿ كالككبالت كالكادميكـ كالكركـ كالرصاص( أكثر مف الحدكد  -
 المسمكح بيا في المياه الجكفية كالمياه المعالجة.

 ارتفاع تركيز شاردة الصكديـك في المياه العادمة كالمعالجة. -

 مركية بالمياه العادمة كالجكفية.ارتفاع تراكيز كؿ مف عنصرم النيكؿ كالكادميـك في التربة الزراعية ال -

 استعماؿ مياه الصرؼ الزراعي في رم المحاصيؿ العمفية في الغاب:-3
في كالنباتات الرعكية رم المحاصيؿ العمفية المتحممة لمممكحة استعماؿ مياه الصرؼ الزراعي في بدأ تطبيؽ 

مع انطبلؽ مشركع "تكفير مصادر المياه العذبة مف خبلؿ إنتاج أعبلؼ متحممة لمممكحة في  1005 عاـ
المناطؽ اليامشية في إقميـ غرب آسيا كشماؿ أفريقيا فرصة لزيادة دخؿ فقراء الريؼ كتـ تنفيذ المشركع في 

ممـ، فقد تـ تنفيذ التجارب  260معدؿ ىطكؿ مطرم سنكم التي تتميز ب( ةالزكر )شرؽ سكري محافظة دير
عمى النباتات المدخمة كالمحمية في مركز البحكث العممية الزراعية بدير الزكر. نفذت التجارب ضمف المركز 

كر مناطؽ مكيمح ثـ تـ نقميا إلى حقكؿ الفبلحيف في كؿ مف حكضي الفرات كالخابكر في قرل كبادية الص
أما منطقة   dS/m 7-5( ـ كممكحة المياه 30-10كالحريجي التي تعتمد عمى مياه اآلبار متكسطة العمؽ )

تبل ىذا المشركع كالتربة رممية خفيفة.  dS/m 23 -9تتراكح ممكحة المياه بيف  ركيشد فآبارىا أقؿ عمقان 
فريقيا مف إسيا كشماؿ آيامشية لمنطقة غرب التكّيؼ مع ظاىرة التغير المناخي في البيئات ال"مشركع 

 "خالؿ التنكيع المستداـ لممحاصيؿ كالماشية
نتيجة الظركؼ التي تعاني منيا الببلد فقد قمنا بنقؿ مشركع التكيؼ مع التغيرات المناخية إلى منطقة ك 

الذرة ىي ك بمياه الصرؼ الزراعي في الغاب  التي تركلتـ زراعة بعض المحاصيؿ العمفية ك الغاب حيث 
 السيسبافالبيضاء كالدخف المؤلؤم ك 
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ُدرست تغذية الماشية )أبقار، جامكس، ماعز، أغناـ( عمى المحاصيؿ العمفية التي زرعت في منطقة ك 
، حيث لكحظ استساغة جيدة ليذه المحاصيؿ 1024الغاب )سيسباف، دخف لؤلؤم، ذرة بيضاء( في مكسـ 

 مف قبؿ ىذه الماشية.

 

 

 قسـ بحكث البيئة كالتمكث: -7-1-6 
فقد تـ تجييز عدد مف  بحث استنباط أصناؼ مف الصنكبر البركتي المتحممة لمجفاؼ بالسكيداء:-1

استمارات المكاقع الحراجية بالمحافظة كالكشؼ عمى مكقعي غابة سمطاف باشا األطرش كغابة سد العيف 
 ضؿ كالبدء بالتجارب.كسيتـ بكقت الحؽ الكشؼ عمى المكاقع األخرل الختيار األف
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 قسـ بحكث صيانة كاستصالح األراضي: -7-1-7
زرعت عدة حقكؿ في  :انتاجية النباتالحافظة عمى بعض خصائص التربة ك  دراسة تأثير الزراعة-1

حقكؿ ارشادية عند الفبلحيف في منطقة السممية زراعة حافظة بدكف حرث )شعير، محطات البحكث ك 
ألنظمة اإلنتاج الزراعي المتكامؿ في  PPAتفاقية البرنامج البحثي ضمف نشاطات مشركع ابيقية( 

 كايكاردالبحكث العممية الزراعية لجافة بالتعاكف بيف االمناطؽ ا

  

 مف خبلؿ البحث تبيف ما يمي: %: 18 كؿ الفكؿ عمى منطقة منحدرة بنسبةبحث زراعة محص-2

لتربة بالماء لمدة أطكؿ كبالتالي ضبط انجراؼ إف زيادة عمؽ جبية الترطيب في التربة تعني احتفاظ ا -
التربة بسبب الحد مف السيبلف السطحي لممياه كىذا ما كجد في المعاممة الرابعة كالخامسة بإضافة 
محسنات التربة كالزراعة غمى خطكط الككنتكر كما أف إضافة المادة العضكية كاف ليا تأثير كبير 

 ذيتياعمى احتفاظ التربة بالماء كزيادة نفا
لكحظ زيادة كمية االنتاج مف محصكؿ الفكؿ في المعاممة الرابعة كالخامسة بإضافة محسنات التربة  -

 كالزراعة غمى خطكط الككنتكر عف المعامبلت األخرل

عمى بقية المعامبلت بالحد مف انجراؼ التربة بإضافة المادة  4حيث نبلحظ تفكؽ المعاممة رقـ  -
 .لككنتكر بأثبلـ ىرميةعمى خطكط ا العضكية كبالزراعة

 7075: لكحظ تفكؽ المعاممة الرابعة بمتكسط إنتاجية الغمة عف باقي المعامبلت بقدر االنتاجية -
كىي بإضافة المادة العضكية كبالزراعة عمى خطكط الككنتكر بأثبلـ ىرمية أما كمية التربة  1ـ 20غ/

 المنجرفة فكانت أقؿ مف المعامبلت

ليتر مف المادة العضكية لممتر  1بإضافة الفبلحة عمى خطكط الككنتكر ك عة بتفكقت المعاممة الراب -
 %  5525المربع عمى الشاىد بنسبة 

كغ/لممتر  2كجيبسكـ بمعدؿ تفكقت المعاممة الخامسة بالفبلحة عمى خطكط الككنتكر بإضافة الفكسف -
 %. 54230بنسبة  المربع
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 %. 5226بنسبة  تفكقت المعاممة الثالثة بالزراعة بالركش عمى الشاىد -

 
 :قسـ بحكث المعمكمات الجغرافية كاالستشعار عف بعد. -7-1-8

المالئمة  إعداد خارطة الحزاـ البيئي لمزيتكف في سكريا كتحديد مناطؽ انتشاره كاألصناؼ بحث-1
 حيث ُأنتجت الخرائط التالية: لكؿ منطقة:

 
 خارطة تكزع أشجار الزيتكف عمى مستكل المحافظة
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 مساحات المزركعة لمزيتكف مقدرة باليكتار عمى مستكل المحافظةخارطة ال

 
 

 
 خارطة تكزع الصنؼ السائد ألشجار الزيتكف عمى مستكل المحافظة
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 خارطة تكزع الصنؼ السائد ألشجار الزيتكف عمى مستكل المناطؽ اإلدارية

ء كتحديد مناطؽ انتشاره بحث إعداد خارطة الحزاـ البيئي لمتفاحيات كالكرمة في محافظة السكيدا-2
 مف خبلؿ البيانات التي تـ جمعيا تـ ممئ ىذه البيانات عف طريؽ نظاـ  كاألصناؼ المالئمة لكؿ منطقة:

نشاء قاعدة بيانات جغرافية مكانية  GISالػ  ( كما تـ إنتاج مخطط االرتفاعات لتحديد (Geodatabaseكا 
 االرتفاع المناسب لزراعة أشجار التفاحيات.

 
 ط االرتفاعات لتحديد االرتفاع المناسب لزراعة أشجار التفاحياتمخط

 تـ إنتاج مخطط مكاقع انتشار التفاحيات في محافظة السكيداء
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 مخطط مكاقع انتشار التفاحيات في محافظة السكيداء

تبيف تكزع  التعاكف مع مديرية مشركع تطكير الثركة الحيكانية قاـ القسـ بإنتاج خرائط كمف خالؿ
سكرية حسب المناطؽ االدارية كأعداد األغناـ كاألبقار في محافظة السكيداء حسب  كاألبقار فيغناـ األ

ككذلؾ تكزع المراكز البيطرية كمراكز بيع األعبلؼ عمى المحافظات كتكزع قرل  1020القرل لعاـ 
 مشركع تطكير الثركة الحيكانية عمى المحافظات.
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 قسـ بحكث الحراج: -7-1-9
في منطقة  كمف اىـ االنكاع التي تـ حصرىا :حصر كتصنيؼ النباتات الطبيعية في كادم اليرمكؾ-1

 :الدراسة

Phalaris minor Retz   ، Stipa fontanesii Pari   ، Sclerochloa dura (L.) P.B   ، Poa bulbosa L. ،Poa 

persica Trin   ، Tulipa montana Lindley ،Bellevalia ciliata (Cyr.) Nées   ، Ornithogalum tenuifolium 

Guss.   ، Allium ampeloprasum L. ،Allium schuberti Zucc. Allium lycaonicum Siehe.   ، Iris histrio 

Reichb   ، Iris melanosticta Bornm   ،  Iris bostrensis Moût, Bull   ، Parietaria judaica L 
 :كيماكية لمتربة الحراجية في األمديف القريب كالبعيدبحث تأثير الحرائؽ عمى الخكاص الفيزيائية كال-2

%، 023مقدار بسـ في القسـ المحركؽ  20عمى عمؽ  pHالمكشة انخفاض قيمة الػ  : مكقعpHقيمة  -
سـ  20عمى عمؽ  pHكمكقع جكبة صبيح نبلحظ ارتفاع قيمة الػ  ،%027سـ بمقدار  30كعمى عمؽ 

 .% 021بمقدار سـ  30% كعمى عمؽ 029في القسـ المحركؽ بمقدار 

 20التربة عمى عمؽ  ECفي قيمة  ممحكظمكقع المكشة نبلحظ انخفاض غير ففي  الكيربائية:الناقمية  -
 مكقع جكبة صبيح، ك %622سـ ارتفاع بمقدار  30% كعمى عمؽ 029مقدار بسـ في القسـ المحركؽ 
% 028المحركؽ مقدار سـ في القسـ  20التربة عمى عمؽ  ECفي قيمة  ممحكظنبلحظ انخفاض غير 

 .%821سـ ارتفاع بمقدار  30كعمى عمؽ 

: مكقعكربكنات  - سـ  20المكشة نبلحظ انخفاض قيمة كربكنات الكالسيكـ لمتربة عمى عمؽ  الكالسيـك
نبلحظ  صبيحمكقع جكبة ك  تغير. ال يكجدسـ  30% كعمى عمؽ 126مقدار بفي القسـ المحركؽ 

% كعمى 1728سـ في القسـ المحركؽ بمقدار  20بة عمى عمؽ انخفاض قيمة كربكنات الكالسيكـ لمتر 
 %.3421سـ بمقدار  30عمؽ 

سـ في  20المكشة نبلحظ انخفاض قيمة المادة العضكية لمتربة عمى عمؽ  العضكية: مكقعالمادة  -
% أما بالنسبة لمكقع الجكبة 2126سـ ارتفاع بمقدار  30كعمى عمؽ  ،%2626مقدار بالقسـ المحركؽ 
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% 827سـ في القسـ المحركؽ بمقدار  20نخفاض في قيمة المادة العضكية لمتربة عمى عمؽ نبلحظ ا
 .%2224سـ بمقدار  30كعمى عمؽ 

 
تـ حصر األنكاع بالمنطقة كتبيف أف البطـ األطمسي : في مجاؿ استثمار النباتات الزيتية في السكيداء -3

كبشكؿ أشجار -سميـ-تؿ قميب-الكفر–عتيؿ -مف أىميا ككنو ينتشر بشكؿ طبيعي في مكاقع القنكات
 .مبعثره في منطقة المجاة كنكع أخر مد خؿ ىك اليكىكبا المزركع في قرية عرل

 قسـ بحكث خصكبة التربة: . 7-1-10
( كعمى N,P,Kتجربة أثر ثالث دورات زراعية مختلفة على محتوى التربة من العناصر السمادية )-1

 نسبة المادة العضكية :
الى % 1.267اع في نسبة المادة العضكية لكحظ ارتف بكر قمح/بيقية/خمطة/قمح  T1المعاممة
1.55.% 

 .%1.51% إلى 1.367دة العضكية مف ممانبلحظ زيادة ل :بيقية/خمطة/قمح/بيقية T2المعاممة 
%.كزاد 1.65% إلى 1.19ممادة العضكية مف نبلحظ زيادة ل: خمطة/قمح/بكر/قمحT3 المعاممة 

-0 عمى عمؽذلؾ مغ/كغ ك  60.22ليصؿ الى  (/بيقية /خمطةقمح) تربة المعاممة األزكت المعدني في
المعاممة زاد الفكسفكر في مغ/كغ. كا 36.24، بينما كاف في المعاممة )بكر( سـ مف سطح التربة 15
مف في حيف زاد محتكل التربة  (/خمطة/بيقيةقمحالمعاممة )ك  (البكرالمعاممة )عف  (البيقية /خمطة /قمح)
 .\كتاسيـك في الدكرتيف الزراعيتيف مقارنة بالبكر الب
امالت مختلفة من السماد العضوي تقييم المؤشرات الخصوبية للتربة بإضافة معتجربة دراسة و -2
 2سماد عضكم )  I2تبيف مف التحميؿ اإلحصائي تفكؽ إنتاجية المعامبلت  :في القامشمي المعدنيو 

 4)عضكم  I5معدني(,  2/1طف/د +  2)عضكم  I4, طف/دكنـ ( 4) سماد عضكم  I3طف/دكنـ(, 
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( 265.5, 249, 250.9,130) د بفركؽ ظاىرية كانت عمى التكاليمعدني(, عمى الشاى 2/1طف/د + 
 %(.23.63%,22.1%, 11.57%, 22.25كغ كبنسب زيادة بمغت )

كيا عمى ق معن/طف 40طف/ق ك 20تفكقت نسبة الرطكبة الكزنية في معاممتي التسميد العضكم كما 
معاممة الشاىد )بدكف تسميد( كمعاممة التسميد المعدني فقط في كافة فترات نمك النبات. كتفكقت نسبة 

طف/ق ظاىريا عمى معاممتي التسميد  40طف/ق ك 20الرطكبة الكزنية في معاممتي التسميد العضكم 
 طف/ق. 40في معاممة التسميد العضكم  أكبر نسبة لمرطكبةقد كانت ك العضكم المعدني. 

ممـ في معامبلت التسميد العضكم كالعضكم  2ازدادت نسبة التجمعات الترابية التي أقطارىا أكبرمفك 
المعدني كالتي بدكرىا تعمؿ عمى تحسيف بناء التربة كزيادة المسامية كبالتالي زيادة قدرة التربة عمى 

 20ميكرك متر ك 106ىا بيف االحتفاظ بالرطكبة. ككانت أكبر نسبة لمتجمعات الترابية التي أقطار 
 ميكرك متر كانت في معاممتي الشاىد كمعاممة التسميد المعدني فقط. 20ميكركمتر كأقؿ مف 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
تبيف نتائج  استجابة نبات الكزبرة لمقننات مختمفة مف التسميد اآلزكتي في منطقة االستقرار األكلى:-3

مقارنة بيف متكسطات مكررات معامبلت التجربة تبيف تفكؽ كبال ،في اإلنتاجيةمعنكية كجكد فركؽ  البحث
% 21معاممة الشاىد بنسبة زيادة في اإلنتاجية مقدارىا عمى التكالي  N0عمى المعاممة  معنكيان  N3المعاممة 

بينما ال تكجد فركؽ معنكية بيف  %16كبزيادة قدرىا  N1معنكيا عمى المعاممة  N3ككذلؾ تفكقت المعاممة 
مع زيادة  متناسبة طردان  اإلنتاجيةقد كانت الزيادة في ك . N1, ك N2كبيف المعامبلت  N2, ك N3المعامبلت

 الجرعة السمادية األزكتية.
تـ تغطية أغمب  تقرير دراسة المسح الخصكبي لمناطؽ زراعة القمح المركم في محافظة حماة:-4

دات اإلرشادية كالمزارعيف ككانت األراضي المزركعة بالقمح المركم في محافظة حماة عمى مستكل الكح
 نتائج المسح الخصكبي كالتالي:
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 اآلزكت المعدني مغ/كغ
 20<  20 - 15.1 15 - 9.1 9 - 5.1 5>  عدد العينات

61 0 1 6 4 49 
100 % 0 3218 9284 6256 80231 
 جيدة متكسطة فقيرة 

 الفكسفكر مغ/كغ
 12<  12 - 9.1 9 - 7.1 7 - 5.1 5 - 3.1 3>  عدد العينات

61 3 5 4 3 5 42 
100 % 4291 8210 6256 4292 8210 67212 
 غنية جيدة متكسطة فقيرة 

 البكتاسيـك مغ/كغ
 320<  320-241 240-160 160>  عدد العينات

61 6 5 9 42 
100 % 9284 8 24275 67212 
 غنية جيدة متكسطة فقيرة 

 كندر السكرم في محافظة حماة:لمناطؽ زراعة الشتقرير دراسة المسح الخصكبي -5
 النسبة المئكية لمعينات النتيجة عدد التحاليؿ العنصر

 91 اآلزكت

 %36 5أقؿ مف  فقيرة باآلزكت
61% 

522-9 16% 
 %12 25-922 متكسطة الخصكبة

19% 
2522-10 8% 

 %9 %9 10أكثر مف  جيدة الخصكبة

 91 الفكسفكر

 %4 3أقؿ مف  محتكل ضعيؼ
35% 322-5 24 % 

522-7 7% 
 %24 9-722 متكسط

25% 
922-21 2% 

 %60 %6 21أكبر مف  جيد

 91 البكتاسيـك

 %9 210-62مف  فقيرة
24% 

212-280 5% 
 %9 %9 140-282 متكسطة
 %24 300-142 جيدة

44% 302-360 21% 
362-410 28% 

 %33 %33 410أكبر مف  غنية
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ُنفذ البحث في حقؿ المزارع : تأثير الرش الكرقي بالعناصر الصغرل عمى إنتاجية محصكؿ القطف-6
كافة المعامبلت معنكيُا عمى الشاىد كحققت  تفكقت أحميد العارؼ قرية الطابية جزيرة بدير الزكر:

إلى قسميف الرشة أعمى إنتاجية عمى أف تقسـ ىذه الكمية ) ليتر ماء رشتاف 200غ / F (45المعاممة 
 ليتر ماء رشتاف(  200غ /30) Eيـك كالرشة الثانية بعد العقد. تمييا المعاممة  30األكلى بعد الزراعة بػ 

نتاجية نبات البندكرة المحمية في محافظة في بعض خكاص التربة ك  دراسة تأثير سماد البيكغاز-7 ا 
ز عمى إنتاج نبات البندكرة ككذلؾ عمى درس تأثير إضافة السماد الناتج عف كحدات البيكغا طرطكس:

حيث نفذ )طرطكس( إتاحة بعض العناصر المغذية لمنبات في محطة بحكث زاىد لمزراعة العضكية 
 4) 2ىي: شاىد، سماد بيكغاز مستكل ى نبات البندكرة بأربع معامبلت ك البحث في البيكت المحمية عم

أربعة مكررات (، ك 1لتر/ ـ 8) 3يكغاز مستكل (، سماد ب1لتر/ـ 6) 1، سماد بيكغاز مستكل (1لتر/ـ
ماد الغاز الحيكم قبؿ اإلضافة، . حممت التربة قبؿ الزراعة تحميؿ كامؿ كما حمؿ س1024-1023لمكسـ 

 في نياية التجربة قدرت بعض العناصر المغذية في التربة.ك 
ذلؾ في جميع مستكيات ك  ة في اإلنتاج مقارنة مع الشاىدأدت إضافة األسمدة العضكية إلى زيادة معنكي

المعاممة الثانية طف/د ككاف اإلنتاج في  16.04اإلضافة، فقد كاف اإلنتاج في المعاممة األكلى المسمدة 
طف/دنـ كذلؾ مقارنة بإنتاجية الشاىد  18.61ة فقد كاف االنتاج بالنسبة لممعاممة المسمدك  17.4المسمدة 

 طف/ د.  10.6التي تساكم ك 
ر كذلؾ في زيادة فكسفك حتكل التربة مف المادة العضكية ك المختمفة إلى زيادة في م كما أدت المستكيات

كذلؾ بعض العناصر الصغرل حتكل التربة مف األزكت المعدني ك ارتفع مكبكتاسيكـ التربة المتاحيف، ك 
 المتاحة.

 
 نسكفتأثير مستكيات مختمفة مف السماد االزكتي كمكاعيد أضافتيا عمى إنتاجية محصكؿ اليا-8

تـ الحصكؿ عمى أفضؿ إنتاج لمحصكؿ اليانسكف عند إضافة السماد   :ضمف ظركؼ منطقة الغاب
حيث تفكؽ ىذا المعدؿ بشكؿ معنكم عمى  ھكغ/ 2625259كبإنتاجية قدرىا  ھكغ/ 80اآلزكتي بمعدؿ 
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 . ككافھكغ/ 210في حيف لـ يبلحظ كجكد فرؽ معنكم بينو كبيف المعدؿ  ھ/N( كغ40-0المعدليف )
زراعة أفضؿ مكعد إلضافة السماد االزكتي ىك المكعد األكؿ )نصؼ كمية السماد األزكتي قبؿ ال

حيث تفكؽ معنكيان عمى المكعد الثاني  ھكغ/ 2519272( كبإنتاجية قدرىا كالنصؼ الثاني بعد التفريد
 )كامؿ كمية السماد األزكتي بعد التفريد(.

دارة المراعي-7-1-11  :قسـ بحكث تنمية كا 
يتـ حاليان إجراء التكصيؼ الجزيئي لمطرازيف الكراثييف دراسة بيئية جزيئية لنبات الباذنجاف البرم: -1

كمف ثـ  المعدلة  CTABبطريقة  DNAالمنتشريف في البيئة السكرية لنبات الباذنجاف البرم يتـ عزؿ 
كز حيث يتـ الترحيؿ كتحديد نقاكتو، بعدىا يتـ التقدير النكعي عمى ىبلمة اآلغار  DNAتقدير كمية 

 بمركر حقؿ كيربائي. كقد تـ إعداد قسـ مف النتائج التي تـ الحصكؿ عمييا لمنشر كالبحث قيد التحكيـ.
يتـ تنفيذ البحث  تأثير عممية الحراثة في ظيكر أنكاع األعشاب الضارة مع المحاصيؿ المزركعة:-2

حاليان فرز بذكر  ، كيتـكحماةفظتي البلذقية لدل أحد المشاتؿ الخاصة لعينات عشكائية مف التربة في محا
األعشاب مف عينات التربة لمحصكؿ عمى مجمكع البذكر المكجكدة في عينات التربة كيتـ تعريؼ ىذه 

 .البذكر بشكؿ فردم اعتمادان عمى الصفات الخارجية لمبذرة المحددة مف النكع الكاحد
 اإلدارة المركزية كمراكز البحكث البياف

 األسمدة
 1870 دد العيناتع

 8469 عدد التحاليؿ

 المياه
 154 عدد العينات
 578 عدد التحاليؿ

 التربة
 3807 عدد العينات
 26160 عدد التحاليؿ

 النبات
 551 عدد العينات
 2418 عدد التحاليؿ

 المجمكع
 6382 عدد العينات
 37625 عدد التحاليؿ
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 إدارة بحكث المحاصيؿ: -7-2
  %:97.7كبمغت نسبة التنفيذ  256 كالمنفذة 262 حكث المخططةعدد الببمغ 
  :اإلنجازاتأىـ 
)الذم  متحمؿ لمصدأ األصفركىك صنؼ  :كغ/ق( 4200) 6اعتماد صنؼ القمح الطرم دكما  -1

 (،2009/2010أحدث جائحة في إنتاج القمح عمى مستكل القطر في مناطؽ االستقرار األكلى لمكسـ 
/ يكمان، 167ضج التاـ /عدد األياـ حتى الن/ يكمان ك 115إلسباؿ /حتى ادد األياـ ع ،سـ 88نبات الطكؿ 
مخصص لمناطؽ الزراعة االستقرار  ،مقاكمة لمرقاد، %14.2بركتيف الغ، نسبة  40.6حبة  1000كزف 

 األكلى في حمص، حماة، إدلب، حمب كالقامشمي.
)الذم  متحمؿ لمصدأ األصفرؼ كىك صن كغ/ق(: 5370)10اعتماد صنؼ القمح الطرم بحكث  -2

طكؿ  (،2009/2010أحدث جائحة في إنتاج القمح عمى مستكل القطر في في المناطؽ المركية لمكسـ 
متكسط  ،يكمان  171لنضج التاـ عدد األياـ حتى ا ،يكمان  116إلسباؿ  حتى عدد األياـ ،سـ 91النبات 
اطؽ الزراعة المركية في دمشؽ، مخصص لمن%، 12.9غ، نسبة البركتيف  39حبة  1000كزف الػ 

 إدلب، حمب، الرقة كالقامشمي.
كىك صنؼ يمتاز ببذرة كبيرة متحمؿ لمعديد مف  كغ/ق(: 2629) 2اعتماد صنؼ الفكؿ حماة  -3

أمراض الفكؿ )التبقع الشككبلتي كاألسكككايتا كالصدأ( كيساىـ أيضان في التنكع الصنفي الذم ينعكس 
ي حمب، حمص، تاج الكطني عبر سنكات اإلنتاج، مخصص لمناطؽ الزراعة فإيجابيان عمى استقرار اإلن

 حماة، إدلب كالغاب.
كىك صنؼ يمتاز ببذرة متكسطة متحمؿ لمعديد مف  كغ/ق(: 2640) 3اعتماد صنؼ الفكؿ حماة  -4

 أمراض الفكؿ )التبقع الشككبلتي كالصدأ( كيساىـ أيضان في التنكع الصنفي الذم ينعكس إيجابيان عمى
ي حمب، حمص، حماة، إدلب استقرار اإلنتاج الكطني عبر سنكات اإلنتاج ، مخصص لمناطؽ الزراعة ف

 كالغاب.
 :ILL7685ساللة مبشرة مف العدس صغير البذرةاستنباط  -5

سبللة مبشرة مف العدس صغير البذرة، حمراء  ،ILL7685تـ إعداد تقرير اعتماد أكلي لسبللة العدس 
 . FLIP95-29L =ILL 7685الفمقتيف

 .إيكاردا معبرنامج التعاكف العممي المشترؾ ضمف  2000مصدر السبللة: سنة اإلدخاؿ 
 :التجريبيةالنتائج 

 تجارب الكفاءة اإلنتاجية )ثالثة مكاسـ(: -
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%،  37.4 مف حيث الغمة البذرية عمى الشاىد حكراني بزيادة بمغت ILL7685تفكقت السبللة المبشرة 
دلب 2كعمى الشكاىد إدلب دلبك  3كا  % لكؿ مف الشكاىد 13.17%، 15.7%،  9.35بزيادة قدرىا  4ا 
 الثبلثة عمى التكالي. 

أفضؿ مف الشكاىد المستخدمة مف حيث التبكير في اإلزىار كالتبكير  ILL7685كانت السبللة المبشرة  
كؿ كمقاكمة في النضج، ككذلؾ تفكقت عمى الشكاىد مف حيث صفات: ارتفاع النبات كارتفاع القرف األ

 الضجعاف، ما يدؿ عمى أىمية ىذه الطرز الكراثية بالنسبة لصفة الحصاد اآللي. 
  االختبارية )أربعة مكاسـ(:الحقكؿ تجارب  -

%( 10.37التبف بنسبة )في غمة ك  %(15.8ة البذرية بنسبة )في الغمILL7685 تفكقت السبللة المبشرة 
 .2عمى الشاىد إدلب

أفضؿ مف الشكاىد المستخدمة مف حيث: التبكير في اإلزىار كالتبكير  ILL7685كانت السبللة المبشرة 
في النضج، ككذلؾ تفكقت عمى الشكاىد مف حيث صفات: ارتفاع النبات كارتفاع القرف األكؿ كمقاكمة 

 الضجعاف.
 تجارب الحقكؿ المكسعة: -

 .2اىد إدلب%( عمى الش24.3بإنتاج البذكر بنسبة ) ILL7685 تفكقت السبللة المبشرة
 :92022ICGVلفكؿ السكداني الزيتي ساللة مبشرة مف ااستنباط  -6

 92022ICGV لفكؿ السكداني الزيتيا تـ إعداد تقرير اعتماد أكلي لسبللة
ايكرسات باليند إلى الييئة عف طريؽ المركز الدكلي ICGV92022أدخؿ صنؼ الفكؿ السكداني المبشر 

كىك مف األصناؼ المتميزة بارتفاع محتكل بذكره مف الزيت،  1998اـ مبحكث العممية الزراعية عالعامة ل
بحكث  ضمف تجارب خطكط المشاىدة لعاميف متتاليف في مركزم ICGV92022تـ اختبار الصنؼ 

% كعمى الشاىد المحمي 18بنسبة الشاىد المحمي سكرم في اإلنتاج  حمص كالبلذقية، تفكؽ خبلليا عمى
 %. 7ساحؿ بنسبة 
في تجارب مقارنة الغمة كلمدة ثبلث سنكات في مراكز بحكث حمص  ICGV92022ؼ أدخؿ الصن

% كعمى الشاىد ساحؿ بنسبة 17تفكؽ خبلليا باإلنتاج عمى الشاىد سكرم بنسبة  ،كطرطكس كالبلذقية
بحكث حمص كطرطكس كالبلذقية %. كفي تجارب الحقكؿ االختبارية لثبلث سنكات نفذت في مراكز 9

كفي تجارب  % عمى الشاىد سكرم.12% عمى الشاىد ساحؿ كبنسبة 9شر بنسبة الصنؼ المبتفكؽ 
 تفكؽ ،الحقكؿ المكسعة كلثبلث سنكات متتالية نفذت في مراكز بحكث حمص كطرطكس كالبلذقية

% عمى الشاىد سكرم. كفي تجارب حقكؿ 26% عمى الشاىد ساحؿ كبنسبة 19الصنؼ المبشر بنسبة 
% 13تفكؽ الصنؼ المبشر بنسبة  ،طرطكس كالبلذقية كلسنة كاحدة فظتيالمزارعيف التي نفذت في محا
 % عمى الشاىد سكرم.23عمى الشاىد ساحؿ كبنسبة 
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في مجاؿ تطكير  نيؿ جائزة أكساد لمبحث العممي الزراعي في المناطؽ الجافة كاألراضي القاحمة: –7
سبللة مبشرة مف القمح الطرم ببحث ) 2014زراعة القمح في المناطؽ الجافة كشبو الجافة الدكرة الثانية 

كمبلئمة لمزراعة البعمية في منطقة االستقرار  عالية الغمة كمتحممة لمرض الصدأ األصفر 1133-أكساد
 (األكلى

 إدارة بحكث القطف:-7-3
كبمغت نسبة التنفيذ  29 كالمنفذة 34 بحكث كالتجارب المخططةلدراسات كالبمغ عدد ا

85.3:% 
 :نتائجأىـ ال

 قسـ التربية كالمحافظة عمى األصناؼ:-7-3-1
 (:  1)صناؼ المعتمدة تجربة مقارنة السالالت المنتخبة مف برامج التربية مع األ -1

/ سػػػبللة ناتجػػػة عػػػف بػػػرامج التربيػػػة مقارنػػػة مػػػع 13مػػػدخبلن كراثيػػػان )/ 18تضػػػمنت التجربػػػة دراسػػػة مقارنػػػة 
العشػكائية ت التجربػة كفػؽ تصػميـ القطاعػات زرعػ األصناؼ الخمسة المحمية المعتمد زراعتيا في سكرية(.

ـ كالمسػػػافة بػػػيف 5، طػػػكؿ الخػػػط ضػػػمف كػػػؿ مكػػػرر ثبلثػػػة خطػػػكط لكػػػؿ مػػػدخؿ، يتالكاممػػػة بثبلثػػػة مكػػػررات
، ات فػػػي الجػػػكرة الكاحػػػدة إلػػػى نبػػػاتيفسػػػـ.حيث تػػػـ تخفػػػيض عػػػدد النباتػػػ30سػػػـ كبػػػيف الجػػػكر  75الخطػػػكط 

صػػيات مػػؤتمر القطػػف الثػػامف كالثبلثػػكف لعػػاـ كأجريػػت كافػػة عمميػػات الخدمػػة الزراعيػػة لممحصػػكؿ حسػػب تك 
 كتـ جمع أكزاف القطف المحبكب الناتج عف القطفتيف األكلى كالثانية لمخط الكسطي لكؿ مدخؿ. 2011
كجكد فػركؽ بصػفة المػردكد /غ بػيف  Genstatأظيرت نتائج التحميؿ اإلحصائي بكاسطة برنامج  النتائج:

تفكقػان غيػر معنكيػان  4،12،13رت السػبلالت ذكات الرمػكز حيث أظي ،كيب الكراثية الداخمة في الدراسةالترا
، كمػػا أظيػػرت لتػػكاليكػػغ/د عمػػى ا 247كػػغ/د ك 243، كػػغ/د 233ى بػػاقي السػػبلالت بمػػردكد بػػالمردكد عمػػ

أعمػى نسػب تبكيػر، حيػث كانػت نسػب التبكيػر  118ككػذلؾ الصػنؼ حمػب 11،9السبللتيف ذكاتي الرمزيف 
 الجدكؿ التالي يكضح ذلؾ:% عمى التكالي ك  91ك 92ك 90

 /2جدكؿ رقـ/
 التبكير% المردكد كغ/د كزف القطف المحبكب لمخط الكسطي لكؿ مدخؿ/غ المعامالت الرمز
 ab 666.7 178 85 (187سبللة ×  118)حمب 116 1
 ab 776.7 207 60 (187سبللة ×  118)حمب 148 2
 ab 660 176 86 (187سبللة ×  118)حمب 167 3
 a 873.3 233 63 (187سبللة ×  118)حمب 136 4
 ab 678.3 181 69 (187سبللة ×  118)حمب 143 5
 ab 541.7 144 80 (2زيتا ×  22)ديرالزكر 169 6
 ab 725.0 193 44 (22ديرالزكر ×  53)سبللة 5 7
 ab 716.7 191 56 (22ديرالزكر ×  53)سبللة 27 8
 ab 650.0 173 90 (5رقة ×  53)سبللة 71 9
 ab 573.3 153 76 (5رقة ×  53)سبللة 78 10
 ab 685.0 183 92 (5رقة ×  53)سبللة 81 11
 a 910.0 243 56 (5رقة ×  53)سبللة 94 12
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 a 926.7 247 58 (90حمب ×  118)حمب 67 13
 b 423.3 113 91 )لممقارنة( 118حمب  14
 ab 478.3 128 80 90حمب  15
 ab 596.7 159 75 33/1حمب  16
 ab 703.3 188 73 5رقة  17
 ab 806.7 215 68 22ديرالزكر 18

LSD%5  374.8   
cv%  32.8   

 :(2تجربة مقارنة السالالت المنتجة مف برامج التربية مع األصناؼ المحمية المعتمدة ) -2
سػػػبللة اختباريػػػة مػػػع األصػػػناؼ الخمسػػػة المعتمػػػد  14مػػػدخبلن كراثيػػػان ) 19تضػػػمنت التجربػػػة دراسػػػة مقارنػػػة 

، العشػػػكائية الكاممػػػة بثبلثػػػة مكػػػرراتعتيػػػا فػػػي سػػػكرية( حيػػػث زرعػػػت التجربػػػة كفػػػؽ تصػػػميـ القطاعػػػات زرا
سػـ كبػيف الجػكر  75ـ كالمسػاقة بػيف الخطػكط 5، طػكؿ الخػط ف كؿ مكرر ثبلثة خطكط لكؿ مدخؿيتضم
حيػػث تػػػـ تخفػػيض عػػػدد النباتػػات فػػي الجػػػكرة الكاحػػدة إلػػػى نبػػاتيف كأجريػػت كافػػػة عمميػػات الخدمػػػة  سػػـ،30
. كتػـ جمػع أكزاف القطػف 2011لزراعية لممحصكؿ حسػب تكصػيات مػؤتمر القطػف الثػامف كالثبلثػكف لعػاـ ا

 المحبكب الناتج عف القطفتيف األكلى كالثانية لمخط الكسطي لكؿ مدخؿ.
كجكد فركؽ معنكية بالمردكد/غ بػيف  Genstatأظيرت نتائج التحميؿ اإلحصائي بكاسطة برنامج  النتائج:

عمػى التػكازم مػع الصػنؼ القياسػي حمػب جميع السبلالت راثية الداخمة في الدراسة حيث كانت التراكيب الك 
 7حيػث كانتػا أقػؿ إنتاجػان، كتميػزت السػبللة ذات الرمػز  12ك5ك4باستثناء السبللتيف ذكات الرمػكز  33/1

 كالجػػػدكؿ التػػػالي يكضػػػح كزف القطػػػف المحبػػػكب لمخػػػط الكسػػػطي لكػػػؿ مػػػدخؿ/غ %90بنسػػػبة تبكيػػػر عاليػػػة 
 كالمردكد بالكغ/د كنسبة التبكير لممدخبلت الكراثية بالتجربة:

 /3جدكؿ رقـ/
كزف القطف المحبكب لمخط الكسطي لكؿ  المعامالت الرمز

 مدخؿ/غ
 نسبة التبكير% المردكد كغ/د

1 38 (T105   × 90حمب) abc 930.0 248 61 
2 8 (T105   × 90حمب) a  1346.7 359 77 
3 27 (T105   × 90حمب) abc 880.0 235 59 
4 23 (T105   × 90حمب) bc 576.7 154 78 
 c 476.7 127 77 (76بالمك × )بركميز 11 5
 abc 910.0 243 70 (76بالمك × )بركميز 16 6
 abc 630.0 168 90 (76بالمك × )بركميز 46 7
 ab 1293.3 345 61 (76بالمك × )بركميز 45 8
9 2-3(503 M  × 90حمب) abc 726.7 194 62 
10 8-11(503 M  × 90حمب) abc 1126.7 300 83 
11 24-83(503 M  × 90حمب) abc 650.0 173 69 
12 43-115(503 M  × 90حمب) bc 576.7 154 52 
13 55-136(503 M  × 90حمب) abc 736.7 196 57 
 abc 951.7 254 74 (22ديرالزكر×  90)حمب 19-30 14
 abc 650.0 173 77 118حمب  15
 ab 1283.3 242 77 90حمب  16
 abc 666.7 178 53 33/1حمب  17
 c 5233.3 140 73 5رقة  18
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 abc 870.0 228 54 22ديرالزكر 19
LSD%5  617.1   
%CV  19.5   

 

 

 

 

 

 .حجزبت يمارَت األصُاف األجُبيت -3

ليت الوعخود شزاعخهاب أصٌبف المطي الوغ 5أصٌبف أصٌبيت همبزًت هع  5هدخالث وزاريت ) 20حوج همبزًت 

مل 5ن العشاىايي الابهاب الزالرات هااسزاثل ااىط ال ا  في سىزيت( عيذ شزعج الوادخالث وفاك الخصاوي

سن وسضلج أوشاى المطي الٌبحش هي ال   30الوسبفت اليي الضىز في ال   ول سن 75الوسبفت اليي ال طىا 

يي عدم وصىد فسوق هعٌىيت الا Genstatالىاسطت السًبهش أظهسث ًخبيش الخغليب اإلعصبيي  ولد الىسطي2

كااػ(د( راان حااالٍ  297الاالعلم هااسدود ) 5لعيذ حويااص الصااٌم الوغلااي زلااتالخساكيااا الداخلاات فااي الخضسالاات

 كػ(د( والضدوط الخبلي يىضظ ذلك: 293) الوسدود Liderالصٌم األصٌبي 

 /4جدكؿ رقـ/
 نسبة التبكير % المردكد كغ/د المتكسط /غ المعاممة  الرمز 
1 Campo 453 121 85 
2 Fantom 510 136 78 
3 Lider 723 193 67 
4 ST 468 578 154 78 
5 Ozbek 100 523 140 67 
 76 134 503 118حمب  6
 67 173 648 90حمب  7
 55 104 392 33/1حمب  8
 61 197 738 5رقة 9
 64 180 673 22ديرالزكر 10

LSD%5  316   
CV %  32   

 .118ؼ القطف المحمي المعتمد حمبصندراسة أثر التشعيع عمى  -4
، كمػف ثػـ KR 300، 250، 200بثبلثة معػامبلت  ألشعة غاما118بذكر صنؼ القطف حمبتـ تعريض 

تجربػة تػـ قطػاؼ كػؿ مسػتكل عمػى حػدا ، فػي نيايػة الدكنـ لكؿ مستكل 0.5بمساحة  (M2)تـ زراعة بذكر
بػػنفس  2015كغ كسػػتزرع فػػي مكسػػـ كمػػف ثػػـ تػػـ تقػػدير كزف القطػػف المحبػػكب النػػاتج مػػف كػػؿ معاممػػة بػػال

النػػػاتج مػػػف كػػػؿ كالجػػػدكؿ التػػػالي يكضػػػح كزف القطػػػف المحبػػػكب  ( كالتغيػػػرات الحاصػػػمةM3الطريقػػػة لتقيػػػيـ )
 /5جدكؿ رقـ/                                    معاممة:

 كزف القطف المحبكب /كغ KR المعامالت /
200 28.5 
250 16.5 
300 23.25 
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ػي لممكاصفػػات التكنػكلكجيػػة في القطػػف بإسػػػتخداـ التيجيػػف النكعػي )بيػػف التحسػيف الكراث -5
 ( الجيؿ الثاني. G.barbadense×G.hirsutumاألنػكاع( )

مدخبلن كراثيان )سبعة آباء كعشرة ىجف ناتجة عنيا في جيميا الثاني( بيدؼ  17شممت الدراسة عمى زراعة 
، حيث زرع كؿ رمز في ثمانية خطكط طكؿ الخط نتاجيان كتكنكلكجيان رفكلكجيان كا  انتخاب أفضؿ اليجف مك 

 سـ. 30يف النباتات في الخط الكاحد ـ كالمسافة ب1ـ كالمسافة بيف الخطكط 5
كطبيعة الحمؿ كطكؿ النبات حسب الشكؿ المكرفكلكجي لمنبات  تـ انتخاب نباتات فردية مف الجيؿ الثاني

كسيتـ حمج القطف المحبكب لمنباتات األفرع الخضرية كالثمرية، جـ األكراؽ كطكؿ كطبيعة تفرعاتو كح
رساؿ الشعر إلى مختبر التيمة لمعرفة المكاصفات التكنكلكجية لمشعر كذلؾ بغية انتخاب أفضميا  الفردية كا 

دخاليا في تجارب األنجاؿ )  .2015( في المكسـ القادـ F3كا 
 /6جدكؿ رقـ/

 ة عدد النباتات الفردية المنتخب الرمز 
 48 45جيزة ×  118حمب 
 46 45جيزة ×  5رقة 
 38 45جيزة ×  22ديرالزكر 
 37 45جيزة ×  124سبللة 
 45 45جيزة × بني  8سبللة 
 47 5سبللة ×  118حمب 
 57 5سبللة ×  5رقة 
 52 5سبللة ×  22ديرالزكر 
 37 5سبللة ×  124سبللة 
 27 5سبللة × بني  8سبللة 

 

ٍ بطزيمت انخهجيٍ انُصف حبادني ىراثي ألهى األصُاف انخكُىنىجيت نبعط انهجحمييى انسهىن ان -6

 انجيم انثاَي(:)

ل عيذ حضت الطسيمت الخهضيي الٌصم حببدليحضوٌج الخضسالت دزاست همبزًت سخت هدخالث هي الهضي الٌب

ب أظهسث ًخبيش الخغليو 2العشىاييت الابهلت الزالرت هاسزاثشزعج الهضي وفك حصوين المطبعبث 

عدم وصىد فسوق هعٌىيت البلوسدود اليي الهضي الودزوستل عيذ  Genstatالىاسطت السًبهش اإلعصبيي 

غ (خ  والضدوط الخبلي  84323 ( حفىلبً ؼيس هعٌىيبً البلوسدود علم الميت الهضي الوسدود1أظهس الهضيي (

 يىضظ الوسدود غ(ال   للهضي:
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 /7جذول رلى/

 المردكد غ/الخط اليجيف الرمز
 Ch.Ch.Ch a 660.0×22لزكديرا 1
 Ch.Ch.Ch a 843.3 ×5رقة 2
3 Flash  ×Ch.Ch.Ch a 706.7 
 a 486.7 22ديرالزكر×  5رقة 4
5 Flash  ×22ديرالزكر a 623.3 
6 Flash  ×5رقة a 791.7 

LSD%5  353.6 
CV %  28.4 

 :إكثار كتحسيف صنؼ القطف رصافة -7
مرحمة االيميت ألصناؼ القطف السكرية المعتمد زراعتيا تـ زراعة بذار : 11إلى تجربة  7تجربة مف 

في سكرية في المكاقع السابقة الذكر كالجدكؿ التالي يبيف الصنؼ كالمساحة المزركعة بالدكنـ كأماكف 
 زراعتيا.

 /8جدكؿ رقـ/
 المساحة /د مكاف التنفيذ  الصنؼ
 10 مكقع صنكبر –مركز البحكث العممية الزراعية بالبلذقية  90حمب 

 5رقة 
 مكقع دبا-مركز البحكث العممية الزراعية بالبلذقية 

 حقكؿ المزارعيف بمحافظة ديرالزكر
 حقكؿ المزارعيف بمحافظة حمب )تادؼ( 

6 
5 
20 

 15 حقكؿ المزارعيف بمحافظة ديرالزكر 22ديرالزكر 
 12 حقكؿ المزارعيف بمحافظة حمب )تادؼ( 118حمب 

 0.5 ظة حمب )تادؼ(حقكؿ المزارعيف بمحاف الرصافة

الزراعة مف قبؿ ميندسيف متخصصيف، ككذلؾ تـ إجراء  حيث تـ متابعة الحقكؿ المزركعة خبلؿ مكسـ
 ة كالمحققة لشركط العزؿ المناسب.تـ قطاؼ الحقكؿ المزركع عممية التنقية في مكعدىا المحدد،

الزكر كنقؿ البذار  ادؼ( كديرتـ حمج ناتج األقطاف المزركعة في حقكؿ المزارعيف في محافظتي حمب )ت
( إلى مستكدع إدارة بحكث )مرحمة أساس 22الزكر كدير 5طف رقةالناتج مف عممية الحمج لصنفي الق

كالرصافة المزركعة  118القطف في حمب، بينما لـ يتـ الحصكؿ عمى ناتج األقطاف لصنفي القطف حمب 
 بب التأخر في عممية شراء الناتج.في محافظة حمب )تادؼ( نتيجة بيعيا مف قبؿ المزارعيف بس

( مف مركز البحكث العممية الزراعية بالبلذقية ػ مكقع )قطف محبكب 90نقؿ صنؼ القطف حمب ككذلؾ تـ
 )مكاف زراعتو( إلى محمج الفداء بمحافظة حماة ليتـ حمجو كالحصكؿ عمى البذار. صنكبر

ر األساس الناتج عف الحمج بالكغ ألصناؼ كمية بذابيف اإلنتاج بالكغ )قطف محبكب( ك كالجدكؿ التالي ي
 .22 الزكر كدير 5كرقة 90القطف حمب 
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 /9جدكؿ رقـ/
 كمية بذار األساس بالكغ )قطف محبكب( اإلنتاج بالكغ الصنؼ 

 لـ تحمج 800 90حمب 

 5رقة 
800 
2970 
825 

 لـ تحمج
1900 
500 

 1150 1700 22ديرالزكر 

عمى األصناؼ المزركعة بيدؼ إدخاليا في مراحؿ المحافظة  كتـ انتخاب نباتات فردية مف الحقكؿ
نتاج بذار األساس ليصار إلى تسميمو البلحقة أنجاؿ ايميت ، أساس مف أجؿ المحافظة عمى األصناؼ كا 

( ليتـ تكزيعو عمى ػ نقاكة ة البلحقة )مسجؿإلى المؤسسة العامة إلكثار البذار لمتابعة مراحؿ اإلكثاري
 المزارعيف. 

 (:لإلجيادات البيئية )برنامج تيجيفأصناؼ مبكرة كمتحممة  تربية -8
، سبللة 5، رقة118، حمب22ة طرز كراثية كأميات )ديرالزكرتضمنت الدراسة برنامج تيجيف بيف خمس

 Candy – Fantum- Stonvil 468– Niab( كخمسة طرز كراثية مدخمة كآباء )G73، ك124
78- Ozbek 100 .)  المسافة ـ10عة خطكط لكؿ طراز، طكؿ الخط آلباء بمعدؿ أربزرعت اك ،
سـ كنفذ برنامج التيجيف بطريقة 30ـ كالمسافة بيف النباتات في الخط الكاحد 1الفاصمة بيف الخطكط 

كقد أجريت عممية التيجيف خبلؿ الفترة  / تصالبان،25/ حيث نتج عنو /LinexTesterالتيجيف القمي/
بإزالة المآبر لؤلميات في الصباح الباكر كتيجينيا بحبكب  ( كذلؾ12/8/2014حتى  27/7الكاقعة )مف 

لقاح اآلباء بعد نضجيا بيدؼ جمع الصفات اإلنتاجية كالتكنكلكجية العالية لؤلصناؼ كالسبلالت السكرية 
تـ طرز كراثية جديدة،  ك صفات التبكير في النضج كتحمؿ اإلجياد المائي مف األصناؼ المدخمة في

حدل ليصار إلى حمجو كالحصكؿ عمى بذار الجيؿ األكؿ الذم سيزرع في مكسـ قطاؼ كؿ تصالب عمى 
 لتقييـ الجيؿ األكؿ كمتابعة الدراسة. 2015
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 / يبيف عدد اإلزىار الميجنة كالجكزات المقطكفة مف برنامج التيجيف المنفذ في مركز البحكث العممية الزراعية بالالذقية10جدكؿ رقـ/ 

رمز 
 التصالب

 نسبة التيجيف % عدد الجكز المقطكؼ عدد األزىار الميجنة جيفتركيب الي

 Candy 100 17 17 × 22ديرالزكر 6×1
 Candy 99 17 17×  118حمب 6×2
 Candy 95 14 15 × 5رقة 6×3
 Candy 80 15 19 × 124سبللة 6×4
5×6 G73 × Candy 100 18 18 
 Fantum 145 47 32 × 22ديرالزكر 7×1
 Fantum 108 20 19×  118حمب 7×2
 Fantum 129 23 18 × 5رقة 7×3
 Fantum 100 25 25 × 124سبللة 7×4
5×7 G73 × Fantum 103 36 35 
 Stonvil 468 105 17 16 × 22ديرالزكر 8×1
 Stonvil 468 100 5 5×  118حمب 8×2
 Stonvil 468 110 14 13 × 5رقة 8×3
 Stonvil 468 71 9 13 × 124سبللة 8×4
5×8 G73 × Stonvil 468 105 18 17 
 Niab 78 143 36 25 × 22ديرالزكر 9×1
 Niab 78 147 16 11×  118حمب 9×2
 Niab 78 131 18 14 × 5رقة 9×3
 Niab 78 86 13 15 × 124سبللة 9×4
5×9 G73 × Niab 78 102 18 18 
 Ozbek 100 148 36 24 × 22ديرالزكر 10×1
 Ozbek 100 141 13 9×  118حمب 10×2
 Ozbek 100 138 30 22 × 5رقة 10×3
 Ozbek 100 64 25 13 × 214ساللت 20×4

5×20 G73 × Ozbek 100 92 17 30 

 %19 517 2741  المجمكع
  23 110  المتكسط

 كطرؽ تحسينيا: 22دراسة أسباب انخفاض نسبة اإلنبات في صنؼ القطف ديرالزكر -9
)معاممة نقع  ات كاضحة بيف المعامبلت المطبقة عمى البذكرأظيرت النتائج الخاصة بالتجربة كجكد اختبلف

(، حيث أعطت المعاممة بالكمكر التجارم (بذكر جافة) ، بدكف أم معاممةبالكمكر التجارم، نقع بالماء العادم
/ ساعة بنسبة 24لمدة /%/ تمتيا معاممة النقع بالماء العادم 97لمدة ساعتيف أعمى نسبة إنبات /

% 76يران كانت نسبة اإلنبات بالنسبة لمعاممة الزراعة بالبذكر الجافة بدكف أم معاممة ، كأخ%/80إنبات/
 فقط. 
 أصناؼ القطف كالسالالت تحميؿ مككنات الغمة كتقدير المكاصفات التكنكلكجية كنسبة الزيت في-14

ضافة إلى أصناؼ سبللة منتخبة مف برامج التربية إ 27مدخبلن كراثيان ) 32شممت التجربة دراسة  المبشرة:
بيدؼ مقارنة السبلالت المنتخبة مع أصناؼ القطف السكرية المعتمد  القطف المعتمد زراعتيا في سكرية(

 زراعتيا في سكرية إنتاجيان كتكنكلكجيان ككذلؾ نسبة الزيت في البذكر.
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سبللة  14سبللة كالمجمكعة الثانية  13قسمت التجربة إلى مجمكعتيف بحيث  تضـ المجمكعة األكلى 
إضافة إلى أصناؼ القطف الخمسة المعتمد زراعتيا في سكرية ، زرعت التجارب كفؽ تصميـ القطاعات 

ـ، المسافة بيف 5العشكائية الكاممة بثبلثة مكررات، حيث زرع كؿ مدخؿ في ثبلثة خطكط ، طكؿ الخط 
لكؿ مدخؿ بينما سـ، أخذت أكزاف الغمة مف الخط الكسطي 30سـ كبيف الجكر )النباتات( 75الخطكط 

جكزة إلجراء االختبارات التكنكلكجية في مختبر التيمة باإلدارة بعد حمج  30أخذت مف الخطكط الطرفية 
العينات في محمج اإلدارة عند تكفر مصدر الطاقة ، ككذلؾ سيتـ تحديد نسبة الزيت بكاسطة جياز 

أظيرت ك  بعد عممية حمج العينات. سككسميت في مختبر تكنكلكجيا الزيكت في كمية الزراعة بجامعة حمب
، 12، 4لممردكد /غ تفكؽ السبلالت ذكات األرقاـ ) Genstatبكاسطة برنامج نتائج التحميؿ اإلحصائي 

باقي السبلالت كاألصناؼ ( تفكقان غير معنكيان بالمردكد عمى 2( مف المجمكعة األكلى )جدكؿ رقـ13
( تفكقان معنكيان عمى بعض 3لمجمكعة الثانية )جدكؿ رقـ ( مف ا2،8،10، بينما تفكقت السبلالت )المقارنة

 .33/1كيان عمى الصنؼ القياسي حمب ك غير معنالسبلالت 
 دراسة بعض الصفات المتعمقة بجكزات كبذكر أصناؼ القطف المعتمدة:-15

لقد جرت دراسات لتكصيؼ كؿ صنؼ مف أصناؼ القطف التي جيزت لبلعتماد كمف ثـ اعتمدت مف 
، عدد األفرع الخضرية كالثمرية ، ارتفاع النباتككريةة الكطنية العتماد األصناؼ مف حيث الباقبؿ المجن

كاستكماالن لتمؾ الدراسات يجب التطرؽ إلى دراسة صفات أخرل  .غيرىا ككذلؾ الصفات التكنكلكجيةك 
مف حجر متعمقة بالجكزات كالبذكر فمف الطبيعي أف يككف عدد البذكر في كؿ جكزة أك في كؿ حجرة 

 ف صنؼ إلى آخر.الجكزة الكاحدة مختمؼ م
إلى متكسط  عمى النبات في بعض أصناؼ القطف، باإلضافة لذلؾ ىدفت الدراسة إلى تقدير عدد الجكزات

، نسبة كزف الجنيف لؾ متكسط كزف قطف الجكزة الكاحدةعدد البذكر ككزف البذكر في الجكزة الكاحدة ككذ
 إلى القشرة في البذكر.

، عدد بحكث العممية الزراعية بحماة، التصميـ قطاعات عشكائية كاممةة التجربة في مركز التـ زراع
، حيث تـ أخذ خمسة نباتات مف كؿ مكرر ككؿ رات: ثبلثة مكررات، عدد األصناؼ: أربعة أصناؼالمكر 

 نبات قسـ إلى ثبلثة طكابؽ. 
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 يبيف عدد الجكزات في األصناؼ المدركسة 11جدكؿ رقـ 
 جكزاتعدد ال 
 22ديرالزكر 5رقة 90حمب 118صنؼ حمب 
 14 13 9 11 1ف1ـ
 15 12 10 9 2ف1ـ
 13 14 11 11 3ف1ـ
 12 12 10 11 4ف1ـ
 14 14 9 12 5ف1ـ
 10 12 12 10 1ف2ـ
 11 11 13 11 2ف2ـ
 9 10 10 12 3ف2ـ
 10 11 12 10 4ف2ـ
 11 10 10 9 5ف2ـ
 10 12 9 10 1ف3ـ
 9 13 10 9 2ف3ـ
 11 11 10 11 3ف3ـ
 12 13 9 12 4ف3ـ
 10 14 11 13 5ف3ـ
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 يبيف عدد الحجرات في األصناؼ المدركسة 12جدكؿ رقـ 
 عدد الحجرات 
 22ديرالزكر 5رقة 90حمب 118صنؼ حمب  

 5 5 5 5 1ف1ط1ـ
 4 4 4 4 1ف2ط1ـ
 5 5 5 5 1ف3ط1ـ
 4 5 4 5 2ف1ط1ـ
 4 4 5 4 2ف2ط1ـ
 5 5 5 5 ف3ط1ـ

 عدد الحجرات 
 22ديرالزكر 5رقة 90حمب 118صنؼ حمب  

 5 5 4 5 3ف1ط1ـ
 4 5 5 5 3ف2ط1ـ
 5 5 4 5 3ف3ط1ـ
 4 5 5 4 4ف1ط1ـ
 5 4 4 5 4ف2ط1ـ
 5 5 5 5 4ف3ط1ـ
 5 4 4 5 5ف1ط1ـ
 4 5 5 5 5ف2ط1ـ
 5 5 5 5 5ف3ط1ـ
 5 5 5 5 1ف1ط2ـ
 5 4 4 4 1ف2ط2ـ
 4 4 5 5 1ف3ط2ـ
 4 5 4 4 2ف1ط2ـ
 5 4 5 5 2ف2ط2ـ
 5 4 5 5 2ف3ط2ـ
 4 5 4 4 3ف1ط2ـ
 4 4 5 5 3ف2ط2ـ
 4 4 4 4 3ف3ط2ـ
 5 4 5 5 4ف1ط2ـ
 4 5 5 4 4ف2ط2ـ
 5 4 4 5 4ف3ط2ـ
 4 5 5 4 5ف1ط2ـ
 5 4 5 4 5ف2ط2ـ
 5 5 4 5 5ف3ط2ـ
 4 5 4 5 1ف1ط3ـ
 5 4 5 4 1ف2ط3ـ
 4 5 4 4 1ف3ط3ـ
 4 4 5 5 2ف1ط3ـ
 5 5 4 4 2ف2ط3ـ
 4 4 5 5 2ف3ط3ـ
 5 4 5 4 3ف1ط3ـ
 4 5 5 4 3ف2ط3ـ
 5 5 4 5 3ف3ط3ـ
 5 4 5 5 4ف1ط3ـ
 4 4 5 4 4ف2ط3ـ
 5 5 4 5 4ف3ط3ـ
 5 5 4 4 5ف1ط3ـ
 5 5 4 4 5ف2ط3ـ
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كسيتـ بعد حمج عينات القطف المقطكفة بعد تكفر المصدر الكيربائي لتشغيؿ محمج اإلدارة تقدير كزف 
في  كعدد البذكر ككزف البذكر بالغراـفي األصناؼ المدركسة الغراـ محبكب ككزف القطف الشعر بالقطف ال

ـ سيتـ في األصناؼ المدركسة كمف ثة الكاحدة بالغراـ كمعدؿ الحميج األصناؼ المدركسة ككزف الجكز 
 .التحميؿ اإلحصائي لمنتائج

 تقدير المعالـ الكراثية في بعض أصناؼ القطف المحمية كالمدخمة.-16
/ آباء مف  6لتيجيف بيف/ ، كشممت التجربة عمى إجراء ا8/5/2014التيجيف بتاريخ  تـ زراعة برنامج

 ( Fantom  - Flash – Stonvill 468 - NIAB 78– 22دير الزكر  – 118حمب القطف:)
 38تـ إجراء كافة عمميات الخدمة الزراعية حسب مقررات مؤتمر القطف  بطريقة التيجيف النصؼ تبادلي،

 كفؽ الجدكؿ التالي : 7/  14التيجيف بتاريخ بدأ ، 2011لعاـ 
 /13جدكؿ رقـ/

P6 P5 P4 P3 P2 P1  
X X X X X  P1 
X X X X   P2 
X X X    P3 
X X     P4 
X      P5 
      P6 

 Flash –(P3) 22دير الزكر  – (P2) 118حمب  – Fantom (P1) :حيث تـ ترميز اآلباء كالتالي
(P4) – Stonvill 468 (P5)  -NIAB 78  (P6). 

 



 ھبز الخي حن حهضيٌهب في كب حصبلايبيي عدد األش 24زلن شھسة والضدوط  455حصبلببً ووصب عدد األشھبز الوهضٌت لابهب الخضسالت  25حن إصساء 

 انًجًىع 8 -16 8 -14 8 -13 8 -12 8 -11 8 -10 8 - 7 8 - 6 8 - 5 7 - 23 7 -21 7 -20  7 -17  7 -16  7 -14 

P2   ×P1 2 4 3    5   6 21  7 6  42 

P3   ×P1 1 3 7    8   6 22   6  43 

P4   ×P1 2 4 6    22  7 4 7     41 

P5  ×P1  2 2 3     8     5  18 

P6   ×P1 2  3 3   22    3     21 
 

P3   ×P2    8 6   20    9    33 

P4   ×P2    28 9   7  7  10    61 

P5   ×P2    1 4     3 3    1 14 

P6   ×P2    4 7     3  10    34 
 

 

P4   ×P3      29   20 3   20   42 

P5   ×P3      7    3   5   15 

P6   ×P3      3    22   21   26 
 

P5  ×P4        6    4  1  12 

P6  ×P4        20   22   25  36 
 

P6   ×P5         27       17 
 

 455 

 
 
 



 :لطبفهب فابًج وفك الضدوط الخبلي عدد الضىشاث الخي حن

 /15جذول رلى/

 عدد الجكزات 
P2   ×P1 6 
P3   ×P1 9 
P4   ×P1 7 
P5  ×P1 2 
P6   ×P1 9 
P3   ×P2 4 
P4   ×P2 6 
P5   ×P2 5 
P6   ×P2 2 
P4   ×P3 9 
P5   ×P3 7 
P6   ×P3 1 
P5  ×P4 1 
P6  ×P4 3 
P6  × P5 1 

  72 

 % 16 ≈كبالتالي فإف نسبة التيجيف 
سيتـ زراعة البذكر الميجنة إلنتاج الجيؿ األكؿ كتقييمو مف حيث دراسة الصفات  كفي السنة القادمة

المظيرية كاإلنتاجية كالتكنكلكجية، باإلضافة إلى دراسة قكة اليجيف كالمقدرة العامة كالخاصة عمى التكافؽ 
 راثي كحساب درجة التكريث.كمككنات التبايف الك 

 قسـ المكننة: -7-3-2
بحث العالقة بيف قطر فتحات قرص التمقيـ كعدد أسناف محكر الدكالب كأسناف محكر سطؿ البذار -1

 لمبذارة اآللية )تجربة البذار اآللي(:
 25(22ل 25(8ل 22(22ل 25(22ل 22(25ل 25(22 الدزاست السخت هعبهالث والٌسا عسكتحن حٌفير 

 الٌخبيش علم الٌغى الخبلي: وكبًج 

ًببث (م725الازبفت كػ في الدوًن 2241 هلاج كويت الرازاسخ 22فخغت 25(22الوعبهلت األولم:  . أ
1
2 

ًببث(م 8215الازبفت كػ في الدوًن 1211 هلاج كويت الرازاسخ 22فخغت  22(25الوعبهلت الزبًيت:  . ب
1
2 

ًببث(م 824ػ في الدوًن الازبفت ك 1203اسخهلاج كويت الراز  23فخغت  25(22الوعبهلت الزبلزت:  - س
1
2 

ًببث(م 9285كػ في الدوًن الازبفت  1275اسخهلاج كويت الراز  23فخغت  22(22هعبهلت الساالعت:  -د
1
2 

ًببث(م 824كػ في الدوًن الازبفت  1213اسخهلاج كويت الراز  25فخغت  25(8الوعبهلت ال بهست:  -ھـ
1
2 

ًببث(م 926كػ في الدوًن الازبفت  1260ويت الراز اسخهلاج ك 25فخغت  25(22الوعبهلت السبدست: -و
1
2 
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 حجزبت حأثيز انخسًيذ انًىظعي نهمطٍ أثُاء انعشيك اآلني عهى كفاءة انخسًيذ اآلسوحي:-2

 لزالعت هعبهالث وكبًج ًخبيضهب علم الٌغى الخبلي: الحن حٌفير البغذ 

 كػ(دوًن2 138كػ(دوًن أعطج ؼلت 50الوعبهلت األولم: حسويد هىضعي آلي الوعدط  . أ

 كػ(دوًن2 111كػ(دوًن أعطج ؼلت 50الوعبهلت الزبًيت: حسويد يدوي ًزس في الطي ال    . ب

 كػ(دوًن1222كػ(دوًن أعطج ؼلت 35الوعبهلت الزبلزت: حسويد آلي هىضعي الوعدط  2 س

 كػ(دوًن2 244كػ(دوًن أعطج ؼلت 35الوعبهلت الساالعت: حسويد يدوي ًزس الوعدط  2 د

عدم وصىد فسوق هعٌىيت اليي الوعبهالث الزالد  Genstatش الىاسطت السًبهش واليي الخغليب اإلعصبيي للٌخبي

 كػ(دوًن ألب هعٌىيب2ً 35األولم اليٌوب كبًج ؼلت اسخ دام الخسويد اليدوي الوعدط 

 .بعط أصُاف انمطٍ في َسبت اإلَباثـ دراست أثز حًط انكبزيج ويذة عًهيت حاللت بذور 3

ل 5ل زلت2(33علا :طي الوعخود شزاعخهب في سىزيت وھيمحن الغصىط علم خوست أصٌبف هي الروز ال

حن عاللت كويت هغددة وأسبض(2 ىد المطي )هسعلت هي خالط إدازة الغ ل228ل علا90ل علا11ديسالصوز

هي الروز أصٌبف المطي الوعخود شزاعخهب في سىزيت الوركىزة أعالٍ البسخ دام عوض الابسيج الوسكص 

35علم الببزد وعلم دزصت عسازة  
5م
و  2دوزة( دليمت واللشهٌت ه خلفت ) 2200هع الخغسيك السسعت ربالخت  

 وسيخن إًببثالبلوبء وحعديلهب الوغلىط كسالىًبث الصىديىمل  دلبيك(ل وحن العدھب ؼسب البروز 5و  4و 3و  1

لخغديد ًسبت اإلًببث  1025ابفت الوعبهالث لابفت األصٌبف الودزوست في عبم الالبروز الوغلىلت والوصؼبت 

 في كبفت الوعبهالث  الٌبحش هسدود الصيجلوعسفت  الوغلىلت والوصؼبت لصيج في البروزيس ًسبت اوحمد

 وسىف يخن حغليب الٌخبيش إعصبييبً وفك البسًبهش الوخبط 2 الصزاعيت 

 : لسى انًعايالث:7-3-3

ب دراسة تأثير كعدد مرات الرش الكرقي بالبكركف عمى بعض الصفات اإلنتاجية لصنؼ القطف حم-1
 في منطقة الغاب. 33/1

ممغ/ليتر ماء( معنكيان عمى باقي  B2 : 10تفكقت المعاممة الثالثة مف الرش الكرقي بالبكركف ) . أ
( ممغ/ليتر ماء في صفات اإلنتاج كاإلنتاجية ككصمت B0 :0 ،B1 :5 ،B3 :15المعامبلت األخرل )

ممغ/ليتر ماء( مقابؿ  B2 :10قي )كغ/ىػ( عند المعاممة الثالثة مف الرش الكر  3155اإلنتاجية إلى )
 ممغ/ليتر ماء(. 0: 80) كغ/ىػ( عند المعاممة األكلى2708)
: رش بالبكركف مرتيف عند التبرعـ كعند بداية اإلزىار( معنكيان عمى المعاممة T 2تفكقت المعاممة ) . ب
(1 T – في صفات اإلنتاج كاإلنتاجية ككصمت اإلن )تاجية إلى رش بالبكركف مرة كاحدة عند التبرعـ
 (T 1كغ/ىػ عند ) 2865( مقابؿ ) T 2كغ/ىػ عند  3027)
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تأثير تركيز كعدد مرات الرش الكرقي بالزنؾ عمى بعض الصفات اإلنتاجية لصنؼ القطف حمب -2
33/1. 
% في محمكؿ الرش( معنكيان عمى بقية ZN2 : 1 تفكقت المعاممة الثالثة مف الرش الكرقي بالزنؾ ) . أ

% في محمكؿ الرش( في صفات اإلنتاج ZNO ،:ZN 1  0.5%،1.5 :ZN 3 :%0)المعامبلت األخرل 
% في ZN2 :1كغ/ىػ( عند المعاممة الثالثة مف الرش الكرقي ) 3215كاإلنتاجية ككصمت اإلنتاجية إلى )

 % في محمكؿ الرش(. ZNO :0كغ/ىػ عند المعاممة األكلى  2798محمكؿ الرش( مقابؿ )
 : T1لزنؾ مرتيف عند التبرعـ كعند بداية اإلزىار( معنكيان عمى المعاممة ): رش باT2تفكقت المعاممة ) . ب

 كغ/ىػ( 3120( في صفات اإلنتاج كاإلنتاجية ككصمت اإلنتاجية إلى )رش بالزنؾ مرة كاحدة عند التبرعـ
  .T1كغ/ىػ عند  2938مقابؿ  T2عند

 جيت نعزوق انسًاٌ انًحهي:أثز اسخخذاو كسبت بذور انمطٍ كًصذر بزوحيٍ عهى انخصائص اإلَخا-3

  PHك AM%كسبة قطف( لكؿ مف عرقي السماف 9نسبة التفكؽ كانت أعمى في المعاممة الرابعة ) . أ
( كبفرؽ معنكم عف باقي المعامبلت دكف كجكد فركؽ معنكية بيف PH.4.A.M.4) المعاممة أم

% كسبة 3ممة الثانية ، المعا% كسبة قطف0رل: المعاممة األكلىالمعامبلت األخرل )المعامبلت األخ
 % كسبة قطف (.6قطف ، المعاممة الثالثة 

الكزف الحي لمطير كالزيادة الكزنية كاستيبلؾ العمؼ كمعامؿ التحكيؿ الغذائي كانت أعمى مايمكف في  . ب
( كبفرؽ معنكم عف PH.4.A.M.4أم ) PHكAM%كسبة قطف( لكؿ مف عرقي السماف 9المعاممة )

 معنكية بيف المعامبلت األخرل. باقي المعامبلت دكف كجكد فركؽ
 المؤشرات الكزنية كالقياسية التزاؿ قيد التحميؿ اإلحصائي. . ت
 قسـ تكنكلكجيا القطف كالمراقبة: -7-3-4
 دراسة تغيير قيـ المكاصفات التكنكلكجية لألقطاف المخزنة مف المكاسـ السابقة.  -1

مختبر التيمة باإلدارة بعد تكفر مصدر الطاقة  ال زاؿ قيد التنفيذ بعد جمع العينات بانتظار أخذ النتائج مف
 البلـز لعمؿ المختبر ليتـ تحميؿ النتائج إحصائيان.

 : قسـ الكقاية:-7-3-5
 دراسة تأثير اإلصابة بديداف الجكز عمى نسبة الزيت كصفاتو النكعية: -1

ة بديداف ، حيث تجاكزت نسبة اإلصابمكررات( مف الحقكؿ المصابة4كرر )جكزة مف كؿ م 30تـ قطاؼ 
% كسكؼ يتـ حمج ىذه العينات بعد تكفر مصدر الطاقة كحبلقة البذكر الناتجة عف عممية 25الجكز 

 الحمج الستخبلص الزيت منيا كمف ثـ تحميؿ عينات الزيت الناتجة لتحديد مكاصفاتو النكعية.
 تأثير مستخمص بذكر القطف )الجكسيبكؿ( كمبيد حيكم عمى بعض آفات القطف: -2

بعد استخبلص المستخمص مف بذكر القطف تـ تطبيقو مخبريان عمى ديداف الجكز )دكدة جكز مخبريان: 
% مف 75عمى القطف الشككية( في أطباؽ بترم بالرش المباشر عمى اليرقات مف خبلؿ ذلؾ تـ القضاء 
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، كما أدل تطبيؽ المستخمص عمى فراشة الطحيف كذلؾ بالرش المباشر عمى ساعة 24اليرقات خبلؿ 
ساعة بينما أدل تطبيؽ المستخمص بالرش المباشر  24% مف اليرقات خبلؿ 80قات مكت حكالي الير 

% مف اليرقات حية 90عمى المادة الغذائية )السميد( كمف ثـ نقؿ اليرقات إلى األطباؽ بقاء حكالي 
 الرش بالماء فقط(.  –بالمقارنة مع الشاىد )الرش بالكحكؿ 
)دكدة جكز القطف الشككية( حيث تجاكزت  مصابة بديداف الجكز حقميان: تـ رش المستخمص في حقكؿ

% كبعد أف تـ مراقبة الحقؿ في اليكـ الثاني كالرابع لكحظ انخفاض نسبة 25نسبة اإلصابة بديداف الجكز 
 %، كسيتـ إعادة تنفيذ البحث في السنكات القادمة.15أياـ إلى دكف  7اإلصابة فييا بعد 

 رية مف يرقات حرشفية األجنحة التي تصيب القطف:عزؿ كتعريؼ الممرضات الحش -3
مف خبلؿ الجكالت الحقمية كالمراقبة المستمرة لمحقكؿ المصابة بديداف الجكز تـ الحصكؿ عمى يرقات 
ديداف جكز القطف الشككية كاألمريكية كالقرنفمية كالتي كانت تتميز ببطء في نشاطيا أك كانت ميتة كمف 

قيا كاستزراع مستخمصيا عمى البيئات المناسبة حيث لكحظ نمكات ثـ تـ جمب ىذه العينات كسح
لمستعمرات بكتيرية عديدة كسيتـ تنقية ىذه المستعمرات كتحديد ىذه الكائنات البكتيرية التي قد تككف ليا 

 دكر في مقاكمة ىذه اآلفات. 
كؿ دراسة رد فعؿ األصناؼ المحمية كبعض األصناؼ المدخمة لمقطف لإلصابة بمرض الذب -4

 الفيرتيسيميكمي:
( 33/1حمب  ،118حمب  ،90حمب  ،22ديرالزكر ،5تـ زراعة األصناؼ المحمية المعتمدة )رقة 

جراء العدكل  Fantum، Stonvil، Niab78، Ozbek، NCCH8/1كاألصناؼ األجنبية ) ( كا 
في مرحمة  الصناعية ليا بمعمؽ الفطر الممرض المكاثر مخبريان كذلؾ بالحقف المباشر في ساؽ النبات

الكرقة السابعة )تأخر إجراء العدكل الصناعية لعدـ تكفر الظركؼ المناسبة في المخبر مف كيرباء 
 كمستمزمات كالكضع األمني في المنطقة(.

تـ مراقبة النباتات طيمة المكسـ مف حيث سمككيا كاألعراض الظاىرية كالمكرفكرلكجية عمى األكراؽ كالساؽ 
ية لسمكؾ النباتات المعاممة حيث ظير عمى بعض النباتات )أصناؼ( ظير مف خبلؿ المبلحظات الحقم

عمييا أعراض عمى األكراؽ يشتبو بأنيا أعراض ذبكؿ كفيما يمي األعراض التي ظيرت عمى األصناؼ 
 المدركسة:

في اإلصابة التشريحية لـ نجد أية أعراض لمفطر، في حيف ظيرت أعراض بشكؿ بقع  :5الصنؼ رقة 
 كلكف بشكؿ أقؿ مف بقية األصناؼ الداخمة في الدراسة. ميتة صفراء

/ أما عمى 1في اإلصابة التشريحية ظيرت ىناؾ عبلئـ لمفطر كأخذت الدرجة / :22صنؼ ديرالزكر
 األكراؽ ظيرت بقع صفراء ميتة كبشكؿ أكبر مف بقية األصناؼ دليؿ عمى حساسية ىذا الصنؼ لمفطر.

 األكعية الناقمة(. ،ابة )األكراؽتظير عميو أعراض إصلـ  :90صنؼ حمب 
 لـ تظير عميو أعراض اإلصابة.  :118حمب 
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 ظيكر بقع صفراء ميتة عمى األكراؽ السفمية. :33/1حمب 
لـ تظير عمية أية أعراض عمى األكراؽ كفي اإلصابة التشريحية لـ  :Stonvilكالصنؼ  Fantumصنؼ 

 نجد أثر لئلصابة.
 قة عمى األكراؽ السفمية.ظيكر بقع صفراء محتر  :Niab78صنؼ 
 ظيكر بقع صفراء ميتة كلكف بشكؿ أقؿ مف بقية األصناؼ. :Ozbekصنؼ 
: ظيرت عميو بقع بمساحات كبيرة كبشكؿ كبير غطت معظـ مساحة الكرقة الكاحدة NCCH8/1صنؼ 

 حيث أظير ىذا الصنؼ حساسية أكثر مف بقية األصناؼ.
 دائرة اإلحصاء  -7-3-6
 :طف في الجميكرية العربية السكريةالحقمية لمحصكؿ الققياس أداء المدارس  -1

ىدؼ البحث إلى قياس الكفاءة الفنية لمزارع القطف المركم بنظاـ الرم السطحي باستخداـ تحميؿ مغمؼ 
في المدارس الحقمية بمحافظة إدلب. ُجمَعت   Data Envelopment Analysis (DEA)البيانات

مسح الميداني، كتـ تطبيؽ أسمكب العينة العشكائية في اختيار عينة البحث، البيانات األكلية استنادان إلى ال
 .2014مزرعة مكزعة عمى قريتي ممس كسيجر في المكسـ اإلنتاجي  34ُسحبت
كقيمة الربح  ،ؿ.س/دكنـ7037.55نتائج أف قيمة اليامش اإلجمالي لكحدة المساحة بمغت نحكالبينت 

 16بينت نتائج نمكذج العكائد الثابتة المطبؽ أف كما . ؿ.س/كغ 2771.34الصافي قبؿ الدعـ ىك 
مزرعة مف إجمالي المزارع المبحكثة غالبيتيا تقع في قرية سيجر، استطاعت استخداـ أقؿ قدر مف 
مدخبلت اإلنتاج لمكصكؿ إلى مستكل معيف مف المخرجات، فيي بذلؾ تككف قد حققت الكفاءة 

بد عمى المزارع األخرل التي لـ تحقؽ الكفاءة االقتصادية مف الك االقتصادية الكاممة في إنتاج القطف. 
تقميؿ حجـ المدخبلت بنسب متفاكتة حتى تصبح كفؤة فنيان دكف أف يككف ىناؾ أم ىدر في مكاردىا مع 

كما بينت نتائج نمكذج العكائد المتغيرة أف جميع المزارع كانت  المحافظة عمى نفس المستكل مف اإلنتاج.
يمكف تعميؿ ذلؾ بأف جميع المزارع المبحكثة يطبؽ كميات متساكية تقريبان مف المدخبلت كيحقؽ كفؤة فنيان ك 

إنتاجية متقاربة مما أدل إلى تحقيؽ نتائج متساكية حسب ىذا النمكذج. أما فيما يتعمؽ بالكفاءة الحجمية 
ه المزارع االستمرار %( كبالتالي فأنو عمى ىذ100مزرعة فقط الكفاءة الحجمية الكاممة ) 16فقد حققت 

بإدارة المزرعة عمى النحك نفسو كىي تعمؿ ضمف مرحمة اإلنتاج الثانية كىي أفضؿ مرحمة مف الناحية 
االقتصادية، أما المزارع التي لـ تحقؽ الكفاءة الحجمية التامة فيي تعمؿ ضمف مرحمة اإلنتاج األكلى 

دخبلت، كبالتالي ىنا إمكانية زيادة اإلنتاج في ىذه كالتي تتميز بزيادة المخرجات بنسبة أكبر مف زيادة الم
كاستنباط أصناؼ ذات دكرة استخداـ تقنيات زراعية حديثة متطكرة المزارع كزيادة كفاءتيا الفنية مف خبلؿ 

   .حياة قصيرة
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 لمتنبؤ بإنتاج محصكؿ القطف في الجميكرية العربية السكرية: ARIMAاستخداـ نماذج  -2
لمتنبؤ بإنتاجية محصكؿ القطف عمى مستكل الجميكرية  ARIMAتطبيؽ نماذج  ليدؼ مف ىذا البحثا

العربية السكرية ثـ عمى مستكل المحافظات المنتجة لو، لما يمتاز بو ىذا النمكذج مف دقة عالية في 
 تحميؿ السبلسؿ الزمنية كالتنبؤ.

نتاجية كمساحة محصكؿ القطف المركم  بية عمى مستكل الجميكرية العر تـ استخداـ بيانات سنكية إلنتاج كا 
ىما   ARIMA (1.0.1) (1.0.0)، كتبيف مف النتائج أف النمكذجيف(2012 -1985السكرية لمفترة )

نتاجية كمساحة القطف في سكرية حتى عاـ  حسب  2017النمكذجيف المبلئميف لمتنبؤ بتطكر إنتاج كا 
ج إلى استمرار انخفاض المساحة المزركعة االختبارات اإلحصائية لدقة النتائج التنبؤية. كتشير النتائ

% 7% كتقابميا انخفاض باإلنتاجية بمقدار 8بمعدؿ  2017بالقطف عمى مستكل القطر حتى عاـ 
% عف متكسط األعكاـ السابقة المدركسة حسب النمكذج األكؿ 14كبالتالي انخفاض اإلنتاج بنسبة 

 % عمى التكالي حسب النمكذج الثاني.18%، 9%، 11كبنسب 
نتيجة الظركؼ الراىنة التي يمر بيا القطر العربي السكرم إنتاج األعداء الحيكية كالمكافحة الحيكية: 

كخاصة محافظة حمب فإف إنتاج مختبر المكافحة الحيكية في جامعة حمب ػكمية الزراعة التابع لئلدارة 
الكيربائية لتشغيؿ المختبر  لعدـ تكفر الطاقة كذلؾ لمحفاظ عمى النكع فقط كذلؾ يعمؿ في حدكده الدنيا

كعدـ إمكانية تأميف غاز الكربكف الضركرم لمعمؿ كبالتالي يعمؿ المختبر فقط لمحفاظ عمى نكع العدك 
 الحيكم )التريككغراما(.

 بر الفرز كالتصنيؼ:عدد العينات المحممة في مخ
 /16جدكؿ رقـ/

 عدد التحاليؿ عدد العينات نكع التحميؿ
 4502 2251 قطف
 2 2 مكتس

 38 38 عكادـ كنفايا أقطاف
 C.B.M 19 19)قطف كاطي مخمكط )

 2 2 عكادـ ناتج معامؿ غزؿ
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 بحوث البستنة: إدارة- 7-4

 :%81.7كبمغت نسبة التنفيذ  174 كالمنفذة 213 عدد األبحاث المخططةبمغ 
 :أىـ النتائج -
 :قسـ بحكث المكزيات -7-4-1
 دائرة أبحاث المكزيات -أ
أصناؼ محمية كأجنبية تـ  10أجريت الدراسة عمى  بعض أصناؼ المكز المحمية كاألجنبية:تقييـ -1

 :كجية لؤلصناؼ حسب الجدكؿ التاليدراسة األطكار الفينكل
 برنسيس شامي فرؾ فستقي ديسمايكركخك فمكتس 

 1/2 25/1 20/1 30/1 30/1 انتفاخ البراعـ
 8/3 22/2 19/2 3/3 11/3 بدء اإلزىار

 15/3 28/2 25/2 8/3 18/3 أكج
 20/3 8/3 14/3 16/3 25/3 نياية

 1/8 4/7  2/8 22/7 مكعد النضج
 9.2 9.4  12.4 13.2 اإلنتاج/كغ
 نصؼ ىشة ىشة  صمبة جدان  صمبة جدان  صالبة الثمرة
 30 10  8 3 اإلزدكاجية %
 47 57  23 32 التصافي%

 

 تأثير بعض المعامالت في إنبات بذكر كنمك غراس بعض األصكؿ البرم: -
 لكحظ بالعيف المجردة أف أفضؿ الشتبلت تمؾ المسمدة بالسماد اآلزكتي كالمعاممة بحمض الجبرليف.

د نسبة الغراس اختيار أفضؿ الغراس الناتجة مف أفضؿ المعامبلت كمحاكلة تطعيميا لتحديكسيتـ 
 المناسبة لمتطعيـ. كمتابعة حالة الغراس المطعمة لمتأكد مف نجاح عممية التطعيـ.

  

 عكجا جادرما نؾ +ألترا فيرادكيؿ ضفادعي 
 25/1 30/1 25/1 30/1 28/1 خ البراعـانتفا

 8/3 13/3 1/3 5/3 26/2 بدء اإلزىار
 13/3 19/3 5/3 12/3 5/3 أكج
 20/3 25/3 16/3 17/3 14/3 نياية

 25/7  25/7 2/8 25/7 مكعد النضج
 4.9  8.4 8.4 9.1 اإلنتاج/كغ
 نصؼ ىشة  ىشة نصؼ صمبةجدان  صمبة جدان  صالبة الثمرة
 15  7 0 5 اإلزدكاجية %
 37  43 28 22 التصافي%
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 :ة أبحاث األنكاع محدكدة االنتشاردائر -ب
 دراسة تأثير ظاىرة الميتازينيا عمى نكعية ثمار النخيؿ -

ما أف كمية أكضحت النتائج أف األغاريض كالشماريخ الزىرية تختمؼ في صفاتيا مف فحؿ آلخر ك
 – 4.5حبكب المقاح التي تنتجيا األغاريض تختمؼ أيضان باختبلؼ الفحؿ، كتراكحت ىذه الكمية بيف 

 – 32.6% كنسبة اإلنبات  92 – 50.6 حيكية حبكب المقاح بيف غ / إغريض، فيما تراكحت 36.2
حبكب معنكيان عمى جميع الفحكؿ مف حيث كمية  39، ؼ18، ؼ38%. كتفكقت الفحكؿ ؼ  68.3
معنكيان عمى باقي  36، ؼ21، ؼ18غ( عمى التكالي كتفكقت الفحكؿ ؼ28.3 ,28.1 ,25.5المقاح )

%( عمى التكالي أما مف حيث نسبة 92, 90, 87.3الفحكؿ في حيكية حبكب لقاحيا كالتي بمغت )
, 68.3, 66.6, 66كبمغت نسبة إنباتيا ) 36، ؼ21، ؼ18، ؼ38اإلنبات فقد تفكقت الفحكؿ ؼ

، 36، ؼ38، ؼ18ؼكء نتائج البحث اختيرت الفحكؿ )%( عمى جميع الفحكؿ. كعمى ض68.3
كؿ األخرل بالصفات ( نظران لتميزىا عمى باقي الفح20، ؼ15، ؼ 27، ؼ21، ؼ32، ؼ19ؼ

.  ثـ درس تأثير حبكب لقاح ىذه الفحكؿ المتفكقة في الصفات النكعية كاإلنتاجية لثمار المدركسة كافة
 18ؿ فأظير الصنؼ خستاكم درجة جيدة مف التكافؽ مع حبكب لقاح الفحؿ ؼبعض أصناؼ النخي

%، فيما أعطى الصنؼ زاىدم 29كلـ تتجاكز نسبة التساقط  ،%(82حيث تجاكزت نسبة عقد الثمار )
، كأظيرت أشجار %(36كنسبة تساقط )21 ؼ% عندما ُلقح بحبكب لقاح الفحؿ 82.5نسبة عقد 

إذ بمغت نسبة  ،27كؼ 32تكافؽ مع حبكب لقاح كؿ مف الفحميف ؼالصنؼ بربف درجة عالية مف ال
%( عمى التكالي. كما أشارت النتائج إلى  29.4ك 28.9%( كنسبة تساقطيا )85ك 86.6عقد الثمار )

كفي نسبة  أف نكع المقاح المستعمؿ كاف لو تأثير معنكم في كزف الثمرة كحجميا كطكليا كعرضيا
فيما كاف التأثير ضعيفان في كزف البذكر. كأعطت األصناؼ زاىدم،  قطرىا،التصافي كطكؿ البذرة ك 

 عمى التكالي. 27ؼ ،18ؼ ،21خستاكم، بربف ثماران ذات نكعية جيدة عند تمقيحيا بالفحكؿ ؼ
 قابميتيا لمتجفيؼف المنتشرة في محافظة السكيداء ك مقارنة بعض أصناؼ التي -

 الكراثي بمحطة بحكث حكط كىي : أصناؼ مف التيف مكجكدة في المجمع 10تـ اختبار 
 تمكزم. –خضيرم  –جميدم  –بقراطي  –عبادم  -2عرل –ممككي  -سكرم -بشارم –دكاشي 

 :معامبلت كىي 3تـ التجفيؼ ضمف 
 %  ثـ بالماء الجارم. 3-1ثمار معاممة بالصكدا الكاكية  -1
 % ثـ بالماء الجارم. 2.5ثمار معاممة بالمحمكؿ الممحي -2
 ممة بالمحمكؿ القمكم ثـ بالمحمكؿ الممحي ثـ بالماء الجارم. ثمار معا -3

تحميؿ اليكمي. كبعد دة أسبكع مع التقميب ثـ كضعت الثمار عمى صكاني تحت أشعة الشمس المباشرة لم
تسبت الثمار طراكة .حيث اك2ثـ رقـ  1ثـ رقـ  3البيانات كجد أف أفضؿ معاممة ىي المعاممة رقـ 

 .كسرعو بالجفاؼ
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ىي  كبشارم أف األصناؼ دكاشي كخضيرم المقارنة بيف األصناؼ مف حيث قابميتيا لمتجفيؼ كجدأما ب
 .أفضؿ األصناؼ مف حيث الطعـ كالقكاـ كالمكف

 دائرة أبحاث الجكزيات: -ج
 :في محافظة السكيداء -ظير الجبؿ –دراسة مدل مالئمة زراعة البندؽ في المنطقة الجنكبية  -

 Descriptors forبلزمة كفؽ استمارة البحث كتكثيقيا بالصكر باالعتماد عمى )تـ أخذ كافة القراءات ال
Hazel nut حيث كجد طرازيف مف ثمار البندؽ، كفيما يمي جدكؿ يبيف أىـ القراءات المأخكذة عمى ،)

 الطرازيف:

 الثمرية قسـ بحكث الخضار -7-4-2
 :البندكرة تربيةتجربة  -

( 7ىجف )محدكدة( لممكسـ الثاني، ك) 4زراعة العركة الربيعية، كتنفيذ التربية الذاتية لتسع سبلالت، كتقييـ 
ىجف خطكط مشاىدة )محدكدة(، لكحظ انتشار الذبابة البيضاء كعثة البندكرة رغـ الرش بالمبيدات المتكفرة 

 كانخفاض نسبة العقد بسبب ارتفاع الرطكبة مع ارتفاع الحرارة كقمة التيكية.
 BTH اليةفع كدراسة الفيكزارمي لمذبكؿ لمقاكمتيا الفميفمة مف محميان  المستنبطة السالالت بعض تقييـ -

 :الفميفمة محصكؿ ككقاية نمك فية بكتيري كعزالت

القياـ بجكلة لجمع عينات لنباتات مصابة بالفيكزاريكـ في محافظة البلذقية، ليتـ الحقان البدء بعزؿ سبلالت 
.  مرضية شرسة مف الفيكزاريـك

  

 الطراز األسطكاني القصير الطراز اإلىميمجي الصفة
 1.87 1.58 متكسط طكؿ البندقة / سـ

 1.67 1.93 ط عرض البندقة/ سـمتكس
 1.46 1.67 متكسط سماكة البندقة/ سـ

 أسطكاني قصير منيا اإلىميمجي كىي النسبة األكبر كمنيا الكركم شكؿ البندقة
 بني بني لكف البندقة

 مستك مستك شكؿ قمة البندقة
 أم بيف المستكم ك المحدب 3إلى  2بيف  مقعر شكؿ قاعدة البندقة

 1.42 1.18 مب/ سـمتكسط طكؿ ال
 1.12 1.22 متكسط عرض المب/ سـ
 1.01 1.19 متكسط سماكة المب/ سـ

 أسطكاني قصير أممس إىميمجي مجعد شكؿ المب
 خشبي )بني فاتح( مغطى بقشرة بمكف بني داكف-خشبي )بني فاتح( لكف المب
 ال بأس جيد جدان  طعـ المب

 عالي متكسط امتالء البندقة
 179.9 205.2 بندقة/ غ (100متكسط كزف )
 80.8 80.25 ( لب / غ100متكسط كزف )

 بندقة 56 بندقة 49 غ/ بندقة10عدد البندقات في 
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 :تقييـ سالالت مستنبطة مف البامياء: مرحمة تربية البامياء -
قطفات حتى نياية شير حزيراف، كما تـ القياـ بعمميات العزؿ عمى  20ت تـ إجراء ( سبلال8زرعت )

 نباتات المكرر الرابع المخصص لمحصكؿ عمى بذار السبلالت المقيمة، لمتابعة تقييميا في المكسـ القادـ.
 تجربة إكثار سالالت مرباة مف البطيخ األصفر: -

، تالمحافظة عمى ىذه السبلال ؼ( بيد7-6-5-2ؿ )سبللة مف البطيخ األصفر مف األجيا 24زراعة 
سبللة مرباة، تـ إجراء عمميات التيجيف الذاتي  23بمغت عدد السبلالت المرباة ذات نسبة اإلنبات الجيدة 

 %.40سبلالت مرباة بنسبة نجاح تجاكزت  20عمى 

  
 تجربة إنتاج ىجف مف الككسا لمزراعة الحقمية: -

بيدؼ المحافظة عمى ىذه السبلالت مف الككسا العادية مف الجيؿ السابع  سبللة مرباة 11تـ زراعة 
رباة منيا بنسبة نجاح تجاكزت سبللة م28، ُنفذت التيجينات الذاتية لػ الحصكؿ عمى بذار الجيؿ الثامف

 (.4×  20) مختبر× %، كما تـ البدء بتنفيذ التصالبات كفؽ مكديؿ سبللة 90

  
 مرباة مف الككسا البذرية:تجربة استنباط سالالت  -

الحصكؿ عمى الجيميف يدؼ المحافظة عمى ىذه السبلالت ك ب سبلالت مرباة مف الككسا البذرية، 6تـ زراعة 
( بطريقة التشتيؿ مف الجيميف الخامس كالسادس، أنبت سبللةن مرباة 24فضبلن عف زراعة )الرابع كالخامس، 

( سبلالت مرباة منيا، تجاكزت نسبة نجاح 3ية عمى )( سبلالت فقط، تـ تنفيذ تيجينات ذات6منيا )
 %.80التيجينات

 تجربة استنباط سالالت مرباة مف القرع لإلنتاج البذرم: -
سبللة مرباة مف القرع البذرم مف الجيؿ الثالث إلى الجيؿ الخامس، بيدؼ المحافظة عمى  22تـ زراعة 

 ذه السبلالت.% مف ى50ىذه السبلالت. ُنفذت التيجينات الذاتية لػ 
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 إكثار سالالت مرباة مف القرع العسمي: -

سبللة مرباة مف القرع العسمي بيدؼ المحافظة عمى ىذه السبلالت كالحصكؿ عمى بذكر  25تـ زراعة 
%  70( سبلالت منيا بنسبة نجاح 5الجيؿ الثاني إلى الجيؿ السابع، ُنفذت التيجينات الذاتية عمى )

 لعممية التيجيف.

  
 تجربة إكثار سالالت مرباة مف الككسا القرصية: -

سبللة مرباة مف الككسا القرصية مف الجيؿ السابع إلى الجيؿ التاسع، بيدؼ المحافظة عمى  21تـ زراعة 
  ( سبلالت مرباة منيا.9ىذه السبلالت، ُنفذت التيجينات الذاتية في )

 
 قسـ بحكث الخضار الدرنية كالجذرية كالكرقية -7-4-3

  :البطاطا دائرة -أ
/الغاب/: تـ انتخاب  المدخمة اليجف بذكر درينات مف االنتخاب مرحمة كانتخاب الحقيقية البذكر تجارب

رساليا لمركز البلذقية بيدؼ إكثارىا نسيجيان كمقارنتيا مع الشاىد، كىي:15/  / طراز متفكقة كا 
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 ( كفقا لألرقاـ التسمسمية المرسمة لمركز بحكث الالذقية15 -1مف الرقـ المعرؼ لمطراز ) رقـ الطراز المنتخب  اسـ اليجيف 

341(1) 5 2 
2 1 

341(2) 22 21 

 سيرانا
22 3 
6 4 
5 5 

TPS 67×25 
2 8 

13 9 
1 20 

23 22 
294 20 6 
424 8 7 
343 23 24 
 كناؾ

15 23 
31 25 

 1-2ت إنتاجية أفضؿ مف الشاىد سبكنتا )طراز مف نكاتج البذكر الحقيقية ذا 23كما جرل انتخاب 
 كغ/نبات لمشاىد( كالمزركعة في طرطكس.  2كغ/نبات مقارنة بػ 

 /حماة/: نفذت التجربة كمازالت مزركعة في األرض. المفتكح التمقيح نكاتج البذكر درينات مف االنتخاب -
 :الخضار الجذرية ائرةد -ب

تميزت باختبلؼ لكف الجذكر لدييا حيث تكزعت عمى طرز الكراثية المنتخبة التي  /6زرعت / الجزر: -
كتـ عزؿ كؿ طراز عمى  طراز بمكف بنفسجي( طراز بمكف اصفر، طرز بمكف برتقالي، 4النحك اآلتي )

 .حدا بيدؼ الحصكؿ عمى البذكر المرباة ذاتيان 

حيث  استمرت عممية المحافظة عمى نكية البصؿ المحسف مف كبل الصنفيف األبيض كاألحمر، البصؿ: -
تـ زراعة البذكر إلنتاج القنار مف البصؿ األحمر، في حيف تـ زراعة القنار إلنتاج األميات مف البصؿ 
األبيض، كما تـ زراعة القنار الناتج مف زراعة البذار المرباة ذاتيان )جيؿ أكؿ( بيدؼ إنتاج أميات مف 

 البصؿ األبيض.

- : اؼ الثـك )الكسكاني، اليبركدم، الصيني( مف تتـ المحافظة عمى السبلالت الطافرة مف أصن الثـك
خبلؿ زراعتيا في مركزم السكيداء كحماه بيدؼ الحصكؿ عمى أبصاليا الستخداميا فيما بعد في 

 تجارب زراعة األنسجة كالتحسيف الكراثي.

 المدخبلت في تباينات كجكد النتائج مف / طرز مف الفجؿ المحمي كلكحظ20تـ حصر / الفجؿ: -
 المتطاكؿ بالشكؿ( 20068-20050)المدخميف  تميز حيث الجذكر شكؿ حيث مف صةكخا المختبرة
 كركم، شكؿ ذات المدخبلت بقية كانت بينما المفمطح بالشكؿ( 21452-20031) كالمدخميف لمجذكر

 المدخبلت. جميع عند أحمر فكاف الجذر لكف أما
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 :قسـ بحكث الزراعات المحمية -7-4-4
 دكدة النمك المخصصة لمزراعة المحمية:تربية البندكرة غير مح -

ىجف مستنبطة مف البندكرة المخصصة لمزراعة المحمية ضمف خطكط مشاىدة مف أجؿ  6 زراعةتمت 
 تقييميا كاستبعاد غير المرغكب منيا كىذه اليجف تتمتع بالمكاصفات التالية:

جكد الكتؼ ك  متكسط كزف الثمرة تشقؽ الثمار شكؿ الثمار درجة الصالبة لكف الثمار 
 األخضر

 غير مكجكد 265 غير مكجكد كركية قكية أحمر فاتح 1ىجيف 
 غير مكجكد 275 طكلي كركية قكية أحمر فاتح 2ىجيف 
 غير مكجكد 265 غير مكجكد كركية قكية أحمر فاتح 3ىجيف 
 مكجكد 275 دائرم كركية متطاكلة متكسطة أحمر 4ىجيف 
 مكجكد 235 كلي بسيطط كركية متطاكلة متكسطة أحمر 5ىجيف 
 غير مكجكد 250 غير مكجكد كركية متطاكلة قكية أحمر 6ىجيف 

ىجف مدخمة مف البندكرة إلدخاليا ضمف برنامج التربية كما تمت زراعة عزالت  5كما تمت زراعة بذار 
تباعان البدء بعمميات العزؿ لميجف كالعزالت بغرض التربية الذاتية يجف المأخكذة مف المكسـ الماضي ك ال

 حسب تكفر األزىار المناسبة.
 إكثار ساللتيف مستنبطتيف مف الفاصكلياء المخصصة لمزراعة المحمية  -

        

 قسـ بحكث الحمضيات كاألنكاع المدارية كشبو المدارية   -7-4-5
 مجاؿ األصكؿ كاألصناؼ كاألنكاع المدارية: في -
نفيذ بحث " تأثير ت( ضمف خطة رافحزي-أيار –اف نيس –آذار / غرسة مانجك شيريان )30تطعيـ / تـ -

 كأظيرت النتائج أف شير نيساف ىكلمانجك عمى نسبة نجاح التطعيـ " مكاعيد كطرؽ تطعيـ غراس ا
% كالسبب ىك  22/, بينما باقي األشير انخفضت النسبة إلى 47األفضؿ في نسبة نجاح التطعيـ /%

 انخفاض الرطكبة  في األشير التالية.ارتفاع درجة الحرارة عف معدالتيا مصحكبة ب
 –سيتركميمك  –تركير  -كاريزك – )زفير/ غرسة مف أصكؿ الحمضيات 300العناية بغراس األصكؿ/ -

 ثبلثي أكراؽ( التي تـ إعدادىا إلنشاء المجمع الكراثي. –كميكباترا مندريف 
 :الزراعة العضكيةمجاؿ  في -

حامض  –/ مندريف كرفالؿ ضياتيف مف الحمضمف تنفيذ مشركع الزراعة العضكية عمى صنف -
 سانتا تريزا / تـ:
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 / عينة ثمرية.15/ تحميؿ لػ /150تنفيذ / 
 / عينات تربة.7/ تحميؿ لػ /56تنفيذ / 
 :األمراض الفيركسية كشبو الفيركسيةمجاؿ  في -
 : "( الفيركسيCTVالتحرم عف مرض التدىكر السريع )تريستيزا بحث" -
  اختبار اليزا 296تنفيذElisa   عينة145 لػ. 
  بطريقة ايكديد النشا اختبار 50تنفيذ. 
 /اختبار داللة .80تنفيذ / 
  لعينات أخذت مف مركز زراعي طرطكس كمف بساتيف الحمضيات في طرطكس ككانت جميع

 سمبيةكلجميع الطرؽ النتائج 
 Citrusيدراسة الكاقع المرضي لمرض التدىكر السريع في الحمضيات الفيركس" بحث -

tristeza " 
 / بالكشؼ عف المرض كتكزيع الغراس  متخصص -داؿنبات –/ بذرة اليـ مكسيكاف 100تـ زراعة

الناتجة عمى مراكز إنتاج غراس الحمضيات في كؿ مف البلذقية كطرطكس كالكحدات اإلرشادية 
المنتشرة في المناطؽ الرئيسية لزراعة الحمضيات كفي بعض المزارع الخاصة لتككف نقاط رصد 

 ض كسيتـ التكسع في نشر أعداد أخرل في العاـ القادـ.لممر 
   إجراء مرحمة أكلى مف اختبار البصمة النسيجية بانتظار تكفر الكيماكيات البلزمة الستكماؿ

 االختبار.
نتاج كتكزيع األعداء الحيكية:  في مجاؿ الحشرات -  كالعناكب كا 

نبات / - مؿ إنتاج التجربة التي نفذىا قسـ / كغ بطاطا في غرؼ اإلنبات كىي كا250تـ تخزيف كا 
المحاصيؿ الدرنية في حقكؿ قسـ بحكث الحمضيات استعدادان إلدخاؿ العدكل بالبؽ الدقيقي عمييا 

 .Cryptolaemus montrouzieri كاستكماؿ عممية تربية المفترس
المتخصص بحشرة  Cryptolaemus montrouzieriحشره كاممة مف المفترس  5000تـ تكزيع  -

 .بؤر اإلصابة في مزارع الحمضيات لمحافظة طرطكس الدقيقي عمىحمضيات بؽ ال
عمى مدار العاـ كبكافة  Cryptolaemus montrouzieriتـ تسجيؿ نشاط كاضح لممفترس  -

 ( طكر.3.6 -0.4ارتفاع نسبة أطكاره متسمسؿ مف شير شباط حتى حزيراف بيف )األطكار ككاف 
التي تـ عزليا كحفظيا بانتظار تصنيفيا في مخابر معتمدة  األنكاع األربعة مف العناكب المفترسة -

بدا نشاطيا في شير أيار كىي ال تزاؿ تتكاجد مترافقة مع اإلصابة بالحشرات القشرية كتساىـ بشكؿ 
 كبير في السيطرة عمييا , كلـ يتـ اكتشاؼ أنكاع جديدة مف ىذه العناكب.

 Aleorothrixus ذبابة البيضاء الصكفيةلا عمى cales noacki طفيؿنسبة التطفؿ لمكجد أف  -
floccosus  آذار -%70.9شباط  -% 70: 2ت في ؾكان 2014في النصؼ األكؿ مف عاـ
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ككميا نسب جيدة تمكف مف السيطرة عمى  % 69حزيراف  -%72أيار  -%68نيساف  -69.5%
بقائيا دكف العتبة التي تستدعي التدخؿ.  الذبابة البيضاء الصكفية كا 

ىذا  Citrus Black Scale Saissetia oleaeم نشاط يذكر لمحشرة القشرية السكداءلـ يبلحظ أ -
كبالتالي لـ نتمكف مف متابعة البحث في كفاءة األعداء المحمية عمى التكالي, الرابعة  كلمسنة  العاـ
 ., كنقترح تأجيؿ البحث إلى كقت آخر تظير فيو الحشرة بشكؿ يستدعي تنفيذ البحث مف جديديايمع

حشرية كعناكبية تـ جمعيا مف خبلؿ الجكالت الحقمية لمفنييف في القسـ  ةعين/ 135/ص فح -
 .لمسيطرة عميياإعطائيـ اإلرشادات البلزمة مف ثـ يجمبيا المزارعكف ك  كالعينات التي

 
 
 قسـ بحكث التفاحيات كالكرمة:-7-4-6
 رية كطعـ كسيط:دراسة خصائص النمك كاإلثمار ألشجار التفاح باستخداـ األصكؿ الخض -

 .بإعطاء أعمى عدد مف األزىار MM106تميزت اشجار المطعمة عؿ األصؿ 
 برنامج انتخاب لبعض أصكؿ التفاح المنتجة بذريان: -

 1كسكرم 2بحبكب لقاح األصناؼ سكرم   MM106تـ تنضيد البذكر الناتجة عف تيجيف األصؿ 
، كبذكر  Eك  Dك  Cك  Bك  Aح لمطرز البذرية كسكارجي، باإلضافة لمبذكر الناتجة عف التمقيح المفتك 

، في شير كانكف الثاني، كبعد انتياء فترة التنضيد تـ زراعة البذكر في المرقد في 1الصنؼ سكرم طراز 
سـ بيف الصفكؼ في خمطة مككنة مف السماد العضكم  15سـ بيف البذكر ك 20شير نيساف بمسافة 

، كحاليان E، بينما كانت منخفضة في الطراز Dفي الطراز  كالتراب، ككانت نسبة اإلنبات جيدة خاصة
تقدـ كافة الخدمات مف رم كتسميد كتعشيب، كسيتـ البدء بأخذ القراءات المطمكبة بعد فترة مف 

 الخضرم.
 1كسكرم 2بحبكب لقاح األصناؼ سكرم   MM106مف ناحية أخرل تـ إعادة تيجيف األصؿ
لية ، كحاليان يتـ متابعة الثمار بالمكافحة حتى مكعد النضج كسكارجي، ككانت نسبة نجاح التيجيف عا

 الفيزيكلكجي ليتـ جمع البذكر.
 تقكيـ بعض أصناؼ الكرمة التصنيعية المدخمة في السكيداء: -

 ،2014\6\8اإلزىار األعظمي في األصناؼ التالية كاآلتي: مكسكات أتكنيؿ كاف 
أما مرحمة العقد فكانت بالمكاعيد  2014\6\18.كلمصنؼ اليكانت بكشيو  2014\6\15شاردكنيو 

 التالية لبعض األصناؼ:
 2014\6\22.كميريت ، ك  2014\6\18، بينك أسكد 2014\6\15ككارتز تراميناز 
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مف حيث شكؿ القمة النامية كتكزع  ،كتـ إعادة تكصيؼ األصناؼ بعد مرحمة اإلزىار األعظمي
قد كالسبلميات, مستكل التصاؽ النكرة األكلى, كلكف األصبغة عمى القمة كعمى قشكر البراعـ, لكف الع

 الكرقة الفتية، ككانت ىذه القراءات مطابقة لقراءات المكسـ السابؽ في معظميا.
 قسـ بحكث الزيتكف: -7-4-7
 :دراسات دائرة الزيت -
بالتالي مف %، ك 50انخفاض الثباتية بحدكد  إلىأدل  زيت الزيتكف فقداف البكلي فينكالت مف أف -

  استقرار الزيت.ىمية البكلي فينكالت في ثباتية ك نا تأتي أى
كطريقة جديدة في كشؼ غش مركبي ستغماستادييف كالبيكالفيكفيتيف إمكانية استخداـ تقنية تحميؿ  -

 زيت الزيتكف.
مف لتحديد محتكاىا مف  اختبار عمى أصناؼ الصكراني كالدعيبمي كالخضيرم كالحمببلسياجرم  -

 -لكحظ أف ىناؾ تفاكت في محتكاىا مف التككفيركالت كخاصة ألفا كة التككفيركالت الكمي
 ( ممغ/كغ زيت. 310-136تككفيركؿ الذم تراكحت نسبتو بيف )

الصكراني، الزيتي، حماض الدىنية لؤلصناؼ المدركسة )لكحظ مف خبلؿ نتائج تركيب األ -
 .ة النضجالقيسي، الخضيرم، الدعيبمي( كجكد اختبلفات كاضحة تبعان لمصنؼ كدرج

كما أف قيـ البيرككسيد ارتفعت نتيجة  بعد الترشيح عينات الزيتانخفضت نسبة الرطكبة في   -
إلى تحسف الخكاص الحسية في العينات المرشحة بالمقارنة مع غير  باإلضافةعمميات الترشيح 

 المرشحة. 
ة مع الزيت الناتج في الزيت الناتج ىذا المكسـ ذك نكعية متدنية نكعان ما مقارن أظيرت النتائج أف -

المكاسـ السابقة بسبب ظركؼ العمؿ في المعاصر كتكدس أكياس الزيتكف فترة في المعصرة كعدـ 
 الزيتكف.تقديـ الخدمات البلزمة لحقكؿ 

 بحكث المعامالت:دراسات دائرة  -
. أعطت قطع التجربة تحت نظاـ الزراعة العضكم إنتاجية أعمى مقارنة مع قطع النظاـ التقميدم -

 كالفكسفكر كاآلزكت فيأكضحت تحاليؿ التربة زيادة معنكية لمحتكل التربة مف البكتاسيكـ كما 
انخفضت تكاليؼ اإلنتاج في المزارع العضكية  ابالتقميدية. كممعامبلت الزراعة العضكية مقارنة 
لتحكؿ إلنتاج تشكؿ نتائج ىذه الدراسة مؤشران جيدان إلمكانية اك في المكسـ الثاني كالثالث لمدراسة 

المناطؽ المبلئمة كاآلمنة مف األمراض، مما  الزيتكف في سكرية كفؽ النظاـ العضكم، خاصة في
 يشكؿ فرصة كبيرة أماـ تسكيؽ زيت الزيتكف السكرم لمخارج كدخكلو لؤلسكاؽ الكبرل. 

في  ةعمى تخفيض درجة اإلصابة بنيماتكدا العقد الجذري قدرتو ماء الجفت النتائج أبحاثأظيرت  -
 مقارنة بالشاىد. الزراعات المحمية
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 الكراثي:دراسات دائرة األصناؼ كالتحسيف  -
مف الصنؼ كجكد اختبلفات شكمية ككراثية بيف الطرز المنتخبة  األكلية إلىأظيرت النتائج  -

  الكراثية.بتحميؿ البصمة  كذلؾ اعتمادا عمى الدراسة الشكمية كالكراثيةالصكراني 
 %( 25 – 20)الزيت إلى  يدة مف الزيتكف البرم كالتي كصمت فييا نسبةبعد انتخاب طرز جد -

أظيرت النتائج أف زيت الزيتكف المستخرج مف مختمؼ الطرز المنتخبة يتكافؽ مع المقاييس 
كسيتـ نقؿ الطرز المنتخبة  لمزيتكف.لمكاصفات المجمس الدكلي  لمزيتكف كفقاالدكلية كالتصديرية 

 كؿ الكراثية العتمادىا كأصناؼ جديدة في المستقبؿ. إلى حقكؿ األصناؼ كاألص
، فركنتكيك، بيشكليف( عقيمة الداف، القيسيالزيتي، النبالي المحسف، الزيتكف )كجد أف أصناؼ  -

ارتباط بشكؿ طردم بيف الحيكية كاإلنبات كعامؿ الخصكبة  ككجكد عبلقة ذاتيان بشكؿ كامؿ
 الطمعية.

 حدكث التمقيح كاإلخصاب. فضميزراعة أكثر مف صنؼ في الحقؿ  -
، فركنتكيك، بيشكليف( في عمميات داف، قيسي)الزيتي، نبالي محسف،  مف األصناؼ االستفادة -

 التربية ككنيا عقيمة ذاتيان بشكؿ كامؿ.
 بحكث الكقاية: دراسات دائرة -
تظير األعراض عمى باقي  كني كلـ –محـز ابكسطؿ  عمى صنفيظيكر أعراض الذبكؿ  تبيف -

 بمرض الذبكؿ. المعاممة األصناؼ
أف الرش بالمركبات النحاسية كانت جيدة في الجيميف األكؿ كالثاني لذبابة ثمار الزيتكف في  -

سنكات الحمؿ الخفيؼ )المعاكمة( إذ انخفضت النسبة المئكية لكخزات الذبابة عمى ثمار الزيتكف 
ر اإلصابة الحية    األخرل. المعامبلتمع ثمار الزيتكف مقارنة  كالكمية بذبابةمما أخن

 :زيتكف المائدة دراسات دائرة -
( لمحصكؿ)ماءات  إف التركيز المستخدـ مف القمكمأظيرت النتائج النيائية  - عمى ثمار  الصكديـك

صنؼ القيسي: ك لم % لمدة ثماني ساعات2الداف:  جيد لصنؼذات صبلبة جيدة كبمكف 
 .لمدة عشر ساعات 2.6% -2.4%

 لطبية كالعطرية كالتزينية:قسـ النباتات ا -7-4-8
 A.palestina ك  A.scariosaكىي دراسة كتعريؼ أنكاع جنس األنتميس  تـ -

A.haussknechtii .حيث تـ تحديد أماكف انتشارىا كفترة إزىارىا كنسبة المادة الفعالة فييا 

 Anacyclus ك  Chrysanthemum coronariumتـ جمع عينات زىرية ألنكاع  -

nigellifolius   الشريط الساحمي كالمرتفعات الجبمية  كتـ أخذ  مف ستة مناطؽ تكزعت ما بيف
 .تحميميا في مخابر الييئة العامة عينات مف التربة  سيتـ
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مع مختصيف  تصنيفيا بالتعاكفعينات ألنكاع جديدة مف جنس األنتميس يتـ حاليان 7تـ جمع  -
 تصنيفيا.لصعكبة 

عطرية كالتزيينية المنتشرة في المنطقة الساحمية مف إنشاء مجمع كراثي لمنباتات الطبية كال -
 سكرية.في محطة بحكث الجماسة تضمف األنكاع التالية:

 Narcissusالنرجس  - Urginea maritimeالعنصؿ -Iris germanicaالسكسف األلماني  -

sp- حشيشة الميمكفCymbopogon citratus- الخبيزة االفرنجيةPelargonium zonal- 
 Cestrumعطر الميؿ -Thymus vulgarisالزعتر -  Pelargonium graveolensالعطرة 

vulgaris-الياسميفJasmina sp-الصبرAloe vera- Mesembrayanthum 

crinifllrum  الفتنة.Plumaria actifolia – الكرد الشاميRosa damascina-اكميؿ الجبؿ 

مدة سنتيف بكاقع أربع مكررات في منطقة الغاب ل thymus vulgarisتـ زراعة نبات الزعتر  -
معدني ككانت  تسميد عضكم+-تسميد معدني  –تسميد عضكم -كأربع معامبلت ىي الشاىد 

 كغ/دكنـ 245.97أفضؿ معاممة ىي التسميد العضكم + المعدني حيث كانت اإلنتاجية 
 :دائرة الزراعة العضكية -

 

 ية كىذه المحاصيؿ ىي:دراسة بعض المحاصيؿ لبحث إمكانية تحكيميا لمزراعة العضك  -
كىذه التجارب  استمرارية لتجارب مشركع "  الكرمة -الخكخ  –الكرز -الزيتكف -الحمضيات

 مشركع التعزيز المؤسساتي لمزراعة العضكية في سكريا"
 إضافة إلى تنفيذ تجارب أخرل في مراكز البحكث كىي:

عمى خكاص التربة كعمى إنتاج دراسة مقارنة بيف تأثير التسميد األخضر كالتسميد الكيميائي  -
 .كمكاصفات نبات البندكرة العضكم

مختمفة مف المستخمصات النباتية عمى حشرة عثة البندكرة  أنكاعدراسة تأثير   -
(TutaabsolutaPovolny) 

دراسة تأثير الزراعة التحميمية لمخضار الصيفية كالشتكية كالنباتات الجاذبة في إدارة اإلصابات  -
 الزراعة العضكية الحشرية في نظاـ

 تحميؿ الذرة الصفراء كالمكبيا كأسمكب كاعد نحك الزراعة العضكية. -

 :إدارة بحػػػكث الثػػػركة الحيكانيػػػة -7-5
 :%85كبمغت نسبة التنفيذ  51ة فذكالمن 60 الدراسات كاألبحاث المخططةبمغ عدد  –

 أىـ النتائج:
كالمشاريع كالمنظمات الدكلية ية المحسنة لممربيف حيكانات الترببيع عدد مف تـ دارة اإلضمف نشاطات 

بأسعار تشجعية مف أجؿ نشر المادة الكراثية المحسنة كرفع كفاءة القطيع الكطني باإلضافة إلى تسكيؽ 
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حيكانات تسكيؽ ك كالجبف المنتج في المحطات لمعامميف كمتعيدم القطاع الخاص الطازج  الحميبكٍؿ مف 
 (.2..( كما ىك مكضح في الجدكؿ )الركث.ك خرل )الصكؼ الحيكانية األ منتجاتالك االضطرارم بح الذ

يرادات محطات بحكث الثركة الحيكانية لعاـ 2جدكؿ رقـ )  .2014(: يكضح المكاد المنتجة كا 
 اإلجمالي/ؿ.س المبمغ/ ؿ.س الكمية المنتجة البياف المحطة

 مرج الكريـ/ سممية

 10944000 209 )رأس(  حيكانات تربية ُمحسنة

15992025 

 

 511020 10658 االضطرارم )كغ( لذبحاحيكانات 

 1229050 40340 حيكانات منسقة )كغ(
 1911955 28916 )كغ( حميب
 1295250 5181 )كغ( جبف

 100750 2015 صكؼ )كغ(

 حماة
 

 1656000 42 )رأس( حيكانات تربية ُمحسنة
 98990 267 االضطرارم )كغ( لذبحاحيكانات  2698191

 943201 18513.5 )كغ( حميب

 عرل/ السكيداء

 0 0 )رٍأس( حيكانات تربية ُمحسنة

1240750 

 15560 85 االضطرارم)كغ( لذبحاحيكانات 
 934840 3161 )كغ( حيكانات منسقة
 19600 490 حميب )كغ(

 270750 1083 )كغ( جبف
 0 0 شعر

 ىيمك/ القامشمي

 22260 371 )كغ( حميب

22260 

 0 0 )كغ( حيكانات تربية ُمحسنة

 0 0 االضطرارم )كغ( لذبحاحيكانات 

 0 0 صكؼ

 0 0 قمح تجربة دكرات

 شطحة/ الغاب

 1456992.5 22920.5 )كغ( حميب

2222783 

 0 0 )رأس( حيكانات تربية ُمحسنة

 344980 1300 االضطرارم )كغ(  لذبحاحيكانات 

 394250 475 سماد )كغ(

 26560 2656 منتجات أخرل )كغ(

 فيديك/ البلذقية
 44055 997 حميب )كغ(

114055 
 70000 280 حيكانات الذبح االضطرارم )كغ(
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المنسقة ككميات الحميب كالحيكانات المذبكحة اضطراريان ك قيمة حيكانات التربية )الُمحسنة( ك أعداد  (:3جدكؿ رقـ )
 المباعة في إدارة بحكث الثركة الحيكانية. كالجبف كالمنتجات األخرل

 ؿ.س.() القيمة اإلجمالية الكمية المادة
 12600000 )رأس( 251 حيكانات تربية
 1040550 )كغ( 12590 حيكانات لمذبح

 4398064 )كغ(72208 حميب
 2163890 )كغ( 43501 حيكانات منسقة

 1566000 )كغ( 6264 جبف
 521560 )كغ( 5146 منتجات أخرل

 22290064  القيمة اإلجمالية الكمية )ؿ.س.(

 :ة في إدارة بحكث الثركة الحيكانيةالمشاريع البحثيأىـ  -
 تحسيف إنتاجية أغناـ العكاس:-أكالن 
 )أكساد(. كىيمك سممية محطة في لؤلغنامالعكاس كالتناسمية اإلنتاجية الصفات لبعض الكراثي التقكيـ-1
 )جامعة دمشؽ(.س العكا أغناـ في المحـ إلنتاج قطيع إنشاء بيدؼ تناسميةال الكفاءة لتحسيف االنتخاب-2

 تطكير إنتاجية الماعز السكرم: -ثانيان 
 )أكساد(. تقكيـ األداء اإلنتاجي لمماعز الشامي-1
 )مشركع تطكير الثركة الحيكانية( الخميط الماعز مف جديدة خطكط تشكيؿ-2
 )أكساد(. الشامي الماعز لذككر كالتناسمية الشكمية الصفات لبعض النسؿ باختبار الكراثي التقكيـ -3

 تطكير بحكث اإلبؿ الشامية: -ثالثان 
 (.أكساد) سكرية في الشامية اإلبؿ عند النمك ىنلمنح كالبيئي الكراثي التكصيؼ-1
 (.)أكساد سكرية في منيا كالكقاية عمييا السيطرة كطرائؽ الشامية اإلبؿ مكاليد نفكؽ مسببات دراسة -2

 :العممية لنتائجأىـ ا
كاستجابة أغناـ  ،تفكؽ نعاج خط ثنائي الغرض عمى نعاج خط المحـ في إنتاج الحميب الكمي .1

 العكاس لمتحسيف الكراثي عند تكفر ظركؼ الرعاية كالبيئة المناسبة.
غراـ مف نخالة القمح يكميان، عند  200غراـ مف حبكب الشعير ك 250بإعطاء الخركؼ ينصح  .2

 عمى مراعي القطؼ بعد حصاد الشعير، ألنو يحقؽ أفضؿ قيمة اقتصادية.التسميف 
كالتي كانت متكسطات أكزانيا ذات معنكية  في الماعز الجبمي السكرمف المكاليد فردية الميبلد إ .3

 4فطاـ كأكزاف بعمر الكزاف قيـ أعمى بالنسبة أل عالية مع مثيبلتيا مف الكالدة التكأمية قد حققت
المعنكية لمصمحة الكالدة التكأمية  أشير حيث كانت الفركؽ 6الحالة بمرحمة الػ أشير, عمى عكس 

لكبل الجنسيف عف الكالدة الفردية ىذا يؤشر بأف المكاليد تكأمية الميبلد كالتي كاف متكسط كزف 
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الميبلد عندىا اقؿ مف متكسط الكزف عند الكالدة الفردية أظيرت قدرة عمى االستمرار في النمك 
أشير عمى عكس المكاليد فردية الميبلد التي كانت  6عائد في الكزف كمعدالت النمك بعمر  كتحقيؽ

أشير مف حيث عائدية الكزف كمعدؿ النمك كالتي تراجعت  4الفركؽ المعنكية عندىا كاضحة بعمر
 .يرأش 6أماـ حالة الكالدة التكأمية بعمر 

اح كانت ىي األفضؿ لعمميات تسميف العميقة التي تحتكم عمى مكعبات عمفية مف تفؿ التف إف .4
 األكفر اقتصاديا بالنسبة لممربي.في تسميف جدايا الماعز الجبمي ك  الذككر النامية

معاممة بقايا تقميـ العنب باليكريا تحسف مف القيمة الغذائية لممادة العمفية كتحقؽ أكزاف عالية بأقؿ  إف .5
% مػف العميقػة اليكميػة 25نسػبة ال تتجػاكز ب االتكاليؼ كتعطي معدؿ تحكيػؿ غػذائي جيػد باسػتخدامي

 لمحيكانات النامية في مكاليد الماعز الجبمي.
كتغذية اإلناث لعمميات تسميف الذككر  جيدة جدان % 55المكعبات العمفية مف تفؿ التفاح بنسبة  تعد .6

% كخاصة لذككر األغناـ 30- 18غ حيث حققت مؤشر ربحي بم، األكفر بالنسبة لممربيالنامية ك 
 لماعز الجبمي.اك 

األثر الكاضح في الحكـ عمى الكزف  لمكاليد الماعز الجبمي السكرمأف لكزف الميبلد استنتج  .7
 التسكيقي عند المكاليد الذككر كاإلناث.
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 .2014(: أعداد الحيكانات الزراعية المكجكدة في محطات بحكث إدارة الثركة الحيكانية بنياية عاـ 6جدكؿ رقـ ) -

 .2014عاـ  (: محطات إدارة بحكث الثركة الحيكانية التي ما تزاؿ تعمؿ في التربية كاإلنتاج في7جدكؿ رقـ )
 نكع الحيكاف اسـ المحطة المحافظة
 + ماعز شامي+ أغناـ عكاس ماعز جبمي عرل السكيداء

   
 + أبقار شامية + أبقار عكشية جامكس شطحة حماة
 + ماعز شامي+ ابؿ شامية  أغناـ عكاس مرج كريـ حماة
 ماعز شامي مركز بحكث حماة حماة

 اـ عكاسأغن ىيمك ) خارج السيطرة ( القامشمي
 ماعز شامي حميمة ) خارج السيطرة ( حمب

 أبقار شامية فيديك البلذقية
 .2014زراعات العمفية في محطات إدارة بحكث الثركة الحيكانية لعاـ (: يبيف ال8جدكؿ رقـ )

 2014األبحاث المنفذة لعاـ 
 أثر كزف الميالد عمى معدالت النمك كالكزف التسكيقي لمكاليد الماعز الجبمي السكرم-1

كلنمكذجي أظيرت ىذه الدراسة التطكرات الكزنية لحيكانات الدراسة لكافة المراحؿ العمرية لكبل الجنسيف 
عالية مع  الكالدة حيث أظيرت بأف المكاليد فردية الميبلد كالتي كانت متكسطات أكزانيا ذات معنكية

عمى عكس  ،أشير كذلؾ أعمى 4مى كأكزاف بعمر مثيبلتيا مف الكالدة التكأمية قد حققت أكزاف فطاـ أع
التكأمية لكبل الجنسيف عف الكالدة  أشير حيث كانت الفركؽ المعنكية لمصمحة الكالدة 6الحالة بمرحمة الػ 

 1/1/2015العدد بتاريخ  النكع الحيكاني
 2430 أغناـ العكاس
 150 ماعز ىجيف
 67 إبؿ شامية

 819 ماعز شامي
 110 بقر شامي
 160 ماعز جبمي
 45 كعكشي بقر جكالني

 132 جامكس
 )رأس( 3913 المجمكع

 المحطة/ المركز المساحة المزركعة/ دكنـ المحصكؿ العمفي

 10 ذرة

 375 شعير سممية مرج الكريـ/

 9 فصة
 عرل/ السكيداء 10 أخضر مع بيقية شعير عمفي
 دكنـ 404 اإلجمالي
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الفردية ىذا يؤشر بأف المكاليد تكأمية الميبلد كالتي كاف متكسط كزف الميبلد عندىا اقؿ مف متكسط الكزف 
عند الكالدة الفردية أظيرت قدرة عمى االستمرار في النمك كتحقيؽ عائد في الكزف كمعدالت النمك بعمر 

أشير مف  4الميبلد التي كانت الفركؽ المعنكية عندىا كاضحة بعمرأشير عمى عكس المكاليد فردية  6
. كعمى عكس ما أشير 6لة الكالدة التكأمية بعمر حيث عائدية الكزف كمعدؿ النمك كالتي تراجعت أماـ حا

عمى أف نمكذج الميبلد لـ يكف لو تأثير عمى معدؿ النمك .(rodriGUeS, 1988) أشار إليو الباحث 
ـ حيث عزا ذلؾ الى العامؿ البيئي الخاص بالحميب المتاح لممكاليد المفردة عنو في قبؿ كبعد الفطا

( بأف تفريغ الضركع مف الحميب 2010 ،ىكاريف ،شرؼ ،قصقكصليد التكأمية كالتي أثبتيا أيضا)المكا
أم رضاعة المكاليد التكائـ تؤدم الى تخفيض الضغط في مصكرة الدـ فضبل عف تخفيض الضغط داخؿ 

( الذم أكد عمى تراجع الضغط في مصكرة الدـ Bar-peled, 1997ع كىذا ما الحظو أيضا )الضر 
المنحبلت الكيربائية في الدـ مف تراكيز الصكديـك كالبكتاسيكـ كالكمكر مما سمح بزيادة كتغير مستكل 

ضح في الحكـ أم أف لكزف الميبلد األثر الكا ،سحب الماء كبالتالي زيادة إدرار الحميب عند ىذه األميات
 .عمى الكزف التسكيقي عند المكاليد الذككر كاإلناث

% في تسميف جدايا الماعز 55أثر استخداـ المكعبات العمفية المصنعة مف تفؿ التفاح بنسبة  -2
 الجبمي:

السكيداء( عمى جدايا الماعز كعند -أجريت ىذه الدراسة في محطة بحكث عرل لمماعز الجبمي )عرل
حدل قرل السكيداء عمى خراؼ االغناـ العكاس لدراسة إمكانية استخداـ المكعبات احد المربيف في ا

%, كبديؿ جزئي عف األعبلؼ المركزة في تسميف ذككر الماعز 50العمفية مف تفؿ التفاح بنسبة 
راس مف خراؼ  18راس مف جدايا الماعز ك 30الجبمي كالخراؼ النامية, ُنفذ البحث باستخداـ 

( لمخراؼ, متقاربة G2,G22( لمجدايا ك)G1,G11قسمت كؿ فئة الى مجمكعتيف )االغناـ العكاس, 
كالكزف )5±112بالعمر ) , 1.32±22( كغ لمجدايا ك) 0.56± 14.5, 0.51±14.5( يكما ن
( عمى التكالي, كأخضعت 2( ك)الشاىد كتجربة1( كغ لمخراؼ لممجمكعات)الشاىد كتجربة22.7±2.0

يكمان, غذيت المجمكعات عمى عبلئؽ متماثمة  60الرعاية لمدة المجمكعات لنفس ظركؼ اإليكاء ك 
%مف العمؼ 100م عمى ك )الشاىد( عميقة تحت G1بمحتكاىا مف البركتيف كالطاقة قدـ لممجمكعة 

%مف العمؼ 50عمى  مك عميقة تحت G11مع العمؼ المالئ, فيما قدـ لممجمكعة المركز
%مف 100عمى  مك عميقة تحتG2لؾ المجمكعة% مكعبات عمفية مع العمؼ المالئ, ككذ50المركز+

%مف الخمطة 50عمى  مك عميقة تحت G22خمطة عمفية مركزة مع العمؼ المالئ, كالمجمكعة 
( P<0.05أشارت النتائج إلى كجكد فركؽ معنكية) .% مكعبات عمفية مع العمؼ المالئ50المركزة+

, 1.17±7.3( كلمخراؼ)0.28±4.89, 0.45±3.62بمغت ) في الزيادة الكزنية الكمية لمجدايا حيث
( بالكفاءة التحكيمية P<0.05( كغ/لمراس الكاحد عمى التكالي, كتبيف كجكد فركؽ معنكية)9.2±1.15

( عمى التكالي كعدـ كجكد فركؽ معنكية بالكفاءة التحكيمية 0.28±5.45, 0.95±7.65لدل الجدايا )
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( مع 5.33±103, 23.9±191ا)كغ كزف حي لمجداي1لدل الخراؼ, كبمغت كمفة العمؼ إلنتاج 
( مع كجكد فركؽ 8.66±99.8, 23.13±171( كلمخراؼ)P<0.01كجكد فركؽ معنكية)

لمجدايا  G11(, كما أكضحت نتائج الدراسة االقتصادية إلى تفكؽ المجمكعة P<0.05معنكية)
(% لمجدايا عمى التكالي, 18.2, 6.46لمخراؼ بمؤشر الربح حيث كصؿ إلى ) G22كالمجمكعة 

(% عمى التكالي. نستنتج أف العميقة التي تحتكم عمى مكعبات عمفية مف تفؿ 29.9, 19.8مخراؼ)كل
 األكفر اقتصاديا بالنسبة لممربي.لعمميات تسميف الذككر النامية ك  التفاح كانت ىي األفضؿ

 أثر استبداؿ نسب مختمفة مف مخمفات تقميـ العنب في تغذية مكاليد الماعز الجبمي. -3
( رأسان مف اناث الماعز 30جربة في محطة بحكث عرل لمماعز الجبمي, استخدـ خبلليا )نفذت الت

النامية متقاربة مف حيث الكزف كالعمر, قسمت إلى ثبلثة مجمكعات كقدمت ليا العبلئؽ تحت نفس 
متماثمة مف حيث أياـ كفترة تمييدية, كانت العبلئؽ  7( يكـ منيا 67ظركؼ اإليكاء كالرعاية لمدة )

%تبف 25-%مركزات75) غذيت المجمكعة األكلى الشاىد عمى عميقة تقميديةطاقة كالبركتيف، ال
%بقايا تقميـ عنب معاممة 25-%مركزات75ابيض(,بينما غذيت المجمكعة الثانية عمى عميقة تحتكم)
%بقايا تقميـ عنب معاممة 50-%مركزات50باليكريا( كغذيت المجمكعة الثالثة عمى عميقة تحتكم)

ريا( كتـ تقديـ المقننات العمفية عمى كجبتيف يكميان بما يبلءـ االحتياجات الغذائية ليذه الحيكانات باليك 
بينت النتائج كجكد فركؽ معنكية عمى ، NRC 1981حسب عمرىا ككزنيا حسب نظاـ 

% بقايا تقميـ 50( في الزيادة الكزنية الكمية)كغ/رأس( بيف مجمكعة التجربةP<0.05المستكل)
كأكضحت النتائج  ،(1.59±8.05% بقايا تقميـ كالبالغة )25( كمجمكعة التجربة 6.21±0.98)

% 25( في قيمة معامؿ التحكيؿ الغذائي بيف المجمكعة P<0.05كجكد فركؽ معنكية عمى المستكل)
 فالترتيب. ككاكغ لحـ( عمى 1كغ عمؼ/ 7.62 – 5.85% بقايا تقميـ:) 50بقايا تقميـ كالمجمكعة 

كغ كزف حي بيف 1في كمفة إنتاج  (P<0.05( ك )P<0.01نكية عمى المستكييف)ىناؾ فركؽ مع
 ،110.4 ،143.5% بقايا تقميـ:)50% بقايا تقميـ كالمجمكعة 25المجمكعات الشاىد كالتجربة 

حيث نستنتج أف معاممة بقايا تقميـ العنب باليكريا تحسف مف القيمة  ،ؿ.س عمى التكالي (96.2
 افية كتحقؽ أكزاف عالية بأقؿ التكاليؼ كتعطي معدؿ تحكيؿ غذائي جيد باستخداميالغذائية لممادة العم
 % مف العميقة اليكمية لمحيكانات النامية .25بنسبة ال تتجاكز 
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 المقارنة بيف انتاجية الماعز الخميط كالماعز الجبمي النقي في عرل -4
ـ انتاج الحميب ثـ التجفيؼ كالبدء بمكسـ يتـ العمؿ بدءا مف التمقيح كمركرا بالحمؿ ثـ الكالدة كمكس

 المتحصؿ عمييا حتى تاريخو مكضحة بالجدكؿ التالي: 2014تربكم جديد كمؤشرات عاـ 
عدد  الساللة

 المتزاكجة
عدد 
 الكالدة

معدؿ 
الكالدات 
 الحية%

نسبة 
 التكائـ%

معدؿ نمك الفطاـ عند 
 المكاليد: كغ باليـك

عدد 
المكاليد 
 الحية

ف انتاج العنزة م
 الحميب لمكسـ/كغ

مدة 
االدرار/

 يكـ

 157 130 74 0.100 42 75 53 71 جبمي×جبمي
 175 200 74 0.133 51 85 49 58 خميط×خميط

 تشكيؿ خطكط جديدة مف الماعز الخميط -5
تكزيع مجمكعات التمقيح لئلناث الممقحة مع ذككر التمقيح حسب  2013تـ خبلؿ شير آب لعاـ 
تـ كالدة القطيع كالحصكؿ عمى مكاليد الجيؿ االكؿ مف  2014عاـ الخطة المكضكعة كبداية 

 الخطكط التالية:
 /20/ كاناث/16خط اناث ماعز جبمي مع ذكر شامي: تـ الحصكؿ عمى مكاليد ذككر/
 /18/ كاناث/23خط اناث ماعز خميط مع ذكر شامي: تـ الحصكؿ عمى مكاليد ذككر/

 /11/ كاناث/13ؿ عمى مكاليد ذككر/ذكر جبمي: تـ الحصك  خط اناث ماعز شامي مع

 السبللة
عدد 
 المتزاكجة

عدد 
 الكالدة

معدؿ الكالدات 
 الحية%

نسبة 
 التكائـ%

معدؿ نمك الفطاـ عند 
 المكاليد: كغ باليـك

 عدد المكاليد الحية
عدد المكاليد نافقة 

 الميبلد
 0 36 0.100 52 80 31 39 شامي×جبمي
 1 41 0.125 50 80 27 34 شامي×خميط
 0 24 0.100 53 71 17 24 جبمي×شامي

كفي ىذا العاـ سيتـ تشكيؿ خطكط التمقيح لممكسـ الثاني كالمعتاد خبلؿ شير آب القادـ كالبحث مستمر 
 . 1028حتى عاـ 

 المحمي الماعز بعركؽ الداخمية الطفيميات تحديد -6
أرسمت إلى مديرية الصحة أخذت عينات مف البراز شيريان مف عرؽ الماعز الجبمي كالشامي كاليجيف ك 

 الحيكانية بدمشؽ كتـ الكشؼ عف بعض الطفيميات كما زاؿ العمؿ مستمران.
ي القامشم مركز ظركؼ تحت العكاس خراؼ نمك كفاءة في األخضر كالشعير البيقية اعير م تأثير -7

 لمبحكث العممية الزراعية

تأثير  دراسة كذلؾ بيدؼ ،القامشميفي مركز البحكث العممية الزراعية ب 2012البحث خبلؿ عاـ  نفذ
التجربة أربع  تتضمنس، حيث العكاأغناـ مراعي البيقية كالشعير الخضراء في كفاءة نمك خراؼ 

حيث تضمنت فترة تحضيرية لحيكانات ، يكـ 5±60( خركؼ بعمر 12معامبلت كؿ معاممة تحكم )
 % عمؼ مركز95: د )األكلى(ىمجمكعة الشا خراؼقدـ ل .يكـ 63التجربة كاستمرت فترة الرعي مدة

% عمؼ 75تغذت عمى عميقة مككنة مف  :أما المجمكعة الثانية، % عمؼ مالئ )تبف( بدكف مرعى5ك
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عميقة مككنة تغذت عمى  :المجمكعة الثالثة ،% مرعى شعير(20% تبف ك 5% عمؼ مالئ )25مركز ك 
جمكعة الرابعة تغذت كالم ،% مرعى بيقية(20% تبف ك 5% عمؼ مالئ )25% عمؼ مركزك 75مف 

 بيقية(.% مرعى شعير/20% تبف ك 5ؼ مالئ )% عم25% عمؼ مركز ك 75عمى عميقة مككنة مف 
 كغ 23.50، كغ 22.49 ،كغ22.76متكسط كزف الخراؼ في بداية التجربة  أظيرت النتائج أف

 37.46ك ،كغ 37.8 ،كغ 36.95 ،كغ34.31كفي نياية التجربة بمغ متكسط كزف الخراؼ كغ 22.35ك
. كما عمى التكالي ،مجمكعة المختمط ،مجمكعة البيقية ،مجمكعة الشعير ،لكؿ مف مجمكعة الشاىدكغ 

، كغ14.3، كغ14.46 ،كغ 11.55 ، حيث بمغتسجمت الخراؼ زيادة كزنية كمية خبلؿ فترة التجربة
 .ى التكاليعم ،مجمكعة المختمط ،مجمكعة البيقية ،مجمكعة الشعير ،كغ لكؿ مف مجمكعة الشاىد15.11

لكؿ مف  ،كغ 6.21ك كغ 7.00، كغ 6.96 ،كغ 6.20كما سجمت الخراؼ معامؿ تحكيؿ غذائي بمغ 
ككذلؾ ارتفاع  ،عمى التكالي ،مجمكعة المختمط ،مجمكعة البيقية ،مجمكعة الشعير ،مجمكعة الشاىد

بعض  اسةكأجريت تجربة ىضـ، بيدؼ در  مؤشر الربح لممجمكعة التجريبية بالمقارنة مع الشاىد.
المؤشرات الضركرية لتحديد القيمة الغذائية البركتينية لخمسة أنكاع مختمفة مف كسبة بذرة القطف في تغذية 

% 70كتعطى عميقة مككنة مف ، بعمر أكثر مف سنة كمجيزة بفتحة فستكال ثبلث خراؼ مف أغناـ العكاس
رش كتأميف عبكر مناسب لمسكائؿ %عميقو مركزة مف أجؿ نمك مناسب لؤلحياء الدقيقة في الك30دريس ك

تـ تحضينيا في أكياس نايمكف ككسب بذرة القطف  ،بيف كسط الكرش كالكسط الداخمي ألكياس النايمكف
، 8، 4، 2سـ. تـ تحضيف األكياس في الكرش لمدة  10×6ميكركف كحجـ األكياس  50ذات مسامية 

ـْ  18-دة عمى درجة حرارة ساعة كبعدىا غسمت بغسالة عادية ثـ كضعت في مجم 48، 24، 16
كبعدىا غسمت ثـ جففت كعكلجت بجياز معالجة البكتيريا لمتخمص مف البكتيريا ثـ غسمت ككضعت عمى 

ساعة ثـ قدر الفاقد مف المادة الجافة كحممت نسبة األزكت المتبقية،  48درجة مئكية لمدة  65درجة حرارة 
%، كمعامؿ  67.79، 61.81، 58.75، 54.35، 51.80حيث كاف معامؿ تحميؿ المادة الجافة 

، 3، 2، 1% لكسب بذرة القطف الخمس )84.35، 69.49، 66.46، 57.23، 54.32تحميؿ البركتيف 
 (، عمى التكالي.5، 4

سيكلة الكصكؿ إلى الكرش ك عدـ تجانس في معامؿ تحّمؿ كسب القطف المستخدمة في سكرية  كنستنتج
قيـ كذلؾ فية مف أجؿ تحديد معامؿ تحّمؿ األعبلؼ في الكرش إضا دراساتتطبيؽ كبتالي ألخذ العينات 

معامؿ تحّمؿ البركتيف في الكرش لكسب القطف يمكف استخداميا في تحديد القيمة الغذائّية البركتينّية 
 الكسب المدركسة في ىذه التجربة. ليا نفس خصائص التيلمكسب 
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 .األكلى رارستقإلا منطقة في متعددة عكيةر  حمكالت كفؽ الشعير حقكؿ إلى األغناـ إدخاؿ أثر -8

 تمت زراعة الشعير بأربع معامبلت:
 شعير مركم + رعي -4 ،شعير بعؿ +رعي -3شعير مركم )مرشات(، -2شعير بعؿ، 

 :متكسط إنتاجية المعامبلت كالتاليككانت 
 كغ/ىػاألخضر الكزف  متكسط كزف القش كغ/ ىػ متكسط كزف البذار كغ/ىػ المعاممة ـ
  2337.6 2196.4 شعير بعؿ 1
  3258.1 1290.3 شعير مركم )مرشات ( 2
 1914.3 2272.5 1670.6 شعير بعؿ +رعي 3
 2860.5 2222.4 1806 شعير مركم + رعي 4

 بمغت أكزاف الحيكانات التي رعت في التجربة كالتالي:
رقـ 
 الحيكاف

20/11/2012 2/12/2012 20/12/2012 6/1/2013 22/1/2013 
 بعد الرعي قبؿ الرعي بعد الرعي قبؿ الرعي بعد الرعي قبؿ الرعي بعد الرعي قبؿ الرعي بعد الرعي الرعي قبؿ

2308 47 47.34 52.12 53 52.4 53.26 56.1 57.6 57.24 59 
2118 40 40.68 44 43.60 45.02 45.98 48 49.5 48.7 50 
2204 47.85 48.18 51.60 52 51.28 53.34 53.6 54.5 55.40 56.46 
2020 47.2 48 48.5 49 50.2 51 50.9 53 51.40 53 
2038 49.85 50.12 50.82 51 51.88 52.32 55.6 55.9 58.18 59.11 
2016 46.5 46.9 50.08 51.4 51.4 51.9 53.2 54.8 56.16 56.72 
2280 47 48 52.48 53 53.94 55.24 58.6 60.3 63.08 63.3 
2284 46 47.3 49.63 51.4 49.82 51.10 56.36 56.6 57.87 59.20 
2002 50 53.82 57.64 58 58.70 59.2 61.3 61.4 62.36 64.22 
2044 37.5 40 43.70 45 44.24 45 47 48.3 48.4 50.3 

 
دخاؿ األغناـ في الدكرة الزراعية -9   إحالؿ البقكليات العمفية كالغذائية محؿ البكر كا 

 :النتائج كالتاليككانت 
 2/ـغتفكؽ المكررات الثبلثة حسب متكسط انتاجية القمح حب 

 متكسط ثبلث مكررات مسمد
 مسمد مسمسؿ

 المتكسط R1 R2 R3 الدكرة 

بكر -قمح  1  77 95 89 202 

 190 87 111 49.8 قمح عدس 2
 158 47 80 63 قمح بيقية بذار 3
 158 47 80 63 قمح نفؿ 4
 153 65 77 53.6 قمح /بيقية دريس 5
 136 45 60 60 قمح بيقية رعي 6
 134 37 64 57 قمح قمح كبير 7
 133 39 78 42 قمح قمح صغير 8
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 مقارنة ثبلث مكررات عدس

 2متكسط كزف القش غ/ـ 2متكسط كزف الحب غ/ـ 2متكسط كزف العينة غ/ـ  مسمسؿ
 190.9 44.6 235.50 المكرر األكؿ 1

 240.8 47.2 288.00 لمكرر الثاني 2

 199.1 32.9 232.00 المكرر الثالث 3

 210.27 41.57 251.83  المتكسط

 
 مقارنة ثبلث مكررات ببقية حب ) بذار (

  مسمسؿ
متكسط كزف العينة 

 2متكسط كزف القش غ/ـ 2متكسط كزف الحب غ/ـ 2غ/ـ

 173.8 24.5 198.3 المكرر األكؿ 1

 245.3 59.2 304.5 لمكرر الثاني 2
 186.1 37.2 223.3 المكرر الثالث 3

  242.03 40.30 201.73 
 

 ثبلث مكررات بيقية رعيمقارنة 

2ـ1األخضر غ/ الكزف  مسمسؿ 2ـ1الجاؼ غ/ الكزف   
 207.99 693.3 المكرر األكؿ 1
 152.25 507.5 لمكرر الثاني 2

 294.63 9821 المكرر الثالث 3

 218.3 3673.9  المتكسط

 
  

 2غ/ـثة حسب متكسط انتاجية القمح حب تفكؽ المكررات الثبل

 متكسط ثبلث مكررات غير مسمد

 غير مسمد مسمسؿ

 
 المتكسط R1 R2 R3 الدكرة

 235 66 106 107 قمح بيقية رعي 1

بكر -قمح  2  79 117 50 213 

 191 84 78 86 قمح /بيقية دريس 3

 184 57 63 102 قمح نفؿ 4

 184 57 63 102 قمح بيقية بذار 5

 170 57 74 77 قمح عدس 6

رقمح قمح كبي 7  77 78 43 170 

 84 40 35 36 قمح قمح صغير 8
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   بيقية دريس مكررات ثبلث مقارنة

 2ـ1/غ الجاؼ الكزف 2ـ1/غ األخضر الكزف  مسمسؿ
 224.91 7497 األكؿ المكرر 1
 152.22 507.4 الثاني لمكررا 2
 167.9 559.8 الثالث المكرر 3

 181.7 2854.7  المتكسط
 

متكسطقبؿ الرعي 2ـ25كالجاؼ لثبلث مكررات نفؿ غ/ األخضرالكزف   

متكسطالكزف األخضر  المكرر
2ـ1ميدكغ/  

متكسطالكزف الجاؼ 
2ـ1ميدكغ/  

 متكسط كزناخضر أعشاب
2ـ1غ/  

متكسط كزف جاؼ أعشاب       
 2ـ1غ/

R1 103.6 34.4 14.8 7.6 
R2 101.1 34.1 10 3.8 
R3 84.8 27 13.8 7.3 

 6.2 12.9 31.8 96.5 المتكسط
 أغناـ العكاس في المحـ إلنتاج قطيع إنشاء بيدؼ الكفاءة التناسمية لتحسيف االنتخاب  - 10

 كغ 18.4 الذككر لممكاليد الفطاـ كزف متكسط
 كغ 18.02 اإلناث لممكاليد الفطاـ كزف متكسط
 كغ 4.16 الذككر لممكاليد الميبلد كزف متكسػػػػػػط
 كغ 3.98 اإلناث لممكاليد الميبلد كزف متكسػػػػػػط

 كغ 56 التمقيح عند النعجة كزف متكسػػػػػػط
 كغ 60.7 الكالدة عند النعجة كزف متكسػػػػػػط

 غك 136 اإلدرار متكسط مدة
 /كغ/ نعجة. 0.846 لمنعجة اليكمي اإلدرار متكسػػػػػػػػط

 % 34.8 التكائـ نسبة

 
 إدارة بحكث كقاية النبات-7-6
  :%82.1كبمغت نسبة التنفيذ  92كالمنفذة  112 عدد الدراسات كالبحكث كالتجارب المخططةبمغ 

 أىـ النتائج:
 :قسـ بحكث أمراض النبات - 1

مدخبلت برية كمبدئية مف القمح تجاه مرض جرب السنابؿ في غربمة أصناؼ ك  :1/14البحث رقـ 
مف بذكر قمح مكجكدة في السكؽ   Fusariumعزؿ فطكر جنستـ : ظركؼ العدكل االصطناعية

بطاطا دكستركز آغار كتـ تحديد األنكاع كفقان  المحمية كمف جذكر نباتات قمح مصابة مف حقؿ عمى بيئة
كاع ػػػػػػػػػػػنة لؤلػػػػػػػػػػػعزالت تابع 10كؿ عمى ػػػػػػػػػػػػػػػػتـ الحصيجػػػػػػػػػػػػػػػػػة ذلؾ كبنت ،لممفاتيح التصنيفية لمفطريات

:F.culmorum  (4 ك ) عزالت) F.monilliform   4 عزالت ( ك  F.equisiti.(2 .) عزلة 
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صابة بمرض جرب تأثير التسميد اآلزكتي كالفكسفكرم كالبكتاسي كالكامؿ في درجة اإل :2/14البحث رقـ 
 ةؼ القاسياصناألمعاممة  تفكؽ ت النتائجبينالسنابؿ عمى القمح تحت ظركؼ العدكل االصطناعية. 

 بالمتكسط مقارنةن  27,8خفض نسبة إصابة السنابؿ إلى %في عند الزراعة   Kبإضافة السماد البكتاسي
سماد الفكسفكرم عند الزراعة حيف ارتفعت نسبة إصابة السنابؿ في المعاممة بإضافة ال في. مع الشاىد

 ة بإضافةؼ الطرياصناأل معاممةبينما تفكقت د. مسمّ البالمقارنة مع الشاىد المعدل كغير  16.6مقدار 
N.P.K  أما لتقييـ .%( 17لسنابؿ إلى )اخفض نسبة إصابة في عند الزراعة أك عند اإلشطاء سكاء 

عند الزراعة  Pعند اإلشطاء ك N إضافة كؿ مف األسمدة ب ةؼ القاسياصناألمعاممة فإف  شدة اإلصابة
إضافة ب ةؼ الطرياصناألأما معاممة  .شدة إصابة بالمرضأدت لعند الزراعة  Kشطاء كعند اإل  NPKك

 .عند الزراعة شدة اإلصابة بالمرض P ك NPKكؿ مف األسمدة:  

ات التفحـ الشائع تحت ظركؼ غربمة أصناؼ مف القمح القاسي كالطرم إزاء مسبب :11/14البحث رقـ 
 981بينت نتائج التقييـ أف أكثر األصناؼ حساسية لمرض التفحـ الشائع ىي أكسادالعدكل االصطناعية. 

، أكساد 42151% في األصناؼ دكما 31%، في حيف تجاكزت الػ45.5حيث تجاكزت نسبة اإلصابة 
 . 1071كأكساد  1079

 . زيتكف في مكافحة مرض لفحة أسكككيتا في الحمصتأثير مستخمص أكراؽ ال :13/14لبحث رقـ ا
% أدنى شدة إصابة 2كراؽ الزيتكف تركيزه الكحكلي ألمستخمص الرش نباتات الحمص ببمعاممة الأظيرت 

% كفي نفس مكعد الرش، حيث بمغت 1( تبله بفارؽ غير معنكم رش النباتات بمستخمص تركيزه 2.6)
 ( عمى نباتات الشاىد. 5صابة )في حيف سجمت أعمى شدة إ 3شدة اإلصابة 

تقييـ رد فعؿ بعض السبلالت المبشرة مف الحمص تجاه مرضي لفحة األسكككيتا  :14/14البحث رقـ 
 .كذبكؿ الفيكزاريكـ ضمف ظركؼ غرؼ النمك كحقميان 

 أكالن: اختبار رد فعؿ طرز الحمص إزاء مرض األسكككيتا
ثبلثة أصناؼ معتمدة متباينة ك  رة مف الحمص الشتكمش  ة طرز كراثية مباستخدمت في ىذه الدراسة خمس

حيث  ،Ghab3-4&5) 5ك 4ك   3، غاب كذات إنتاجية جيدةفي درجة مقاكمتيا لطرز الفطر المختمفة 
جميع الطرز كاألصناؼ متحممة لمرض لفحة األسكككيتا تحت الظركؼ الحقمية باستثناء الطراز  أف ظير

حيث تراكحت النسب بيف فعؿ طرز الحمص إزاء مرض الذبكؿ اختبار رد كما تـ ، ILC 263الحساس 
%، كبالتالي معظـ الطرز كانت متحممة إلى مقاكمة لمرض الذبكؿ تحت الظركؼ الحقمية خبلؿ 5ك 0

 ىذا المكسـ. 
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تقييـ قابمية إصابة أصناؼ كمدخبلت محمية مف البندكرة تجاه فيركس مكزاييؾ  :29/14البحث رقـ 
 . الخيار
إلػػى إصػػابة نباتػػات اليجػػف السػػتة بفيػػركس مكزاييػػؾ  TBIAالبصػػمة النسػػيجية المناعيػػة  ئج اختبػػارنتػػابينػػت 
 -تقػـز -التفاؼ -مكزاييؾشبيية بالفيركسية )المعايير البيكلكجية كمؤشرات النمك: سجمت أعراض  الخيار.
 ضية فيركسية.بينما لـ يظير عمى اليجينيف رنيـ كجمنار أية أعراض مر ىجف عمى أربعة  (تشكه -تحـز

 

 متابعة تقصي انتشار مرض جرب السنابؿ عمى محصكؿ القمح.  :37/14البحث رقـ 
لـ يسجؿ ظيكر  ،تـ التحرم عف المرض في حقكؿ القمح في مختمؼ نكاحي منطقتي القامشمي كالمالكية 

  نة.الظركؼ الراى كتعذر المسح الحقمي لحقكؿ القمح في منطقتي رأس العيف كالحسكة بسبب .المرض
 

 Fusariumدراسة مرض ذبكؿ العدس المتسبب عف الفطر: )دكتكراه( 92/14البحث رقـ 
oxysporum f.sp. lentis Vasud & Srin  يعد . لمسبلالت المنتشرة في سكريةكالتبايف الكراثي

 Fusarium oxysporum Schlecht andمػرض الذبػكؿ الكعائػي عمى العدس الػذم يحػدثو الفطػػر 
Snyder f. sp. lentis  مف أىـ األمراض كأخطرىا نظران لمخسائر الكبيرة التي التي قػد تصػػؿ في بعض
مرض الذبكؿ الناجمة عف كنظران ألىمية محصكؿ العدس كالخسائر  %.100المناطؽ المكبكءة إلػى 

 العدس رعتز  التي المحافظات حقكؿ العدس المزركع في جميع في المرض انتشار النتائج بينت الكعائي فقد
الدراسة، بينما لـ تسجؿ أم إصابة في أم مف العينات المجمكعة مف أماكف انتشار العدس  مكسمي خبلؿ

حمب  في ىاأعبل كسجؿ المختمفة، المكاقع بيف اإلصابة نسب كتباينتالبرم التي شمميا المسح. 
ة كالنبات البالغ، %(. أظيرت النتائج حدكث المرض في طكرم البادر 5.2) إدلب في اىاأدنك %( 29.0)

المزركعة، كما رسمت خريطة لتكزع  األصناؼ إلى باإلضافة كالبيئية المناخية العكامؿ مف عديدالب تكتأثُّر 
المرض في المحافظت المدركسة اعتمادان عمى معطيات نظاـ المعمكمات الجغرافي كتـ الربط ما بيف نسبة 

درس معامؿ االنحدار المتعدد مف الدرجة األكلى اإلصابة كالمعطيات المناخية كالبيئية لممرض، كما 
 %.75كأمكف التكصؿ إلى معادلة لمتنبؤ بظيكر المرض في سكرية بنسبة تجاكزت 

 .Fusarium oxysporum f. spعزلة لمفطر  200الخصائص الشكمية كالمجيرية لػ  كما تـ تحديد
lentis يا االمراضية.جمعت مف مختمؼ مناطؽ زراعة العدس في سكرية، كدرست قدرت 

في مكصفاتيا الشكمية كأظيرت نتائج دراسة القدرة االمراضية  200بينت نتائج الدراسة تبايف العزالت الػ  
عدـ كجكد ارتباط مع  في ثبلث مجمكعات رئيسية شرسة كمتكسطة الشراسة كضعيفة. تالعزالت تكزعأف 

ة، بينما كاف االرتباط ايجابيا مع معدؿ نمك بيف القدرة اإلمراضية لمعزالت كمكاصفاتيا الشكمية كالمجيري
 كشراسة العزلة. ةالمستعمر 
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درس التنكع الكراثي ألربعيف عزلة مف الفطر المسبب لمرض الذبكؿ الكعائي لمعدس في سكرية كما 
أظيرت شجرة القرابة تكزع العزالت المختبرة ضمف ثبلثة عناقيد حيث . ITSك RAPDباستخداـ تقنيتي 

فقد ضـ عزالت  العنقكد الثانيعزالت محافظة الحسكة عمى اختبلؼ شراستيا أما ل كد األكؿالعنق: رئيسية
عزالت باقي المحافظات كشمؿ  العنقكد الثالثحمب إضافة لعزلة مف درعا كعزلة مف ادلب بينما ضـ 

 عمى ثبلث تحت مجمكعات. 
 570لقطعة المتكقعة بطكؿ ؛ مكاثرة اITS4ك ITS1باستخداـ البادئات  PCR الػ أظيرت نتائج تفاعؿ

( ليضـ نكاتج XhoIلEcoRIل PstIل HindIIIل HhaI) قطع كاستخدمت خمسة أنزيمات قاعدمزكج 
لـ أظير التحميؿ العنقكدم تكزع العزالت ضمف عنقكديف رئيسيف، ك  .ITSلمنطقة الػ  PCRتفاعؿ الػ 

 لشراستيا أك قدرتيا مف فصؿ العزالت تبعان  ITSك RAPDتمكف المؤشرات المستخدمة بتقنيتي ت
استخداـ مؤشرات جزيئية أخرل تغطي مناطؽ أخرل مف الجيف بيدؼ  يتطمباإلمراضية، األمر الذم 

 الربط بيف الخصائص الشكمية أك القدرة اإلمراضية كالذخيرة الكراثية.
ب القمح طريقة اإلعداء بتحميؿ الفطر عمى حبك أداء األصناؼ المعتمدة كالمحمية مف العدس بتـ تقييـ  

انقساـ األصناؼ عزلة مف الفطر كأكدت النتائج  18كالزراعة في أصص ضمف ظركؼ الدفيئة، إزاء 
 .متحممة كالثانيةقابمة لئلصابة  األكلى :المختبرة إلى مجمكعتيف

 

المسبب لمرض  Phytophthora infestansتقصي إنتشار الفطر : )ماجستير( 14/97البحث رقـ  
 . البطاطا في سكريا كدراسة التنكع الفيزيكلكجي كالجزيئي لممسببالمفحة المتأخرة عمى 

كاف لو تأثير عمى نمك عزلتيف  45-كجد أف مبيد اندكفيؿ اـحيث  .دراسة التبايف بيف العزالت الفطرية
 لـ يكف لو تأثير عمى نمك العزالت. INFINITO SCما مبيد أ، مف المنطقة الساحمية

عزلة مف مشيجة  39لػ ( CTABتـ استخبلص الدنا بطريقة ) :ت الفطردراسة التبايف الجزيئي لعزال
متخصصة  بادئاتباستخداـ  PCRاختبار ماجر ك . Phytophthora infestans العزالت المختمفة لمفطر

 .A1كانت العزالت كميا نمط تزاكج ك  نمط التزاكج لمرض المفحة المتأخرةلمكشؼ عف 
 

 :الحشراتقسـ بحكث  - 2
 

. العدك الحيكم لنبات شكؾ F. onopordi Larinusدراسة بيكلكجية لمسكسة  :34/14رقـ البحث 
 ر الحشرات الكاممة في منتصؼ شير أيار.ك ظيسجؿ . Echinops spالحقؿ 
تزاكجت الحشرات الكاممة بعد التغذية عمى األكراؽ عدة أياـ ككضعت بيضيا عمى الرؤكس  -

 ض.الزىرية مستخدمة الخرطـك لحفر مكاف كضع البي
 يكمان. 35استمرت فترة التزاكج بنفس فترة نشاط الحشرة الكاممة تقريبان كىي  -
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 عمى الكجو العمكم كاألجزاء الجانبية لمرأس الزىرم .بيضة(  27 – 1)مف كضع البيض  -
يكمان كاستمر فقس البيض كتغذية اليرقات عمى الرؤكس الزىرية حتى  31متكسط فترة الحضانة  -

 منتصؼ أيمكؿ.
 يكمان. 75عمر اليرقي استمر ال -
 يكمان  55كاستمر لمدة  شكىدت العذارل في منتصؼ شير تمكز عمى الرؤكس الزىرية. -
 تقضي الحشرة البيات الشتكم عمى شكؿ حشرة كاممة تحت الحجارة كالصخكر. -
 جيؿ كاحد في العاـ. لمحشرة -

 
في خفض  sp. maTrichogramدراسة تأثير اإلطبلؽ الحر كالمتكرر لممتطفؿ  :45/14رقـ البحث 

كتأثيره في اإلنتاجية كالجكدة كالقدرة التخزينية لبعض  Cydia pomonella (L.)كثافة دكدة ثمار التفاح 
فركؽ معنكية بيف كجكد أظيرت النتائج في المكسميف األكؿ كالثاني  أصناؼ التفاح في محافظة السكيداء.

  .المعامبلت بالمقارنة مع الشاىد
     

بينت . السوٌداء فً الحٌوٌة وأعدائها الخضار على المتواجدة األكاروسات حصر :46/14 رقـ البحث
اختمفت  قدك Tetranychus urticae األكاركس العنكبكتي ذك البقعتيف  تكاجدان أكثر األنكاع الدراسة أف 

ؿ تـ حصر عدد مف األعداء الحيكية العامة كالمتخصصة تتبع إلى فصائ كثافة اإلصابة مف مكقع لمكقع،
تـ حصر أحد األكاركسات المفترسة في المنطقة الغربية كبكثافة جيدة مف فصيمة  حشرية مختمفة

phytoseiidae  كسيتـ ارسالو لمتصنيؼ مف قبؿ المختصيف، كىك يسجؿ ألكؿ مرة في محافظة السكيداء
 عمى محصكؿ البندكرة.

 

Batocera ستكائي الكبير دراسة بيكلكجية كايككلكجية حفار ساؽ التيف اإل :51/14رقـ البحث 
rufomaculata  . ىذه  إجراءات مكافحةمف النتائج المتحصؿ عمييا مف ىذه الدراسة نستنتج أف أىـ

 الحشرة ىي:
قتؿ األطكار اليرقية األكلى: كالتي يمكف تحديد كجكدىا بسيكلة في بداية اإلصابة نتيجة سيبلف  -1

 دة.العصارة كالمتكاجدة في القمؼ بكاسطة أداة حا
قتؿ اليرقات داخؿ النفؽ كذلؾ باستخداـ سمؾ معدني أك كضع قطف مبمؿ بمادة سامة داخؿ النفؽ  

غبلقو بإحكاـ.  كا 
الكاممة كيفضؿ استخداـ المبيدات  قتؿ الحشرات الكاممة: رش المجمكع الخضرم بعد ظيكر الحشرات -2

 الحيكية أك المركبات ذات المنشأ الطبيعي.
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Ceratitis ر أىـ األعداء الحيكية لعذارل ذبابة فاكية البحر المتكسط حص :52/14رقـ البحث 
capitata  .تـ حصر أىـ الطفيميات مف رتبة غشائية ضمف حقكؿ الجكافة كاألكي دنيا في الساحؿ

الخنافس  -2    الدبابير مف رتبة غشائية الجنحة -1  األجنحة كالخنافس المفترسة لذبابة الفاكية
 المفترسة:
في الحد مف انتشار  Thansinus formicariesدراسة كفاءة العدك الحيكم  :59/14بحث رقـ ال

 Phloeothripus، نيركف الزيتكف Hylesinus oleaperdaخنافس قمؼ الزيتكف)ىمزينكس الزيتكف
scaraboides . لـ يبلحظ تكاجد المفترسThansinus formicaries  في بيئتنا المحمية كلكحظ تكاجد
المفترسات غير مصنؼ يتبع لفصيمة أبك العيد حيث سجؿ في الكثير مف العينات ضمف  نكع آخر مف

أنفاؽ نيركف الزيتكف كشكىد أثناء مياجمتو لنيركف الزيتكف، كما سجؿ تكاجد بيكض تشبو بيكض أسد 
 المف عمى األفرع المصابة بيمزينكس الزيتكف.

المف كنطاط أكراؽ التفاح، عمى التفاحيات  ة،دراسة بيئية لمحشرات الثاقبة الماص :66/14رقـ البحث 
بمغت فعالية المبيدات المستخدمة في مكافحة حشرات المف عمى كمكافحتيا في منطقة جبؿ الحمك. 

فعالية ب+ زيت صيفي  مف المعاممة كتبله مبيدات التبغ ان يكم 15% لمبيد سيريف بعد 100أشجار التفاح 
د استخداـ مستخمص األزدرخت+ زيت صيفي ن% ع85ة كأياـ مف المعامم 10% بعد 90 إلى كصمت
 %.73فعالية فقد أعطيا زينيت اليمثكيت ك االد مأما مبيد

 

Phytomyza orobanchia دراسة بيئية كبيكلكجية لذبابة اليالكؾ  : )دكتكراه(102/14رقـ البحث 

Kalt.  كسكسة اليالكؾSmicronyx cyaneus يالكؾ المتفرعكاستخداميما في المكافحة الحيكية لم . 
بنسبة إصابة في  أظيرت النتائج انتشار كتكاجد ذبابة اليالكؾ طبيعيان في مكقعي جبمة كالسرسكية

% في السرسكية، حيث تكاجدت فيو مع سكسة 75.6% في جبمة ، 65.8كبسكالت البذكر، كصمت إلى 
ف كبسكالت كأفرع %. سببت تغذية يرقات الذبابة ضم36اليالكؾ في إصابة مختمطة بمغت نسبتيا 

اليالكؾ خفضان في طكؿ األفرع كعدد الكبسكالت عمى الفرع، كما خفضت مف الكزف الرطب كالجاؼ لمفرع 
المصاب. كانت الفركؽ معنكية بالنسبة لعدد الكبسكالت كالكزف الجاؼ لمفرع المصاب مقارنة مع السميـ، 

 .أكبر في قيـ جميع المؤشرات المدركسةبينما سببت اإلصابة المختمطة بيرقات الحشرتيف معان خفضان 
%،  كالناتج عف  93.7كصؿ معدؿ االنخفاض في عدد البذكر الناتج عف تغذية يرقات السكسة إلى 

 %.92.1تغذية يرقات الذبابة إلى 
 

دكر بعض العكامؿ البيئية في حياتية متطفبلت بيض السكنة مف جنس  :)دكتكراه(107/14رقـ البحث 
Trissolcus اؿ شرؽ سكرية. أظيرت النتائج كجكد أنكاع عديدة مف متطفبلت البيض مف جنس في شم

Trissolcus spp.  خر آمتطفمة عمى بيض حشرة السكنة ككانت نسب التطفؿ مختمفة مف مكقع إلى
كذلؾ حسب الظركؼ البيئية كتكاجد الحشرة، كما أظيرت النتائج انتشار أنكاع عديدة مف البؽ مف 
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التابعة لمفصيمة الصميبية، ككانت نسب  تنتشر عمى األعشاب البرية كخاصةن   Pentatomidaeفصيمة
التطفؿ قريبة مف نسب التطفؿ عمى بيض العائؿ األساسي، كما تبيف أف ىناؾ تأثير كاضح لممبيدات 

كاممة لممتطفبلت المدركسة، كأف المنافسة تككف قكية بيف الالمختبرة عمى األطكار الكاممة كغير 
 .Tبعض المؤشرات الحياتية لممتطفميف  تالمدركسة ضمف الظركؼ المخبرية، كما درس المتطفبلت
grandis  كT. vassilievi  ككاف ىناؾ أفضمية لكؿ نكع عمى األخر ببعض الصفات، تشير النتائج إلى

 نية كضع برنامج تربية مكثؼ ليذه المتطفبلت ضمف برنامج اإلدارة المتكاممة لحشرة السكنة.امكا
 

رات الكفاءة الحيكية لممفترس األكاركسي ػػػػػػػػػػػة قيـ أىـ مؤشػػػػػدراس :)دكتكراه( 108/14ـ البحث ػػػػػػرق
Scholothrips sexmaculatus .عمى الفاصكلياء كمدل تأثير بعض المبيدات األكاركسية عمييا      

في أىـ المؤشرات الحيكية  Tetranychus urticaeُدرس تأثير طكر األكاركس العنكبكتي ذم البقعتيف 
ـْ كرطكبة 25ضمف الظركؼ المخبرية )درجة الحرارة  Scolothrips sexmaculatusلمتربس المفترس 

 30، 25عند درجتي حرارة ) sexmaculatus .Sُدِرست المقدرة االفتراسية لممفترس كما  %(,60نسبية 
 ،) ،  25ريسة أقؿ نسبيان عند درجة حرارة مقدار االستيبلؾ اليكمي لممفترس مف أطكار الف فكجد أفـْ ـْ

 مع الذكر. كبشكؿ عاـ استيمكت إناث المفترس أعدادان أعمى نسبيان مف أطكار الفريسة مقارنةن 
بالغة/  8.3المقدرة االفتراسية لممفترس مع زيادة كثافة الفريسة ليصؿ إلى حد معيف )كجد ازديمد في      

 القرص الكرقي. بالغة/ 80ساعات( عند كثافة فريسة  8
األطكار المختمفة  عمى Flufenzine، كSpiromesifen ،Abamectinدرست فاعمية المبيدات      

األطكار البالغة  عمىتأثيران ضعيفان  Flufenzineحقميان، حيث أظير مبيد  T. urticaeلؤلكاركس 
عالية في مكافحة نسبة فاعمية  Abamectin ك Spiromesifenبينما حقؽ كؿ مف مبيدم  ،لؤلكاركس

%( عمى التكالي. كما بدا تأثير المبيدات الثبلثة المختبرة عاليان في 84.3% ك88.8ىذه األطكار )
%(. في حيف ظير تأثير ىذه المبيدات 98.05%، 90.09%، 95.47البالغة لؤلكاركس ) األطكار غير

%، Abamectin (95.7 ك  Spiromesifenفي طكر البيض قكيان بالنسبة لكؿ مف المبيديف 
89.0)%.  

 

دراسة بعض عناصر المكافحة المتكاممة لبسيبل اإلجاص في محافظة  (:)دكتكراه 109/14رقـ البحث 
ُأجريت الدراسة الجزيئية لحشرات بسيبل األجاص، كأختُبر تأثير المعقد الحيكم كعناصر المكافحة . حمص

في محطة بحكث المختارية  Cacopsylla pyricola F. (Psyllidae: Hemiptera)  المتكاممة لمنكع
التابعة لمركز بحكث حمص. بّينت نتائج الدراسة أف االختبلفات الكراثية لحشرات بسيبل األجاص في 

، أف اه، ريؼ دمشؽ كالسكيداء( ػػخمس مناطؽ مف سكرية )محطة بحكث المختارية بحمص، الرستف، حم
قد بمغت التعددية الشكمية بيف ذككر المناطؽ ، ك DNAخمس عشرة بادئة فقط أعطت تضخـ لقطعة  ىناؾ
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%(، 86.12%( كسجمت أعمى درجة قرابة كراثية بيف ذككر ريؼ دمشؽ كالسكيداء )93.06المدركسة )
%( كسجمت أعمى درجة قرابة كراثية 74.49أما بالنسبة لئلناث فقد بمغت التعددية الشكمية فيما بينيا )

 .%(77.22بيف إناث الرستف كحماه )
)الشكؿ الشتكم( C. pyricola كما أظيرت النتائج أف بداية النشاط الفعمي لحشرة بسيبل األجاص      

ي في مكسـ ػػػػػػػػػػػػػػكف ثانػػك بداية كان 2012ك  2011كاف في النصؼ األكؿ مف شير شباط في مكسمي 
ثاني مف شير شباط ، كبدأت اإلناث بالتزاكج ككاف كضع البيض عمى قكاعد البراعـ في النصؼ ال2013

، كتزامف فقس البيض 2013كاألسبكع الثالث مف كانكف ثاني في مكسـ  2012ك  2011في مكسمي 
ك في نياية  2012ك 2011كخركج الحكريات مع تفتح البراعـ في النصؼ الثاني مف آذار في مكسمي 

رة مف ػػػػػػخبلؿ فت ( داخؿ البراعـ5ك 4، 3، 2، 1، ثـ تطكرت أعمار الحكريات )2013شباط في مكسـ 
( أسابيع، كخرجت الحشرات الكاممة )الشكؿ الصيفي( عند عقد الثمار في األسبكع الثاني مف 5إلى  3)

، ثـ تزاكجت اإلناث ككاف كضع 2013كفي نياية آذار في مكسـ  2012ك  2011نيساف في مكسمي 
قمـ عددية  6إلى  5ت اآلفة مف البيض عمى األكراؽ المتفتحة حديثان في النصؼ األكؿ مف نيساف، كشكم

أسابيع، كظيرت الحشرات الكاممة الشكؿ الشتكم في النصؼ  9 إلى 4ككؿ قمة ُتعّبر عف جيؿ مدتو مف 
 :Anthocoridae) األكؿ مف شير تشريف أكؿ. ككاف بداية نشاط المفترس بؽ األنثكككريس 

Heteroptera)  Anthocoris nemoralis (F.)  سـ النمك في النصؼ األكؿ في كقت متأخر مف مك
( في األسبكع الثالث 2ك  1مف نيساف، ككاف كضع البيض في منتصؼ نيساف كخركج حكريات العمريف )

( في األسبكع الرابع مف نيساف، كخرجت الحشرات الكاممة في 5ك  4، 3مف نيساف، كحكريات األعمار )
 3ني لبسيبل األجاص، كشكؿ المفترس مف بداية شير أيار مع كجكد أعداد كبيرة مف حكريات الجيؿ الثا

أسابيع. ككاف نشاط الحشرات الكاممة  7إلى  3قمـ عددية ككؿ قمة ُتعبر عف جيؿ مدتو مف  6إلى 
في النصؼ األكؿ مف شير  Trechnites psyllae (R.) (Encyrtidae: Hymenoptera) لمطفيؿ

قمـ  6 إلى 2بل األجاص، كشكؿ الطفيؿ مف نيساف متزامنان مع كثافة عالية لحكريات الجيؿ األكؿ لبسي
 أسابيع. 8إلى  3عددية ككؿ قمة تعبر عف جيؿ مدتو مف 

 A. nemoralis أظيرت نتائج الدراسة أف العكامؿ المناخية ليا تأثير في المفترس بؽ األنثكككريس      
في مكافحة  T. psyllaeككجد عند دراسة كفاءة المفترس بؽ األنثكككريس كالطفيؿ  T. psyllaeكالطفيؿ 

 أف معامؿ االرتباط البسيط كاف مكجبان بيف أطكار المفترس بؽ األنثكككريسC. pyricola بسيبل األجاص
)حكريات صغيرة، حكريات كبيرة ك حشرات كاممة( كأطكار بسيبل األجاص )بيض، حكريات صغيرة، 

 .Tرات الكاممة كمكمياءات الطفيؿ حكريات كبيرة ك حشرات كاممة(، ككذلؾ كاف مكجبان بيف أعداد )الحش
psyllae كتبّيف أف بالغات المفترس بؽ 5( كتعداد الحكريات الكبيرة لآلفة عند مستكل معنكية ،%

األنثكككريس كانت األكثر استيبلكان ألطكار حشرة بسيبل األجاص بمتكسط افتراس لمبالغة الكاحدة تراكح 
، كمف )100.7إلى  74.3مف ) ، كمف )( حكرية صغيرة/41.7إلى  39.7( بيضة/ يـك إلى  11.7يـك
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، كمف )18.7 ، ثـ تبلىا حكريات العمر الخامس ثـ الرابع، 10.7إلى  8.7( حكرية كبيرة/يـك ( بالغة/ يـك
، كمف )( بيضة/7إلى  6.3تكسط تراكح مف )ككاف أقميا افتراسان حكريات العمر األكؿ بم إلى  4.7يـك

، كمف )5.3 ، كمف )2إلى  1.3( حكرية صغيرة/يـك ( بالغة/ يكـ، 1.7إلى  1.3( حكرية كبيرة/يـك
إلى  0.45عمى الحكريات الكبيرة لبسيبل األجاص مف ) T. psyllaeكتراكحت نسب التطفؿ لمطفيؿ 

63.57.%) 
بّينت النتائج أف استخداـ مزيج ألفا سايبرمثريف+ الزيت الشتكم كاف أعمى كفاءة في مكافحة أطكار     

في بداية مكسـ النمك مقارنةن مع الزيت الشتكم المعامؿ بشكؿ مفرد فبمغ متكسط كفاءتو بسيبل األجاص 
%(، 4.91±82.50%( كالبالغات)5.17±87.81%( كعمى الحكريات )5.25±84.44عمى البيض)

ككاف منظـ النمك ديفمكبينزكركف األفضؿ في مكافحة حكريات الجيؿ الثاني بمتكسط كفاءة 
%(، 7.97±81.42لبيربرككسيفيف األكثر كفاءة في مكافحة البيض بمتكسط )%(، بينما ا88.0±6.37)

زيت صيفي األكثر كفاءة في مكافحة بيض بسيبل األجاص خبلؿ مكسـ  + ككاف مستخمص األزدرخت
زيت صيفي األفضؿ في طرد كقتؿ  + %(، كمستخمص الفمفؿ المستحي5.44±93.13النمك بمتكسط )

زيت صيفي األكثر كفاءة في  %(، بينما كاف األبامكتيف+8.32±78.46الحشرات الكاممة بمتكسط )
%(، ككانت كفاءة المبيدات المعاممة خبلؿ مكسـ النمك 4.37±95.51مكافحة الحكريات بمتكسط )

 .كالممزكجة مع الزيت الصيفي أعمى مف المعاممة بشكؿ مفرد
 :قسـ بحكث النيماتكدا - 3

عمى  spp Meloidogyne  في مكافحة نيماتكدا تعقد الجذكر  nzoneE اختبار كفاءة مبيد: 69/14البحث رقـ 
  .البيكت المحميةفي البندكرة 

 المعامالت الداخمة في التجربة

الشكؿ  المادة الفعالة كتركيزىا المعامالت
 معدؿ االستخداـ التجارم

Enzone 
Sodium  tetrathiocarbamate 

(pero-Xocarbonate)400 
SL  ؿ/ىػ 100 سائؿ 

Vydlet  ة(مقارن)مبيد Oxamil 10% G  كغ/دكنـ 3 حبيبي 
Control - - يرش بالماء فقط 

 Enzoneعدـ كجكد فركؽ معنكية بيف المبيد المختبر  مف خبلؿ النتائج التي تـ الحصكؿ عميياتبيف     
ية خبلؿ معامؿ كبفركؽ معنك الكتفكقت المعامبلت بالمبيديف عمى الشاىد غير  Vydlet ةكمبيد المقارن

  النباتات.لـ يبلحظ أم آثار سمية لممبيدات المدركسة عمى التجربة. ك  مكسمي
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في مكافحة نيماتكدا تعقد الجذكر  Enzoneاعتماد المبيد المختبر  تـ ىذه النتائجعمى  اعتمادان ك 
Meloidogyne spp. .عمى البندكرة في البيكت المحمية 

 

 الفميفمة لئلصابة بنيماتكدا تعقد الجذكر.  تقييـ حساسية بعض أصناؼ 73/14البحث رقـ 

المعزكلة مف   M. incognitaقيمت قابمية أربعة أصناؼ فميفمة لئلصابة بنيماتكدا تعقد الجذكر     
، 1024محافظة البلذقية في تجربة أصص كفؽ تصميـ قطاعات عشكائية كاممة بخمسة مكررات لممكسـ 

 غكطة الشاـ( . كاستخدمت األصناؼ )دانا، ديمر، جكبيتر،

بينت النتائج أف الصنؼ ديمر أقؿ إصابة مف بقية األصناؼ ككاف متكسط عدد العقد عمى الجذر     
حسب سمـ مؤشر اإلصابة. أما الصنفيف غكطة الشاـ  شدة اصابتو مف الدرجة الثالثة تعقدة ككان 40

 عالية حسب سمـ مؤشر اإلصابة. اصابتيمإكانت فجكبيتر 

 

 
تأثير التعقيـ الحيكم عمى تخفيض درجة اإلصابة بنيماتكدا العقد الجذرية  75/14البحث رقـ 

Meloidogyne sp.  .نتاجية الزراعات المحمية  كتحسيف نمك كا 
تشػميس +  - 4بقايػا الفػكؿ السػكداني،  - 3بقايػا الػذرة،  - 1بقايػا الخػركع،   - 2    معػامالت التجربػة:

 متر مربع. 4بثبلث قطع تجريبية مساحة القطعة الشاىد، ككررت كؿ معاممة  - 5ترطيب، 
دلت المتكسطات الحسابية عمى تفكؽ معاممة بقايا الفكؿ السكداني عمى بقية المعامبلت، أما فيما  :النتائج

يتعمؽ بمؤشرات القياسات البيكمترية لمجذر كالساؽ في نياية التجربة فيي تؤكد عمى تفكؽ معاممة بقايا 
 ةن ببقية المعامبلت.الفكؿ السكداني مقارن

في حيف أظير الشاىد شدة إصابة منخفضة مقارنةن ببقية المعامبلت، كىذا يعكد إلى سكء نكعية الغطاء 
الذم استخدـ في تغطية المعامبلت كالذم سمح بنمك األعشاب الضارة التي كانت بمثابة عكائؿ بديمة 

كدا األكلي، كأكد ذلؾ نتائج تحاليؿ التربة التي لنيماتكدا تعقد الجذكر، كىذا أدل إلى تضخـ مجتمع النيمات
مكف األسكد كالتي ال تسمح لمضكء القمنا بيا. لذلؾ نكصي باختيار النكعية الجيدة )غير ممزقة( ذات 

 بالنفكذ مف خبلليا كال تسمح لمحرارة بالتسرب عبرىا.
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 قسـ بحكث اختبار المبيدات: - 4
 .الحشرات الثاقبة كالماصةيدات الحشرية في مكافحة اختبار كفاءة بعض المب :80/41البحث رقـ 

 على اإلجاص Cacopsylla bidensاختبار كفاءة المبٌد حشري موفٌنتو فً مكافحة بسٌال اإلجاص 

تضمنت ك في السكيداء ك مركز بحكث السكيداء في سرغايا كفي محطة بحكث سرغايا في  نفذت التجربة
تـ اعتماد المبيد الحشرم مكفينتك )مادتو  تـ الحصكؿ عميياالتي بناءن عمى النتائج ك ثبلث معامبلت

 الفعالة سبيركتترامات( في مكافحة بسيبل اإلجاص عمى اإلجاص .
عمى  Aphis pomiختبار كفاءة المبيد الحشرم ايميدا كمكبريد في مكافحة مّف التفاح األخضر ا

التي بناءن عمى النتائج  معامبلت ثبلثكتضمنت محطة بحكث سرغايا في نفذت التجربة : أشجار التفاح
% في 20 ايميدا كمكبريدمادتو الفعالة ايميدا كمكبريد اعتماد المبيد الحشرم  فقد تـ تـ الحصكؿ عمييا

 مكافحة مّف التفاح األخضر عمى التفاح
 

اختبار كفاءة بعض المبيدات الحشرية في مكافحة الديداف عمػػػػػػػى المحاصيؿ  :18/11 رقم البحث
 شجار المثمرة. كاأل

: الملفوف على .Pieris sp الملفوف دقٌق أبو مكافحة فً ودٌبرون أتابرون مبٌدياختبار كفاءة 

 2014، 2013،  2011خبلؿ األعكاـ  البلذقية -طرطكس –حمصنفذت التجربة في مراكز بحكث 
أتابركف  يف الحشرييفتـ اعتماد المبيد: التي تـ الحصكؿ عمييابناءن عمى النتائج ، كضمت أربع معامبلت

كذلؾ في مكافحة حشرة ( %10مادتو الفعالة نكفالكركف )ديبركف ( ك % 5مادتو الفعالة  كمكرفمكازكركف )
 أبك دقيؽ الممفكؼ عمى الممفكؼ

 :في مكافحة دكدة ثمار التفاحدلتافار حشرم المبيد الاختبار كفاءة 
تضمنت ك في السكيداء ك يداء في سرغايا مركز بحكث السك كفي محطة بحكث سرغايا في  نفذت التجربة

فقد تـ اعتماد المبيد الحشرم دلتا فار  التي تـ الحصكؿ عميياكاعتمادان عمى النتائج  ثبلث معامبلت
 % في مكافحة دكدة ثمار التفاح.2.5% مادتو الفعالة دلتامثريف 25

 أكراؽ البندكرة. : اختبار كفاءة بعض المبيدات الحشرية في مكافحة حافرة 82/14البحث رقـ 

بناءن عمى ك  في مركزم بحكث البلذقية كطرطكس 2014 – 2012 – 2011نفذت التجربة في أعكاـ    
 :الحصكؿ عميياالنتائج التي تـ 

 %( في مكافحة عتة البندكرة عمى البندكرة. 1تـ اعتماد مبيد نيمبسيديف )مادتو الفعالة ازدرختيف  -1   

 %( كذلؾ النخفاض كفاءتو.45)مادتو الفعالة بيرداليف  عدـ اعتماد مبيد مازاؾ -2   
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فً جذب إناث ذبابة البحر  Femilure-CCاختبار كفاءة فرمون : بال )مف خطة سابقة(البحث رقـ 

تـ اعتماد الجاذب  التي تـ الحصكؿ عمييابناءن عمى النتائج  :Ceratitis capitata األبٌض المتوسط
 .شركة ركسيؿ في مراقبة  إناث ذبابة البحر األبيض المتكسط الجنسي األنثكم فيميمكر إنتاج

في مكافحة األعشاب الضارة في بساتيف  48أنكيد  العشبي مبيدكفاءة الاختبار  :83/14البحث رقـ 
معامبلت كنفذت كؿ معاممة في  3كضمت  محطة بحكث سرغايانفذت التجربة في األشجار المثمرة. 

في مكافحة األعشاب  48تـ اعتماد مبيد أنكيد  التي تـ الحصكؿ عميياائج بناءن عمى النت ثبلثة مكررات.
 .العريضة كالرفيعة الحكلية كالمعمرة في حقكؿ األشجار المثمرة

 

المفحة المبكرة كالمتأخرة عمى اختبار كفاءة بعض المبيدات الفطرية في مكافحة  :85/14البحث رقـ 
قع التجربة زراعة البطاطا امك في  مص كريؼ دمشؽنفذت التجربة في مركزم بحكث ح .الخضراكات

  SC %50اعتماد المبيدتـ التي تـ الحصكؿ عمييا بناءن عمى النتائج ك باآلفة.  معركفة بإصابتيا سابقان 
Zignal  .في مكافحة المفحة المتأخرة عمى محصكؿ البطاطا كمبيد كقائي 

 

البياض الدقيقي كالزغبي عمى  مكافحة في الفطرية المبيدات بعض كفاءة اختبار :68/11 رقم البحث
تـ رش المبيدات كقائيا  ة في محطة بحكث الجماسة في طرطكسنفذت التجرب. الخضار كاألشجار المثمرة

رشت المبيدات ك  قراءة أخذت، ف2014/ 5/  12بتاريخ أعراض اإلصابة  ، كظيرت2014/  5/  5في 
لشدة اإلصابة ككفاءة  المئكية النسبةكتـ حساب  ،أسبكع مف الرش أخذت قراءة ثانية بعدثـ  مباشرةن 

  .المبيدات
 Respect Bul ك Malvin WG 80%المبيديف اعتماد  تـالتي تـ الحصكؿ عمييا بناءن عمى النتائج  

WP الخيار. محصكؿ كمبيد كقائيعمى  البياض الزغبيمكافحة مرض  في 

 2014مجمكع المبيدات المعتمدة خالؿ عاـ 

 المجموع فرمونات النٌماتودٌة العشبٌة ٌةالفطر الحشرٌة

10 7 1 1 1 20 
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 :إدارة بحىد انذراساث االلخصاديت واالجخًاعيت -7-7

 %: 83.5كبمغت نسبة التنفيذ  30 كالمنفذة 42 عدد البحكث المخططة-

 أىـ النتائج: -

  كاقع إنتاج دبس التفاح كتسكيقو في محافظة السكيداء
 (مايا العبداهلل ـ. ،رماؿ صعب ـ. ،سمر العشعكش ـ.، أمجد بدر د. ،صفكاف أبك عساؼ د.)

بأشكاٍؿ مختمفة كارتفاع نسبة تساقط  دل مزارعي التفاحارتفاع نسبة الفاقد ل افمشكمة البحث كمبرراتو 
الثمار بعد دخكليا مرحمة النضج، كالتشكىات الناجمة عف العكامؿ الطبيعية كالحيكية، كنظران لرداءة نكعية 

البحث عف بدائؿ تسكيقية، كابتكار طرائؽ جديدة لتحكيؿ ىذا كبغية الثمار كعدـ قابميتيا لمتسكيؽ،  ىذه
الفاقد إلى منتجات قابمة لبلستيبلؾ البشرم تجمت عمى شكؿ منتج جديد ىك دبس التفاح، الذم يعد منتجان 

تصريؼ الفاقد في الثمار، كعمى الرغـ مف أف ىذه الصناعة أتت لتعالج مشكمة  طبيعيان مف عصير التفاح
كتجنب الخسارة الناتجة عنيا قدر اإلمكاف، كاستطاعت تقديـ منتج غذائي ذم مكاصفات جيدة، إال أنيا 

في اإلنتاج كالتسكيؽ، أك حتى في تقبؿ المزارعيف لخكض ىذه  تتتعرض لمعديد مف المعكقات إف كان
 درة عمى منافسة دبس العنب. التجربة ككنيا جديدة محفكفة بمخاطر أىميا التسكيؽ كالق

ييدؼ البحث إلى دراسة كاقع دبس التفاح كأحد المنتجات الثانكية لثمار التفاح، ككبديؿ  :أىداؼ البحث
لبيع كتصريؼ الفاقد كالنكعيات الرديئة مف الثمار التي تباع بأسعار منخفضة ليشكؿ مصدران جديدان لدخؿ 

 المزارع، كذلؾ مف خبلؿ الخطكات التالية:
 في بساتيف التفاح كالعكامؿ المؤثرة فييا. نسبة الفاقدتقدير  -1
 كأسعارىا. فييا الثمار ذات النكعية الرديئةتحديد المنافذ التسكيقية التي تباع  -2
ذات النكعيات الرديئة  دراسة الكاقع االقتصادم لدبس التفاح، كأىميتو كبديؿ اقتصادم لمثمار -3

 كأثره في الدخؿ المزرعي. تسكيقيان،
 اف أىـ المشاكؿ التي تعيؽ انتشار ىذه الصناعة.بي -4

  :منيجية البحث
 منطقة الدراسة: أىـ مناطؽ زراعة التفاح التي خاضت تجربة تصنيع دبس التفاح في السكيداء.   –أ 
أسمكب جمع البيانات: تـ جمع البيانات بطريقة المسح الحقمي عف طريؽ المقاببلت الشخصية مع  -ب

مجتمع المستيدؼ اعتمادان عمى استمارة مسح تتبلءـ كأىداؼ الدراسة، حيث تمت منتجي التفاح في ال
 مقابمة مالكي معاصر الدبس كالحصكؿ عمى البيانات البلزمة لدراسة أساليب كتكاليؼ تصنيع الدبس.

(، كتـ تنفيذ التحميؿ الكصفي SPSSأسمكب تحميؿ البيانات: تـ استخداـ برنامج التحميؿ اإلحصائي ) -ج
يانات كالمتكسطات، كالتكرارات، كالجداكؿ المتقاطعة، إضافة إلى استخداـ االختبارات اإلحصائية لمب

المعركفة كاختبار)فيشر(، كاختبار)ستيكدنت( الختبار المعنكية اإلحصائية لبعض المتغيرات الناتجة، كتـ 
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في مستكيات الفاقد لدل لدراسة العكامؿ المؤثرة  Multi-regressionاستخداـ نمكذج االنحدار المتعدد 
 المزارعيف.

اختيار العينة: تـ اختيار القرل التي تضـ أكبر عدد مف مزارعي التفاح الذيف تكجيكا لصناعة دبس  -د
% مف إجمالي عدد المزارعيف، ىذه القرل ىي مياماس، 69مزارع مثمكا نحك  318التفاح، حيث بمغ 

% مف 16استمارة استبياف مف ىذه القرل تمثؿ  50عرماف، قنكات، السكيداء )ظير الجبؿ(، كتـ جمع 
استمارة استبياف مف مزارعيف التفاح مف القرل السابقة المختارة  50المزارعيف فييا، كبالمقابؿ تـ جمع 

يخكضكا تجربة صناعة دبس التفاح، كذلؾ إلجراء المقارنة بيف الطرفيف، كصكالن إلى أىمية ىذه  لـنفسيا 
 100لمثمار ذات النكعيات السيئة كالرديئة، كبذلؾ يككف عدد االستمارات الكمي  الصناعة كبديؿ اقتصادم

 استمارة.
 خامسان: االستنتاجات كالتكصيات:

  بينت الدراسة أف عممية مكافحة اآلفات احتمت األىمية األكلى في تكاليؼ اإلنتاج المدفكعة، حيث
رة دعـ مستمزمات اإلنتاج كبخاصة % مف إجمالي التكاليؼ المدفكعة، كىذا يستدعي ضرك 40مثمت 

 المكافحة.
  مف المزارعيف تتعرض ثمار التفاح لدييـ لعكامؿ مختمفة خفضت مف قيمتيا التسكيقية 94تبيف أف %

% 16كغ/دكنـ، كشكؿ حكالي  82مما تسبب بفقد في كمية اإلنتاج، كقدر متكسط كمية الفاقد بنحك 
ف الفاقد الناتج عف التساقط بسبب الرياح احتؿ المرتبة مف متكسط اإلنتاج في كحدة المساحة، كلكحظ أ

 األكلى تمييا األسباب الحشرية كمف ثـ عمميات القطؼ كالفرز. 
  بينت الدراسة أف العكامؿ المؤثرة معنكيان في زيادة كمية الفاقد مف الثمار في كحدة المساحة ىي

 دة لؤلشجار، كتنفيذ التقميـ الصيفي.المساحة المثمرة، عدد مرات المكافحة، طريقة التربية المعتم
  تـ تقدير الفاقد النكعي في التفاح الناتج عف األضرار الميكانيكية، الصقيع الربيعي، القشب، تساقط

ؿ.س/كغ، يمي ذلؾ الفاقد النكعي الناتج عف األسباب  73بسبب التأخر في مكعد القطاؼ بنحك 
 ؿ.س/كغ. 61المرضية الذم قدر بنحك 

 ( تـ استثمارىا في صناعة دبس 43ة أف الكمية األكبر مف الفاقد في ثمار التفاح )أكضحت الدراس%
 مما يسترعي االنتباه ألىمية ىذه الصناعة كبديؿ رئيسي لفاقد اإلنتاج.

 ة، بينما رغب التفاح التالفثمار ستفادة مف التفاح رغبة باالدبس قامكا بإنتاج  % ممف60 تبيف أف نحك
% منيـ 16ك، جديدة في مجاؿ اإلنتاج كالتسكيؽتجربة خكض س بيدؼ بصناعة الدب منيـ% 24

 مرتفعة ألسرىـ.قيمة  مغذائي ذلتأميف مصدر 
  ومتكسط تكمفة إنتاج ؿ.س/كغ، حيث قدر 127حققت صناعة دبس التفاح ربحان صافيان بمغ حكالي 

 ؿ.س/كغ. 496كبمغ متكسط سعر مبيعو نحك ؿ.س/كغ،  369بنحك 
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 التفاح عبر منفذيف تسكيقييف شمبل البيع المباشر بيع دبس إلى العينة % مف مزارعي 45 عمد
لى تجار الجممة لدل % 91 لممستيمكيف األفراد كما فعؿ  .% منيـ17منيـ، كا 

  تكاجو صناعة الدبس العديد مف المعكقات ككنيا ماتزاؿ صناعة جديدة كالتي يأتي عمى رأسيا معكقات
عبلف حكؿ أىميتو كمعكقات تصنيعية تسكيقية كصعكبة تصريؼ ىذا المنتج ك  عدـ كجكد تركيج كا 

تمخصت بعدـ تكفر المحركقات البلزمة لتشغيؿ المعاصر باإلضافة لككف المعاصر المتكفرة بالمحافظة 
 ىي معاصر تقميدية، كمعكقات تتعمؽ بارتفاع تكاليؼ تصنيع الدبس.

 غناـ العكاس في المنطقة الكسطىدراسة اقتصادية تحميمية إلنتاج كتسكيؽ المحـ كالحميب مف األ
 )ـ. ختاـ إدريس، د. خالد النجار، د. عبد الغني عبد المطيؼ، د. محمد بشار الشمؽ(

 منيجية البحث: -
 تـ االعتماد عمى نكعيف مف البيانات: تـ اتباع منيج التحميؿ الكصفي

دارة بحكث بيانات ثانكية مصدرىا المكتب المركزم لئلحصاء كالمجمكعة اإلحصائية الزرا -2 عية كا 
اإلنتاج الحيكاني في الييئة العامة لمبحكث العممية الزراعية كمنظمة الزراعة كاألغذية العالمية كغيرىا 

 مف مصادر.
ترحاؿ  -بيانات أكلية مصدرىا استبياف لعينة مف حائزم األغناـ، كذلؾ كفقان لنمط التَّربي ة )مقيـ-2

َـّ مقابمة ) ترحاؿ دائـ(، -مكسمي  . 2011( ُمَربيان في منطقة الد راسة لعاـ 385كت
 النتائج:-

أكضحْت نتائج التَّحميؿ الكصفي  لمتكاليِؼ كالعائداِت بأفَّ تكمفة األعبلؼ كانِت األعمى بيف عناصر 
بيف التَّكاليؼ اإلنتاجي ة ألنماط التَّربي ة الثَّبلث عمى حٍد سكاء، بينما كانت تكمفة المياه ىي األدنى لدل الُمرَ 

الُمِقيميف، كتكمفة المعالجة البيطري ة ىي األدنى ِلُمَربي الت رحاؿ المكسمي كالدَّائـ كذلؾ بالن ْسَبة إلجمالي 
 .التَّكاليؼ

كبي َنْت نتائج استخداـ نمكذج ىكماف ذم المرحمتيف لتحديد الكفاءة التَّسكيقي ة لؤلغناـ )رؤكس حيَّة(، أفَّ 
تمقاه الُمَربي كلسنكات العمؿ في مجاِؿ تربي ة األغناـ أثران إيجابي ان عمى األعداد  لمستكل التَّعميـ الَّذم

قة مف األغناـ، كلطريقة التَّربي ة المتبعة أىميَّة كبيرة في تسكيقيا، فالُمَربيف الَّذيف يعتمدكف الت رحاؿ  المسكَّ
ِإلى بعد األسكاؽ بينما ُمَربي الت رحاؿ المكسمي الدَّائـ يقؿ لدييـ تسكيؽ األغناـ كىي حيَّة، كربما يعكد ذلؾ 

يزيد لدييـ تسكيؽ األغناـ كلكف بِنْسَبة قميمة مقارنة مع الُمَربي الُمِقيـ الَّذم يزيد لدييـ تسكيؽ األغناـ كذلؾ 
تفع %(، كلحجـ القطيع كسعر األغناـ أىميَّة كبيرة، فكمما ار 1بشكؿ معنكم  إحصائي ان عند مستكل معنكي ة )

قة بمقداِر )1سعرىا ) %(، كَأَظَيَرت النَّتائج أف الحصكؿ عمى 2.13%( يؤدم ِإلى زيادة األعداد المسكَّ
القركض لو تأثير سمبي عمى تسكيؽ األغناـ، كذلؾ بسبب تكفر السُّيكلة المناسبة لتاميف االحتياجات 

قمؿ مف عممية تسكيؽ األغناـ بسبب األساسية بدكف الحاجة لبيع األغناـ، بينما ارتفاع سعر الَحِمْيب ي
الحصكؿ عمى عائد مناسب مف تربيتيا، كارتفاع تكاليؼ التَّغذية يؤثُر سمبان عمى تسكيؽ األغناـ بسبب 
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عدـ قدرة الُمَربي عمى تحمؿ تكاليؼ تغذية القطيع مما يضطرُه لبيع عدد مف األغناـ إلطعاـِ القسـ اآلخر، 
قة مف األغناـ بمقداِر )%( ي1فارتفاع تكاليؼ التَّغذية ) %(، أمَّا 2.6ؤدم ِإلى خفض األعداد المسكَّ

حصكؿ الُمَربي عمى مصادر ُأخرل مف الدَّخؿ يقمؿ مف عممية تسكيؽ األغناـ، كذلؾ بشكؿ معنكم  
%( ، كيعكد ذلؾ غمى تنكع مصادر الدَّخؿ كعدـ االعتماد الدَّائـ عمى بيع 1إحصائي ان عند مستكل معنكي ة )

 غناـ لتكفير مصدر الدَّخؿ.األ
ةن األعبلؼ، قد احتمِت الَمْرَتَبة األكلى  أكضحت النَّتائج أفَّ مشكمة ارتفاع أسعار مستمزمات اإلنتاج، كخاصَّ
بالن ْسَبِة لممشكبلِت اإلنتاجي ة، كفيما يتعمؽ بالمشكبلت التَّسكيقي ة، فكانت عدـ تكفر معمكمات كدراسات عف 

كيؽ األغناـ في منطقة الد راسة، كقمة العمميات التَّسكيقي ة المطبَّقة عمييا قبؿ تسكيقيا، األسعار، كمسالؾ تس
ُـّ في حدكدىا الدنيا. ْف أجريْت فإنَّيا تت  كا 

 دراسة اقتصادية اجتماعية عف أسباب التبايف في اإلنتاجية بيف مزارعي التفاح كالفائزيف األكائؿ"
 (، ـ. يحيى شرؼعالء الزاقكت، د.رجاء الحسف، د. مجد بدرأ ، د.ف أبك عساؼاصفك  ، د.معمر ديكب)د. 

فقد أكلت الدكلة االىتماـ الكبير  نظران ألىمية ىذه الشجرة كالتكسع في انتشارىا أىمية كمشكمة البحث:
أصناؼ مبلئمة ذات مكاصفات جيدة كمقاكمة  لدراسة كتحديدحدث مركز متخصص ببحكث التفاحيات أك 

كيقكـ جياز االرشاد الزراعي بنشر التعميمات الفنية كالحديثة بكافة ، ج مكافحة متكاممةلآلفات ككضع برام
 ،في كحدة المساحة اإلنتاج كزيادةر المساحة المزركعة يالطرؽ كالكسائؿ اإلرشادية المتاحة في سبيؿ تطك 

في االستجابة  مان ىا الطكيمة كالعريقة في خدمة ىذه الشجرة دكران  المزارعيفكالجدير بالذكر أف لخبرة 
كقد كصمت  ،خاصة عند المزارعيف المثابريف كالمميزيفبلمتعميمات الفنية كالميارات الحديثة كتطبيقيا 

لمكسـ الزراعي خبلؿ ا كغ/ىػ 64000إنتاجية الفائز األكؿ عمى مستكل القطر مف محصكؿ التفاح 
يبيف كجكد فجكة األمر الذم ، كغ/ىػ فقط 8436في حيف بمغ متكسط إنتاجية القطر  ،ـ 2010-2011

نتاجية الفائز األكؿ ك  بيف محافظة  نتاجيةاإل ىذه ف اختمفتا  كبيرة بيف إنتاجية المزارعيف مف التفاح كا 
صبح مف الضركرم تحديد األسباب التي أكحدة المساحة  إنتاجيةكبالنظر إلى ىذه الفركقات في . خرلأك 

 كمعرفة العكامؿ المؤثرة في ذلؾ. المزارعيفبباقي  قارنةم يتيـبإنتاجتجعؿ المزارعيف األكائؿ يتميزكف 
 ييدؼ البحث إلى: :أىداؼ البحث

 إنتاجدراسة بعض الخصائص االقتصادية كاالجتماعية لممزارعيف المتميزيف )الفائزيف األكائؿ( في  -1
 الدراسة. في مكافالتفاح كمقارنتيا بمزارعي التفاح 

 لمزارعي التفاح.دراسة الكفاءة اإلنتاجية كاالقتصادية  -2
 تحديد أسباب الفجكة اإلنتاجية بيف مزارعي التفاح كسبؿ تقميصيا. -3

البلذقية ، طرطكس، حمص ،مناطؽ انتشار زراعة التفاح في محافظات ريؼ دمشؽ منطقة الدراسة:
طرطكس لمزراعات البعمية كذلؾ لمكسـ ، البلذقية ،حمص ،كمحافظات السكيداء، كذلؾ لمزراعات المركية

2011. 
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 االستنتاجات كالتكصيات:
  مف خبلؿ النتائج السابقة يبلحظ أف متكسط الحيازات بأشكاليا المختمفة الكمية كالمثمرة كالمممككة

كالمستأجرة كانت أكبر لدل الفائزيف األكائؿ، كىذا يشير إلى زيادة القدرة عند ىؤالء عمى االستثمار في 
كظيؼ العكامؿ اإلنتاجية ضمف سعات إنتاجية أكبر، المساحات األكبر، كتكفر اإلمكانية لدييـ في ت
 األمر الذم يؤدم إلى تخفيض تكاليؼ اإلنتاج.

  ضافة األسمدة كبينت الدراسة أف الفائزيف األكائؿ حريصكف أكثر عمى تحميؿ التربة في مزارعيـ كا 
 المعدنية ألشجارىـ مقارنة بالمزارعيف اآلخريف. 

 كائؿ يمتزمكف أكثر بمدارس المزارعيف التي تعد أحد المصادر الميمة أشارت النتائج إلى أف الفائزيف األ
لممعمكمات، كما تبّيف أف اإلرشاد الزراعي ىك المصدر األىـ كاألشمؿ لممعمكمات بالنسبة لجميع 

 المزارعيف.
   أشارت الدراسة إلى أف تكاليؼ مكافحة اآلفات تحتؿ األىمية األكبر في تكاليؼ اإلنتاج المدفكعة عند

% مف التكاليؼ 18كبل المجمكعتيف مف المزارعيف )الفائزيف األكائؿ كالمزارعيف اآلخريف( كتشكؿ 
 اإلجمالية.

  بينت قيـ مركنات تكاليؼ إنتاج التفاح في المدل القصير ألربع فئات مف المساحة المزركعة أف
مكانية الستثمار كميات اإلنتاج ال يزاؿ يتـ في المرحمة اإلنتاجية األكلى، كىذا يشير إلى تكفر اإل

إضافية مف المكارد اإلنتاجية، كبينت دراسة التكاليؼ في المدل الطكيؿ أف اإلنتاج األفضؿ يككف في 
دكنمان، كىذه السعة الحيازيو تقترب مف  95المساحات األكبر، كأف السعة اإلنتاجية المثمى بمغت 

 متكسط الحيازة لممزارعيف الفائزيف.
 إلنتاجي لمتفاح أف ارتفاع مكقع المزرعة عف سطح البحر، كعمر األشجار، ككمية بينت دراسة التابع ا

السماد البكتاسي، ككمية العمؿ، ككمية رأس الماؿ تؤثر إيجابيان كبشكؿ معنكم باستثناء كمية العمؿ 
ف عمى اإلنتاجية، بينما تؤثر زيادة السماد الفكسفاتي سمبان عمييا، كما بينت أف المزارعيف المتخصصي

في الزراعة كالذيف يتخذكنيا مينة رئيسية ليـ ىـ معنكيان أكثر قدرة عمى اإلنتاج، إضافةن إلى التأثير 
اإليجابي كالمعنكم لمفبلحة الصيفية عمى اإلنتاجية، كما أشارت قيـ المركنات اإلنتاجية لعكامؿ اإلنتاج 

بلؿ قيمة العائد عمى السعة، األمر إلى أف اإلنتاج ال يزاؿ في المرحمة اإلنتاجية األكلى، كذلؾ مف خ
 الذم يشير إلى تكفر اإلمكانية لزيادة استثمار عكامؿ اإلنتاج.

  بينت دراسة الفجكة اإلنتاجية أف احتماؿ حدكثيا بيف الفائزيف األكائؿ كالمزارعيف العادييف ينخفض كمما
ازداد عمر األشجار كتقارب  ازداد ارتفاع المكاقع عف سطح البحر، ككمما ازدادت خبرة المزارع، ككمما

في كبل المجمكعتيف، كذلؾ ينخفض ىذا االحتماؿ كمما استخدـ المزارعكف األسمدة، ككمما تخصص 
 المزارع في الزراعة كاتخذىا كمينة رئيسية.
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  بينت الدراسة ضركرة التكجو إلى المزارعيف بأىمية تحميؿ التربة كاالعتماد عمى نتائجو في إضافة
 ققو مف كفر في تكاليؼ األسمدة كالتكازف في إضافتيا.األسمدة لما يح

  كبينت الدراسة أىمية التكجو إلى إشراؾ أكبر عدد ممكف مف المزارعيف في منيج مدارس المزارعيف
الحقمية، لما ليا مف تأثير كبير في النيج التشاركي كتبادؿ الخبرات كنشر التعميمات اإلرشادية بيف 

 أعضائيا.
 باالىتماـ بأصحاب الحيازات الكبيرة في إنتاج التفاح مف خبلؿ تقديـ الدعـ العيني  كما تكصي الدراسة

ككمان،  كالتسييبلت في عمميات خدمة أشجار التفاح كالتكجو ليـ إرشاديان بغية تحسيف اإلنتاج نكعا ن
 كجعميـ نمطان لنقؿ التكصيات اإلرشادية إلى بقية المزارعيف.

  عمى اىمية الفبلحات الصيفية في بساتيف التفاح.عمؿ ندكات كبيانات عممية تركز 
  كما تؤكد الدراسة عمى ضركرة التعاكف مع البحكث العممية الزراعية في اختبار كنشر أصناؼ حديثة

مبلئمة مف التفاح، كالتنكع في زراعة األصناؼ الجيدة الجديدة المختبرة مف جميع النكاحي، حيث 
كزكف في زراعتيـ عمى صنؼ أك صنفيف، كبالتالي ىذا التكجو أظيرت الدراسة أف معظـ المزارعيف ير 

 في زراعة أصناؼ جديدة مختبرة يجنب كيحد مف التعرض لظاىرة المعاكمة.
 دراسة اقتصادية لمحددات الفركؽ في إنتاجية القمح القاسي المركم في محافظة حماه -

 )ـ. عمي الكردم، د. أحمد عبد اهلل، د. إبراىيـ عبد اهلل(
 ة الدراسة:مشكم

تقكـ الدكلة ممثمةن بالجيات البحثية الكطنية كالدكلية كالمراكز العربية، بالكثير مف الجيكد في سبيؿ تحسيف 
إنتاجية القمح في سكرية، إال أف إنتاجية المزارعيف مػا تػزاؿ منخفضػةن مقارنػةن مػع مراكػز البحػكث الزراعيػة، 

(، 1021، )الييئػة العامػة لمبحػكث العمميػة الزراعيػة، طف/ىػػ 629حيث بمغ متكسط إنتاجية مراكػز البحػكث 
 421بنحػػػك  1020ك  1003بينمػػػا قػػػدر متكسػػػط إنتاجيػػػة المػػػزارعيف فػػػي محافظػػػة حمػػػاه مػػػا بػػػيف مكسػػػمي 

(، أم بفجػػػكة إنتاجيػػة عػػف مركػػػز البحػػكث الزراعيػػػة 1021طف/ىػػػ، )المركػػز الػػػكطني لمسياسػػات الزراعيػػة، 
د اختبلفػػػات كبيػػػرة فػػػي إنتاجيػػػة القمػػػح القاسػػػي المػػػركم بػػػيف %. ىػػػذا باإلضػػػافة إلػػػى كجػػػك 39تقػػػدر بنحػػػك 

المزارعيف حسب التقانات المستخدمة في منطقة الدراسة، كبالتالي كاف البد مف دراسػة العكامػؿ التػي تمعػب 
دكران رئيسان فػي كجػكد ىػذه الفركقػات فػي اإلنتاجيػة، كقيػاس أثرىػا االقتصػادم، كمنيػا: التقانػات كالمعػامبلت 

لمسػػػػتخدمة، كاألصػػػػناؼ ككميػػػػة البػػػػذار كالسػػػػماد، كالعكامػػػػؿ االجتماعيػػػػة، كخصػػػػائص المزرعػػػػة الزراعيػػػػة ا
كالمزارع، كالعمر كالمستكل التعميمي، كخصػكبة التربػة كتحجػر األرض، باإلضػافة إلػى السياسػات الزراعيػة 

 كالتنمكية، كغيرىا.
 أىداؼ الدراسة:

فجكة اإلنتاجية بيف مركز البحكث كالمزارعيف، ال تحديد أسباب يتمحكر اليدؼ الرئيس ليذه الدراسة حكؿ
كبيف المزارعيف أنفسيـ، مف خبلؿ دراسة المحددات الرئيسة التي تمعب دكران ىامان في الفركؽ في إنتاجية 
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القمح القاسي المركم، كتحميؿ أثرىا االقتصادم في الفجكة اإلنتاجية، كلتحقيؽ ىذا اليدؼ البد مف تحقيؽ 
 تية:األىداؼ الفرعية اآل

 قياس الفجكة اإلنتاجية بيف البحكث كالمزارعيف مف جية، كبيف المزارعيف أنفسيـ مف جية ثانية. .2

إلخ(، المسببة لمفجكة  دراسة كتحميؿ العكامؿ االقتصادية )األسمدة، البذار، مكاد المكافحة، الرم، ... .1
 اإلنتاجية، كدرجة مساىمة ىذه العكامؿ في حدكث ىذه الفجكة.

ءة اإلنتاجية لمزارعي العينة، كبعض المؤشرات االقتصادية المتعمقة بالكفاءة االقتصادية، تقدير الكفا .3
 كاإليراد الكمي كالتكاليؼ الكمية كاليامش اإلجمالي كصافي العائد.

 تحديد األثر االقتصادم الستخداـ بعض التقانات الزراعية في اإلنتاج. .4

 دكرىا في تقميص الفجكة اإلنتاجية.ات المستخدمة ك انأثر تغيير مستكيات التقتحديد  .5

 منيجية الدراسة:
 أساليب التحميؿ الكصفي الكمي.عمى  دراسةمنيجية ال تعتمدا

 منطقة الدراسة:

يعد محصكؿ القمح مف أىـ المحاصيؿ االستيراتيجية التي تزرع في سكرية، حيث شكمت المساحة 
% مزركعة بالقمح القاسي، بمساحة 40بة مميكف ىكتار، منيا قرا 227المزركعة بالقمح في سكرية نحك 

% مف إجمالي مساحة 49كبمغت المساحة المركية مف القمح القاسي نحك ألؼ ىكتار،  687قدرت بنحك 
ألؼ ىكتار. كما بمغ إجمالي إنتاج سكرية مف القمح  33924القمح القاسي في سكرية بمساحة قدرت بنحك 

% 68ميكف طف مف األراضي المركية، أم ما يعادؿ قرابة م 223مميكف طف، منيا نحك  229القاسي قرابة 
 )-(20031004/مف إجمالي إنتاج القمح القاسي في سكرية، كذلؾ كمتكسط لمفترة ما بيف مكسمي )

 (.1( ك )2(. الشكبلف )2009/1020

 
 ساحة القمح في سكريةالنسبة المئكية لم .2الشكؿ         النسبة المئكية إلنتاج القمح في سكرية          .1الشكؿ
 (2010 – 2003لمفترة مابيف عامي )                  (        2010 – 2003لمفترة مابيف عامي )     
( ألؼ ىػ، كيبمغ متكسط الغمة نحك 33924يزرع القمح القاسي المركم في سكرية بمساحة تقدر بنحك )ك 
بمساحة تقدر  تزرع ، التيحماه ةمحافظ ( في1022–1020( طف/ىػ، كقد أجريت الدراسة لمكسـ )3.86)

قاسً 
مروي 

34% 
 طري

55 % 

قاسً 
 بعل
11% 

قاسً 
 مروي

21 % 

 طري
58   % 

 قاسً بعل
21  % 
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% مف إجمالي المساحة المزركعة بالقمح القاسي المركم 12ألؼ ىكتار، أم ما يقارب نحك  70 بنحك
 (.المركز الكطني لمسياسات الزراعية) (،1020 -1003)في سكرية، كذلؾ كمتكسط لممكاسـ 

 مكجز النتائج:
نكم في اإلنتاجية تبعان لخصائص المزارع، فقد تباينت رفض فرضية العدـ القائمة بعدـ كجكد فرؽ مع •

الكفاءة اإلنتاجية لمزارعي العينة تبعان الختبلؼ المستكل التعميمي لمزارعي العينة، كعمره كخبرتو 
 الزراعية، فزادت بزيادتيـ.

رفض فرضية عدـ كجكد فركؽ معنكية في اإلنتاجية بيف المزارعيف كفقان لخصائص مزارعيـ، حيث  •
ت خصكبة التربة كعمؽ األرض كانحدارىا كتحجرىا مف العكامؿ المؤثرة في الكفاءة اإلنتاجية كان

 لممزارعيف، فتناسبت ىذه الكفاءة طردان مع خصكبة األرض كعمقيا، كعكسان مع انحدارىا كتحجرىا.
 إف اتباع الدكرة الزراعية المناسبة أدل إلى زيادة الكفاءة اإلنتاجية. •
لتي تنص عمى عدـ كجكد فركؽ معنكية في الكفاءة اإلنتاجية بيف مزارعي رفض فرضية العدـ ا •

 العينة تبعان الختبلؼ مدخبلت اإلنتاج كحزمة التقانات التي يستخدمكنيا.
رفض فرضية العدـ التي تستند إلى عدـ كجكد فركؽ معنكية في اإلنتاجية باختبلؼ كمية البذار  •

ركعة أثرت معنكيان في اإلنتاجية، فكانت أعمى كفاءة المزركعة، حيث تبيف أف كمية البذار المز 
 كغ/دكنـ. 30_  25إنتاجية لدل المزارعيف الذيف زرعكا كمية تتراكح ما بيف 

رفض فرضية عدـ كجكد فرؽ معنكم في اإلنتاجية بيف المزارعيف تبعان الختبلؼ طريقة الرم ككمية  •
لرم عامبلن مؤثران في الفجكة اإلنتاجية، حيث زادت المياه المعطاة لمدكنـ الكاحد، فقد كانت كمية مياه ا

اإلنتاجية بزيادة كمية مياه الرم، كما حقؽ المزارعكف الذيف اتبعكا طريقة الرم بالرذاذ إنتاجية أفضؿ 
 مف المزارعيف الذيف رككا بالطريقة التقميدية.

دل التبكير أك التأخير في تباينت الكفاءة اإلنتاجية بتبايف المكعد الذم زرع فيو المزارعكف، كقد أ •
 الزراعة إلى انخفاض الكفاءة اإلنتاجية.

رفض فرضية العدـ التي تنص عمى عدـ كجكد فرؽ معنكم في اإلنتاجية بيف البحكث كالمزارعيف،  •
% بيف مركز البحكث كالمزارعيف العادييف، كأخرل 44.3فقد تبيف كجكد فجكة إنتاجية كصمت إلى 

 %.47.4لمزارعيف العادييف بمغت بيف المزارعيف األكائؿ كا
 ابعة تصؿ إلىالر  كالثانية كالثالثة، كمزارعي الفئة األكلىة كجكد فجكة إنتاجية بيف مزارعي الفئ •

 عمى الترتيب.% %15.3 ، 26،  32.6%
بيف المزارعيف، حيث تبيف أف  في الكفاءة اإلنتاجية معنكم كجكد فرؽرفض فرضية العدـ القائمة بعدـ  •

الفئتيف األكلى كالرابعة، كقد بينت نتائج  % بيف مزارعي23صؿ إلى ك  لكفاءة اإلنتاجيةالفرؽ في ا
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التحميؿ كجكد اختبلفات في إنتاجية المزارعيف باختبلؼ كميات مدخبلت اإلنتاج التي يستخدمكنيا، 
 كباختبلؼ المساحات التي يزرعكنيا.

، األمر الذم قتصاديةاالة األكلى غير اإلنتاج في المزارع صغيرة السعة يتـ في المرحمة اإلنتاجي •
تحدد مف خبلؿ قيمة معامؿ المركنة اإلجمالي لدالة اإلنتاج ضمف كؿ فئة، الذم يتككف مف مجمكع 
قيـ معامبلت المركنة لمختمؼ العناصر اإلنتاجية الداخمة في الدالة اإلنتاجية، حيث كانت قيمتو 

رع مساحات صغيرة كبالعكس بالنسبة لمزارعي أكبر مف الكاحد الصحيح بالنسبة لمفئات التي تز 
المساحات الكبيرة، التي قمت قيمة معامؿ المركنة اإلجمالي لدييا عف الكاحد الصحيح، كبالتالي فإف 

 .اإلنتاج لدل ىؤالء المزارعيف يتـ في المرحمة اإلنتاجية الثانية كىي المرحمة االقتصادية
لمتكاليؼ ضمف كؿ  مقمؿحجـ اإلنتاج المعظـ لمربح كال كجكد فجكة بيف متكسط إنتاج الفئات ككؿ مف •

،  8858، كبالتالي يكجد قيمة نقدية يفقدىا المزارعكف نتيجة ىذا االنخفاض كصمت إلى )فئة
( ؿ.س/دكنـ لدل مزارعي الفئات األكلى كالثانية كالثالثة كالرابعة عمى 8686،  9245، 9632
 الترتيب.

لمتكاليؼ ضمف كؿ  مقمؿات ككؿ مف حجـ اإلنتاج المعظـ لمربح كالكجكد فجكة بيف متكسط إنتاج الفئ •
،  8858، كبالتالي يكجد قيمة نقدية يفقدىا المزارعكف نتيجة ىذا االنخفاض كصمت إلى )فئة

( ؿ.س/دكنـ لدل مزارعي الفئات األكلى كالثانية كالثالثة كالرابعة عمى 8686،  9245، 9632
 الترتيب.

ىػ، كىي أعمى مف متكسط مساحة الفئات  5.68زرعة في المدل الطكيؿ بمغت السعة المثمى لمم •
 .الترتيب% عمى 38.4،  %57.8،  %78.9،  %89.5األربع بنسبة 

 
 
 دراسة اقتصادية تحميمية لمطمب االستيالكي عمى الزيكت النباتية -
 د.فايز المقداد، ـ.أسامة الجنادم، ـ.أحمد الرفاعي()

 مشكمة البحث:
ستيبلؾ المحمي مف الزيكت النباتيػة فػي سػكريا بسػبب الػكعي الصػحي مػف جيػة كزيػادة عػدد زادت كمية اال

السػػكاف مػػف جيػػة أخػػرل، كتناقصػػت المسػػاحات المزركعػػة بالمحاصػػيؿ الزيتيػػة، مػػا أدل إلػػى اتسػػاع الفجػػكة 
ميػػزاف  بػػيف االسػػتيبلؾ كاإلنتػػاج، كزيػػادة حجػػـ الػػكاردات السػػكرية مػػف الزيػػكت النباتيػػة ممػػا يشػػكؿ عبئػػان عمػػى

المػػدفكعات السػػكرم، األمػػر الػػذم يػػدعك إلػػى دراسػػة الطمػػب االسػػتيبلكي عمػػى الزيػػكت النباتيػػة، باعتبارىػػا 
 عممية أساسية في التخطيط السميـ لمكميات التي يجب إتاحتيا في األسكاؽ المحمية كأسعارىا.

 أىداؼ البحث:
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 ي سكريا مف خبلؿ:ييدؼ البحث إلى دراسة الطمب االستيبلكي عمى الزيكت النباتية ف
إلقػػاء الضػػكء عمػػى أىػػـ المتغيػػرات االقتصػػادية المتعمقػػة بػػالزيكت النباتيػػة فػػي سػػكريا )مسػػاحة المحاصػػيؿ  -

الزيتية المزركعة، كميات اإلنتاج، كميات االستيبلؾ كنسب االكتفاء الذاتي، الصادرات كالكاردات، اإلنفاؽ 
 عمى شراء الزيكت، األسعار(.

لتغيػػػرات الحادثػػػة فػػػي كػػػؿ مػػػف الكميػػػة المسػػػتيمكة مػػػف الزيػػػكت النباتيػػػة كاألسػػػعار كصػػػؼ العبلقػػػة بػػػيف ا -
 كالدخؿ.

تقدير دالة الطمب االستيبلكي الفردم عمػى الزيػكت النباتيػة لػدل المسػتيمؾ السػكرم، كاشػتقاؽ المركنػات  -
 السعرية كالتقاطعية كالدخمية كتفسيرىا.

 مكاد كطرؽ البحث:
انكيػة المنشػكرة كغيػر المنشػكرة لػكزارة الزراعػة كاإلصػبلح الزراعػي، كالمكتػب يعتمد البحػث عمػى البيانػات الث

المركزم لئلحصاء، كبحكث ميزانية األسرة، باإلضافة إلى البيانات األكليػة مػف اسػتمارة اسػتبياف تػـ جمعيػا 
ـّ متابعػة تطػكر 91مف عينة عشػكائية بسػيطة مػف المسػتيمكيف فػي مدينػة دمشػؽ بمػغ حجميػا   مسػتيمكان، كتػ

متغيػػرات الدراسػػة )الكميػػات المسػػتيمكة، األسػػعار، الػػدخكؿ( لػػدييـ خػػبلؿ فتػػرة عػػاـ كامػػؿ بشػػكؿ دكرم كػػؿ 
 (.2013حتى الربع الثالث مف عاـ  2012ثبلثة أشير )مف الربع الرابع مف عاـ 

كاعتمد البحث عمى أساليب التحميؿ اإلحصائي الكصفي كالكمي كالمتكسطات كاالنحدار البسيط كالمتعدد 
تقدير معامبلت االتجاه العاـ، كمعامبلت دالة الطمب االستيبلكي عمى الزيكت كالمركنات السعرية ل

 كالتقاطعية كالدخمية.
 لنتائجا

في األسعار كالدخكؿ  2013ك 2012نظران لمتغيرات الكبيرة التي شيدتيا الفترة السابقة خبلؿ عامي 
ذه التغيرات كالتعرؼ عمى أثرىا في تغيرات كأنماط ككميات االستيبلؾ، فقد عمد البحث إلى رصد ى

 مف خبلؿ تتبع التغيرات في العكامؿ كالمتغيرات المدركسة خبلؿ فترة عاـ،ك الطمب عمى الزيكت النباتية، 
كلتقدير دالة الطمب االستيبلكي عمى الزيكت النباتية عمكمان كبالنسبة لكؿ نكع مف أنكاع الزيكت النباتية 

 ماد عمى النمكذج التالي:المدركسة فقد تـ االعت
                                

 الكمية المطمكبة مف النكع المدركس مف الزيكت النباتية لغرض االستيبلؾ المنزلي.:  Qdحيث 
     P1 .سعر نكع الزيت النباتي المدركس : 
     P2 ف الزيكت النباتية كبدائؿ لنكع الزيت النباتي المدركس.: أسعار األنكاع األخرل المدركسة م 

 : دخؿ المستيمؾ.         
 ككانت النتائج كما يمي:
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 دالة الطمب عمى زيت الزيتكف:-
 ُقّدرت دالة الطمب عمى االستيبلكي عمى زيت الزيتكف كما يمي:

 

                                                                  
             

              -32.4**        -3.8**                   0.85                     1.02                     0.19                     5.4** 
            R

2
 = 0.941 ,   F = 41.78 

 

يت الزيتكف أّف المتغيرات المستقمة الداخمة في الدالة تشرح كتبيف مف تقدير دالة الطمب االستيبلكي عمى ز 
% مف التغيرات الحاصمة في استيبلؾ زيت الزيتكف، كقد ثبتت معنكية تأثير كؿ مف سعر 92.1ما نسبتو 

زيت الزيتكف كالدخؿ فقط، كتشير اإلشارة السالبة لمعامؿ السعر )المركنة السعرية( إلى العبلقة العكسية 
% تؤدم إلى تناقص الكميات 100الكمية المستيمكة، كأف زيادة أسعار زيت الزيتكف بنسبة بيف السعر ك 

%، أما اإلشارة المكجبة لمعامؿ الدخؿ )مركنة الدخؿ( فيشير إلى العبلقة 34.96المستيمكة منو بنسبة 
ة في % في الدخؿ سكؼ يقابميا زياد100الطردية بيف الدخؿ كالكمية المستيمكة، حيث أف كؿ زيادة 

 %.49.53االستيبلؾ 
 دالة الطمب عمى زيت الذرة:-

 تأخذ دالة الطمب عمى زيت الذرة ألغراض االستيبلؾ المنزلي الشكؿ التالي:
                                                                  

             

              -29.7**        -4.82**                   0.12                     1.48                     0.14                    
6.11** 
            R

2
 = 0.901 ,   F = 57.47 

 

% تؤدم إلى تناقص الكميات 100كتشير قيمة المركنة السعرية إلى أف زيادة سعر زيت الذرة بنسبة 
% في الدخؿ سكؼ 100%، أما مركنة الدخؿ فتشير إلى أف كؿ زيادة 15.64المستيمكة منو بنسبة 

 %.7.96يقابميا زيادة في االستيبلؾ 
 دالة الطمب عمى زيت عباد الشمس:-

 لدل تقدير دالة الطمب االستيبلكي عمى زيت عباد الشمس تبيف أنيا تأخذ الشكؿ التالي:
                                                                  

             
              -44.3**        -6.15**                   0.18                     0.93                   4.53**                  
5.82** 
            R

2
 = 0.896 ,   F = 18.89 

 

لتأثير كؿ مف سعر زيت عباد الشمس كسعر زيت فكؿ الصكيا كالدخؿ،  كقد ثبتت المعنكية اإلحصائية
( أم أف زيادة سعر زيت عباد الشمس بنسبة 0.1008-كيتضح مف الدالة أف المركنة السعرية بمغت )

%، بينما بمغت المركنة التقاطعية 10.08% تؤدم إلى تناقص الكميات المستيمكة منو بنسبة 100
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ستيمكة مف زيت عباد الشمس كسعر زيت فكؿ الصكيا كبديؿ لو( نحك )العبلقة بيف الكمية الم
% تؤدم إلى زيادة الكمية المستيمكة مف 100( مما يفيد بأف زيادة سعر زيت فكؿ الصكيا 0.1023)+

( مما يشير إلى أف 0.1554%. ىذا كبمغت مركنة الدخؿ في الدالة )10.23زيت عباد الشمس بنسبة 
 %.15.54سكؼ يقابميا زيادة في االستيبلؾ % في الدخؿ 100كؿ زيادة 

 دالة الطمب عمى زيت فكؿ الصكيا:-
 ُقّدرت دالة الطمب عمى االستيبلكي عمى زيت الزيتكف كما يمي:

                                                                  
             

              -61.49**     -3.67**                   0.11                     0.97                   2.95*                     
3.42** 
            R

2
 = 0.886 ,   F = 24.41 

% مف التغيرات الحاصمة في الكميات المستيمكة في زيت فكؿ الصكيا، كقد ثبتت 89.6يشرح النمكذج 
ة لتأثير كؿ مف سعر زيت فكؿ الصكيا كسعر زيت عباد الشمس كالدخؿ، كيتضح مف المعنكية اإلحصائي

% تؤدم إلى تناقص الكمية المستيمكة منو 100قيمة المركنة السعرية أف زيادة سعر زيت فكؿ الصكيا 
% 100%، أما قيمة المركنة التقاطعية فتشير إلى أف زيادة سعر زيت عباد الشمس بنسبة 11.65بنسبة 
%، كبمغت مركنة الدخؿ في الدالة 8.81إلى زيادة الكميات المستيمكة مف زيت فكؿ الصكيا بنسبة تؤدم 

 %.6.43% في الدخؿ سكؼ يقابميا زيادة في االستيبلؾ 100( مما يشير إلى أف كؿ زيادة 0.0643)
 دالة الطمب اإلجمالية عمى الزيكت النباتية:-

المختمفة لكؿ مستيمؾ، كأخذ متكسطات أسعارىا المقابمة  بتجميع الكميات المستيمكة مف أنكاع الزيكت
ـّ تقدير دالة الطمب االستيبلكي اإلجمالية عمى الزيكت  كمستكيات الدخؿ لكؿ مفردة في العينة، كمف ث

ـّ التكّصؿ إلى الدالة التالية:  النباتية، فقد ت
                                                                  -47.1**     -8.65**                5.91** 
                                              R2

 = 0.943 ,   F = 114.9 
 

% تؤدم إلى تناقص الكميات المستيمكة مف 100كيتضح مف ىذه الدالة أّف زيادة متكسط السعر بنسبة 
% في الدخؿ يقابميا زيادة في 100 %، في حيف نجد أف كؿ زيادة22.58الزيكت النباتية بنسبة 

 %. 17.82االستيبلؾ 
 د. محمد بشار الشمؽ(تسكيؽ الرز في سكريا: )

 : البحث مشكمة
 القدرة مما يعطي اليكامش تمؾ كسمكؾ حجـ معرفة إلى لؤلرز ستؤدم المطمقة التسكيقية اليكامش تحديد

 .الصحيح كمجاالتيا بالشكؿ مكاردىـ ربط عمى لممنتجيف
 :حثالب ىدؼ
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 دمشؽ كريفيا محافظتي في التجزئة تجار قبؿ مف لؤلرز المباع التسكيقي اليامش تحديد إلى البحث ىدؼ
 :يمي ما خبلؿ مف

 .المنشأ كبمد البيع كشكؿ طكؿ الحبة حسب المباع األرز كميات نسب معرفة 1-
 .المنشأ كبمد البيع الحبة كشكؿ طكؿ حسب المشترل األرز سعر معرفة 2-
 .المنشأ كبمد البيع الحبة كشكؿ طكؿ حسب المباع األرز سعر معرفة 3-
 :البحث كطرائؽمكاد 
 عنقكديةعينة  خبلؿ مف كاالستداللي الكصفي اإلحصائي التحميؿ أسمكب باستخداـ البيانات حممت

 مشاىدة. 622 بمغت عشكائية
 SPSS اإلحصائي ميؿالتح كبرنامجEXCEL اإلحصائي النسخة التحميؿ برنامج باستخداـ البيانات حممت
  18 (Statistical Package for Social Science). النسخة
 :البحث محددات

 .المنشأ بمد معرفة لعدـ المشاىدات استبعاد تـ-1
 :التالية لؤلسباب كذلؾ قصير الحبة أرز الحبة المتكسط األرز اعتبار تـ-2

 .الحبة قصير أرزا متكسط الحبة األرز السكرم المستيمؾ يعد -
أغمب  عند الحبة متكسط كاألرز الحبة قصير بالنسبة لؤلرز الحبة طكؿ معمكمة كجكد دـع -

 تكجد حيف في خاص، بشكؿ الدككمة المحمية كلؤلرز األسكاؽ في المكجكدة المعبأ األرز ماركات
 .الحبة طكيؿ األرز أصناؼ أغمب عند الحبة معمكمة طكؿ

 الحبة كاعتبار متكسط كاألرز الحبة قصير ألرزا بيف عمى التميز التجزئة تجار أغمب قدرة عدـ -
 .الحبة قصير الشكميف كبل

 دمشؽ محافظتي في التجزئة تجار قبؿ مف المسكؽ لؤلرزىدؼ البحث الى تحديد اليكامش التسكيقية 
 التسكيقي ىامشو انخفاض إلى يؤدم المعبأ بالشكؿ الحبة كطكيؿ قصير األرز بيع أف بينت النتائج كريفيا
 بالشكؿ بيعيما مع مقارنة لمثاني كغـ/س.ؿ 1.39 كبمقدار لؤلكؿ كغـ/س.ؿ 2.10بمقدار المطمؽ
 التي لؤلصناؼ ارتفع المطمؽ التسكيقي اليامش أف كأكضحت النتائج .%1 معنكية مستكل عند الدككمة
 مرتفع، بيع بنسب تتميز التي انخفض لؤلصناؼ حيف في التجزئة، محبلت في منخفضة بيع بنسب تتميز
 لذلؾ الثانية؛ عمى األصناؼ طمبو كزيادة األكلى األصناؼ عمى المستيمؾ طمب انخفاض إلى ذلؾ عزلكي

 .المستكردة األصناؼ تفكؽ أك تكازم عالية بجكدة سكرية في سينتج الذم األرز يتمتع أف يجب
  



 الصفغت                                    1024هيئت العبهت للبغىد العلويت الصزاعيت لعبم حمسيس ال
 

201  

 قسـ األصكؿ الكراثية -7-8
  %:88.5نسبة التنفيذ كبمغت أبحاث  23بحث انتيى منيا  26 بمغ عدد البحكث المخططة

 النتائج:أىـ 
 دائرة الحبكب:-7-8-1
 الحبكب المزركعة: -1
 القمح المزركع:-1-1
 تقييـ مكرفكلكجي كفينكلكجي لمدخالت مف القمح المحمي )سنة أكلى(.-

زان ميان مميشكية التي تمتمؾ تركيبان كراثيان ك تعتبر أصناؼ القمح المحمي القديمة في سكرية مف أىـ المكاد الكراث
االستمرار في ظركؼ زراعية لـ تكف مثالية في أغمب األحياف كمف مكاصفاتيا المميزة ساعدتيا عمى النمك ك 

ارتفاع نسبة البركتيف باإلضافة لمكاصفاتيا التصنيعية الممتازة مقاكمة الضجعاف ك اؼ كالممكحة ك تحمميا لمجف
 ربية كالتحسيف الكراثي.المكاصفات في برامج التيمكف االستفادة مف ىذه  (المعكركنة ،البرغؿ، الفريكة لعمؿ:

 التػقييػـ:
تتـ عممية التقييـ كدراسة المكاصفات المكرفكلكجية كالفينكلكجية اعتمادان عمى كتالكؾ التقييـ الصادر عف 

(Bioversity)IPGRI   سابقان كالذم تتبعو كافة البنكؾ الكراثية كمراكز البحكث عند التقييـ. كيعتبر التقييـ
كتكثيقو الطريقة التي تكشؼ كتحرر القدرات الكامنة لؤلصكؿ الكراثية كتجعميا متاحة لمباحثيف كمربي النبات 

  لبلستفادة منيا في برامج التربية كالتحسيف الكراثي.
 تميز المدخؿ  األكلي حيث يعرؼ التكصيؼ األكلي يرافؽ التقييـ كبشكؿ متبلـز عمميتي التكصيؼ كالتقييـ

( كبعدد سنيببلت السنبمة 96) اإلبكارب 1414ؿ المدخ تميز -  46( كبعدد حبكب السنبمة )سنيبمة 18) يـك
( كىك المدخؿ الكحيد الذم تم143حبة( كبالتبكير في النضج) يز عف باقي المدخبلت بيذه الصفات يـك

 مجتمعة.
 سـ(.13.2سـ( كبطكؿ السنبمة)089بارتفاع النبات  1527تميز المدخؿ  -
 11تميز بعدد االشطاءات ) 1471يكـ(، كالمدخؿ  99بعدد األياـ لئلسباؿ ) 1040تميز المدخؿ  -

 يكـ(. 144) إشطاء( كعدد األياـ لمنضج
 

 الشعير المزركع: -1-2
 تقييـ مكرفكلكجي كفينكلكجي لمدخالت مف الشعير المحمي المزركع )سنة أكلى(:

 الغاية كاليدؼ:
في البنؾ الكراثي لدل الييئة العامة لمبحكث العممية  تكصيؼ كدراسة خصائص المادة الكراثية المحفكظة

الزراعية كاختيار المناسب لبرامج التربية باإلضافة إلكثار ىذه المادة الكراثية لتكفيرىا بكميات كافية كحفظ 
 النادر منيا.
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( 65بأقؿ عدد مف األياـ البلزمة لئلسباؿ ) 22266كالمدخؿ  22312تميز المدخؿ رقـ  - تميز  .يـك
، سنيبمة في السنبمة( 26بػ ) 22001كتميز المدخؿ رقـ  .سـ( 63بأعمى ارتفاع ) 22265دخؿ رقـ الم

 .يكـ( 104) بالنضج باإلبكار 22265 تميز المدخؿ رقـ
 الذرة الصفراء-1-3
 مركم مدخؿ مف الذرة الصفراء 17ـ أداء تقرير تجربة تقيي -

عية اليامة كالمزركعة في عدة مف دكؿ العالـ كما تعد الذرة الصفراء مف محاصيؿ الحبكب الغذائية كالصنا
تعتبر مف المحاصيؿ النقدية التي تحتؿ مركزان ىاما ن في التجارة الدكلية لتعدد استخداماتيا في مجاؿ تغذية 

 اإلنساف كالحيكاف كتتميز الذرة بتنكعيا الحيكم الكبير لقدرتيا عمى التأقمـ مع عدد كبير مف البيئات 
 :أىداؼ التجربة

 المدركسة. تكصيؼ الطرز الكراثية -2
 المدركسة كتجديد حيكية بذكرىا. إكثار الطرز الكراثية -1
 .ت المزركعة ألغراض تربية النباتتكفير المتفكؽ مف المدخبل -3
( بينما الشكاىد  51) 363ك 367يكـ( كالمدخؿ  50بالتبكير باإلزىار المذكر ) 369تميز المدخؿ  - يـك

 عمى التكالي.  1كطة كغ 82يـك غكطة  56، 54كانت 
بينما الشكاىد  363ك 367يكـ( ككذلؾ المدخبلف  54بالتبكير باإلزىار المؤنث ) 369تميز المدخؿ  -

 عمى التكالي. 1كغكطة  82يـك غكطة  59، 57كانت 
 .1يكـ( متساكان مع الشاىد غكطة367بالتبكير بالنضج ) 367تميز المدخؿ  -
 الحبكب البرية: -2
 القمح المبدئي:-2-1
 . )الغاب(يـ التباينات الحقمية بيف بعض الطرز الكراثية مف القمح المبدئيتقي -

يعتمد  كالذرة التي% مف الغذاء العالمي في المحاصيؿ الرئيسية كىي القمح، األرز 60يتركز أكثر مف 
. لحيكماعمييا االستمرار عمى قيد الحياة لشعكب كثير مف دكؿ العالـ كعمى األنكاع النباتية الممثمة لمتنكع 

تنكع كراثي كبير إذ يشمؿ كّؿ مف األنكاع البرية، كيتمتع ب سكريةكفي  يحتؿ القمح المرتبة األكلى في العالـ
األنكاع المبدئية، السبلالت المحمية كاألصناؼ المحّسنة حيث بدأت الزراعة عندما قاـ اإلنساف بجمع 

ستزرعة عرفت باسـ األنكاع المبدئية مف القمح البذكر مف القمح البرم كزراعتيا فظيرت تبعان لذلؾ أنكاع م
حمقة متكسطة في السمـ لذلؾ تعد أنكاع القمح المبدئي  ساىمت بدكرىا في تشكيؿ األقماح المحسنة

التصنيفي لمقمح مف األنكاع البرية باتجاه السبلالت كاألصناؼ الحديثة المزركعة، كقد أشار العديد مف 
 بدئية في برامج التربية لتعزيز التنكع الكراثي لؤلصناؼ المحّسنة. الباحثيف إلى أىمية األنكاع الم

 ىدؼ التجربة:
 المدركسة. تكصيؼ الطرز الكراثية -2
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 إكثار العينات المحمّية كتجديد حيكية بذكرىا. -1
 تكفير المدخبلت المتفكقة في التجربة ألغراض تربية النبات. -3
 د بعدد األياـ لمنضج.لكحظ عدـ تفكؽ أم مف المدخبلت المدركسة عمى الشكاى -
( عمى 5.33، 6) 5كشاـ 3بعدد االشطاءات المثمرة بينما عند الشاىديف شاـ 45193تميز المدخؿ  -

 التكالي.
 غ(.68.46بكزف ألؼ حبة ) 45194تميز المدخؿ  -
 . )الرقة(المبدئي القمح مف الكراثية الطرز بعض بيف الحقمية التباينات تقييـ -
( ككذلؾ في االزىار  138)3يكـ( بينما الشاىد شاـ 136ر باإلسباؿ )باإلبكا 45193تميز المدخؿ  - يـك

(. 142)3يكـ( بينما الشاىد شاـ 140.5)  يـك
 40حبة( بينما الشاىد ) 43) 45094حبة( كالمدخؿ  47بعدد حبكب السنبمة ) 45194تميز المدخؿ  -

 حبة(.
 .غ(34) 3غ( بينما الشاىد شاـ44بكزف ألؼ حبة ) 45194تميز المدخؿ  -
 . )دير الزكر( تقييـ التباينات الحقمية بيف بعض الطرز الكراثية مف القمح المبدئي -
( بينما الشاىد كاف111باإلبكار في االسباؿ ) 45046تميز المدخؿ  -  يكـ(.113) يـك
 سـ(.  8) ( كبطكؿ السنبمة19بعدد السنيببلت في السنبمة) 45064تميز المدخؿ  -
 القمح البرم:-2-2
 راثية عند القمح البرم كالمزركع.ات المركفكفيزيكلكجية كالكمية كالك تباينات الصف -

كتـ استئناسو  (Harlan,1981)يعتقد أف مركز نشكء القمح يعكد إلى منطقة اليبلؿ الخصيب 
(Triticum.L.( بعد تكرر مضاعفة العدد الصبغي )Polyploidization لعدة مرات بيف عدة أنكاع مف )

(, يتضمف Haung et al., 2002)الماعزية( )المعركفة باسـ  Aegilops.LكTriticum.L الجنسيف 
الجنس األكؿ األشكاؿ البرية كالمزركعة أما الجنس الثاني فانو يتضمف األنكاع البرية بشكؿ كامؿ, كما 
كتتميز األنكاع في كبل الجنسيف بأنيا حكلية كذاتية التمقيح كىي عبارة عف أنكاع عشبية كحيدة الفمقة 

 .(Biligic, 2002مع الشعير ) Triticeae, فصيمة Poaceaeمي الى العائمة النجيمية تنت
( بينما الشاىد )169باإلبكار بالنضج ) 21122المدخؿ Ae. taushiiتميز النكع   - ( كفي 175يـك يـك

 يكـ(.121االسباؿ )
 سنيبمة(.32بعدد سنيببلت السنبمة)Tr. Dicoccoidesتميز النكع  -
ضمف ظركؼ  Ae. geniculataطرز الكراثية لمقمح البرم التابعة لمنكع  تقييـ أداء بعض ال -

 .الحرارة المنخفضة
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(  87( االبكار في االسباؿ)Aegilops  geniculateتميز المدخؿ المجمكع مف البلذقية ) - كبكر يـك
(148في النضج )  .يـك

 اشطاء(.46تميز المدخؿ المجمكع مف حمب بعدد االشطاءات) -
 .ضمف ظركؼ الحرارة العالية Aegilops  geniculataلطرز الكراثية تقييـ أداء بعض ا -
( ككذلؾ تمير الطراز يكـ 118) في االسباؿ باإلبكاركالبلذقية مف دمشؽ  افالمجمكع افتميز الطراز  -

  يكـ(. 162بالنضج ) باإلبكار 10
 ي مركز بحكث ازرعف Ae. Triuncialisدراسة القرابة الكراثية بيف الطرز الكراثية التابعة لمنكع -
( كاالبكار في النضج143تميز الطراز المجمكع مف الحسكة باإلبكار في االسباؿ ) -  يكـ(. 185) يـك

 7اشطاءن ككذلؾ تميز بعدد سنيببلت السنبمة ) 76تميز الطراز المجمكع مف دمشؽ)الزبداني( بعدد 
 سنيببلت(.

 ر كالزيتية:الخضادائرة  -7-8-2
 الخضار: -2-1

ع الخضار المحمية في سكريا بكثرتيا كتنكعيا كتعدد أشكاىا كطرزىا البيئية كصفاتيا اليامة تمتاز أنكا
المبلئمة لكثير مف الظركؼ البيئية المختمفة كىذا منحيا أىمية خاصة انفردت بيا دكف كثير مف أنكاع 

 أخرل كىنا البد مف االىتماـ بيذه األنكاع كالعمؿ عمى:
 صيؼ األنكاع المحفكظة في البنؾ الكراثي.استمرار تعريؼ كتقييـ كتك  -

 إكثار كتجديد حيكية المدخبلت القديمة كتكفير كميات مناسبة منيا. -

 حفظ كصيانة المدخبلت لفترات طكيمة. -

عادة زراعتيا كتكفيرىا لمربي النبات كالباحثيف.  -  االستخداـ المستداـ ليذه األنكاع عف طريؽ تأىيميا كا 
 

 ية:التكجيات المستقبم
 تنفيذ دراسات كراثية ككضع بصمة كراثية لممدخبلت اليامة. -

تنفيذ أبحاث مشتركة مع اإلدارات كاألقساـ األخرل في مجاؿ دراسة االجيادات اإلحيائية كغير  -
 اإلحيائية. 

كثارىا كتكزيعيا. -  زيادة التكعية الجماىرية ألىمية ىذه المدخبلت كالعمؿ عمى إعادة نشرىا كا 
 :اليدؼ

أخذ فكرة عف أدائيا الحقمي تحت الظركؼ السائدة كثار كتقييـ كتكصيؼ السبلالت المحمية لمخضار ك إ
مع مربي النبات في  كفؽ االستمارات العالمية مع األخذ بعيف االعتبار أىـ البيانات المطمكبة بالتنسيؽ
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لكجية كمكاصفات الثمار ت المكرفكلكجية كالفيزيك بياف السبلالت المتميزة لعدد مف الصفاقسـ الخضار ك 
دخاليا في برامج تحسيف كراثي ك الحفاظ عمييا ك يتميف لتطكير السبلالت المحمية ك تكفيرىا لممك  الحصكؿ ا 

 عمى أصناؼ مبلئمة كما" كنكعا" تتناسب مع اإلجيادات اإلحيائية ك البلإحيائية .
 تجربة تقييـ عدد مف مدخالت الخس: مركز بحكث طرطكس -

الصفات فييا فمنيا القائـ كمنيا المفترش كالنصؼ مفترش ككذلؾ بقية الصفات إال  ضبعب المدخبلتتفاكتت 
الطعـ السكرم ألكراقيا كىذه الصفة تميزت ب 10705ك 0148، 10075،  10046تأنو لكحظ أف المدخبل

، عدـ كجكد خمفات، قائـ، الحبلكةجمع عدد مف الصفات المرغكبة:  10046 ة في الخس فالمدخؿمطمكب
 تطاكؿ.بيضاكم مسـ( ك  25لمكف مع ارتفاع متكسط )ا

مفترش كلو خمفات تضعؼ النبات الرئيسي ككذلؾ المدخؿ كىك فقط  الحبلكةب 10148المدخؿ تميز 
 . 10705كالمدخؿ  10075

 تجربة تقييـ عدد مف مدخالت المكبياء:  -
يـك ككاف  57بػ  12196ك 11315، 10628: زمة لئلزىار تميزت بيا المدخبلتأقؿ عدد مف األياـ البل

أياـ، تباعان لذلؾ كانت نفس المدخبلت المبكرة  106بػ  12058أكثر المدخبلت تأخران في االزىار المدخؿ 
كاف متأخران في القطاؼ رغـ ابكاره  12196باإلزىار مبكرة بالعقد كعدد األياـ لقطاؼ الثمار عدا المدخؿ 

  باإلزىار كالعقد مقارنة مع نفس المدخبلت. 
 5.73كغ ك 7.4بإنتاجية المدخؿ/القطعة فكانت لممدخميف  2014كالمدخؿ محمية  11315تميز المدخؿ 

كانتاجية كغ/دكنـ  440.8ك 925.2كغ عمى التكالي ككذلؾ بالنسبة إلنتاج النبات الكاحد/غ كانت 
 عمى التكالي. 764.1ك 986.9

 تجربة تقييـ عدد مف مدخالت الفجؿ: -
ككذلؾ  12047ك 11887، 11852بالطعـ الحمك عدا المدخبلت  لمدخبلتا تميز معظـطرطكس: 

كما لكحظ أف نفس ىذه  12047ك 11887تميزت معظـ المدخبلت بالجذر المتراص عدا المدخبلت 
كاف  11852المدخبلت تميزت بصفتيف غير مرغكبتيف حريفة كمتكسطة التراص عمى عكس المدخؿ رقـ 

 حريؼ كجذره متراص. 
بصفات جيدة كالحبلكة كالتراص  11914غ كتميز المدخؿ  130ك 50لجذر تراكح ما بيف متكسط كزف ا

 ككزف الجذر كانتاج القطعة الكاحدة. 
حيث نميز بالطعـ الحاد جدان.  12047 الحمك عدا المدخؿبالطعـ  المدخبلت جميع تتميز  الالذقية:

سـ  6بػ  10134بلت ارتفاعان المدخؿ سـ ككاف أقؿ المدخ 15سـ إلى  6ارتفاع الجذر/سـ تراكح ما بيف 
سـ  8ك 10109سـ لممدخؿ  3سـ. أما قطر الجذر تراكح ما بيف  15بػ  12047كأكثرىا ارتفاعان المدخؿ 

 11852غ لممدخؿ 396.4ك 11877غ لممدخؿ 123.2. كزف الجذكر كاف ما بيف 11886لممدخؿ 
 .قةباقي القراءات كالمقارنات يمكف مبلحظتيا ـ الجداكؿ الساب
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تميز بالطعـ  12047أف المدخؿ رقـ  :بالمقارنة بيف نتائج التجربة في طرطكس كفي الالذقية نالحظ
 11914ك 11873، 10487، 10134، 10109 :الحريؼ في كبل المكقعيف، تميزت المدخبلت التالية
بلذقية كحمة تفاكت بالطعـ فكاف حريؼ في ال 11887بالطعـ الحمك في كبل المكقعيف بينما أظير المدخؿ 

حيث تميز بالطعـ الحريؼ في طرطكس كالحمك في البلذقية،  11852في طرطكس عمى عكس المدخؿ 
 ربما يعكد سبب ذلؾ لعمميات الخدمة أك لطبيعة التربة رغـ تشابو الظركؼ الجكية بيف المكقعيف. 

 مدخالت مف السمؽ: تجربة تقييـ كتكصيؼ كاكثار -
يـك ككذلؾ  39بكار في الحصكؿ عمى القطفة األكلى كتمت بعد باإل 10802تميز المدخؿ طرطكس: 

 5.7في كزف القطفات الثبلث ) يـك عمى التكالي ككانت لو مرتبة كسطى 91ك 76القطفة الثانية كالثالثة 
 9أفضؿ المدخبلت بكزف األكراؽ مف ثبلث قطفات ) 10347كالمدخؿ  10130بينما كاف المدخؿ  كغ(

يكـ عمى التكالي، تبلىـ في كزف  43ك 42الحصكؿ عمى القطفة األكلى  كغ( لكؿ مدخؿ رغـ تأخر
كغ( ككاف األسكأ 7.8كلكؿ منيما ) 10105ك 10706كغ( ثـ المدخميف 8بػ ) 10392األكراؽ المدخؿ 

 كغ( مف ثبلث قطفات. 2.3بػ ) 10800المدخؿ 
( كبكر في  93بػ ) 10392يـك كتميز المدخؿ  101ك 93تراكح عدد األياـ البلزمة لمشمرخة مابيف  يـك

( عف باقي المدخبلت باإلضافة لتميزه بكزف ) 148الحصكؿ عمى البذار بػ )  3كغ( أكراؽ مف  8يـك
 قطفات.
تماثمت جميع المدخبلت بعدد األياـ لمقطفة األكلى كتفاكت أكزاف أكراؽ القطفات األربع بيف  الالذقية:

كغ( كتبله المدخؿ  8.2كراؽ في األربع قطفات )أفضؿ انتاج مف األ 10706المدخبلت، أعطى المدخؿ 
بػ  10343كغ( ككاف أقؿ المدخبلت انتاجان المدخؿ 6.26بػ) 10392كغ( كالمدخؿ  6.38بػ ) 10067

 كغ(.3.57)
( كتأخر  85بػ ) 10130يكـ كتميز المدخؿ  92ك 85تراكح عدد األياـ البلزمة لمشمرخة مابيف  يـك

يكـ(، تساكت المدخبلت بعدد األياـ البلزمة لمنضج كأخذ البذار بػ  92في الشمرخة بػ ) 10392المدخؿ 
 يكـ. 144

 :تكصيؼ مدخالت مف البازالءتجربة تقييـ ك -
 69يكـ كتفاكت عدد األياـ البلزمة لئلزىار ما بيف ) 15تساكت المدخبلت بعدد األياـ لئلنبات كلزميا 

( لممدخبلت  ( لممدخبلت  79ك) 11831ك 10924يـك بينما كاف عدد األياـ  10840ك 10648يـك
يـك  101بينما كانت المدخبلت المتأخرة بػ  11831يكـ لممدخؿ  91ك 10924يكـ لممدخؿ  90لمعقد 

كىي نفس المدخبلت المبكرة في بدء االزىار مبكرة في  10648يكـ لممدخؿ  102ك 10840لممدخؿ 
 العقد.
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 المحاصيؿ الزيتية: -2-2
 :مدخالت الفكؿ السكدانييـ عدد مف تجربة تقي -

  اليدؼ مف التجربة:
 .تقييـ كتكصيؼ المدخبلت لتحديد الجيد منيا لبرامج التحسيف الكراثي -
 إكثار كتجديد حيكية البذكر. -
( 50) في االزىار باإلبكار 7ك 2,6تميزت المدخبلت  -  .يـك
 غ(.121.5) بذرة 100%( ككذلؾ بأعمى كزف 66.5بنسبة تصافي مرتفعة ) 1تميز المدخؿ رقـ -
 مقاكمة كانت المدركسة المدخبلت جميع أفلكحظ  كالحشرية المرضية االصاباتقراءات  جدكؿ مف -

 المدخبلت جميع كجد أف الجذكر لعفف بالنسبة. األحمر كالعنكبكت بالصدأ لئلصابة متحممة أك
 .متكسطة اصابتو فكانت 6 رقـ المدخؿ عدا متحممة

 دائرة التنكع الحيكم:  -7-8-3
 :مدخالت مف البندكرة 5تقييـ كاعادة تأىيؿ تجربة 

نباتاتو  ،تعتبر البندكرة مف الخضار اليامة في القطر العربي السكرم كالذم أصبح متكفران عمى مدار العاـ
تراجعت  ،%(. أىـ مناطؽ زراعتو في سكرية ىي الجنكبية كالكسطى كالساحمية99-95ذاتية التمقيح )

لحكراني الدكماني كالزعبكبي كااألخيرة كأىـ األصناؼ المحمية ) ي اآلكنةزراعة أصنافو المحمية كثيران ف
 (.كالزىرم كالجردم كغيرىا.....

استعماالت البندكرة  ،البندكرة غنية بالمكاد الكربكىيدراتية كاألحماض العضكية كاأللياؼ كاألمبلح المعدنية
 .ازجة أك معمبة أك مجففة أك مخممةكثيرة فيي تستيمؾ ط

 : تجربةىدؼ ال
 تقييـ كتكصيؼ المدخبلت لتكسيع قاعدة البيانات.  -2
 إكثار المدخبلت كتجديد حيكية بذكرىا. -1
 انتخاب المتميز لتجارب التنكع الحيكم كتجارب إعادة التأىيؿ. -3
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 مركز بحكث الرقة -أ  جدكؿ يكضح أىـ النتائج:

 سطح الثمرة شكؿ الثمار ت/سـارتفاع النبا عدد األياـ لمعقد عدد األياـ لإلزىار رقـ المدخؿ ـ.
 خفيؼ التضمع كركم قرصي 47  200 98 22975 2
 خفيؼ التضمع كركم منضغط 50 200 98 22920 1
 أممس كركم 209 86 79 22780/1 3
 أممس كركم منضغط 41 92 86 22900/2 4
 متكسط التضمع قرصي 60 89 86 21248 5

 

متكسط كزف  رقـ المدخؿ ـ.
 الثمرة/غ

ر كزف أكب
 ثمرة/غ

عدد نباتات 
 المدخؿ

اإلنتاج 
 كغ/القطعة

عدد حجيرات 
 الثمرة

 طعـ الثمرة

 حامض متكسط 124 6 85 50 22975 2
 متكسط الحمكضة متكسط 524 20 90 65 22920 1
 متكسط الحمكضة قميؿ 2025 9 24 20 22780/1 3
 قميؿ الحمكضة متكسط 2625 8 213 229 22900/2 4
 قميؿ الحمكضة كثير 19 23 162 243 21248 5
 مركز بحكث دير الزكر: -ب

    رقـ المدخؿ     
 القراءة

 11674/1 11780/1 10209 12177/2 شاىد

 9 5 7 8 6 عدد األياـ لإلنبات
 52 50 51 53 50 لإلزىارعدد األياـ 

 66 64 64 68 64 عدد األياـ لمعقد
 81 79 80 83 79 عدد األياـ لمنضج
 متكسط متكسط متكسط متكسط تكسطم شكؿ نمك النبات
 غير محدد غير محدد غير محدد غير محدد غير محدد طبيعة نمك النبات

 كسط كسط كسط كسط كسط كثافة المجمكع الكرقي
 كسط كسط كسط صغير كسط حجـ الثمرة

 خفيفة خفيفة خفيفة خفيفة خفيفة كجكد التعاريج
ستديرم مستدير مستدير مستدير المقطع العرضي لمثمار  مستدير 
 أحمر أحمر أحمر أحمر أحمر لكف الثمار عند النضج

 متكسط متكسط متكسط متكسط متكسط كثافة لكف الثمرة
 كسط كسط كسط كسط كسط ارتباط عنؽ الثمرة
 نقطي نقطي نقطي نقطي نقطي شكؿ ندبة الصرة
 مسطح مسطح مسطح مسطح مسطح شكؿ نياية الثمرة

طةمتكس متكسطة صالبة الثمار  متكسطة متكسطة متكسطة 
 ممساء ممساء ممساء ممساء ممساء طبيعة سطح الثمرة 
 70 69 70 75 65 ارتفاع النبات/سـ
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عادة تأىيؿ اصناؼ محمية مف القمح القاسي:  تجربة تقييـ كا 
 حمص

يكـ( متميزان عف الشكاىد دكما كحكراني منتخب  90بالبكار في االسباؿ ) 95790تميز المدخؿ  -
 يـك عمى التكالي(. 94ك93)

حبة(،  35) 5شاـ حبة( عمى الشكاىد 47حبكب السنبمة )بعدد  98934ك 560تميز المدخبلف  -
 .حبة( 29حكراني منتخب )حبة( ك  35) 1دكما

غ(،  40) 5شاـغ( عمى الشكاىد 46.7حبة ) 1000بكزف  110711ك 98135تميزت المدخبلت  -
 .غ( 40حكراني منتخب )غ( ك 43.3) 1دكما

 حمب:
 دخؿالم
 1194 98934 98135 99142 96393 5شاـ 129082 97397 557/1 1دكما  البياف

 108 109 110 108 110 107 109 108 108 108 عدد األياـ لإلسباؿ
 84 120 84 115 135 115 78 114 88 96 ارتفاع النبات/سـ/
طكؿ السنبمة/ 

 سـ/
10 7 9 9.5 7 7.5 8 8 7.5 6.5 

عدد حبكب 
 السنبمة

59 66 69 66 43 34 46 60 54 47 

 135 135 135 135 135 135 133 138 135 135 عدد األياـ لمنضج
 1000كزف 

 حبة/غ/
50 50.9 45.3 35 35.2 56.8 54.4 48.8 35.2 37.9 

 تقييـ كتكصيؼ مدخالت مف الفكؿ السكداني في مركز بحكث دير الزكر: تجربة-
  :اليدؼ مف التجربة

 .لتحديد الجيد منيا لبرامج التحسيف الكراثيتقييـ كتكصيؼ المدخبلت  -

 إكثار كتجديد حيكية البذكر. -

 أىـ النتائج: 
عدد األياـ  رقـ المدخؿ ـ.

 لإلنبات
 عدد األفرع الجانبية طكؿ البذرة/سـ طكؿ القرف/سـ طكؿ النبات/سـ عدد األياـ لإلزىار

1 156034 13 40 62 4.1 2 7 
2 156111 10 41 66 4.3 2.2 10 
3 156006 11 42 42 3.7 1.8 6 
4 156440 13 43 41 3.7 1.7 6 
5 156216 10 43 37 3.8 1.9 5 
6 156074 12 42 55 4 2 7 
7 156005 13 43 50 3.4 1.9 4 
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 تجربة تقييـ مدخالت مف الفكؿ السكداني المحمية في الرقة:
 النتائج: 

رلى  و.

 انًذخم

عذد األياو 

 نإلَباث

عذد األياو 

 نإلسهار

طىل 

 انُباث/سى

طىل 

 انمزٌ/سى

عزض 

 انمزٌ/سى

عذد 

 انمزوٌ/انُباث

2 256479 25 52 34 4 226 6 

1 256112 27 46 30 328 225 23 

3 256007 26 37 37 425 225 20 

4 256027 27 36 40 4 226 22 

5 256066 28 35 34 328 226 13 

6 256476 27 32 19 521 226 8 

7 256419 28 30 19 324 224 8 

 28 227 329 19 31 26 سىزي 8

9 256244 27 32 45 327 228 14 

 

 

 نىٌ انبذور لشزة انثًزة نىٌ االسهار انساق رلى انًذخم و.

 لسهيدي خشٌت أصفس ؼبهك هفخسش 256034 2

 لسهيدي خشٌت أصفس ؼبهك هفخسش 256222 1

تخشٌ أصفس ؼبهك ًصم لبين 256006 3  شھسي 

 شھسي خشٌت أصفس ؼبهك ًصم لبين 256440 4

 شھسي خشٌت أصفس ؼبهك ًصم لبين 256126 5

 زهبدي خشٌت أصفس ؼبهك هفخسش 256074 6

 شھسي خشٌت أصفس ؼبهك ًصم لبين 256005 7

 

عذد انبذور  رلى انًذخم و.

 لزٌ 25في 

يخىسط عذد 

 انبذور /لزٌ

 100وسٌ 

 بذرة/غ

َسبت انخصافي 

% 

 بذار/انمطعت/غوسٌ ان

2 256479 44 1 5526 52 10 

1 256112 46 1 68 49 60 

3 256007 43 1 8323 64 250 

4 256027 40 1 4825 57 40 

5 256066 44 1 7026 67 240 

6 256476 46 1 5626 67 70 

7 256419 40 1 5123 64 40 

 220 59 5522 1 43 سىزي 8

9 256244 48 1 6721 63 110 

 ت الرعكية:النباتا
)بحث مشترؾ مع إدارة المكارد  بحث إعادة تأىيؿ بعض المراعي المتدىكرة في محافظة السكيداء

 الطبيعية المتجددة(.
 أىداؼ البحث:

* دراسة التنكع النباتي في مكاقع مختارة مف المراعي في محافظة السكيداء مف خبلؿ جمع كحصر 
 قيمة الرعكية كالعمفية اليامة.كتصنيؼ األنكاع النباتية كخاصةن تمؾ ذات ال

 * دراسة بيئية )حرارة، رطكبة، خصائص الترب( لمكاقع المراعي المستيدفة بالدراسة.
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* تحديد أنسب الطرائؽ المدركسة إلعادة تأىيؿ كتطكير المراعي في محافظة السكيداء باستخداـ مجمكعة 
 ة إلدارة المراعي في تمؾ المكاقع.مختارة مف األنكاع النباتية الرعكية كالكصكؿ إلى خطة مقترح

* تحميؿ التركيب الكيميائي ألىـ األنكاع النباتية الرعكية في منطقة الدراسة، لمكقكؼ عمى محتكاىا مف 
 العناصر الغذائية كأىميتيا العمفية )حسب االمكانية(.

 األعماؿ المنجزة:
 تـ اختبار مكقعيف في منطقة صمخد -

 رب قرية شنيرة.المكقع األكؿ: مكقع  جنكب غ
 المكقع الثاني: مكقع الصفحة كىك يقع جنكب شرؽ قرية العانات.

 تـ اختيار المكقعيف السابقيف بناء عمى االعتبارات التالية:
 ،. الغطاء النباتي في حالة تدىكر متقدـ, كتـ تحديد ذلؾ مف خبلؿ دراسة أكلية لمغطاء النباتي لممكقعيف1

 تية غازية مثؿ الصر كالشداد.كتبيف أنو يتألؼ مف أنكاع نبا
 . مبلئمة المكقعيف لتطبيؽ تقنيات حصاد المياه2
 . تـ جمع الدراسات المرجعية ذات الصمة بمكضكع البحث.3
. تـ جمع معدالت األمطار ألقرب محطات مناخية لممكاقع المدركسة كذلؾ لمسنكات السابقة بيدؼ 4

 دراستيا دراسة بيئية مناخية.
 لكجي لمتربة مع أخذ عينات ترابية مف األفؽ السطحي لترب المكقعيفتـ تكصيؼ مكرفك  -

مـ،  200في المكقع األكؿ: أراضي بكر تقع في منطقة االستقرار الثالثة، حيث معدؿ األمطار أقؿ مف 
 محجرة بنسب مختمفة، منحدرة قميبلن كمتمكجة ذات لكف بني مصفر.

ة، ذات انتاجية ضعيفة بسبب عدـ انتظاـ اليطكؿ المطرم في المكقع الثاني: أراضي تزرع بالسنكات الماطر 
سـ(، محجرة جدان مف السطح إلى عمؽ  80مـ، متكسة العمؽ بشكؿ عاـ )حتى  200الذم اليتجاكز 

 التربة، كذات لكف بنية داكنة كقكاـ طيني تتشقؽ بالجفاؼ كتنتفخ بالرطكبة.
 دائرة التكثيؽ:  -7-8-4
 بدئي في كؿ مف ازرع، حمص، الغاب.تكثيؽ بيانات تقييـ القمح الم 
 طرطكس. الذرة الصفراء في تكثيؽ بيانات تقييـ 
 ازرع، حمص،  إجراء التحاليؿ اإلحصائية كدراسة التبايف لتجارب تقييـ كؿ مف القمح المبدئي في(

 الغاب(، 
 طرطكس.مدخؿ مف الذرة الصفراء في  20اء إجراء التحميؿ اإلحصائي لتجربة تقييـ أد 
 تحميؿ اإلحصائي لتجربة تقييـ القمح المزركع إلعداد مقالة لمنشر.  إجراء ال 
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 نشاطات القسـ:
 الجمع: -

 لـ يتـ تنفيذ جكالت جمع ىذا العاـ بسبب الظركؼ.
كعددىا  2012تـ حصر المدخبلت المحفكظة في كمية الزراعة كالتي استطعنا اخراجيا مف دكما عاـ 

 مدخؿ مكزعة عمى الشكؿ التالي: 5427
 2554 لحبكبا

 1413 البقكليات
 1099 الخضار

 361 المحاصيؿ الزيتية
 5427 المجمكع

 أماكف زيادة في االماف كالحفظ 3أجزاء متساكية ليتـ تكزيعيا عمى  3تـ تقسيـ كؿ عينة الى  -
 .ء األكؿ تـ حفظو في كمية الزراعةالجز  -
 .لثاني في مقر الييئة في الحمبكنيالجزء ا -
 Black Boxارسالو الى إيكاردا ليحفظ ضمف ما يعرؼ بالصندكؽ األسكد  الجزء الثالث سيتـ -

 عينة 5339كبمغ العدد الكمي 
 حيث تـ أخذ مكافقة السيد الكزير عمى ذلؾ .

تـ تجييز كافة العينات خبلؿ ىذا العاـ ضمف أكياس المينيكـ مسحكبة اليكاء كما سيتـ تحديد  -
نشاء عينات نشطة جديدة تستخدـ في التقييـ كاالبحاث العينات ذات األكزاف القميمة إلكثارىا كا
 ( مئكية. 4-0كالتبادؿ حيث سيتـ حفظيا بدرجة حرارة )

 كتابة تقارير التجارب الكاردة تمييدا إلعداد التقرير السنكم لمقسـ كلمييئة. -
 مدخؿ مف أنكاع مختمفة. 200تـ اكثار  -
ينة تشمؿ تقريبان معظـ األنكاع ع 6000تضـ عمى حكالي  معشبة نباتيةيتكفر في الييئة  -

 المذككرة في الفمكرة النباتية السكرية.
  المجمعات الكراثية:-2

 مجمعات كراثية: 7أنشأ القسـ 
مركز بحكث ريؼ دمشؽ )النشابية( كمركز بحكث  ،/ مجمعات كراثية في مركز بحكث درعا )ازرع(5/

مدخبلن مف  80 تشمؿ ىذه المجمعات ،عربالقنيطرة/عيف النكرية كالسكيداء/عيف ال ،دير الزكر/سعمك
 النباتات الرعكية. 
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/ مجمعاف كراثياف في مركز بحكث ريؼ دمشؽ )سرغايا( كمركز بحكث حمب )يحمكؿ( تشمؿ ىذه 2/
 المجمعات عمى عدد كبير مف أنكاع الحبكب كالبقكليات البرية. 

  التبادؿ:-3
 بدئي.تـ تزكيد المركز العربي بثالثة مدخالت مف القمح الم

 بعدد مف مدخالت الخضار كالحبكب لمدراسات العميا. تزكيد كمية الزراعة

 األغذية بحكث تكنكلكجياقسـ  -7-9
 %:83كبمغت نسبة التنفيذ  30 كالمنفذة 36 أبحاث القسـ المخططة

 :انُخائج أهى-

 : انُباحيت انًُخجاث حصُيع حكُىنىجيا  دائزة -7-9-1

حسيف طرؽ التصنيع الغذائي لممنتجات النباتية كالبحث في ايجاد الطريقة تيدؼ الدائرة في أبحاثيا الى ت
لمحصكؿ عمى منتج عالي الجكدة كبتكاليؼ قميمة كمطابؽ لممكاصفات القياسية  حفظالمثمى لمتصنيع كال

المحمية كالدكلية كقادر عمى منافسة األسكاؽ كاختيار الصنؼ األفضؿ لمتصنيع ليتـ اعتماده مف قبؿ لجاف 
تحديد المكاصفات القياسية لبعض المكاد الغذائية. ك  مية متخصصة بالتعاكف مع مؤسسة اكثار البذارعم

  لمدائرة. ىـ النتائج المتحصؿ عمييافيما يمي أ
  :انعُب نذبس وحصُيعيت كيًيائيت دراست -

م عف كجكد ييدؼ البحث إلى دراسة الخصائص الميكركبية كالكيميائية لدبس العنب، باإلضافة إلى التحر 
يبلء ىذا  بعض العناصر المعدنية الثقيمة في دبس العنب المصنع في عدة قرل في محافظة السكيداء، كا 

 المنتج األىمية الخاصة بو كمنتج تقميدم مميز لمحافظة السكيداء المنتجة لو.
 فكجد ما يمي:

ة باألحياء الدقيقة كانت جميع العينات مطابقة لمحدكد المسمكح بيا في مكاصفة االشتراطات الخاص - أ
 (.  2007/ 2179التي يجب تحققيا في المنتجات الغذائية )مكاصفة 

كىي النسبة العظمى مف السكريات  % 64.81- 53.57تراكحت نسبة السكريات األحادية بيف   - ب
. كيشكؿ سكر الغمكككز النسبة العظمى مف السكريات  % 65.62 - 55.61الكمية التي تراكحت بيف 

 ي العنب . المتكاجدة ف
تـ تقدير نسبة المكاد الصمبة الذائبة باستخداـ جياز الرفراكتكمتر لقياس نسبة المكاد الصمبة الذائبة  - ت

في عينات دبس العنب حيث لكحظ في جميع عينات الدبس أف نسبة المكاد الصمبة الذائبة مقاربة لنسبة 
مف سكر العنب )الغمكككز(، مع نسبة السكريات الكمية، مما يؤكد عمى أف معظـ محتكل ىذا المنتج ىك 

  بسيطة مف األلياؼ.
تـ تقدير بعض العناصر المعدنية الثقيمة في العينات المدركسة حيث تـ التحرم عف كجكد الكركـ،  - ث

، كالرصاص كالتي يمكف أف يككف مصدرىا المبيدات المستخدمة أك األسمدة ، أك األدكات كالكادميـك
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كالرصاص غير مكجكد في جميع ، المنتج. كأكضحت النتائج أف الكركـفي تصنيع  المعدنية المستخدمة
العينات، أما الكادميكـ فقد كجد عمى شكؿ آثار ضئيمة جدان أقؿ مف الحد األدنى المسمكح بو في 

 المكاصفة الخاصة بالحدكد الدنيا لمعناصر المعدنية القميمة في المنتجات الغذائية.
طكبة في عينات الدبس، كذلؾ تبعان لطريقة التصنيع كغمي أكضحت النتائج انخفاض نسبة الر   - ج

  .رات طكيمة تصؿ إلى سنتيف تقريبان عصير العنب، مما يفسر حفظ ىذا المنتج لفت
   :بها انًؤئزة وانعىايم انبطاطا أصُاف نبعط انخصُيعيت انًىاصفاث دراست حجزبت -

طاطا المزركعة محميان كمدل تأثرىا ىدؼ البحث إلى تحديد المكاصفات التصنيعية لبعض أصناؼ الب
بعكامؿ التحضير كاإلعداد كصكالن إلى تحديد أفضؿ الممارسات لمحصكؿ عمى أفضؿ منتج ضمف 

، فعند ع شيبس البطاطا كاالصابع المقميةيعد السكر المحكؿ مف أىـ معكقات تصني الصنؼ الكاحد.
فاعؿ ميبلرد منتجان لكنان بنيان، في حيف أف تسخيف البطاطا يتفاعؿ مع األحماض األمينية كفؽ ما يعرؼ بت

 .المكف المرغكب ىك األصفر الذىبي
 :انحيىاَيت انًُخجاث حصُيع حكُىنىجيا  دائزة -7-9-2

 :األغذية حددت مياميا كفؽ التالي ىي إحدل دكائر قسـ بحكث تكنكلكجيا
دراسة تقنيات تصنيع الحميب كمشتقاتو . -1  
حـك .أبحاث التقنيات تصنيع الم -2  
دراسة مكاصفات الحميب كمشتقاتيا. -3  
دراسة مكاصفات المحـك كمشتقاتو . -4  
. دراسة طرؽ حفظ المنتجات الحيكانية -5  

لقد تمكف القائمكف عمى األبحاث في الدائرة مف القياـ ببعض األعماؿ كالتجارب حسب المطمكب مف كؿ 
 التي تـ الحصكؿ عمييا في كؿ بحث.بحث كضمف اإلمكانات المتاحة. كفيما يمي نعرض النتائج 

  :انعاني فىق انخزشيح حمُيت باسخخذاو انماسيت وَصف انطزيت األجباٌ حصُيع -
إجراء العديد مف التجارب التصنيعية باستخداـ تقنية الترشيح فكؽ العالي ضمف المعمؿ التجريبي في تـ 

قة المثمى كتناكلت التجارب صناعة بالطري الطرية كنصؼ القاسية تصنيع االجبافكمية الزراعة بيدؼ 
 ،كصنؼ عف األجباف الطرية الجبنة البيضاء المحميةك عف األجباف نصؼ القاسية  مكزريبل كمثاؿ جبنة

 Frame&plateكتـ انتاج النكعيف بالطريقة التقميدية كبطريقة الترشيح فكؽ العالي باستخداـ مرشح 
 .PVCكغشاء 

عمى نكعي حميب )كامؿ  PVCكغشاء  Frame&plateمرشح كتـ دراسة عممية الترشيح باستخداـ 
الدسـ كخالي الدسـ ( حيث تـ سحب عينات مف المركز كالراشح كؿ نصؼ ساعة كتـ تكصيؼ العممية 

ممركز النيائي كالراشح , كتـ األفضؿ لتركيب الكدراسة تغير التركيب الكيميائي خبلؿ التركيز كتحديد 
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ع, كتـ تحميؿ النتائج احصائيان كتحديد قيـ متكسطات النتائج كالخطأ تكرار التجربة ثبلث مرات لكؿ نك 
 .إلحصائي ليذه المرحمة مف التجاربكيتكاصؿ العمؿ لمتحميؿ ا التجريبي كاالنحراؼ المعيارم

 
 

 
حيث ُيظِير أف الدسـ أحد مسببات انخفاض نفاذية  ،كتـ تحديد نفاذية الغشاء خبلؿ عممية الترشيح

 .الغشاء

 
تكصيؼ طريقة انتاج الجبف بطريقة الترشيح فكؽ العالي حيث لكحظ انخفاض في المدة البلزمة لعمؿ كتـ 

دقائؽ بطريقة الترشيح مع انخفاض في كمية األنزيـ  10دقيقة بالطريقة التقميدية إلى  40أنزيـ الرنيف مف 
% بالنسبة لجبنة 16لمردكد بطريقة الترشيح فكؽ العالي بمعدؿ اكلكحظ ارتفاع  ،البلزمة لمصناعة
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كلمنتيجتيف أىمية اقتصادية % بالنسبة لمجبف األبيض المحمي مقارنة بالطريقة التقميدية 23المكزريبل ك
 تنعكس عمى انتاج ىذيف النكعيف مف األجباف.

 Spiralكمازاؿ العمؿ قائـ في االختبارات كتكصيؼ المنتج مع اجراء تجارب لئلنتاج باستخداـ مرشح 
wond. 

 القابمة المطبكخة الجبنة في المر الطعـ ظيكر في األخرل كالعكامؿ البركتيني التحمؿ تأثير دراسة -
  :لممد

لتحديد  HPLCتـ تحميؿ عدة عينات مف الجبنة المطبكخة المخزنة بدرجة حرارة الغرفة بكاسطة جياز الػ
ـ المر في الجبنة المطبكخة كقد نسبة الببتيدات المرة إلى الببتيدات الغير مرة كالذم يعد مؤشران ىامان لمطع

كمقارنة ىذه الطرؽ لمكصكؿ  HPLCتـ استخداـ عدة طرؽ الستخبلص العينات قبؿ حقنيا في جياز الػ 
 لمطريقة األمثؿ في االستخبلص.

  HPLC( تحديد نسبة الببتيدات المرة كغير المرة باستخداـ الػ1جدكؿ )
 ((Sihufe et al., 2005سب نانك متر كطريقة االستخبلص ح 214عمى طكؿ مكجة 

 رقـ العينة مساحة الببتيدات الغير المرة مساحة الببتيدات المرة نسبة الببتيدات المرة/غير المرة
0.183358 46763 255036 1 
0.269047 37990 141202 2 
0.476607 173751 364558 3 
2.082779 110858 53226 4 
1.422736 115741 81351 5 

 

  HPLCديد نسبة الببتيدات المرة كغير المرة باستخداـ الػ( تح2جدكؿ )
 ( (Bergamini et al.,2006نانك متر كطريقة االستخبلص حسب  214عمى طكؿ مكجة 

 رقـ العينة مساحة الببتيدات الغير المرة مساحة الببتيدات المرة نسبة الببتيدات المرة/غير المرة
  0.270636 81382 300706 1 

0.470214 139156 295942 2 
0.711181 254061 357238 3 
2.223086 231899 104314 4 
1.971007 232092 117753 5 
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  HPLC( تحديد نسبة الببتيدات المرة كغير المرة باستخداـ الػ3جدكؿ )
 L( Llano et al.,1995نانك متر كطريقة االستخبلص حسب )  214عمى طكؿ مكجة 

 رقـ العينة مساحة الببتيدات الغير المرة مساحة الببتيدات المرة مرةنسبة الببتيدات المرة/غير ال
0.223649 96896 433251 1 
0.421509 118879 282032 2 
0.557421 84393 151399 3 
2.014112 223220 110828 4 
1.713257 986004 209198 5 

لمببتيدات المرة /غير المرة (, كالعينة  ( ليا أأقؿ قيمة لممرار)نسبة1( يتبيف أف العينة)1،2،3مف الجداكؿ)
( كاف ليا أعمى قيمة لممرار في حاؿ استخداـ طرؽ االستخبلص المختمفة كىذا يرجع إلى ارتفاع نسبة 5)

 ( بنسبة أكبر مف باقي العينات .5التحمؿ البركتيني لمكازئينات في عينة الجبنة المطبكخة رقـ)
 7-9-3– دائرة أبحاث ميكركبكلكجيا كسالمة األغذية:
 ىي إحدل دكائر القسـ التي تنحصر مياميا كفؽ التالي:

بحكث محتكل المكاد الغذائية مف األحياء الدقيقة . -1  
دراسة التمكث الغذائي أثناء عميمة التصنيع . -2  
استخداـ األحياء الدقيقة في الصناعات الغذائية . -3  
 :2014 لعاـ الدائرة خطة مف انجازه تـيمي أىـ ما  فيما
جراء( األطفاؿ أغذية – العصير) منتجاتو كبعض التفاح مف كؿ في الباتكليف كجكد دراسة-  بعض كا 

 :العصير في خفضو إمكانية عمى التعديالت
 استيبلكيا معدؿ الرتفاع كنظران , لمباتكليف التعرض مصادر أىـ مف منو المحضرة كالمنتجات التفاح يعد
 التفاح كعصير ثمار في الباتكليف مف المحتكل دراسة إلى البحث ىذا ىدؼ فقد, األخيرة السنكات في

 عصير تصنيع مراحؿ تأثير دراسة ككذلؾ, كريفيا دمشؽ مدينة في كالمباعة منو المصنعة األطفاؿ كأغذية
 (الككيرسيتيف, السيستيف, الكبريت أكسيد ثاني, األسككربيؾ حمض) الكيميائية اإلضافات كبعض التفاح

 . الناتج العصير في الباتكليف مستكل عمى المنشط بالكربكف ترشيحبال كالمعاممة
  Method validation of patulin analysis تقييـ طريقة تقدير الباتكليف: -
 Standard curveالمنحني المعيارم:  -

( كجكد عبلقة خطية جيدة ضمف مجاؿ 2) أظيرت نتائج تحميؿ المنحني المعيارم المكضحة بالشكؿ
. اتفقت 20.43كالميؿ  2r=0.97, حيث كانت قيمة معامؿ التعييف /ؿ( مكغ250-50)يز المختارة التراك

( 200-15بكجكد عبلقة خطية ضمف المجاؿ ) (Aktas et al., 2004)النتائج مع ما تكصؿ إليو 
 .2r=0.99 مكغ/ؿ ككاف 
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 لمباتكليف القياسي المنحنى:  (2) الشكؿ                   
 ت:االستنتاجا

كبالتالي ضركرة إجراء تعديبلت عمى  ،ارتفاع حد الكشؼ كحد الكشؼ الكمي لمطريقة المستخدمة .1
 الطريقة لتخفيضو.

 ارتفاع محتكل عينات التفاح مف الباتكليف حسب الصنؼ كدرجة اإلصابة.  .2
كقد يككف ىذا عائدان ، ارتفاع محتكل الباتكليف في عينات العصير حسب المصدر )محمي كمستكرد( .3
, كالذم انعكس بدكره عمى GMPلى سكء عمميات التخزيف كعدـ تطبيؽ الممارسات التصنيعية الجيدة إ

  .ارتفاع نسب التعرض لمباتكليف لمشرائح العمرية المختمفة )البالغيف كاألطفاؿ كالرضع(
ت أظيرت الطريقة المستخدمة أّف النسبة المئكية لعينات أغذية األطفاؿ المخالفة لحدكد المكاصفا .4

 10كلكف لـ تستطع تحديد العينات التي كاف محتكاىا < ، القياسية كانت أقؿ منيا لعينات العصير
نما فقط العينات التي كاف محتكاىا < مف  مكغ/ؿ  مكغ/ؿ كذلؾ بسبب ارتفاع حد الكشؼ.  50كا 

، رأظيرت عممية الغسيؿ كالفرز فّعالية عالية لخفض تركيز الباتكليف خبلؿ عممية تصنيع العصي .5
 .%41.1حيث ساىمت بإزالتو بمعدؿ 

، يمكف استخداـ المرشحات الكربكنية لخفض تركيز الباتكليف في العصير النيائي لما دكف حد الكشؼ .6
إال أنيا تؤثر في الصفات الحسية لمعصير الناتج, كليذا يفضؿ إضافة حمض األسككربيؾ بتركيز 

(ppm 500كالذم يحدث تراجعان بتركيز الباتكليف لم ) ا دكف حد الكشؼ, أك إضافة مركبات فينكلية مثؿ
 الككيرسيتيف مما يخفض مف محتكل الباتكليف كيزيد مف النشاط المضاد لؤلكسدة لمعصير.

( في خفض ppm 100ك 50) أككسيد الكبريت كالسيستيف بتركيزم أثرت المركبات الكبريتية كثاني
اد ذات التأثير المضاد لؤلكسدة )حمض محتكل العصير مف الباتكليف بشكؿ فّعاؿ أكثر مف المك 

 األسككربيؾ كالككيرسيتيف(, كلكف لـ يدرس تأثيرىا عمى الصفات الحسية.
 :األطفاؿ أغذية في لمميككتككسينات المفرزة الفطكر أنكاع تقصي-

عينة أغذية أطفاؿ متداكلة في األسكاؽ المحمية في محافظة الحسكة شماؿ شرؽ سكرية في  173تـ جمع 
مجمكعات مف  4. كأدرجت العينات المختبرة في 2012-2011المحمي خبلؿ الفترة  االستيبلؾظركؼ 

y= 20.43x+2061. 
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( عينة 53البطاطا كالذرة الصفراء )عينة( كفي الثانية أقراص  35األغذية تسكد في األكلى البذكر الزيتية )
حممت العينات  .عينة( 40عينة( كفي الرابعة الحميب المجفؼ كالسكريات ) 45كفي الثالثة البسككيت )

. مركز البحكث الزراعية بالقامشمي بيدؼ تقصي الفطكر لمميككتككسينات في مختبر أمراض النبات في
بينت نتائج التحميؿ الفطرم بأف معظـ العينات المختبرة أبدت تمكثيا بالفطكر كبدرجات مختمفة تراكحت 

العالية لعينات أغذية األطفاؿ كبالرغـ مف نسبة التمكث  .ذائيةبكغة /غ مادة غ107*5-102*1بيف 
% فقط مف العينات 2.3المختبرة بالفطكر إال أف درجات التمكث بالفطكر إجماالن كانت منخفضة ففي 

 566تـ عزؿ كتصنيؼ  .بكغة /غ مادة غذائية 104المختبرة تجاكزت درجة تمكثيا بالفطكر أكثر مف 
رتب كصفيف مف الفطكر ىما  3ك  فصائؿ 4أجناس ك 8نكع فطرم تتبع  21عزلة فطرية تعكد ؿ 

Zygomyctes Hyphonmycetes  ككاف أكبر عدد مف األنكاع الفطرية المعزكلة تتبع الجنس .
Aspergillus Pencillium  (7 أنكاع  ) سالجنكبشكؿ أقؿFusarium  (3 أنكاع ) كنكع كحيد لباقي

. سجؿ تردد   Rhizopusك  Mucorك  Stemphiliumك  Cladosporiumك  Alternariaاألجناس 
، ردد الفطكر بحسب المادة الغذائية. كاختمفت درجات تعمى كافة أنكاع األغذية المختبرةاألنكاع الفطرية 

عمى جميع العينات  R.stoloniferك   A.altemateك  A.flavusك  A.nigerسجؿ تردد األنكاع
لمكاد المختبرة لدرجة أنو عزؿ أنكاع فطرية األغذية المختبرة. كتبايف تردد األنكاع الفطرية المتبقية عمى ا

الذم عزؿ مف عينات   P. purpurogenumمف مكاد غذائية دكف غيرىا كما ىك الحاؿ عند النكع 
ك   P.cyclopiumك A.niger ك  A.flavusك A.candidusالبسككيت فقط كاشتركت األنكاع 

A.altrnaate. كS.botryosum  كF.avenaceum   كR.stolonifer  في ترددىا عمى جميع المكاد
عزلة فطرية تتبع األنكاع  82ما عدا عينات الحميب المجفؼ كالسكاكر . أشارت نتائج اختبار السمية ؿ 

A.flavus(28 ، ) عزلةA.niger(10 عزالت )A.ochraceus (5  )ك عزالتPenicillium spp 
يكية بذكر الحمص كالذرة عزلة( عمى ح 17) spp Fusariumعزالت A.altrnaate.(7  )ك  (15)

أبدت  %( منيا31.7عزلة فطرية ) 26في ظركؼ المخبر أف  Bacillus sppالصفراء كنشاط البكتريا 
. مما يشير بأف العزالت المختبرة قد أفرزت في المستنبت الغذائي مكاد خكاص سامة كبدرجات مختمفة

إجماالن  .Bacillus sppلبكتريا ذات خكاص سامة عمى انبات بذار الحمص كالذرة الصفراء ككذلؾ ا
أشارت نتائج ىذه الدراسة إلى تمكث بعض أغذية األطفاؿ ببعض الفطكر المفرزة لممكاد السامة مما 
يستدعي اتخاذ السبؿ المناسبة لتجنب نشاط ىذه الفطكر كالحد مف المخاطر المحتممة لمفرزاتيا السامة 

 عمى صحة المستيمؾ .
 :  ائرالدك  بيف المشتركة األبحاث
 تكضح التعاكف بيف الدكائر ضمف إطار العمؿ المتكامؿ  6عددىا
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 :  التقميدية الغذائية الصناعات دليؿ 2014 لعاـ  انجازه تـ ماأىـ 
يتـ تسميط الضكء مف خبلؿ ىذا البحث عمى الطرؽ المتبعة في الصناعات التقميدية التي تنتشر في 

ليذه المنتجات ككذلؾ محاكلة إيجاد الطريقة العممية القطر كذلؾ بيدؼ العمؿ عمى حماية الممكية 
 :المنتجات التي تـ العمؿ عمييا ىيكالعممية المثمى لمثؿ ىذه الصناعات.أىـ 

 – الكبيبات- المقاسات – اليريسة – فطكر البربارة - المسيحة – الجزرية -الدكبيركي -التيف اليبكؿ
الجبنة البمدية  - صناعة الجبف - صناعة السمف -صناعة الزبدة  - القشدة أك القشطة - الفريكة
 الجبنة المغمية - الشنكميش – جبنة الشمؿ - جبنة الحمكـ - الجبنة الشركسية - جبنة القريش - البيضاء

 -لبف العيراف  -الكشؾ  -المبنة  - صناعة لبف الكيس -صناعة لبف القطيع )كطيع( - المبف الرائب -
 عمؿ مستمر إلصدار الدليؿ.. كالاليكط )األقط( - الجميد

 :المراكز أبحاث-
  كعددىا تسعة ترتبط باىتمامات المراكز. ما تـ انجازه مف األبحاث:

 :الزيتكف عجينة إنتاج عمى التصنيعية العمميات بعض تأثير دراسة-1
 :ييدؼ البحث إلى

 .دراسة تأثير تركيز الممح عمى حفظ العجينة.1
 ت إلى العجينة )مزج الزيت مع العجينة(.. دراسة تأثير عممية إضافة الزي2
 . دراسة تأثير غمر العجينة بطبقة مف الزيت.3

ثمار زيتكف خضراء مصنعة بعممية التخمر بمحمكؿ ممحي محفكظة بشكؿ جيد خالية مف  المادة النباتية:
ان متجانس اإلصابات المرضية كالحشرية كخالية مف الطعـ الغريب كالرائحة الكريية كناضجة نضجان مبلئم

  .الغريبة كغير مختمط بأصناؼ أخرلالمكف كبدرجات متقاربة كنظيفة تمامان مف الشكائب األخرل كالمكاد 
 مخطط البحث )المعامالت(:

 معجكف الزيتكف  .المعاممة األكلى:1
 .المعاممة الثانية: معجكف زيتكف بعد إضافة الممح 2

 يتضمف البحث إجراء العمميات التالية:
 : سيتـ إضافة الزيت كالتالي : زيتإضافة ال

 .إضافة الزيت الى العجينة1
 (.بدكف إضافة )تغطية العينة بالزيت بعد كضعيا في المطرباف2

 معاممة12=3×2×2كبالتالي يككف عدد المعامالت 
 القراءات:

 المكاصفات الكيميائية لمثمار المخممة قبؿ تصنيع العجينة:
 phالػ-الرماد-الحمكضة-نسبة الممح%-1
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 بعد عممية الطحف:
  pH  الػ-الرماد -الحمكضة -نسبة الممح % -1

 )كؿ أربعة أشير( أثناء فترة التخزيف
 pHالػ ػ-الرماد-الحمكضة -نسبة الممح % -1
 القكاـ(. -الرائحة  –الطعـ  –التقييـ الحسي )المكف -2
ذلؾ بحساب ك  (ANOVA)سيتـ تحميؿ النتائج عمى الحاسب كفؽ اختبار  التحميؿ اإلحصائي المستخدـ: 

 %.5% ك1أقؿ فرؽ معنكم لممتكسطات عمى المستكل 
أجريت الدراسة عمى ثمار الزيتكف األخضر الصنؼ )خشابي( التي تضمف أربع معامبلت كفيما يمي نتائج 

 (الرماد %-الحمكضة الكمية % – phالػػػ-التحميؿ الكيميائي لمعجينة )الممح %
 :حمب محافظة في المزركعة السكداء ةالحب كزيت لبذكر الغذائية القيمة -2

مزركعة في مناطؽ متفرقة مف  (ذكر الحبة السكداء )الصنؼ البمدمتـ الحصكؿ عمى أربع عينات مف ب
 .2014-2013محافظة حمب مختمفة تبعان لطريقة الرم كمنطقة االستقرار خبلؿ المكسـ الزراعي 

 منطقة عفريف,كىي منطقة استقرار أكلى.( تـ الحصكؿ عمييا مزركعة بعبلن في Aالعينة االكلى ) - أ
 ( تـ الحصكؿ عمييا مزركعة بعبلن في منطقة الزربة,كىي منطقة استقرار أكلى.Bالعينة الثانية) - ب
 ( تـ الحصكؿ عمييا مزركعة بعبلن في منطقة بانص,كىي منطقة استقرار ثانية.Cالعينة الثالثة) - ت
 .مركم في مدينة حمبا مزركعة بشكؿ ( تـ الحصكؿ عمييDالعينة الرابعة ) - ث

كتـ تنفيذ ، تخمص مف الشكائب كالمكاد الغريبةأجرم عمى عينات البذكر عمميات غربمة كتنظيؼ يدكية بال
بعض االختبارات الفيزيائية كالكيميائية في خطة البحث كىي تقدير المحتكل الرطكبي كنسبة الرماد ككمية 

 بار.الزيت في كؿ عينة كذلؾ بمعدؿ ثبلث مكررات لكؿ اخت
يبلحظ مف النتائج المتحصؿ عمييا أف عينات بذكر الحبة السكداء المركية قد أعطت نسبة مرتفعة مف 

، لثانيةالزيت مقارنة مع عينات بذكر الحبة السكداء المزركعة بعبلن سكاء في منطقة االستقرار األكلى كا
مزركعة بعبلن في منطقة الزربة ال Bكبالمقابؿ كانت نسبة الرماد فييا منخفضة ، في حيف سجمت العينة 
 المزركعة بشكؿ مركم .  Dأعمى نسبة مف الرماد ، كما سجمت أعمى نسبة لمرطكبة في العينة 

 .خصائص الكيميائية لمزيتكحاليان يتـ استكماؿ باقي االختبارات عمى عينات البذكر المدركسة كدراسة ال
 .كتصنيعو البرم العميؽ لتكت كيميائي تكصيؼ -3

العميؽ البرم مف الفكاكو ذات القيمة الغذائية العالية التي تجعؿ منو ذك فكائد جيدة لصحة يعد تكت 
كية المفيدة في معالجة اإلنساف، حيث كجد أنو يحتكم عمى مضادات األكسدة  كاألحماض العض

ىذه كالفيتامينات مثؿ فيتاميف سي ك ؾ كعناصر معدنية مثؿ المنغنيز كألياؼ غذائية. بسبب  السرطانات
األىمية ىدؼ البحث لدراسة التركيب الكيميائي لتكت العميؽ السكرم كتصنيعو. كأجريت التحاليؿ عمى 
التكت األسكد كاألحمر كمقارنة مع الفريز. حيث تفكؽ التكت في كمتا نكعيو عمى الفريز مف حيث الجكامد 
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لرماد. كتميز الفريز كالتكت األحمر الكمية كالسكريات الكمية كالبركتيف، بينما كجدت فركؽ ال تذكر بقيمة ا
بكمية السكريات المرجعة كالحمكضة مقارنة مع التكت األسكد، كتفكؽ التكت األسكد عمى التكت األحمر 

 كالفريز بكمية السكركز.
 تأثير إضافات مختمفة مف فكؿ الصكيا عمى تحسيف المكاصفات الكيميائية كالنكعية لمخبز -4

المكجكد في محطة بحكث حكط كحميب فكؿ الصكيا  sb44مف الصنؼ تـ استخداـ دقيؽ فكؿ الصكيا 
( قمح قاسي كصنؼ القمح الطرم دكما 1مف األصناؼ دكما ) المصنع في المحطة كاستخداـ دقيؽ القمح

% قمح طرم، أما الخبز فقد تـ تصنيعو بمساعدة فرف خاص 40% قمح قاسي ك 60( كبنسبة إضافة 2)
 بمدينة السكيداء.

 لقمح بالنسب التالية:أخذ دقيؽ ا
 (2%( مف دقيؽ القمح الطرم دكما )40( ك )1%( مف دقيؽ القمح القاسي دكما )60)

 تـ تقدير كؿ مف: البركتيف كالنشاء لدقيؽ القمح ك الصكيا قبؿ الخمط كبعد الخبز.
 تـ تحضير العجيف باستخداـ اإلضافات المذككرة أعبله كىي:

 %( 100شاىد / دقيؽ قمح فقط ) -1
 %( دقيؽ صكيا10%( + )90دقيؽ قمح ) -2
 %( دقيؽ صكيا20%( + )80دقيؽ قمح ) -3
 %( دقيؽ صكيا30%( + )70دقيؽ قمح ) -4
 (% ماء نقي90% حميب صكيا + 10+ ) دقيؽ قمح فقط -5
 (% ماء نقي80حميب صكيا +  %20دقيؽ قمح فقط + ) -6
 (% ماء نقي70% حميب صكيا + 30+ ) دقيؽ قمح فقط -7

%( عمى شكؿ معمؽ، يضاؼ الماء الذم يجب أف تككف حرارتو بحدكد 1.5الخميرة بنسبة ) أضيفت
( درجة مئكية كما 27( درجة مئكية صيفا كتككف درجة حرارة العجينة )27( درجة مئكية شتاء ك)30)

( دقيقة ك 18-10%( كيستمر الخمط بعد ذلؾ مدة )1.5يضاؼ الممح عمى شكؿ محمكؿ ممحي بنسبة )
يجب أف كتـ الخبز في مخبر ( ساعات لمراحة كالتخمر، 3ماء تدريجيا كتترؾ العجينة مدة )يضاؼ ال

تـ استخداـ ثبلث ( دقيقة 1-0.5( درجة مئكية ك مدة خبز بمدة )550-500تككف حرارة الفرف فيو )
 .مكررات لمتجربة

ت النكعية )عبلمات ، ككذلؾ المكاصفاالنشاء كالرماد كالرطكبة كالدىكفتـ تقدير كؿ مف البركتيف ك 
 ((المركنة )المطاطيةالنضج، االنتفاخ، 

 ككذلؾ أجريت االختبارات الحسية مف قؿ لجنة تذكؽ مؤلفة مف عشرة أشخاص. 
 % (  5عمى ثقة )   Mstat cتـ التحميؿ عمى برنامج  التحميؿ اإلحصائي :
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 :تخميؿ المكز األخضر  -5
ة كمزجت ىذه الكميات بعد استبعاد التالؼ تـ شراء كميات مف المكز األخضر مف السكؽ المحمي

، تـ تخميؿ العينات كفؽ المعامبلت كغ لكؿ عينة 3عينات بكاقع  5إلى كالمصاب كتـ تكزيع الكمية 
 التالية : 

 %سكر .1% ممح +3المعاممة األكلى :محمكؿ 
 %سكر .0% ممح +3المعاممة الثانية :محمكؿ 
 .%سكر 1% ممح +6المعاممة الثالثة :محمكؿ 
 %سكر .1% ممح +10المعاممة الرابعة :محمكؿ 

 %سكر .10% ممح +3المعاممة الخامسة :محمكؿ 
تركت العينات لمدة شير ثـ أجريت االختبارات الحسية ، ليتر 1مؿ خؿ لكؿ 5مع مبلحظة اضافة 

 ككانت النتائج كما يمي:
 ( نتائج االختبارات الحسية لمعامالت المكز المختمفة4جدكؿ)

 5المعاممة 4المعاممة  3المعاممة  2المعاممة  1عاممةالم الصفة
 أخضر أخضر أخضر مصفر أخضر مصفر أخضر مصفر باىت المكف
 رخك جيد جدان  جيد رخك رخك جدان  الصالبة
 ةغير ميترئ ةغير ميترئ ةغير ميترئ ميترئ جدان  ميترئ جدان  االىتراء
 رغكبغير م مرغكب كمحبب مرغكب غير مرغكب غير مرغكب الطعـ
 جيدة جيدة مقبكلة عفنة مقبكلة الرائحة
 مائؿ لمحبلكة مالح متكسطة قميؿ قميؿ الممكحة
 حامضي حامضي قميؿ الحمكضة حامضي متكسطة الحمكضة

 ( نتائج االختبارات الكيميائية لمعامالت المكز المختمفة5جدكؿ)
 5المعاممة 4المعاممة  3المعاممة  2المعاممة  1المعاممة 
 22.35 16.6 21.77 22.7 21.12 ؼ%األليا

 ppm 26.30 31.80 54.31 36.19 83.6السكريات
 0.073 0.087 0.016 0.077 0.053 الحمكضة%

PH 6.04 5.25 5.63 5.65 5.53 
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 :قسـ بحكث التقانات الحيكية -7-10
  %: 78.3كبمغت نسبة التنفيذ  47 كالمنفذة 60 أبحاث القسـ المخططة

 :النتائجأىـ 
ير تقنيات اإلكثار المخبرم الدقيؽ لمعديد مف أصناؼ كأصكؿ بعض أشجار الفاكية تطك  -1

، السدر، الزعفراف، النخيؿ، القمح، الستيفيا،  كالنباتات الطبية كالتزينية كغيرىا )عنب، بطاطا، ثـك
كثار األصنا ؼ الكيكم، المحبلح، الغار، الحمضيات( بيدؼ إنتاج نباتات سميمة كخالية مف األمراض كا 

 كاألصكؿ المنتخبة كالمدخمة ذات األىمية الزراعية كالبستانية.  
)القطف، الشعير، القمح، كالدراؽ،  التكصيؼ الكراثي لسالالت كاصناؼ بعض المحاصيؿ النباتية -2

، كالزيتكف( باستخداـ تقانات البيكلكجية الجزيئية، سكاء لمحصكؿ عمى سبلالت متحممة لئلجيادات زكالمك 
 بلإحيائية، أك لدراسة التنكع الكراثي عند النباتات المدركسة.اإلحيائية كال

حفظ كصيانة األصكؿ الكراثية المحمية الميددة باالنقراض باستخداـ طرائؽ زراعة األنسجة  -3
 النباتية:

نكصي باستخداـ تقانة زراعة األنسجة النباتية لحفظ بعض أصكؿ األنكاع النباتية المحمية الميددة 
ذه الظاىرة أصبحت تطاؿ مجمكعة ىامة مف النباتات الكاسعة االنتشار في سكرية باالنقراض ككف ى

....( خاصة إذا عممنا أنو باستخداـ ىذه التقانة يمكف حفظ المادة الكراثية  -لكزيات -عنب -)تفاح الثـك
 )داخؿ المكقع أك خارجو( لفترات زمنية طكيمة دكف حدكث تغيرات كراثية تذكر عميو

بتنفيذ مشركع تعاكف مشترؾ بيف الييئة العامة لمبحكث العممية الزراعية ك كزارة التعميـ تـ البدء   -4
العالي حكؿ استنباط طرز مف القمح متحممة لإلجيادات )الجفاؼ ك الممكحة( باستخداـ التقانات 

 سيساىـ في تسريع برامج التربية ك اختصار الكقت ك الجيد كالتكاليؼحيث  ك ىك عمؿ ميـ الحيكية
 المستخدمة في إنتاج األصناؼ بالطرائؽ الكبلسيكية.

 Malusتطكير طريقة عممية كفعالة لمتعديؿ الكراثي لبعض أصناؼ كأصكؿ التفاح ))  -5
domestica Borkh بمكرثة )).g2ps1  مف نبات الجربيرا مف أجؿ زيادة مقاكمتيا لألمراض

 :الفطرية
ك   Golen  Deliciuseح ىما التفالصنفيف ىاميف مف  تطكير طريقة التحكير الكراثيييدؼ البحث إلى 

Royal Gala  كاألصميف M26 كMM111 المقاكمة رة المكرثة المدركسة عمى إضفاء لتقييـ قد
مف g2ps1  المكرثةالمحتكية  عف طريؽ التحكير بكساطة األغركباكتريالؤلمراض الفطرية فييا كذلؾ 

إلى تطكير طرؽ فعالة لمتجديد المباشر مف الكرقة باإلضافة  أجؿ نقؿ صفة مقاكمة األمراض الفطرية ليا.
 الكرقة كذلؾ كطريقة سريعة لئلكثار.بدءان مف أجزاء 
( PCRكتـ إجراء اختبار التفاعؿ التسمسمي لمبكليمراز ) كؿ عمى نباتات محكرة بكفاءة جيدةكقد تـ الحص

د تـ تجذير النباتات المحكرة كراثيا بكجكد كالتي أثبتت كجكد المكرثة المنقكلة إلى األجزاء المحكرة، كق
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العامؿ االنتخابي كتركت لتنمك في ظركؼ البيت الزجاجي حسب قانكف األماف الحيكم في سكرية لعاـ 
 ليتـ تقييـ أدائيا  في مقاكمة األمراض الفطرية. 2012

 : Bacillus thuringiensisئي كالبيككيميائي لبعض عزالت البكتريا العصكية يالتكصيؼ الجز _ 6
 التقدير النكعي كالكمي في بعض المكاد المعدلة كراثيان باستخداـ طرائؽ متنكعة_ 7
 التقانات سكرية باستخداـ في أصناؼ الزيتكف البرية كالمزركعة بيف الكراثية القرابة دارسة_ 8

 الحيكية
لمعدلة كراثيان الذم الخاص باألماف الحيكم لمكائنات الحية ا 2012( لمعاـ 24صدر القانكف رقـ )_ 9

دائرة األماف الحيكم كالنص الكامؿ  –شارؾ في إعداده كمناقشة كؿ جكانبو قسـ التقانات الحيكية
 sy/actshttp://www.youropinion.gov.لمقانكف عمى المكقع التالي:

مف  ˝أك جزئيا ˝اتية في إنتاج بذار الثـك النظيؼ ك الخالي كميااستخداـ تقانة زراعة االنسجة النب_ 10
التي تصيب نبات الثـك ك خاصة الفيركسية منيا ك التي تسبب بظركؼ الزراعة  الحمكالت الممرضة

سيساىـ  ˝% ك ليذا فإف إنتاج بصيبلت الثكـ المعدة لتككف بذارا50-45التقميدية بتخفيض اإلنتاج بنسبة 
% بسبب خمكىا مف المسببات الممرضة التي يعاني منيا 25ة الثكـ بنسبة تزيد عف في زيادة إنتاجي

 النبات 
باستخداـ تقانة زراعة األنسجة  GF 677_ دراسة العكامؿ المؤثرة في تجذير أصؿ المكزيات 11

 ككنو مف األصكؿ المتحممة لمجفاؼ ك المقاكمة لحشرة ˝ك ىك مف أىـ أصكؿ المكزيات انتشاراالنباتية 
الكابنكدس ك لكف ىذا األصؿ يعاني مف صعكبة التجذير بالطرائؽ التقميدية ليذا فقد كاف الستخداـ تقانة 
زراعة األنسجة النباتية الدكر الياـ في التغمب عمى ىذه المشكمة ك بالتالي إكثاره بأعداد كبيرة ليصبح 

 لمتكزيع عمى المزارعيف ˝جاىزا
صنؼ العنب األحمر الدكماني الميدد  إكثار كحفظ فيلنباتية _ استخداـ تقانة زراعة األنسجة ا12

 باالنقراض
 استخدـ تقانة زراعة األنسجة النباتية ككسيمة ىامة في حفظ المصادر الكراثية لمنباتات السكرية التي

ك ىامة ك ال يمكف تعكيضيا بثمف في حاؿ فقدانيا مف  ˝ىي كثيرة جداك انقرضت أك الميددة باالنقراض 
الذم تمكنا مف كضع البركتكككؿ البلـز إلكثاره ك حفظو  العنب الدكمانيا السكرية ك منيا نبات الفمكر 

 تمييدا إلعادة أطبلقة بالحقكؿ. ˝لفترات طكيمة مخبريا
 SSRالجزيئية  باستخداـ المؤشرات  المدخمة إلى سكريا العنب _  التنكع الكراثي لبعض أصكؿ13

مقاكمة لحشرة الفيمككسيرا كىي معدة لتنشر في سع أصكؿ مستكردة ك مة الكراثية لتحيث تـ تحديد البص
عدـ الخمط ليا بالمستقبؿ كما حدث لؤلصكؿ المنتشرة في كبالتالي نضمف كثكقيتيا ك  ˝الحقكؿ السكرية قريبا

التكصيؼ كتيب يكثؽ التكصيؼ المكرفكلكجي ك تـ إعداد ك  2011-2010ؿ كزارة الزراعة عاـ مشات
 صكؿ.الجزيئي ليذه األ

http://www.youropinion.gov.sy/acts
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بطرائؽ زراعة األنسجة النباتية لتككف جاىزة لبلستخداـ  ˝حفظيا مخبريااألصكؿ ك إكثار ىذه  ˝كيتـ حاليا
 بالحقكؿ عند الطمب.

 الدراؽ كالمكز المنتشرة في سكرية_ دراسة التنكع الكراثي عند أصناؼ كطرز مف جنسي 14
 كالمزركع كراثية عند القمح البرم_  دراسة الصفات المكرفكلكجية كال15
)تعاكف مشترؾ  استنباط طرز مف القمح متحممة لإلجيادات الالإحيائية باستخداـ التقانات الحيكية_ 16

 الييئة العامة لمتقانة الحيكية(.لعامة لمبحكث العممية الزراعية ك بيف الييئة ا
باستخداـ تأثير التمقيح المبكر بميككريزا الحكيصالت الشجيرية في نمك بعض أصناؼ التفاح _ 17

)تعاكف مشترؾ  (2852)قرار مجمس البحث العممي في جامعة دمشؽ رقـ طرائؽ زراعة النسج النباتية 
/جامعة دمشؽ(  )البحث جارم(. بيف الييئة العامة لمبحكث العممية الزراعية ك كمية العمـك

 

 المشاريع البحثية المنفذة في الييئة العامة لمبحكث العممية الزراعية: ثامنان:
المسؤكلة عف تحمؿ الجفاؼ مف بعض أصناؼ الشعير  HVA1مشركع عزؿ كتكصيؼ المكرثة  -1

 بالتعاكف مع الييئة العميا لمبحث العممي: في سكرية"
المسؤكلة عف تحمؿ الجفاؼ مف بعض الطرز الكراثية لمشعير  HVA1عزؿ مكرثة أىداؼ المشركع:  -

استخداميا الحقان في التحكير الكراثي لبعض  كاستنساخيا في ببلسميد مناسب بحيث يمكففي سكرية، 
 المحاصيؿ اليامة بغية إكسابيا صفة تحمؿ الجفاؼ.

تـ استنساخ المكرثة المعزكلة في الببلسميد المناسب لمتحكير الكراثي البلحؽ  نشاطات المشركع: -
مرة في سكريا  لبعض المحاصيؿ اليامة مثؿ القمح كالقطف كالذرة لتصبح متحممة لمجفاؼ. حيث تـ كألكؿ

بنجاح مف أصناؼ الشعير السكرم  HVA1ككذلؾ عمى مستكل الدكؿ العربية عزؿ المكرثة المستيدفة 
المحمية. كتـ استنساخ ىذه المكرثة المعزكلة ككضعيا في الببلسميد المناسب الستخداميا في التحكير 

 إليياف كغيرىا بغية نقؿ المكرثة الكراثي لبعض المحاصيؿ االقتصادية في سكرية مثؿ القمح كالذرة كالقط
مف اجؿ زيادة تحمميا لمجفاؼ كالممكحة كبالتالي تكسيع زيادة المساحة المزركعة في مناطؽ االستقرار 

 الثانية كالثالثة.
-2005 شركع تطكير تقنيات الرم الفعاؿ كاإلرشاد الزراعي في سكريا المرحمة األكلى كالثانيةم -2 

مديرية لعامة لمبحكث العممية الزراعية ك انية لمتعاكف الدكلي )جايكا( كالييئة ابيف الككالة الياب: 2012
 قد ضمت مديرية مشركع التحكؿ إلى الرم الحديث كنظير كطني ثالث اإلرشاد الزراعي ك 
 أىداؼ المشركع :

 استخداـ كميات مناسبة مف مياه الرم بتطبيؽ تقنيات رم مكفرة لممياه في مناطؽ المشركع اليدؼ  -
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 .ؼ الحالية لمرم مف قبؿ المزارعيفإجراء مسح أك دراسة لتكضيح الظرك  -
 دراسة تقانات الرم القائمة كاألنشطة اإلرشادية التي تمبي متطمبات المزارعيف. -
تنفيذ أنشطة إرشادية كتدريبية لتكفير المياه تتكجو نحك ميندسي الرم كالعامميف باإلرشاد الزراعي  -

 .خرل مف سكريا كالبمداف المجاكرةالرم الفعاؿ في المناطؽ األكالمزارعيف كنشر الكعي حكؿ 
 :النشاطات األساسية في المشركع -

 االحتياجات المائية المناسبة لممحاصيؿ اليدؼ فيحثية حكؿ تقنيات الرم المناسبة ك إجراء تجارب ب
 .مناطؽ المشركع

كع في المناطؽ اليدؼ كتأسيس اختيار مكاقع مناسبة لممشر الرم ك  إجراء مسح لمشاكؿ :النتائجأىـ 
الحقكؿ اإلرشادية فييا كتكضيح طرؽ الرم المكفرة كتطبيقيا كتنفيذ برامج تدريبية عمى تقنيات الرم 
المكفرة لمرم كتحضير كتيبات كمنشكرات تبيف المشاكؿ كتدعـ طرؽ الرم الحديثة بما فييا تقنيات الرم 

رائدة مف حيث اإلدارة لمصادر المياه  ة إنشاء مكاقعت اإلرشادية المنفذالسطحي المطكر كدعـ النشاطا
 كتشغيميا كالمشاركة في المؤتمرات المتعمقة بالرم المكفر لممياه.

 الرقة كدرعاا في مكاقع المشركع بكؿ مف حمب ك تصميـ تقنيات الرم المكفرة لممياه كنشرى 
 رشاد لنشر تقنيات الرم المكفرة لمميا األخرل في كؿ مف حمب ه لممناطؽ تأسيس نظاـ تدريب كا 

 الرقة.ك 
  درعا.ضغكطة في كؿ مف حماة كريؼ دمشؽ ك ألنظمة الرم الم االستخداـ المناسبنشر 
 اه في االستفادة مف خبرة المنظمات البحثية الدكلية ك الجامعات بابتكار تقنيات رم مكفرة لممي

 .لبمداف المجاكرة االمناطؽ األخرل مف سكريا ك 
رة التغير المناخي في البيئات اليامشية لمنطقة غرب آسيا كشماؿ أفريقيا مشركع التكيؼ مع ظاى -3

بالتعاكف مع المركز الدكلي لمزراعة الممحية ايكبا في مف خالؿ التنكيع المستداـ لممحاصيؿ كالماشية 
 :مارات العربية المتحدةالا

متحممة لمممكحة في المناطؽ تكفير مصادر المياه العذبة مع إنتاج أعبلؼ  كىك المرحمة الثانية لمشركع
 .فرصة لزيادة دخؿ الفقراء  -اليامشية في إقميـ غرب آسيا كشماؿ أفريقيا 

: تخفيؼ أثار التغيرات المناخية كتحسيف سبؿ المعيشة كدخؿ الفقراء الذيف يعتمدكف أىداؼ المشركع
تاج محاصيؿ األعبلؼ عمى مكارد المياه كاألراضي اليامشية في غرب آسيا كشماؿ إفريقيا مف خبلؿ إن

 مرتفعة الغمة كالمبلئمة ليذه البيئات كالتعريؼ بأساليب إنتاجيا 
 :نتائج المشركع

الرقة كالحسكة كدير الزكر  كع ليشمؿ كافة المحافظات الشرقيةفي تجارب المشر  التكسع األفقي •
الج معالجة المعالصحي  شؽ لمعمؿ عمى استعماؿ مياه الصرؼباإلضافة إلى حمب كالسممية كريؼ دم
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معالجة ثنائية تطبيؽ الرم السطحي كثبلثة البدء باستعماؿ مياه الصرؼ المعالجة بالرم ثنائية كثبلثية )
بالتنقيط كالرش( كذلؾ لمتابعة التأثيرات البيئية مف استعماؿ ىذه المياه باإلضافة إلى دراسة انتاجية 

 ي مثؿ ىذه المياه.كتحمؿ المحاصيؿ العمفية لئلجيادات كالممكثات المكجكدة ف
 تطكير كنقؿ تقنيات إنتاج البذكر في المزارع إلى شريحة أكبر مف المزارعيف في البيئات اليامشية. •
تطكير كنشر حـز تقنية مناسبة إلنتاج كاستخداـ األعبلؼ كالتكسع في تطبيقيا لدل المزارعيف  •

 محدكدم المكارد في البيئات اليامشية.
دخاؿ كالتكسع في أن • ظمة إنتاج األعبلؼ المجدية بيئيان كاقتصاديان كالمناسبة الستخداـ المياه تقييـ كا 

 العادمة المعالجة في المنطقة.
تحديد مدل تأثير التقنيات المطكرة كتطبيقيا عمى معيشة المزارعيف الفقراء في البيئات اليامشية بيدؼ  •

 زيادة دخميـ 
راعية الكطنية كالمزارعيف في استخداـ األعبلؼ تـ تعزيز الميارات كالقدرات لفنيي برامج البحكث الز  •

دارة المياه نتاج البذكر كالمحاصيؿ كا  التدريبية  كذلؾ بتنفيذ عدد مف الدكرات المتحممة لمممكحة كا 
 االياـ( كتطبيؽ عدد مف األردف -تكنس –العربية المتحدة  اإلمارات –مصر الخارجية كالداخمية )

  .المنطقة الشمالية الشرقية كمديرية اإلرشاد الزراعيالحقمية بالتعاكف مع مشركع تطكير 
تـ إنتاج كميات مف البذار لممحاصيؿ العمفية المتحممة لمظركؼ المناخية السيئة الناتجة عف  •

نتاج النباتي التحكالت المناخية كتكزيعيا عمى الفبلحيف بيدؼ تحسيف الدخؿ كتحقيؽ تكامؿ اإل
 .كالحيكاني

الحيكانية في األراضي  –كالدخف المؤلؤم لتحسيف اإلنتاجية المحصكلية مشركع الذرة البيضاء  -4
 ( الدكلي لمزراعة الممحية في دبي )منحةالمركز  مع القاحمة

تحسيف سبؿ العيش المزارعيف في البيئات المتأثرة بالممكحة في الشرؽ األدنى كشماؿ : ىدؼ المشركع
ية النباتية كالغاية منو نشر كاستنباط أصناؼ عالية أفريقيا كىسيا مف خبلؿ تحسيف اإلنتاجية المحصكل

اإلنتاجية كمتحممة الممكحة مف الذرة البيضاء كالدخف المؤلؤم إضافة إلى تقانات إدارة المحصكلية مف 
 :حيكاني اقتصادم كمستداـ –أجؿ إنتاج نباتي 

العالية اإلنتاجية ليتـ إجراء تقكيـ مكسع ألنكاع الذرة البيضاء كالدخف المؤلؤم المتحممة لمممكحة ك  -
 .عمى نطاؽ كاسع مف قبؿ المزارعيف اعتمادىا

 .ذات مردكد عالي كمتحممة لمممكحة استنباط أنكاع محسنة كراثيان كسبلالت أـ ليجف -
 .إجراء تقكيـ حقمي عمى نطاؽ كاسع كنقؿ نتاج المحاصيؿ كاالستفادة مف التقانات إلى المزارعيف -
دارة كا  NARSالعمؿ عمى بناء قدرات - نتاج البذار كا  لمزارعيف في مجاؿ استنباط األصناؼ كا 

 المحصكؿ كاستثماره 
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 نتائج المشركع: -

التعرؼ عمى أصناؼ مف الذرة البيضاء كالدخف عالية المردكد كمتحممة لمممكحة كمقبكلة لممزارعيف  -
 كمناسبة لكؿ بيئة مستيدفة كتقكيميا ضمف الظركؼ الحقمية.

تربية كسبلالت أـ ىجينة لكبل المحصكليف ذات مردكد عالي كمتحممة استنباط كتحديد أنكاع  -
 لمممكحة.

تطكير حـز تكنكلكجية لئلدارة المثمى لممحصكؿ )بما فييا التربة كالمياه كبدائؿ اإلدارة الحقمية(  -
 كتقنيات االستثمار األمثؿ لممحصكؿ كنقميا لممزارعيف في المناطؽ المستيدفة.

دارة تحسيف الميارات كالمع نتاج البذار كا  ارؼ لدل المزارعيف في مجاؿ استنباط األصناؼ كا 
 كاستثمار المحصكؿ.

 

Specie and accession Cultivated area (1000 m2) Seeds produced (Kg) 
C.SV 15 2.5 540 
S. 35 2.5 433 
Jower 2.5 228 
Izraa 7 2.5 263 

Local millet 1 0.01 
Pearl millet 1 0.9 
Nutria Feed 0.04 0.50 

IP 6105 0.04 1.00 
ICMA 51222 0.04 8.00 

IMP 415 0.04 0.20 
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مشركع عقد تنفيذ معكنة تقنية لصالح مكتب مشركع التنمية الريفية بادلب في مجاؿ مسح  -5
 GISكتصنيؼ الترب باستخداـ تقنية الػ 

لكامؿ مناطؽ عمؿ مكتب  1/500000كضع خرائط تصنيؼ تربة رقمية عمى مقياس  :أىداؼ المشركع
 مشركع التنمية الريفية بادلب.

 :منجزات المشركع
عدادك   GISكضع استمارات العمؿ الحقمي كالمخبرم كخطة التدريب ك تصميـ قكالب العمؿ عمى الػ -  ا 

 البدء بإعداد قكاعد البيانات الخاصة بالمشركع كقاعدة بيانات التربةك دراسة كرتكغرافية 
ربة كسحب عينات تربة لمتحميؿ المخبرم كرقمنة خطكط الككنتكر لكامؿ منطقة عمؿ حفر مقاطع ت -

 المشركع كرقمنة المسيبلت المائية.
 .فاؽ(مسح كتصنيؼ األراضي في سكرية الكاقع كاآلنفذت كرشة عمؿ حكؿ ) -
  كضعت خرائط كاممة لممشركع لممناطؽ الخاصة بالمشركع في ادلب -

-  

 الرم ظركؼ ضمف اآلمف االستخداـ أجؿ مف المعالج الصحي الصرؼ مياه تحسيفمشركع  -6
 كخبرة تجييزات تتضمف لسبلـا أجؿ مف مياه منظمة (اليكنانية الحككمة مف فنية مساعدة) الحديث

 المعالجة كحدتي كتشغيؿ كاختبار كتركيب بتصميـ الخاصة الخدمات كتقديـ العامميف كتدريب فنية
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 مف مياه منظمة مف مقدمة الصحي الصرؼ معالجة معدات ضمفتت حاكيات أربع التجييزات كتتضمف
 .(اليكنانية السبلـ أجؿ
 يـك/ 3ـ/ 1000 بطاقػػة/ 1/ عدد الصحي الصرؼ لمياه الثػػػبلثيػػة المعالجة كحدات تقديـ تـ* 

 الحمراء فكؽ باألشػػػػػعة كالتعػقيػػػػـ لمفمتػرة بمرحمتيػػػف
 اليكناني الجانب خبراء قبؿ مف الرئيسية الخزانات كتركيب حطاتالم لتركيب البلزمة األرضيات إنشاء -

نشاء  الثالثة المحطة لتركيب جديد مكقع كتحديد( كحراف عدرا) اإلنجاز قيد كىي لممكاقع المظبلت كا 
 .عطية دير في

 .كتركيبيا استبلميا كتـ اليكناني الجانب قبؿ مف المتبقية الثبلثة الحاكيات شحف -

 اليكناف الجانب مف الخبراء قبؿ مف المحطات اـاستخد عمى التدريب -

-  
 



 الصفغت                                    1024هيئت العبهت للبغىد العلويت الصزاعيت لعبم حمسيس ال
 

233  

 
 
 مع البالستيكية البيكت تربة تعقيـ في البركمايد ميثيؿ استخداـ مف التدريجي التخمص مشركع -7

 :(اليكنيدك) النمسا في الصناعية لمتنمية المتحدة األمـ منظمةبالتعاكف مع  (منحة) اليكنيدك منظمة
 بشكؿ كالمستخدمة األكزكف بطبقة الضارة الميثيؿ بركميد مادة مف يائيالن التخمص :المشركع أىداؼ
 بشكؿ كذلؾ 1005 بعاـ طف 80 بحكالي كالمقدرة الببلستيكية البيكت في التربة تعقيـ في أساسي
 مف الييئة بيا تقكـ التي التالية المحاكر خبلؿ مف كذلؾ( سنتاف مدة) المشركع نياية كحتى تدريجي
 :خبلؿ

 الشمسية، الطاقة باستخداـ تعقيـ مقاكمة، أصكؿ عمى مطعمة شتكؿ) لمبدائؿ تطبيقات ثيقةك  تطكير •
، ميتاـ مثؿ كيميائية بدائؿك  حيكم، تعقيـ حيكية، مكافحة  ضبط مع ديكمكركبركبيف 3-2 الصكديـك
 الخ كالمعمكمات، البيانات

 %( . 94) فييا تتمركز المحمية الزراعة ككف الساحمية المنطقة في المشركع تطبيؽ تـ •

 فترة خبلؿ مزارع كؿ لدل معامبلت 3 عف يقؿ ال بما مزارع 60 حكالي لدل البدائؿ تطبيؽ تـ •
  1021-1008 التطبيؽ

 البديمة، التطبيقات الختيار عمييـ كاإلشراؼ المزارعيف كتكجيو تدريب •

 المحاصيؿ، أك البدائؿ أداء كمتابعة اختبار •
 اقتراح بيدؼ الكطنية كالقكانيف التشريعات مراجعةك كمحدثة مفصمة معمكمات قاعدة إنشاء •

 الكيميائية المكاد اك الجديدة لمتقنيات الكطني المستكل عمى كالتشريعات لمقكانيف تعديبلت مسكدة
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الجديدة

 
 

  سكرية في إنتاجو كزيادة المغمكر غير المركم اليكائي األرز إنتاج تقنيات تطبيؽ مشركع -8
 1020 األكؿ تشريف شير في البرنامج كقع الفاك المتحدة لؤلمـ كالزراعة ةاألغذي منظمة مف بدعـ نفذ -

 1021-21-29 في النيائية العمؿ كرشة كعقدت

 محصكؿ عمى مؤخران  العمؿ تـ القيمة عالية اإلستراتيجية المحاصيؿ عمى سنكات منذ مف سكرية تعمؿ -
 قاعدة لتكسيع آخر بمحصكؿ استراتيجي لمحصكؿ الجزئي االستبداؿ يتطمب الذم اليكائي األرز

 لمصادر األمثؿ استخداـ طريؽ عف الحديثة لؤلصناؼ الناجح المزارعيف كتبني اإلستراتيجية المحاصيؿ
 في اإلرشادية الخدمات كتقديـ المزارعيف لدل الميارات كزيادة الفنية الخبرات لبناء باإلضافة المتكفرة المياه
 الفقر كتخفيؼ الغذائي األمف تحقيؽ كبالتالي كالمزارعيف رشادييفكاإل الباحثيف كتدريب األرز زراعة مجاؿ
 .األرز لزراعة المستيدفة المناطؽ فقي الريفييف لمسكاف االقتصادم العائد كزيادة

 
 :المشركع نتائج

 تـ مكاسـ ثبلثة خبلؿ مف( المزارعيف كلدل الرقة بحكث مركز) سكرية إلى الجاؼ الرز محصكؿ إدخاؿ  -
 الكطني الفريؽ كتكصؿ مختمفة جغرافية مصادر مف الجاؼ لمرز صنؼ 21 مف أكثر تجربة خبلليا
 ممتازة نتائج أعطت صنؼ 26 ىناؾ أف إلى الزراعة ككزارة البحكث ىيئة مف بدعـ كاألجنبي لممشركع

 المحاصيؿ معظـ عف تقؿ مائية باحتياجات لميكتار طف 20-7 بيف ما اإلنتاجية حيث مف جدان 
 :يمي بما المتمثمة المشركع أىداؼ أىـ تحقيؽ إلى تكصمنا كبذلؾ سكرية في معتمدةال اإلستراتيجية

 .الرم مياه مف المكعب لممتر كالمالي االقتصادم العائد كفاءة رفع -
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 األسكاؽ في الرز قيمة متكسط تصؿ حيث كبير حد إلى لمفبلح الزراعية األرض كحدة عائدات رفع -
 .الصنؼ حسب الكاحد لمطف دكالر 2000-700 بيف يتراكح العالمية

 قبؿ مف بذلؾ قرار اتخاذ تـ كقد سكرية في االستراتيجية المحاصيؿ سمة إلى استراتيجي محصكؿ إضافة -
  العميا السمطات

 .االستيراد حجـ مف كالتقميؿ محميان  صيفي الرز محصكؿ الرز انتاج خبلؿ مف المدفكعات ميزاف دعـ -

 .القمح محصكؿ تنافس لف زراعتو كبالتالي صيفي األرز أخيران  -

 

منظمة األمـ بالتعاكف مع  منحة(الحبكب )مشركع اإلزالة التدريجية لبركميد الميتيؿ في مخازف  -9
 : UNIDOاؿ صناعيةالمتحدة لمتنمية 

 المشركع:أىداؼ  -
إدخاؿ إجراءات جديدة خبلؿ عمميات التخزيف في العراء مف أجؿ انتياء استخداـ بركميد الميتيؿ 

عدة معمكمات مفصمة حكؿ مكاقع التخزيف في محافظات القطر إضافة لتدريب العامميف في كتأسيس قا
صدار مطبكعات كأفبلـ  مؤسسة الحبكب عمى التقنيات البديمة مف خبلؿ الدكرات التدريبية لممدربيف كا 
إرشادية حكؿ طرؽ التخزيف الجديدة كاإلشراؼ عمى تركيب المعدات كعمى تطبيؽ الطرؽ الجديدة في 

  المكاقع.
  :منجزات المشركع

 اعتماد مادة فكسفيد األلمنيـك في تعقيـ الحبكب صيفان كشتاءن. -2
التكصؿ لطرؽ آمنة الستخداـ فكسفيد األلمنيكـ في تعقيـ الحبكب كخاصة المخزنة في العراءات  -1

 حيث أف استخداـ فكسفيد األلمنيكـ شتاءن بالطرؽ السابقة كالمعرضة لمظركؼ الجكية المختمفة،
المتبعة في مؤسسة الحبكب كاف يعرضيا لبلشتعاؿ كحدكث الحرائؽ كبالتالي فقداف كميات كبيرة 

 مف المخازيف سنكيان.
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اعتماد طريقة الطبميات الخشبية كاألنفاؽ لبلستخداـ اآلمف لمادة فكسفيد األلمنيـك في تعقيـ  -3
 الحبكب المخزنة في العراءات ككذلؾ استخداـ مكلد غاز الفكسفيف.

ية مخازيف الحبكب مف اإلصابة بالحشرات كالقكارض كاألكاركسات كالحفاظ عمى الحبكب حما -4
 المخزكنة مف التمؼ.

 حماية أكداس الحبكب المخزنة في العراءات مف االنييارات. -5

مرة في السنة  1-2تقميؿ عدد مرات التعقيـ باستخداـ مادة فكسفيد األلمنيـك مف ثمانية مرات إلى  -6
% مف التكمفة أم تكفير 90ير كبير في مكاد التعقيـ كالتكمفة بنسبة كصمت إلى فقط كبالتالي تكف
 .سنكيان(عشرات المبلييف 

منع تخريب كشؽ الشكادر الخارجية كالداخمية عف طريؽ مراقبة تركيز غاز الفكسفيف عف طريؽ  -7
لى تسريب أجيزة قياس تراكيز غاز الفكسفيف بدالن مف شؽ الشكادر بكاسطة المسبار الذم يؤدم إ

كبالتالي إمكانية استخداـ ىذه الشكادر لسنكات  مرة،غاز التعقيـ مما يستدعي إعادة التعقيـ في كؿ 
 ألؼ ليرة سكرية(. 40الشادر الخارجي لمكدس الكاحد تصؿ إلى  )تكمفةعدة 

لى مؤسسة  قياس غازأجيزة  )خاصةإدخاؿ معدات كأجيزة ألكؿ مرة إلى القطر  -8 الفكسفيف( كا 
 التي كفرت الكثير مف الجيد كالماؿ.الحبكب ك 

إمكانية مراقبة تراكيز غاز الفكسفيف مف الخارج دكف الحاجة إلى كشؼ الشكادر أك تقبيا كما كاف  -9
 متبع سابقان في المؤسسة كبالتالي تحديد الفترة األمثؿ لمتعقيـ باستخداـ فكسفيد األلمنيكـ.

مؤسسة العامة لنجارة كتصنيع الحبكب( ال فركع)المحافظات تـ تدريب كؿ الكادر الفني في  -20
الطرؽ الصحيحة لتخزيف الحبكب كتعقيميا باستخداـ  ىكالتعقيـ. عمالعامميف في مجاؿ التخزيف 

 فكسفيد األلمنيكـ.

تأميف التدريب الخارجي لعدد مف الفنييف في المؤسسة العامة لنجارة كتصنيع الحبكب كاالطبلع  -22
 في عدد مف الدكؿ. عمى طرؽ التخزيف كالتعقيـ المتبعة

استقداـ مجمكعة مف الخبراء كالفنييف كتدريب الفنييف في المؤسسة العامة لنجارة كتصنيع الحبكب  -21
 عمى استخداـ المعدات كأجيزة مراقبة غاز الفكسفيف.

 تكحيد إجراءات كطرؽ التخزيف كالتعقيـ في كافة فركع المؤسسة العامة لنجارة كتصنيع الحبكب. -23

جراءات الكقاية كالتعقيـ في المؤسسة العامة لتجارة المتضمنة  /4رقػػـ /تػعميمات إصدار  -24 طرائؽ كا 
 .كتصنيع الحبكب

عداد كتاب تحت عنكاف آفات الحبكب المخزكنة في  -25 إصدار عدد مف البركشكرات كالممصقات كا 
 سكريا كطرائؽ الكقاية كالتعقيـ.
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كريا كفقان التفاقية مكنتلاير الخاصة إنياء استخداـ مادة بركميد الميثيؿ في تعقيـ الحبكب في س -26
 الحبكب.الستخداـ بركميد الميثيؿ في تعقيـ  لتدريجيباإلنياء ا

 تعزيز األمف الغذائي في األقطار العربية مشركع  -10
زيادة إنتاجية القمح مف خبلؿ استخداـ أصناؼ جديدة معتمدة كاالستخداـ الكؼء  :أىداؼ المشركع

 المياه. مف خبلؿ:لمصادر 
 تطبيؽ حزمة تكنكلكجية لمحصكؿ القمح المكصى بيا بالييئة العامة لمبحكث العممية الزراعية 12
 تطبيؽ تقانات الرم الحديث لترشيد استيبلؾ المياه  22
 كاجتماعية دراسات اقتصادية 32
 تدريب باحثيف في ايكاردا 42
 زيادة غمة القمح كتعزيز قدرات مؤسسات البحكث  52
 المشركع:نتائج 

 الحافظة.ضمف زراعات بعمية كمركية كالزراعة تجربة لنشر األصناؼ المحسنة / 105تنفيذ /تـ  -
 / حقؿ مركم  30تـ تكزيع بذار مجاني إلى / -
تـ إجراء تجارب تطبيقية حكؿ مقارنة الغمة الحبية ألصناؼ القمح القاسي كالطرم في مناطؽ  -

 الثانية.االستقرار 
جحة مف الزراعة رع مف حيث التطبيقات الزراعية النال المزاتـ إنشاء مدارس مزارعيف لزيادة الكعي لد -

 كحتى الحصاد.
 المشركع.تـ إجراء دراسات اقتصادية كاجتماعية لمنطقة عمؿ  -
تـ إجراء فعاليات التدريب الداخمي كندكات نكعية عممية كتكزيع ىدايا مع شيادات تقدير لممزارعيف  -

  .المتميزيف
ة لتحسيف إنتاجية القمح الداعمة كالتكنكلكجيات الحيكي مشركع دعـ البحث الطفرم كالتربية -11

 كالشعير.
، 16/9/2014-15عقد االجتماع التنسيقي األكؿ لتطكير برنامج تربية كتحسيف الحبكب في السممية تـ 

كخمص إلى تقديـ استراتيجية مقترحة مطكرة لبرنامج تربية كتحسيف محصكؿ القمح يأخذ باالعتبار 
 ارئة.الظركؼ الحالية الط

 
 



 الييئة:األخرل المنفذة مف قبؿ نشاطات ال تاسعان:
كالمشاركة بأكراؽ عمؿ في كرش العمؿ كالندكات  محّكمة، تتضمف نشر األبحاث في مجبلت عممية تقكـ الييئة بالعديد مف النشاطات المترافقة مع إنتاجيا العممي

صدار النشرات اإلرشادية كتأليؼ الكتب العممية كاألكاديمية إضافة إلى حصكؿ العامميف  لتدريبية كاألياـ الحقميةكالمؤتمرات العممية ذات الصمة كتنفيذ الدكرات ا كا 
 كفؽ الجدكؿ التالي:في الييئة عمى شيادات عميا في تخصصات، عدة 

أكراؽ عممية في مؤتمرات أك  أبحاث منشكرة اإلدارة/القسـ
 ندكات أك كرشات عمؿ

نشرات  ـ حقميةأيا دكرات تدريبية
 إرشادية

كتب عممية 
 كأكاديمية

 عمياالحاصمكف عمى شيادات 

 دكتكراه ماجستير خارجي داخمي خارجي داخمي
 1 0 0   2 0 12 3 6 محاصيؿ
 0 0 1   0 0 10 6 4 بساتيف
 4 0 2   0 32 24 16 9 كقاية

 0 0 0    0 8 8 9 إنتاج حيكاني
 0 0 3   28 3 12 1 6 مكارد
 - - - - - - - - - - فقط

 1 2    2 0 13 3 9 دراسات
 0 0 0    0 4 10 8 تقانات حيكية
 0 0 0    0 3 0 2 أصكؿ كراثية
 0 0 0    0 4 0 5 عمـك أغذية
 0 0 0    0 1 0 0 نقؿ تقانة
 7 2 6    35 91 47 58 المجمكع



 :هكمقترحات تطكير  العمؿ صعكبات –عاشران 

 الصعكبات: -1

 المؤسسات المناط بيا تنفيذ البحكث الزراعية في سكريا عدد مف الصعكبات أىميا: اعترضت
 المحمي، اإلجمالي الناتج مف% 0.7 بمغ حيث العممي، لمبحث المخصصة المالية المكازنات ضعؼ 

 .مثبلن  قطر في% 3 كتتجاكز المتطكرة، الدكؿ في% 1تتجاكز بينما
 البحكث إجراء متطمبات لتمبية كالمالية يةاإلدار  النكاحي مف كافية مركنة كجكد عدـ. 
 تحتاجيا التي البحكث بعض تنفيذ عدـ إلى أدل الذم األمر المتخصص، العممي الكادر كفاية عدـ 

 .الزراعة

 العبلقة ذات البحثية المؤسسات مع كالتشاركية الفريؽ بركح العممي البحث في العمؿ غياب. 
 بينيا الكافي التنسيؽ كعدـ مختمفة جيات قبؿ مف كتنفيذىا الزراعية البحكث تشتت . 
 الحكافز نظاـ ضعؼ. 
 سكرية في الزراعية البحكث كمساندة دعـ في الخاص القطاع بو يقكـ دكر ألم التاـ الغياب. 
 أرباحيا مف جزءا تستثمر التي الصناعية المؤسسات إلى ضريبية إعفاءات أك حكافز أية الدكلة تقدـ ال 

 .ركالتطكي البحث أنشطة في

 بطيئة الصرؼ عممية في المتبعة اآلليات أف إال البحثية، المشاريع بتمكيؿ تسمح األنظمة أف رغـ 
 .الباحثيف ىمة كتثبط كبيركقراطية،
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 المالية األمكر في كخاصة كاألنظمة القكانيف تعديؿ. 
 البحث ميارات عمى المستمر كالتدريب التأىيؿ طريؽ عف العممي البحث في العامميف سكية رفع. 
 البحثية بالمؤسسات خاص مالي نظاـ إصدار. 
 العممي البحث في العامميف لتشجيع لمحكافز خاص نظاـ تطبيؽ . 

 كاالبتكارية التقانية قدراتو تنمية بيدؼ الخاص القطاع مع التشارؾ تعزيز . 

 الكفاءة لرفع الستخداميا المبلئمة لمتقانات الفعاؿ كالتطكيع كالتكطيف النقؿ في االستمرار 
 .الزراعي اإلنتاج لقطاع التنافسية كالقدرات اإلنتاجية،

 لممستكل لبلرتقاء التقانة كنقؿ التقاني كالتطكير الزراعي العممي البحث جيكد تعزيز 

 .المطمكب
 االتجاىات يكائـ بما آلياتو كتطكير الخارجي، العالـ مع كالتقاني العممي التعاكف تعزيز 

 العممي كالبحث العممي التقدـ كاحتياجات خصكصيات مع كيتماشى المعاصرة العالمية

 .سكرية في المنشكد الزراعي
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 كاالعتمادية الجكدة نظاـ تطبيؽ خبلؿ مف العممية األبحاث سكية رفع.  
 كالمستقبمية الحالية المتطمبات لتبلءـ العممية المؤسسات في كاإلدارة التنظيـ مستكل رفع 

 .لزراعيا العممي لمبحث
 الزراعي العممي البحث أنشطة تمكيؿ مصادر كتنكيع تطكير. 
 بمثابة لتككف الزراعي العممي لمبحث الرؤية ككاضحة فعالة كطنية سياسة كتطكير تبني 

رشادم مرجعي إطار  المكارد استخداـ كتنظيـ تنسيؽ إلى كيؤدم بالشمكلية يتصؼ كا 

 منقكلة كالمقترحات )الصعكبات .الكطنية كاالحتياجات األكلكيات نحك كتكجيييا العممية،

 (الخمسية لمخطة الزراعة قطاع لجنة تقرير مف

 


