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 تقديم

 يصلح ما منها القمح أصناف من العديد الحقلية، فانتخبت المحاصيل زراعة تطوير الهيئة استطاعت 

 واإلجهادات واألمراض لآلفات متحمل هو ما ومنها للمناطق البعلية واألخرى المروية المناطق لزراعة

نتاجيتها بنوعيتها المميزة األصناف من العديد اعتماد تم مؤخرا   وقد. األخرى  الطري صنف القمح :مثل وا 

 0100 اجيةإنت تصل األولى االستقرار مناطق في للزراعة البعلية والمخصص الصدأ لمرض المتحمل 6دوما

 يصل والذي المروية للزراعات والمخصص الصدأ لمرض المتحمل 55 بحوث القمح الطري وصنف .هـ/كغ

 بخسائر تسببت قد 1020و 1002 عام في األصفر الصدأ جائحة أن المعلوم ومن هـ/كغ 5330 إنتاجيته

 من إجمالي اإلنتاج. %30 تجاوزت

 العربي للمركز األولى الجائرة الحقلية المحاصيل مجال في الهيئة نالت فقد المنجزات تلك على وبناء  

 .الطري القمح تحسين مجال في العلمي للبحث/ أكساد/ القاحلة واألراضي الجافة المناطق لدراسات

 ة ودول المتوسط،سوري في الغذائية بالعادات والرتباطها للبروتينات أساسي كمصدر البقوليات ألهمية ونظرا  

 متوسط( 3حماه)و البذرة كبير( 1 حماه) الفول صنفي: مثل الجديدة األصناف بعض الهيئة أضافت فقد

البذرة  غيرةص العدس من وصنف. الشكوالتي والتبقع والصدأ كاألسكوكايتا هامة ألمراض المتحملين البذرة

 السورية المائدة رفد في األصناف هذه تساهم حيث هـ،/كغ 2022 إنتاجيته تبلغ والذي( 5ادلب) ُسّمي

( 2سلمية) فراءالص الذرة صنف الهيئة اعتمدت للحيوانات. كما العلفية وتأمين المادة البروتينات من بحاجتها

 لمركزا العلف مادة توفير في يساهم والذي التكثيفية للزراعة المالئم هـ/طن 5025 إنتاجيته وصلت الذي

 .سورية في الحيوانية لقطاع الثروة

 وارتفاع ،%25 بلغت اإلنتاجية من عامة زيادة بنسبة( 1سوري) السوداني الفول من صنف يعتمد مرة وألول

 .%3292وصلت إلى  الزيت بنسبة

 وحيد صنفا  ( 2330) باختبار استراتيجي كمحصول بالغا   اهتماما   السكري الشوندر محصول الهيئة أولت وقد

 خدماتوال الزراعة مواعيد من المعامالت أفضل لتحديد يوميا   يتطور العمل زال وما األجنة ومتعدد الحنين

 .المساحة وحدة من إنتاجيته ورفع زراعته تحسين شأنها من التي
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 ألساسيةا الزراعة لمناطق مناسبة محليا   المزروعة القطن أصناف من أفضل سالالت إلى مؤخرا   التوصل تم

 المكافحة طرق  اتباع وتم. %22-5 من تتراوح اإلنتاجية في بزيادة والرقة والحسكة وحماه الزور دير في

 كما. الكيميائية المكافحة تكلفة من فقط %50 تعادل بتكلفة الهكتارات آالف على القطن آلفات الحيوية

 بلغ فقد) لالتحالي من آالف لعدة يصل ما سنويا   تجري حيث لألقطان التكنولوجية المواصفات مراقبة تمت

 (.1021 لعام تحليل 53000 عن يزيد وما تحليل 35000 عن يزيد ما/ 1022/ لعام التحاليل عدد

 سلمت يثح البذار إلكثار العامة المؤسسة إلى المحسنة القطن أصناف بذار نويات تسليم ذلك إلى يضاف

 وتوزيعها إكثارها بهدف/ 1022/ ل. س. عام مليون  1595 تقديرية بقيمة األساس بذار من طن 203 كمية

 بذار من كمية تحضير عام كل في ويتم ،1021 لعام طن 200 حوالي تحضير تم كما الفالحين، على

 .األمثل بالشكل المهام تنفيذ أعاقت الراهنة الظروف أن إال األساس

 نويات نم العديد تسليم على سنويا   وتعمل المحسنة والسالالت األصناف على بالمحافظة الهيئة وتقوم

 .للفالحين وتسليمها إكثارها بهدف البذار إكثار مؤسسة إلى األصناف

 السالالت نم ونتيجة  لجهود الباحثين واستمرارهم في العمل البحثي الجاد فقد الحت في األفق بشائر العديد

 والسمسم. الشمس وعباد والشعير والطري القاسي القمح من الجديدة

 نالمثمرة، وهي: صنفين م األشجار أصناف من وتسجيل اعتماد عن الجهود أثمرت في سياق متصل فقد

 .الوسطى المنطقة في للزراعة والمخصصان المتأخر، 1 وجوسية المبكر، 2 جوسية الخوخ تمت تسميتهما

 المبكر، 2 سرغايا الصنف وهي دمشق، ريف في للزراعة مخصصة الكرز من أصناف باإلضافة إلى ثالثة

 المتأخر. 3 وسرغايا التبكير، متوسط 1 وسرغايا

نتشر في الطاووس الم عين لمرض متحملة كأصناف والعيروني السكري الزيتون  من باإلضافة إلى صنفين

 النتشار مناسبة الظروف حيث الرطبة المناطق في األشجار في تطعيم منها لالستفادة المنطقة الساحلية

 .مستقبال   لالعتماد المرشحة واألصناف األصول من العديد اإلصابة. وهناك

 أنجزت وقد .يةالمحم والزراعات والصيفية الشتوية بأنواعها الخضار زراعة لتطوير تبذل مازالت كبيرة جهود

 تعترض التي الصعاب تذليل كيفية ودراسة ارالخض أنواع مختلف من األصناف لمئات اختبارات الهيئة
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 األبيض كالبصل محليا   المنتشرة األنواع من العديد بتحسين تقوم أن واستطاعت .الزراعات هذه تطوير طريقة

 .ؤخرا  م اعتمادها تم والبازالء والكوسا الفليفلة من جديدة أصناف تنتج وأن البلدي واألحمر السلموني

 المخصصة فجلوال والجزر البلدي والخس والملفوف الفليفلة من جديدة وأصناف لسالالت مبشرة نتائج وهناك

ناف على أص جار   والعمل المحمية، للزراعة المخصصة والباذنجان الفاصولياء ومن المكشوف، للزراعات

 والكرزية. البلحية البندورة جديدة من

 تخلصاتالمس بعض استخدام أهمية تتناول التي الدراسات من العديد فهناك ذلك على العمل يقتصر وال

 في القطف زهارأ واقع دراسة تمت فقد لذلك إضافة لإلجهاد، النباتات وتحمل اإلنتاجية تحسين في الطبيعية

 الطبية نباتاتال أهم دراسة يتم كما. بها للنهوض الحلول من المناسب واقتراح تراجعها أسباب وتحديد سوريا

كثارها وتوثيقها وجمعها والتزينية  ونشر بتربية لهيئةا قامت كما. فيها المؤثرة والعوامل الفعالة المواد وتحديد وا 

. يةالنوع وتحسين اإلنتاجية زيادة يحقق مما الحمضيات زراعة مناطق من حيوي عدد ألف 500 عن يزيد ما

 .وملحقاته العضوية الزراعة قانون  إعداد في محوريا   دورا   اإلدارة لعبت وقد

 لبيئة، ويجتهدا على والمحافظة االستدامة مراعاة استثمار نتائج األبحاث بالشكل األمثل فال بد من يتم وحتى

 وبيةحاس برامج طورت حيث المزروعات، لمختلف والتسميد الري حلول وآليات إليجاد أفضل الباحثون 

 البرنامج هذا وزيعت وتم التربة تحليل نتائج حسب وذلك والعضوية المعدنية األسمدة من النبات لتقدير احتياج

كيميائيا   ةالترب اعتماده، وهناك برامج أخرى لتقييم وتم القطر محافظات كافة في االرشادية الوحدات على

 اية، وبرنامجسق زمن شبكات الري وتحديد تقييم الهيئة، وبرنامج تجارب على باالعتماد المائي واالحتياج

 المياه. ةقساو  الفعال، وبرنامج المطر

 تقنيات رتوف حيث التربة انجراف من والحد األمطار مياه من االستفادة طرق  عن باستمرار يتم البحث كما

تتم  النباتي والغطاء الحراجية الثروة أبحاث أن كما .المجال هذا في جيدة وسيلة والسدات المياه حصاد

 .كثب متابعتها عن

 الحيوانات من ادرةن بثروة سوريا وتتميز والحيواني النباتي شقيه تكامل دون  الزراعي اإلنتاج دورة تكتمل وال

 متزايدا   تماما  اه القت التي الشام بالد في نوعها من الفريدة العواس أغنام ومنها المحلية، وخصوصا   الزراعية
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 اللحم، تاجبإن خاصة وقطعان بإنتاج الحليب، خاصة قطعان العمل البحثي عن ُأنتج بحيث تحسينها وتم

 الجبلي الماعز ىلد الحليب من الرأس مستوى إنتاج وتطور .التوائم من توالدها مستوى بتطور تتميز وكليهما

 طعانق في الوالدات نسبة زيادة من مؤخرا   الهيئة تمكنت كما الهجين، الماعز في %3590و %1096 بنسبة

 ليبالح إلنتاج المخصصة العواس أغنام في التوأمية الوالدات نسبة وزادت ،%2295 بمعدل الشامية األبقار

 .لجنسي لديهاا البلوغ بموعد التأخر من للتقليل مبكرة تربوية برامج في اإلبل بكرات وأدخلت ،%252 بنسبة

 لحيواناتا تغذية في الزراعية المخلفات من االستفادة إمكانية بينت التي الدراسات من العديد وقد أنجزت

 .والمردود الكلفة صعيد على مبشرة والنتائج

 والدولية عربيةال والمنظمات والمشاريع للمربين المحسنة الحيوانات من العديد بتوزيع سنويا   الهيئة وتقوم

 ألف من وأكثر العواس، أغنام من رأس 3600 عن يزيد ما توزيع تم حيث رمزية، بقيمة الحكومية والجهات

المحلية،  األبقار من رأس 100 وحوالي الجبلي والهجين، الماعز من رأس 000الشامي، و الماعز من رأس

 .  الجاموس من ومثلها من إبل رأس 50و

. نباتي نوع/ 3000/ من أكثر جغرافيتها تنوعا  فريدا  يضمّ  بتنوع سورية أن الدراسات من جهة أخرى تقول

 والعدس عيروالش الحلبي والفستق واللوز من الزيتون  النباتية األنواع من للعديد األصلي الموطن أنها كما

 واالستفادة حفظهاو  بصيانتها يقوم لمن احتاجت للتهديد المعرضة الثروة الكثير، وهذه وغيرها والقمح والحمص

 هذه لىع المحافظة هي سامية بمهمة الهيئة اضطلعت لذلك الوراثي، والتحسين التربية برامج في منها

كثارها األنواع  حوالي نشاءإ وتم الوراثية المصادر من الكثير وتوثيق بجمع قامت فقد منها، واالستفادة وا 

 نباتيةال المدخالت من كبير عدد حفظ وجرى والخضار، والمحاصيل المثمرة لألشجار وراثيا   مجمعا   2332

كثار مدخل، 3500 عن يزيد ما تقييم مؤخرا   تم كما. الوراثي البنك في  لمتابعة إضافة مدخل 2000 قرابة وا 

 .الحيوية االختبارات واجراء لجمعا

لحيوية ا التقانات من مجاالت جعلت العالمية العلمية المؤسسات مواكبة وضرورة العلمي والتقدم التطور إن

 إكثار يمكن حيث وما تحتها، أي على الخلية الدقيقة، المستويات على يعمل والهندسة الوراثية علما  حيويا  

 بالتاليو  الدقيق، خاصة، عن طريق اإلكثار إكثارها إلى شروط يحتاج التي السيما النباتات، من العديد
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 )نباتات( نباتية مادة إلنتاج الالزم الوقت اختصار يتم كما. والفيروسات األمراض من خالية نباتات انتاج

 محسنة من حيث إنتاجها كما  ونوعا .

 تنساخهاواس للجفاف الشعير أصناف تحمل عن المسؤولة المورثة وفي هذا المجال تمكنت الهيئة من عزل

 إضافة. لمحليةا األسواق في الموجودة وراثيا   المعدلة المنتجات عن للكشف بالعمل ويستمر. استثمارها بهدف

 .باالنقراض المهددة النباتية األنواع بعض وصيانة إلكثار

لهيئة وكما باقي المؤسسات تأثرت اوتدميرا ،  تخريبا   والحجر البشر فطالت سورية إلى اإلرهاب يد امتدت

العامة للبحوث العلمية الزراعية باألزمة السورية، وعلى الرغم من الصعوبات الشديدة التي تقف في وجهها، 

فقد كافحت ونجحت من خالل كوادرها المتوفرة في تحقيق استمرارية العمل البحثي الزراعي، وبذلت وال زالت 

اع الزراعي بكل جوانبه اإلنتاجية والتنموية، إيمانا  منها بأن القطاع الزراعي تبذل كل ما في وسعها لدعم القط

هو القطاع األساسي في االقتصاد السوري، وهو المحرك األساسي للتنمية الذي يدفع ويرفد باقي القطاعات 

ت الطلب ابما تحتاجه، وهو القطاع الذي يوفر فرص عمل للنسبة األكبر من اليد العاملة، والذي يوفر حاج

 االستهالكي ألبناء المجتمع.

مرتبطة  مؤسسةوهي  4002/ لعام 24لقد تم تأسيس الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية بالقانون /

مباشرة بالسيد وزير الزراعة واإلصالح الزراعي. وجاء إنشاء الهيئة بهدف استثمار الطاقات البشرية العلمية 

 عية وتسخيرها لخدمة القطاع الزراعي في شتى التخصصات.والفنية في مجال العلوم الزرا 

يشرف على إدارة الهيئة "مجلس إدارة" يضم في عضويته عشرة أعضاء مـن ذوي الخبرة والكفاءة من الجهات 

قرارالمرتبطة والمستفيدة من خدمات البحث العلمي الزراعي. حيث يتولى المجلس  ياسة العامة الس مناقشة وا 

الزراعية والبرامج البحثية وخطط البحوث والدراسات السنوية وتحديد أولوياتها، واقتراح إحداث  بحوث العلميةلل

اإلدارات واألقسام والمراكز والمحطات والوحدات التنظيمية الضرورية لعمل الهيئة، وا عداد مشروع الموازنة 

قرار التقرير السنوي عن نشاطات الهيئة.   المالية للهيئة، ومناقشة وا 

وتنفيذ  ،افيه العاملينعلى اإلدارية والمالية و الهيئة العلمية و اإلشراف على شؤون  العام للهيئة مديراليتولى 

وتمثيل الهيئة في صالتها مع الجهات األخرى وأمام القضاء، وتنفيذ خطط وبرامج  قرارات مجلس اإلدارة
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ات الهيئة، وقبول اإلعانات والهبات عن نشاط عمل الهيئة وتأمين مستلزماتها، وا عداد التقرير السنوي

والتبرعات المقدمة للهيئة والتعاقد مع الخبراء وأصحاب الخبرات والموافقة على المنح الدراسية والتدريبية 

ة، وفق القوانين واألنظمة النافذ واالطالعية ودعوات المشاركة في المؤتمرات واالجتماعات والندوات العلمية

 .ة للعاملين في الهيئة في حدود االعتمادات المرصدة بعد موافقة السيد وزير الزراعةومنح المكافآت التشجيعي

كون تسعى ألن تحيث  بالبحث العلمي الزراعيإلى الريادة والتميز في كافة المجاالت المتعلقة  تتطلع الهيئة

زراعي، في مجال البحث العلمي الالجمهورية العربية السورية  ُيبرز دور دوليةو  محلية وعربيةنقطة إشعاع 

إضافة  إلى تحقيق فعالية البحث العلمي الزراعي في خدمة المجتمع وتنمية البيئة والموارد الطبيعية بما يتفق 

مع المعايير القياسية لجودة البحث العلمي. كما تسعى الهيئة ومن أجل تحقيق رسالتها إلى استخدام العلم 

ألمن الغذائي واالستدامة والربحية لقطاع الزراعة واألغذية بما يسهم في تحقيق واالبتكار واإلبداع لتعزيز ا

يجاد البيئة المحفزة للتعلم واإلبداع والبحث العلمي وتوظيف التقانات المبتكرة وبو التنمية الريفية الشاملة،  ناء ا 

 الشراكات الفاعلة التي تخدم قضايا القطاع الزراعي السوري.

 أساسية ركيزة الزراعي باعتبارهالبحث العلمي  وا غناءتطوير  علىللبحوث العلمية الزراعية  الهيئة العامة تعمل

وان أهمية البحث العلمي الزراعي تكمن في استخدام األساليب الفنية الحديثة . في بناء االقتصاد الوطني

نتجات والمحافظة عية المفي اإلنتاج والقيام ببحوث زراعية ذات نوعية عالية وتطبيقية، تساهم في تحسين نو 

فتت في موجات الجفاف المتكررة وتمتمثلة ال . وعلى الرغم من الصعوباتض التكاليفيعلى الموارد وتخف

م سهما يم أسعار مستلزمات اإلنتاج الزراعي وغيرهاارتفاع و ضعف التسويق الزراعي، و ، الحيازات الزراعية

ر كبيرة تبذل من قبل الباحثين والفنيين وجميع الكادفإن جهودا  اإلنتاج بشكل ملحوظ،  كميات في خفض

العامل في الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية لالرتقاء بمستوى البحث العلمي، مما يساهم في تطوير 

استنباط أصناف جديدة من مختلف المحاصيل برامج واستراتيجيات تعمل على  القطاع الزراعي، من خالل

واالهتمام  ،اإلنتاجية لتأمين الطلب المتزايد عليها سواء  للسوق المحلية أو للتصديرالزراعية تتيح زيادة 

يدة والتي لها ميزة نسبية والبحث عن محاصيل جد ،بالمحاصيل الزراعية المالئمة للظروف المناخية البيئية

 اإلنتاج اناتن تقإضافة لالهتمام بالمحاصيل ذات االحتياج المائي القليل وتحسي ،تالئم البيئة السورية
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حيواني والتركيز على بحوث اإلنتاج ال، وترشيد استخدام مدخالت اإلنتاج وتحسين نوعية المنتجات الزراعية

، لهندسة الوراثية وتطبيق نتائجها ونشرها في حقول المزارعين والمربينواالهتمام ببحوث التقانة الحيوية وا

لشاملة في ا الريفية والزراعية ى معيشته، وتحقيق التنميةمما يسهم في زيادة دخل المزارع، وتحسين مستو 

 .ةالسوري ةالعربي الجمهورية

 
 المدير العام                                                            
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 :مقدمة أوال :
ان حاضرا  وغايتها اإلنستعتبر التنمية الزراعية الجزء األهم من عملية التنمية المستدامة في سوريا         

ومستقبال  واهم واجبات هذه التنمية أن تضمن نموا  زراعيا  يتوازن مع ضغط النمو السكاني والمتطلبات 
المتزايدة وتتميز سورية بتنوع البيئات الزراعية المالئمة لمختلف أنواع الزراعات المنتشرة في حوض البحر 

ي حاجة االستهالك بما يلب تاج الزراعي بشقيه النباتي والحيوانياألبيض المتوسط إضافة إلى التنوع في اإلن
 المحلي والتصنيع والتصدير.

تسعى الحكومة في سورية إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد الزراعية من خالل تقديم الخدمات و 
التعليم  -د ااإلرش –مشاريع التنمية الريفية  –استصالح األراضي  -المساعدة )البحوث العلمية الزراعية 

توفير الغراس المثمرة والحراجية ......( واالستثمارات الحكومية وتحسين ظروف  -التأهيل والتدريب –
اإلنتاج واالستثمار الزراعي بشقيه النباتي والحيواني بما يتناسب مع أهداف التنمية المستدامة في القطر في 

من الغذائي والصناعات الوطنية ، وتشغيل اليد من الغذاء الذي يلبي متطلبات األ يتحقيق القدر الكاف
العاملة، وتحقيق فائضا  للتصدير. ولكن في نفس الوقت توجد هناك تحديات تواجه تطور القطاع الزراعي 
 والتي تتطلب المزيد من تطبيقات البحث العلمي ومن خالل التعاون مع الوزارات األخرى ذات العالقة.

ال تزال الموارد األرضية تعاني من الكثير من التحديات كتعرض بعض أجزاء األراضي لفقدان الخصوبة 
والتملح والتلوث والتدهور نتيجة الظروف المناخية الطبيعية من جفاف وقلة الهطوالت المطرية إضافة إلى 

فاض المناسبة وبالتالي انخ العامل البشري وعمليات التكثيف الزراعي وعدم االلتزام بالدورات الزراعية
تعيق  الزراعية إلى حدود وتفتت الحيازاتاإلنتاجية، مما يتطلب إعادة استصالح هذه األراضي وتأهيلها 

 االستثمار والمكننة وعدم اتخاذ خطوات جادة للحد من هذه الظاهرة.

قانات الري ى استخدام توبغية المحافظة على الموارد المائية والتقليل من العجز المائي يجب التركيز عل
الحديث وتقانات حصاد المياه واستنباط األصناف المقاومة للجفاف واألقل استخداما  للمياه واالعتماد على 

 راعية ذات االستهالك األقل للماء.الدورات الز 
القطاع الزراعي أهمية كبيرة في أولويات التنمية االقتصادية واالجتماعية في سورية.  تحتل تنمية

وازدادت أهمية تنمية االستثمارات الزراعية في السنوات األخيرة لتحقيق األمن الغذائي والحد من اتساع 
لحكومة موجها ا الفجوة الغذائية بين العرض والطلب وتعويض النقص في الموارد النفطية. حيث كان اهتمام

لزيادة االستثمارات الزراعية التي من شأنها دعم البنية التحتية الزراعية من خالل إقامة السدود وشبكات 
قامة الطرقات الزراعية ...الخ، ودعم االستث ار مالري العامة واستصالح األراضي ودعم البحث العلمي وا 

 الزراعي لكافة القطاعات.
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 :العامة للزراعـة في سوريا االستراتيجياتثانيا : 
 :سوريا حسب وزارة الزراعة بما يلي تتمثل األهداف العامة لقطاع الزراعة في

 .تحقيق األمن الغذائي وتوفير حاجة االستهالك الوطني من السلع الغذائية الحياتية -2
فظة المرشد لها، والمحاواالستثمار االقتصادي ( أرض، مياه، غابات، مراعي)استدامة الموارد الطبيعية  -1

 عليها من التدهور واالستنزاف والتلوث.

 تسويق المنتجات الزراعية. -1
 توسيع دور النظام المصرفي في التمويل والتأمين والضمان الزراعي. -4
الحد من الفقر بتنمية ريفية شاملة تساهم في تحسين دخول المنتجين وتكامل سياسات التنمية مع  -1

 ى.القطاعات األخر 
خالل  نم البحث الزراعيومهامها بتطوير  العامة للبحوث العلمية الزراعية حددت أهداف الهيئةوقد 

مكانيات التطوير، ووضع استراتيجيات بحوث  دراسة الوضع الراهن للزراعة في سورية وتحديد المشاكل وا 
طويلة األمد وخطط عمل مرحلية لرفع اإلنتاجية الزراعية وتحسين نوعية المنتجات الزراعية وخفض تكاليف 

قامة القدرات الفنية والعلمية للبا اإلنتاج والمحافظة على الموارد الطبيعية الزراعية وتطويرها، وتطوير حثين، وا 
عالقات علمية وشراكات مع مراكز البحوث الزراعية العربية والدولية واألجنبية ومع كافة الجهات العلمية 
السورية والجهات المستفيدة من نتائج البحوث الزراعية، وتنفيذ مشاريع بحوث متطورة وخاصة في مجاالت 

الري الحديث والجفاف واإلنتاج الحيواني ومواصفات المنتجات الزراعية والزراعة بحوث التقانات الحيوية و 
العضوية، وربط البحوث الزراعية مع أجهزة التخطيط واإلرشاد الزراعي والفالحين والقطاع الخاص بما يمكن 

تتوفر هذا و . ةمن التسريع بتطبيق نتائج البحوث الزراعية وربطها مع التنمية الزراعية واالقتصادية الشامل
طيط وتنفيذ علمية قادرة على تخ، وأطر التابعة لهامراكز في اللدى هيئة البحوث الزراعية بنى تحتية متعددة 
 .فيةالقطاع الزراعي والتنمية الري تكاللمش المطلوبة الحلولاألنشطة البحثية بروح الفريق وصوال  إلى 

 :لبحوث العلمية الزراعيةالهيئة العامة ل محاور البحث العلمي في –ثالثا  
  :إدارة بحوث الموارد الطبيعية

  الزراعية.اإلدارة المتكاملة والمستدامة للموارد الطبيعية لألغراض 

 زيادة اإلنتاج الزراعي من خالل تحسين كفاءة استخدام المدخالت الزراعية.  

  الزراعي.إيجاد المعايير القياسية الستخدام المياه غير التقليدية في الري 

  تربة.للمكافحة التصحر وتثبيت الكثبان الرملية والحد من االنجراف المائي والريحي 
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  المختلفة.إيجاد المعادالت السمادية المتوازنة لكافة الزراعات في الظروف المناخية 

  المختلفة.ترشيد وتحسين كفاءة استخدام األسمدة 

  عي.والمرا تنمية وتطوير الغابات والمناطق الحراجية 

  الطبيعية.استخدام النمذجة الرياضية في إدارة الموارد 

  رفع الكفاءة العلمية للباحثين من خالل تنفيذ برامج التدريب الداخلي والخارجي واإليفادات
 .الدبلوم والماجستير والدكتوراه الدراسية على مستوى

 ن وارد الطبيعية متقديم الخدمات الفنية اإلرشادية في مجال إدارة وترشيد استخدامات الم
 .خالل تقديم حزمة تكنولوجية متكاملة للفالحين والمزارعين

 :المحاصيل بحوث إدارة

  حمصال-العدس  –ذرة  –الشعير  –استنباط أصناف وتقييم طرز وراثية مدخلة من القمح 
 المحلية.الفول من أجل اعتمادها كأصناف مالئمة للبيئة  –

  فول الصويا العتماد المالئم منها في الزراعة  –عباد الشمس  –تقييم مدخالت من الشوندر
 .ةسوريفي 

  معدل  –طريقة الزراعة  –الزراعة المناسب  )موعدإيجاد الحزمة المتكاملة لكل محصول
 .الزراعية ...( الدورة-البذارمق ع –البذار 

 ى إلكثارها وتوزيعها علصناف المعتمدة تزويد المؤسسة العامة إلكثار البذار بنويات األ
 .المزارعين

 القطن: بحوث إدارة

  القطن.استنباط أصناف جديدة مالئمة لمناطق زراعة 

  المعتمدة.تزويد المؤسسة العامة إلكثار البذار بنويات األصناف 

  القطن.المكافحة المتكاملة لمحصول 

  ة.نالمكنالمعامالت الزراعية المناسبة لمحصول القطن بما فيها  

 البستنة: بحوث إدارة

  نتاج األشجار المثمرة والخضار والنباتات البستانية األخرى بما يخدم خطط تطوير زراعة وا 
 الزراعية.التنمية 
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  من  للتوصل لمنتج سليم طبية( نباتات-خضار –تنشيط الزراعة العضوية أشجار مثمرة
 الصحية.الناحية 

  وضع خريطة زراعية النتشار أنواع وأصناف األشجار المثمرة والخضار ومناطق التوسع
 المالئمة.

  استنباط أصول وأصناف جديدة مالئمة للبيئة السورية ذات مواصفات إنتاجية وتسويقية
 جيدة.

  جراء بحوث التحسين الوراثي لها توصيف وتقييم الطراز الوراثية واألصناف المحلية وا 
 التربية.ة منها في برامج واالستفاد

  حصر األصول البرية ألشجار الفاكهة والخضار والنباتات الطبية والزهرية وجمعها في
 الوراثية.المجمعات 

  دراسة المعامالت الزراعية والزيادة اإلنتاجية وتحسين مواصفات المنتج وجودته وخفض
 الحصاد.تكاليف إنتاجه ومعامالت ما بعد 

  جراء بحوث لدراستها من حيث مواصفاتها ومدى  .تأقلمهاإدخال أنواع وأصناف جديدة وا 

  الفيروسية.تزويد المشاتل باألصول واألصناف الموثوقة الخالية من األمراض 

  نتاج األعداء الحيوية لمختلف آفات الحمضيات والزيتون حصر وتصنيف وتربية وا 
 .وقايةالوالتفاحيات وغيرها بالتعاون مع إدارة 

 الحيوانية:إدارة بحوث الثروة  
  المحلية.التربية والرعاية والتحسين الوراثي للحيوانات 

  والمراعي.التغذية واألعالف 

  الحيوية.فيزيولوجيا الحيوان والتقانات 

  الحيوانية.الصحة 

  اإلرشادية.نقل التقانة وتنفيذ بعض األعمال 

 : واالجتماعية االقتصادية الدراسات بحوث إدارة

 .اقتصاديات اإلنتاج الزراعي النباتي والحيواني واالستخدام األمثل للموارد الزراعية 

 .إدارة المزارع والتسويق الزراعي 
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 .تقييم المشاريع ودراسات الجدوى 

 .تحليل السياسات الزراعية 

  الفقر. وتمكين المرأة الريفية والحد منالتنمية الريفية 

  د من خالل تطبيق وتبني التقانات الزراعية وتحدي العلمية الزراعية نتائج البحوثاستثمار
 أهم المشاكل والصعوبات.

 .الفجوة اإلنتاجية بين البحوث والمزارعين 

 : الوراثية األصول قسم

 كثارها.ع الموارد الوراثية وتوثيقها جم  وا 

 .كثارها  تقييم وتوصيف ودراسة المدخالت وا 

 قسم بحوث تكنولوجيا األغذية: 

 .تحديد جودة إنتاج المنتجات الزراعية الغذائية 

 .حل المشاكل التصنيعية التي تصادف قطاع صناعة المواد الغذائية الزراعية 

   توصيف المنتجات الزراعية الغذائية التي تحمل مؤشرا  جغرافيا.  

 .سالمة المنتجات الزراعية الغذائية 

 : قسم بحوث التقانة الحيوية 

 ديد البصمة الوراثية ودراسة التباينات الوراثية للنباتات االقتصاديةالتوصيف الجزيئي وتح 
 الهامة )القمح وأشجار الفاكهة والخضار والنباتات الطبية والنباتات الرعوية(.

  التوصيف البيوكيميائي لبعض أصناف القمح الطري لتحديد أفضلها من حيث النوعية
 وصناعة الخبز.

  من األنواع النباتية الهامة اقتصاديا  اإلكثار الخضري الدقيق للعديد. 

  تطوير تقنية التحوير الوراثي باستخدام مورثات المقاومة لألمراض واإلجهادات البيئية من
 أجل إنتاج النباتات المهندسة وراثيا .

 ةالمحلي األسواق في الموجودة المنتجات بعض في وراثيا   معدلة مواد وجود عن الكشف 
 .السوري
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 :لإلدارات واألقسام المستقلة بحثيةالخطط التنفيذ  رابعا :
 :5102 عام والمنفذة المخططة والتجارب والبحوث الدراسات عددو  التنفيذ نسب

 نسب التنفيذ % عدد األبحاث المنفذ عدد األبحاث المخطط مجال البحث

 3392 65 21 بحوث وقاية النبات

 2693 312 300 بحوث المحاصيل

 23 51 56 الحيوانيةبحوث الثروة 

 2595 231 250 بحوث البستنة

 30 00 53 بحوث الموارد الطبيعية

 3395 31 00 بحوث القطن

 5395 01 05 بحوث الدراسات االقتصادية واالجتماعية

 2395 12 32 بحوث األصول الوراثية

 35 13 33 بحوث تكنولوجيا األغذية

 6295 02 52 بحوث التقانات الحيوية

 1185 115 444 مجموعال
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 :هيئةال في العلمي البحث على المالي اإلنفاق واقع خامسا :
مليون  560حوالي  1025بلغت الميزانية االستثمارية للهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية للعام المالي 

 ل.س موزعة كما يلي:
)ليرة( 1511لعام للهيئة توزع الميزانية االستثمارية يبين جدول   

 %نسبة التنفيذ الباقي اإلنفاق االعتماد اسم المشروع
  0 0 0 أراضي

نشاءات ومرافق  2590 120009 04412220 00404000 مباني وا 
 2595 002090 20420244 20000000 آالت ومعدات

  0 0 0 وسائل نقل وانتقال
 2396 240000 4092210 0000000 عدد وأدوات وقوالب

 2395 440290 22092000 24000000 ومعدات مكاتبأثاث 
  0 0 0 ثروة حيوانية
 2292 200560 422221220 422000000 نفقات تأسيس
 3593 50656602 200012911 440420000 رواتب وأجور

 1484 11111515 057145213 054555555 المجموع
 5111 لعام الهيئة في (إدارية–فنية-بحثية)العاملة  القوى  سادسا :

 :الصفةالفني بحسب البحثي و توزع الكادر  5-1
 العدد التوصيف
 200 باحث

 00 مساعد باحث أول
 404 مساعد باحث

 210 قائم باألعمال معاون 
 222 حملة ماجستير غير موصفين
 002 مهندسين غير موصفين

 :توزع العاملين في الهيئة حسب الحالة التعليمية -5-4
 العدد الشهادة
 210 دكتوراه  
 440 ماجستير

 2012 إجازات جامعية
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 حسب االختصاص جامعيةتوزع العاملين الحاصلين على اإلجازات ال -5-0
 العدد الشهادة

 2420 هندسة زراعية
 40 اقتصاد
 40 حقوق 

 42 كهرباء ومكانيك
 90 هندسة مدنية
 40 طب بيطري
 222 أخرى

 1012 المجموع

 حسب االختصاص: )المراحل فوق الثانوية( هدمعتوزع العاملين الحاصلين على شهادة  -5-5
 العدد اسم المعهد
 9 معهد حراج
 0 معهد إحصاء
 212 معهد زراعي
 40 معهد بيطري
 22 معاهد هندسية
 92 معهد تجاري

 222 أخرى
 412 المجموع

 ة:ثانويتوزع العاملين الحاصلين على شهادات ال -5-7
 العدد الشهادة

 201 ثانوية عامة
 0 ثانوية تجارية
 91 ثانوية بيطرية
 10 ثانوية زراعية
 24 ثانوية صناعية

 29 أخرى
 321 المجموع

 :التعليم األساسيالعاملين الحاصلين على شهادات  -5-1
 العدد الشهادة

 2412 إعدادية وما دون 
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 :5111أهم المنجزات العلمية في الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية لعام  - بعا  سا
 :إدارة بحوث الموارد الطبيعية -5-1

 .14، والدكتوراه 51، والماجستير 4وأبحاث المشاريع  %51ونسبة التنفيذ  41والمنفذ  15عدد البحوث 
 وهي كما يلي:

طة في مح اختبار إنتاج عدة أصناف من الكرمة األرضية المطعمة على أصول مرة للري التكميلي تجربة
حيث اظهرت النتائج من حيث تأثير التفاعل بين الري والصنف في وزن المختارية بمركز بحوث حمص : 

العنقود بينت النتائج أن صنف )سلموني( المروي والبعل تفوق علي باقي األصناف سواء المروية أو البعل 
و قدمت سقايتان للتجربة، األولى  %5دباسي  وبداللة معنوية على مستوى  –حفرزلي  -قرواني –دباسي 
/هـ( في السقاية 3م 360شهر تموز، والثانية في منتصف تموز. وبلغت كمية المياه المقدمة ) في بداية
 الواحدة.

ري سطحي  -مرشات صغيرة  - GRدراسة  الكفاءة  الحقلية  لطرق  الري  المختلفة على الفول )
 جودو حيث بينت النتائج  في محطة المختارية بمركز بحوث حمص تحت ظروف الري الناقص تقليدي(
 ى معنويةمستو  الحقلية و باقي طرائق الري عند السعةمن  %55معنوية بين طريقة الري بالتنقيط  فروق 

 3/هـ وعدد سقايات 3م 2335/هـ والسقايات الفعلية المقدمة 3م 3125وبلغ االحتياج المائي الكلي  5%
 % 53ت الزيادة في المردودكما بلغ 0922وبكفاءة استخدام  % 20/ هـ وبلغت كفاءة الري 3م 350بمعدل 

 ىمستو  عندوجد فروق معنوية من السعة الحقلية  ومن حيث  االنتاج  ي %65مقارنة مع المعاملة المائية 
 55 المعاملة المائية األولى هيالمائية واألفضل ت المعامالوباقي  % 55المائية األولى ة بين المعامل 5%
ثم  % 35 تليها المعاملة المائية الثانية طن/هـ, 39500حيث بلغ متوسط إنتاجها  السعة الحقليةمن  %

 . % 65 المعاملة المائية الثالثة
لجدولة الري وتحديد االستهالك المائي لبعض المحاصيل واألشجار   Cropwat 8تقييم برنامج بحث 

 CropWat  8 forنامج جريت هذه الدراسة بهدف تقييم بر : المثمرة  المزروعة في غوطة دمشق

Windows  وقد ل، والمحاصيفي حساب االحتياجات المائية وجدولة الري بالنسبة لبعض األشجار المثمرة
نطقة غوطة م بحوث الري بالنشابية ضمن محطةفي تم التقييم باستخدام بيانات تجارب حقلية منفذة مسبقا  

تهالك بمقارنة نتائج قيم االس  ة الصفراء، وذلكألشجار المشمش والزيتون ومحصولي البندورة والذر دمشق 
نسبة زيادة في القيمة المقدرة عن القيمة الحقيقية بال، بينت النتائج  المائي الصافي وعدد السقايات المقدمة
( بالنسبة  للبندورة، وكانت %13( بالنسبة للمشمش حتى )%2لالستهالك المائي بنسبة تتراوح من )

حسب برنامج   paired samples t testباختبار  قيم المقدرة والقيم الحقيقيةمتوسطات الفروق بين ال
SPSS توى تشير الى عدم معنوية تلك الفروق على مس للقيم المتحصل عليها من البرنامج والقيم الحقيقية
حظ لو  كما ،بالنسبة لكل من المشمش والزيتون والذرة ،أما البندورة فكانت تلك الفروق معنوية %5المقارنة 
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ان التفاوت في البندورة ك أما، بالنسبة للمشمش والزيتون والذرة وجود تطابق في عدد السقايات بنسبة كبيرة 
 ، بين قيم البرنامج والقيم البحثيةقيم معامل المحصول بسبب اختالف  سقايات 0عدد السقايات بمقدار 

والذي  Eل ، بلغت قيمة المعاممقبولة إلى حد كبير محاكاة البرنامج لمنحنى التغير في رطوبة التربةوكانت 
بالنسبة  0935-0903-0952-0925كما يلي : Nash-Sutcliffe coefficientكفاءة النموذج يعبر عن 

الذرة على التتالي ، وهي قيم تدل على قوة تنبؤيه عالية جدا  بالنسبة  -البندورة  -إلى المشمش الزيتون 
 دة بالنسبة لمحصولي البندورة والذرة .المشمش والزيتون، وجي رألشجا

 

 منطقة وى مست على والفالحة الطبوغرافي بالميل وعالقته المائي الزراعية التربة انجراف درجات تصنيف
استنباط مخطط األحواض والمسيالت من نموذج االرتفاع الرقمي  بيانات: قاعدة تخطيط/ الجبل ظهر

 لمنطقة ظهر الجبل

 
 الرقمي لألحواض الساكبة والطبوغرافيانموذج االرتفاع 

 

نتاج نمو على المياه حصاد تقانات تأثير  (5111-5115: )السويداء التفاح أشجار وا 
  تصنيف الميول الطبوغرافية والمساحات و  ،لموقع الطبنة الخامسة 2/1000إعداد مخطط طبوغرافي تفصيلي دقيق تم

. افيلدرجة الميل الطبوغر  عماق الترب تبعا  أ كما تم توزيع  ،المزروعة لكافة الحقول ولموقع البحث بشكل خاص
 سم. 60 مساو  إلى عمق تربة وسطي، و % 21و 2وجود منطقتي ميل طبوغرافي فاتضح 

 :وقطر التقنية %21و 2من خالل تنفيذ معاملتين للميل الطبوغرافي  في مجال الرطوبة الوزنية المخزنة في التربة 
 الرطوبة لوحظ ازديادالشاهد  معاملةإلى  متر إضافة 295

 %2مقارنة بالميل  %21الميل  التربة علىالمخزنة في 
. % 1292 ،2595التوالي وكان المتوسط السنوي على 

ازدياد الرطوبة الوزنية للتربة بشكل ملحوظ على كما لوحظ 
معامالت حصاد المياه مقارنة بالشاهد حيث بلغت 

 .%22لشاهد وعلى ا %10كمتوسط سنوي على التقنيات 

ً

 
الطبوغرافي مخطط ثالثي األبعاد مع الميل 

 الجريان السطحي واتجاهات
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 بحث إعداد خارطة الحزام البيئي للزيتون في سوريا وتحديد مناطق انتشاره واألصناف المالئمة لكل منطقة:
تم الحصول على بيانات توزع أشجار الزيتون ومساحة وعدد األشجار المعتمدة من قبل وزارة الزراعة وتم تدقيق البيانات من 

للمساحات المزروعة مع عدد األشجار،  ArcGISمكتب الزيتون ويتم العمل على إنشاء قاعدة بيانات جغرافية على برنامج 
 مراض التي تصيب شجرة الزيتون واالستعانة بتقارير لجان الزيتون.باإلضافة إلى بيانات انتشار اآلفات واأل

وقد أنتجت خرائط توزع أشجار الزيتون ومساحة وعدد األشجار واإلنتاج على مستوى المحافظة باالعتماد على بيانات عام 
 .  كما تم إنتاج خارطة إنتاج الزيتون على مستوى المنطقة مصنفة إلى فئات كما يلي:1022

 

 
 

 :SWEAPبحث تحديد الطريقة المثلى لمكافحة انجراف التربة المائي في المنطقة الساحلية باستخدام نظام الـ 
حديد وكل موقع يحتوي تجربة مختلفة، كما تم ت جرى العمل بموقع مزار القطرية بمحافظة الالذقية، حيث تم تحديد عدة مواقع

وتم تحميلها  ArcGIS، وُرسمت حدود التجارب بواسطة برنامج GPSهذه التجارب بواسطة جهاز تحديد المواقع الشامل 
 على الصورة الفضائية كما في الشكل:

 
 كما تم تحديد االرتفاعات لرسم خطوط الكونتور لالستفادة منها في كل تجربة كما يلي:
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بة وارتفاعها لدراسة كمية التر  وبعد إنشاء األقواس الهاللية حول األشجار تم التحقق من إحداثيات مواقع أشجار الزيتون 

 المنجرفة وتقديرها.
 ئي.األرز الهوا –بحث اختيار األماكن المثلى للزراعات البديلة باستخدام تقنيات االستشعار عن بعد والعلوم الرافدة 

سهل و   طرز من أصناف األرز الهوائي بهدف اختيار األماكن المثلى للزراعات البديلة في محافظة طرطوس 22تم زراعة 
عكار خصوصا   ومنطقة زاهد على وجه التحديد كونها تعاني من ارتفاع مستوى الماء األرضي حيث أن نجاح هذه الزراعة 

 هكتار 3000سيعطي إمكانية التوسع في زراعتها في سهل عكار الذي يبلغ مساحته تقريبا   
في حين  كانت طن/ه،   6.160باإلنتاج على جميع األصناف األخرى حيث بلغ كمية اإلنتاج   Nerica 11تفوق الصنف 

. وقد بلغ االحتياج طن/ه 1.650حدود بانخفاض إنتاجه حيث بلغ  كمية اإلنتاج ب  IAPAR  9اخفض كمية إنتاج للصنف
 /ه.3م 20602المائي لمحصول الرز الهوائي عند الري بالتنقيط 
تاج طن/هـكمية األن الصنف  

Luxor 5.170 

Nerica 11 6.160 

Nerica 12 5.560 

Nerica 6 3.130 

Nerica 9 5.190 

LB 96 4.850 

GZ8450 4.670 

Nerica 4 4 

IRRI 1 2.220 

IRRI 2 2.450 

IRRI 3 2.220 

GZ 182 4 

LB469PB08 3.410 

IAPAR 9 1.650 

Sakha 104 4.440 

GZ 8452 2.910 

GZ 5121 3.110 

Giza 178 2.110 

IET 1444 3.650 
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 ، جيولوجيا، تربة، استعماالت اراضي(:)طبوبوغرافيا 1:11111الخارطة الرقمية الزراعية لمنطقة منبج مقياس  وضع
 2/50000 الباب مقياسهلمن، منبج، نبغة، اربعة، والرقع:  20200000تم العمل على رقعة الباب الطبوغرافية مقياس 

 
 )خطوط تسوبة، تجمعات سكنية، مسيالت( 20200000رقمنة كل السمات االساسية في رقعة الباب  تمت

 سيتم تنفبذ االعمال التالية في المرحلة المقبلة:
 2050000رقمنة خطوط التسوية، التجمعات السكنية، الحدود االدارية، المسيالت، االنهار في بقية الرقع مقياس 

 واستعماالت االراضي للمنطقة الساحلية من سورية: خريطة الغطاء االراضي وضع
يتم العمل على الرقع الطبوغرافية التالية: الالذقية، بانياس، طرطوس وذلك من أجل تحديد الحدود الغربية للحوض بشكل 

 دقيق كالتالي:
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 كما تم اعداد خرائط منطقة التدريب ضمن حوض نهر رميلة التالية:
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 وضع خريطة الغطاء االراضي واستعماالت االراضي للمنطقة الوسطى من سورية:
التالية: الحاجب، بردة، سراقب، ادلب، جسر الشغور، اوردو، رملة، أبو الضهور،  2050000يتم العمل على رقع مقياس 

الغاب، ، القرداحة، عقيربات،  جرجناز، معرة النعمان، شمال الغاب، الحفة، السعن، الحمرا، حمدانية، خان شيخون، جنوبي
 السلمية، شرقي حماه، غربي حماه، مصياف، قدموس، التالية:

 
  تم العمل على مرئية فضائية نوع Landsat   التالية: (36 ,173)ذات الرمز  1023التقاط 
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عالف عالجة مشكلة نقص األمشروع االستفادة من نواتج تقليم الزيتون كأعالف بديلة في تغذية المجترات كأحد الحلول لم
 وذلك بالتعاون مع مشروع تطوير الثروة الحيوانية حيث تم انتاج الخرائط التالية:وارتفاع اسعارها: 
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دراسة استجابة حبة البركة لمستويات مختلفة من التسميد األزوتي والفوسفوري في منطقة االستقرار 
 األولى )القامشلي(

تتأثر إنتاجية حبة البركة بتباين مستويات مختلفة من التسميدين األزوتي والفوسفوري حيث بلغت أعلى 
وازدادت بزيادة الجرعات التسميد الفوسفوري عند نفس مستوى   N7.5إنتاجية لمعامالت التسميد األزوتي 
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على التوالي   P2.5   P7.5( عند مستوي التسميد الفوسفوري  635،  612التسميد األزوتي حيث بلغت )
وتفوقت معنويا  على كافة معامالت التسميد األزوتي والفوسفوري مما يعطي نتيجة بأهمية التسميد األزوتي 

 لحبة البركة كونها نبات عطري.
 :القصير منطقة ظهرتقيم التشجير الحراجي وآثاره بيئيا وسياحيا في بحث 

(، %5)+  %509026نسبة التغطية الكلية بلغت متوسطا  قدره  أظهرت النتائج أنالنباتية: التغطية الكلية 
 (.%5)+ %11العشبية  ةالنباتيمن ناحية اخرى بلغ متوسط التغطية  .كما في الشكل وتوزعت

 
 متوسط التغطية النباتية لالنواع المشجرة في الموقع.يوضح الشكل 

 التالي:مجموع القياسات الحراجية في الشكل تم تبويب 

 
 القياسات الحراجية متوسط

 
 تقنية الزراعة الحافظة في نسبة التجمعات الترابية في منطقة االستقرار األولى: تأثير

تبين النسب المئوية ألقطار التجمعات الترابية المأخوذة من معامالت التجربة ارتفاع في نسبة التجمعات 
سم حيث وصلت نسبتها  25-0ظة في األفق ملم في معاملة الزراعة الحاف 1الترابية التي تزيد أقطارها عن 

ووصلت نسبة التجمعات الترابية التي أقطارها  %2392بينما لم تتجاوز في الزراعة التقليدية  %1293الى 
في  % 3195في الزراعة الحافظة مع حرث عميق ولم تتجاوز  %3692ميكرون الى  200ملم و 1ما بين 

 بقية معامالت التجربة



 الصفحة                                    1025تقرير الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية لعام 
 

15  

 
 

 أضافة حمأة الصرف الصحي على حالة المادة الدبالية:بحث تأثير 
بينت النتائج أن الحمأة المستخدمة تتصف بدرجة تفاعل متعادلة وبكونها غنية نسبيا  باالزوت,أدت أضافة 
ــاهد ولم يالحظ فرق في  ــ الحمأة للتربة الى زيادة معنوية في محتوى المادة العضــــوية في التربة مقارنة بالشـ

ــويـة في التربـة في المعاملتين  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ دة جافة, لوحظ ازدياد محتوى طن/هكتار ما 00, 10محتوى المـادة العضــ
ــاهد  20المـادة الـدبـاليـة في المعـاملـة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــميد المعدني بدون حمأة مقارنة بالشــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ طن/هكتـار وفي معاملة التســ

ــافة الحمأة من دبال  10,00وبالمعاملتين  ــ طن/هكتار مادة جافة, لوحظ تغير في نوع الدبال مع ازدياد أضـ
ــــ وكانتل هيوميني, فولفاتي الى دبال فولفاتي هيوميني ومن ثم دبا ــ ــ ــ ــ ــ ــعيفة في الشــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ اهد درجة التدبل  ضــ

ــميد المعدني ولوحظ  00, 10, 20والمعامالت  ــ ــ ــ ــ ــعيقة جدا في معاملة التسـ ــ ــ ــ ــ طن/هكتار في حين كانت ضـ
 أيضا أنخفاض درجة التدبل مع أزدياد كمية الحمأة المضافة.

0

50

<20>20>75>106>355>425>850>900مم2<اقطار

سم   11-1توزع التجمعات الترابية في األفق النسبة المئوية  ل

زراعة تقليدية  زراعة تقليدية مع حرث عميق

زراعة بدون فالحة زراعة بدون فالحة مع حرث عميق
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 إدارة بحوث المحاصيل: -7-2
 .%45ونسبة التنفيذ  154والمنفذ  141عدد البحوث 

ــم  ــ ــيل للموســ ــ ــــوث المحاصـ ــنوي إلدارة بحــ ــ ــــر السـ ــذيتين  2014-2015يعكـــــس التقريــ ــ ــين التنفيــ ــ ــــع الخطتــ واقـ
ــتوية  ــ ــــق  –)الشــ ــ ــــي تعيـ ــاكل التــ ــ ــة للمشــ ــ ــ ــــول العلميـ ــاد الحلــ ــ ــــي إيجــ ــ ــاهمة فـ ــ ــــعت للمســ ــــي وضــ ــ ــيفية( والتـ ــ الصــ

ــة  ــ ــ ــ ــادة كميـ ــ ــ ــــى زيــ ــ ــ ــا إلـ ــ ــ ــــعى جميعهــ ــ ــ ــــي تسـ ــ ــا اإلدارة والتــ ــ ــ ــــل عليهــ ــ ــ ــــي تعمـ ــ ــيل التــ ــ ــ ــ ــــي للمحاصـ ــ ــاج الزراعــ ــ ــ اإلنتــ
 وكانت أهم المنجزات على النحو التالي: ية اإلنتاج في وحدة المساحة بالوسائل المختلفة.ونوع

 :2014-2015للموسم  موزعة حسب األقسامعدد البحوث المخططة والمنفذة 

 مالحظات نسبة التنفيذ % منفذ مخطط القسم أو الدائرة

 - 10 291 142 قسم الحبوب
 - 10 200 220 قسم البقوليات

 - 200 20 25 الشوندر السكريقسم 
 - 12 20 16 قسم المحاصيل الزيتية
 - 14 49 25 قسم الحزم التكنولوجية
 - 200 41 2+  28 قسم بحوث الذرة

  14.0 941 300 المجموع

 :2014-2015حسب المحاصيل للموسم  التجارب المنفذةاألبحاث و توزع 

 التجارب المنفذة التجاربعدد  عدد األبحاث المحصول عدد األبحاث القسم

 201 الحبوب
 53 القمح القاسي

201 
202 

 65 32 القمح الطري
 56 50 الشعير

 220 البقوليات

 00 الحمص

250 

61 
 30 10 العدس
 35 12 الفول

 16 12 األعالف
 25  25 الشوندر  الشوندر

 26 الزيتية
 - العصفر

26 
 

 6 6 فول الصويا
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 التجارب المنفذة التجاربعدد  عدد األبحاث المحصول عدد األبحاث القسم

 3 3 السمسم
 5 5 الفول السوداني
 1 1 دوار الشمس

الحزم 
 التكنولوجية

13 

 5 القمح

13 

5 

 0 1 الشعير

 2 2 العدس

 5 3 الحمص

 21 21 الزراعة الحافظة

 
 
 الذرة
 

15 

 21 الذرة الصفراء

53 

13 

 6 3 الذرة السكرية
الذرة البيضاء 
والدخن وحشيشة 

 السودان
23 10 

 21 21 2 الكينوا
 

كغ/ه ومن مادة التبن  2221إنتاجية الصنف الحبية  تبلغ البذرة: ةصغير  0اعتماد صنف العدس إدلب 
، وفي إنتاج %24 4كغ/ه، محققا  بذلك زيادة مئوية في اإلنتاج الحبي عن الشاهد المحلي إدلب 9220

المادة الغذائية الغنية بالبروتين والضرورية لنمو . يساهم الصنف المعتمد في تامين %10.37مادة التبن 
وتطور السكان من جهة، وتأمين المادة العلفية للثروة الحيوانية من جهة أخرى بما يحقق االكتفاء الذاتي 

 ويخفض كمية االستيراد الخارجي.
على  %1تاج  كغ/هـ، محققا  زيادة في اإلن 9412 تبلغ إنتاجيته : 2اعتماد صنف الفول السوداني سوري 

، كما ويتمتع بأعلى نسبة زيت وقدرها %20وبنسبة زيادة عامة , على الشاهد ساحل %40الشاهد سوري و 
 .على الشاهد ساحل% 21.0على الشاهد سوري و  % 40وبنسبة زيادة  91.20%

على  %9محققا  زيادة في اإلنتاج  طن/هـ  8.18إنتاجيته الحبية  :1اعتماد صنف الذرة الصفراء سلمية 
لون الحبوب أبيض ومالئم ، %29.0وبنسبة زيادة عامة  2على الهجين باسل  %42و  04الشاهد غوطة 

 للزراعة التكثيفية، مما يساهم في توفير مادة العلف المركز لصناعة الدواجن والثروة الحيوانية في القطر.
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 اآلثار اإليجابية للزراعة الحافظة:
كغ/ه(  5120125110يوجد فروق معنوبة بين معدالت البذار المدروسة لمحصول الشعير )ال  -

كغ/ ه وبزيادة تقدر بحوالي  1060كغ/ د المرتبة األولى بالغلة الحبية وبإنتاجية قدرها  5واحتل المعدل 
 عن بقية المعدالت المدروسة.% 5، 5، 5

كغ/ه(  5120125110لمحصول العدس )ال يوجد فروق معنوبة بين معدالت البذار المدروسة  -
كغ/ ه وبزيادة تقدر بحوالي  2103كغ/ د المرتبة األولى بالغلة الحبية وبإنتاجية قدرها  20واحتل المعدل 

 كغ/ هـ(. 10125، 5عن بقية المعدالت المدروسة )% 20، 5، 3

المتوسط بكر و تبين النتائج إمكانية الزراعة المبكرة في محصول الشعير حيث تفوق الموعد الم -
/ كانون األول وبزيادة قدرها  25/ تشرين ثاني، على الموعد المتأخر 22/تشرين أول، وبتاريخ 13وبتاريخ 

 عن الموعد المتأخر.  53%

/ كانون األول لمحصول العدس تفوق معنويا  على الزراعة المتأخرة  26يتبين بأن الزراعة بتاريخ  -
 ،%33فظة وبزيادة قدرها في شهر شباط عند تطبيق الزراعة الحا

 وال ينصح بالزراعة في شهر تشرين الثاني لمحصول العدس.
سم( في زراعة محصول الشعير  00، 15، 10ال يوجد فروق معنوية بين أبعاد المسافة المدروسة ) -

 كغ/ه( على التوالي. 2023، 2023، 2030وبإنتاجية قدرها )

سم( في زراعة محصول الشعير  00، 15، 10المدروسة )ال يوجد فروق معنوية بين أبعاد المسافة  -
 .كغ/ه( على التوالي 2023، 2123، 2130وبإنتاجية قدرها )

 : كميات نويات األصناف المعتمدة المسلمة للمؤسسة العامة إلكثار البذار
 :المعتمدة التالية من نويات األصناف كغ 60المؤسسة العامة إلكثار البذار  تم تسليم

ــ 23 ــ ــ ــ ــــنف قمــ ــ ــ ــــي، صــ ــ ــ ــــري،  21ح قاســ ــ ــ ــــح طــ ــ ــ ــــنف قمــ ــ ــ ــعير،  20صــ ــ ــ ــ ــناف شــ ــ ــ ــ ــــدس،  2أصــ ــ ــ ــــنف عــ ــ ــ  3صــ
 حمص. أصناف
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 إدارة بحوث القطن:-7-3
 :%51.1وبلغت نسبة التنفيذ  30 والمنفذة 44 بحوث والتجارب المخططةلدراسات والبلغ عدد ا

 :نتائجأهم ال
 :منتهيةالـ نتائج التجارب غير 1

 :األصنافقسم التربية والمحافظة على  :أوال  

مركز البحوث ( في 2المعتمدة رقم ) األصناف مع التربية برامج من المنتخبة السالالت مقارنة تجربة •
ساللة ناتجة عن  29ومدخال  وراثيا    18حيث تضمنت التجربة دراسة مقارنة  العلمية الزراعية بحماة.

 .في سوريةبرامج التربية مقارنة مع األصناف الخمسة المحلية المعتمد زراعتها 
غ بين التراكيب الوراثية الداخلة /لصفة المردود معنوية  أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي عدم وجود فروق 
تفوقا  غير معنويا  بالمردود على باقي الرموز والجدول  9في الدراسة، حيث أظهرت الساللة ذات الرمز 

 :النتائج يبين التالي
 المعامالت الرمز

لخط الوسطي لكل وزن القطن المحبوب ل

 غ/مدخل
 د/المردود كغ

 a 1140 304.00 187ساللة  × 118حلب 116 1

 a 1328 354.13 187ساللة  × 118حلب 148 2

 a 1123 299.47 187ساللة  × 118حلب 167 3

 a 1090 290.67 187ساللة  × 118حلب 136 4

 a 882 235.20 187ساللة  × 118حلب 143 5

 a 1193 318.13 2زيتا  × 22ديرالزور 169 6

 a 1318 351.47 22ديرالزور  × 53ساللة 5 7

 a 1197 319.20 22ديرالزور  × 53ساللة 27 8

 a 1473 5رقة  × 53ساللة 71 9
392.80 

 a 1182 5رقة  × 53ساللة 78 10
315.20 

 a 1298 5رقة  × 53ساللة 81 11
346.13 

 a 907 5رقة  × 53ساللة 94 12
241.87 

 a 838 90حلب  × 118حلب 67 13
223.47 

 a 1127 118حلب  14
300.53 

 a 1287 90حلب  15
343.20 

 a 1047 33/1حلب  16
279.20 

 a 1087 5رقة  17
289.87 

 a 1368 22ديرالزور 18
364.80 

LSD%5  666.2  

cv%  34.6  
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مركز  في:(2) رقم المعتمدة المحلية األصناف مع التربية برامج من المنتخبة السالالت مقارنة تجربة •
ناتجة عن ساللة  22مدخال  وراثيا   19تضمنت التجربة دراسة مقارنة   .البحوث العلمية الزراعية بحماة

 .مع األصناف الخمسة المعتمد زراعتها في سوريةمقارنة  برامج التربية
غ بين /فروق معنوية بالمردودوجود   Genstatأظهرت نتائج التحليل اإلحصائي بواسطة برنامج     

تفوقا  معنويا  على الرموز  (د/كغ 440.53)12التراكيب الوراثية الداخلة في الدراسة حيث أظهر الرمز 
وغير معنويا  على باقي الرموز ، بينما كان على التوازي مع الصنف القياسي  13،19،18
د /غ والمردود بالكغ/لكل مدخل والجدول التالي يوضح وزن القطن المحبوب للخط الوسطي33/1حلب

 :للمدخالت الوراثية الداخلة بالتجربة
 المعامالت الرمز

وزن القطن المحبوب للخط الوسطي لكل 

 غ/مدخل
 د/المردود كغ

1 38 (T105  ×  90حلب) ab 1077 287.20 

2 8 (T105  ×  90حلب) ab  1383 368.80 

3 27 (T105  ×  90حلب) ab 1218 324.80 

4 23 (T105  ×  90حلب) ab 1165 310.67 

 ab 1243 331.47 (76بالمو  ×بروميز )11 5

 ab 1522 405.87 (76بالمو  ×بروميز )16 6

 ab 1192 317.87 (76بالمو  ×بروميز )46 7

 ab 1253 334.13 (76بالمو  ×بروميز )45 8

9 2-3(503 M ×  90حلب) ab 1267 337.87 

10 8-11(503 M ×  90حلب) ab 1187 316.53 

11 24-83(503 M ×  90حلب) ab 1275 340.00 

12 43-115(503 M ×  90حلب) a 1652 440.53 

13 55-136(503 M ×  90حلب) b 972 259.20 

 ab 1288 343.47 (22ديرالزور × 90حلب) 19-30 14

 ab 1445 385.33 118حلب  15

 ab 1173 312.80 90حلب  16

 a 1602 427.20 33/1حلب  17

 b 915 244.00 5رقة  18

 b 965 257.33 22ديرالزور 19

LSD%5  504.5  

%CV  24.3  

 

عشرة مدخالت تمت مقارنة 9 مركز البحوث العلمية الزراعية بحماة في: األجنبية األصناف مقارنة تجربة •

 (9زراعتها في سوريةخمسة أصناف قطن أجنبية مقارنة مع خمسة أصناف قطن محلية معتمد )وراثية 
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عدم وجود فروق معنوية بين التراكيب الداخلة في  Genstatأظهرت نتائج التحليل اإلحصائي بواسطة برنامج 

ثم تاله كالً من الصنفين  (د/كغ325.87  )بأعلى مردود  22التجربة  1حيث تميز الصنف المحلي ديرالزور

 :والجدول التالي يوضح ذلك د/كغ323.47)بمردود    Liderو  (كغ د 324.53)بمردود ST 468األجنبيين 

 د/المردود كغ غ/المتوسط  المعاملة  الرمز 

1 Campo 1148 a 306.13 

2 Fantom 988 a 263.47 

3 Lider 1213 a 323.47 

4 ST 468 1217 a 324.53 

5 Ozbek 100 945 a 252.00 

 a 224.00 840 118حلب  6

 a 309.33 1160 90حلب  7

 a 302.13 1133 33/1حلب  8

 a 253.33 950 5رقة 9

 a 325.87 1222 22ديرالزور 10

LSD%5  591.9  

CV %  31.9  

مركز البحوث العلمية الزراعية في  :118حلب المعتمد المحلي القطن صنف على التشعيع أثر دراسة •
 ،200معامالت  بثالثةغاما ألشعة 118تم تعريض بذور صنف القطن حلب رملة.بالغاب ـ محطة جب 

250، 300 KRومن ثم تم زراعة بذور ،(M3) كل مستوى  وتم قطاف مستوى،دونم لكل  0.5 بمساحة
والتغيرات  (M4)بنفس الطريقة لتقييم  2016على البذور لزراعتها في موسم  وحلجه للحصولعلى حدا 
 الحاصلة.

 النوعـي التهجيــن باستخدام القطــن في التكنـولوجيــة للمواصفــات الوراثـي التحسـين •
(G.barbadense×G.hirsutum ) مركز البحوث العلمية الزراعية بحماة في  :الثالث الجيل. 

شملت الدراسة عدد من النباتات الفردية المنتخبة في جيلها الثاني حيث زرع كل نبات على  خط  بطول 
تم قطاف كل خط على حدا ليتم   .سم30النباتات في الخط الواحد وبين سم 75م ،والمسافة بين الخطوط 5
رسال الشعر إلى مختبر التيلة لمعرفة المواصفات التكنولوجية للشعر وذلك بغية انتخاب أفضلها  جهحل وا 

دخالها في تجارب العشائر في الموسم القادم   .2016وا 
:F1 البيئية لإلجهادات ومتحملة بالنضج مبكرة أصناف تربية • مركز البحوث العلمية  في

يهدف هذا البحث إلى دراسة ظاهرة قوة الهجين لصفتي المردود والتبكير لخمسة طرز   .الزراعية بحماة
وخمسة طرز وراثية مدخلة  (G73، 124، ساللة  5، رقة 118، حلب 22ديرالزور)وراثية كأمهات 

Candy ،Fantom  ،Stonvil 468)كآباء    ،  Niab 78   ، Ozbek 100). 
 يلي:ويمكن تلخيص أهم النتائج المتحصل عليها كما   
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 × 22ديرالزور)أظهرت الهجن :أـ قوة الهجين لصفة المردود بالنسبة لمتوسط األبوين ولألب األفضل
Candy)  و(5رقة × Candy) و( 118حلب × Fantom) و(5رقة × Ozbek 100)  قوة هجين

 .موجبة قياسا  لمتوسط األبوين ولألب األفضل لكن بدون معنوية 
معنوية وسالبة قياسا  لمتوسط األبوين  (G73) × Niab 78كانت قوة الهجين بالنسبة للهجين  

 118حلب)، بينما كانت قوة الهجين للهجين (-60.5)وعالية المعنوية وسالبة لألب األفضل  (-55.6)
× Ozbek 100) (-49.3)وسالبة قياسا  لألب األفضل  نويةمع ( 

 المعامالت الهجين

قوة الهجين قياسا  لمتوسط 

 %األبوين 

 

 %قوة الهجين لألب األفضل 

 

 

 Candy 11.8 5.7 × 22ديرالزور 1

 -Candy 27- 32.9 × 118حلب 2

 Candy 18.4 6.9 × 5رقة 3

 -Candy 7.6- 15.3 × 124ساللة 4

5 G73 × Candy 30.4- 33.8- 

 -Fantom 0.0 17.7 × 22ديرالزور 6

 Fantom 7.1 1.05 × 118حلب 7

 -Fantom 16.1 7.6 × 5رقة 8

 -Fantom 20.9- 25.7 × 124ساللة 9

10 G73 × Fantom 5.8 12.0- 

 -Stonvil 468 26.3- 37.7 × 22ديرالزور 11

 -Stonvil 468 10.1- 32.2 × 118حلب 12

 -Stonvil 468 53.0- 58.6 × 5رقة 13

 -Stonvil 468 0.6 23.9 × 124ساللة 14

15 G73 × Stonvil 468 14.8 3.5- 

 -Niab 78 19.8- 29.1 × 22ديرالزور 16

 -Niab 78 22.5- 23.9 × 118حلب 17

 -Niab 78 2.3 16.8 × 5رقة 18

 -Niab 78 25.0- 26.1 × 124ساللة 19

20 G73 × Niab 78 *55.6- ** 60.5- 

 -Ozbek 100 22.9- 28.4 × 22ديرالزور 21

 -Ozbek 100 37.8- * 49.3 × 118حلب 22

 Ozbek 100 11.7 8.9 × 5رقة 23

 -Ozbek 100 18.4- 33.3 × 124ساللة 24

25 G73 × Ozbek 100 25.9- 31.5- 

L.S.D%5  553 640 

L.S.D%1  733 848 
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أظهرت معظم الهجن عدداً متقارباً باأليام بالنسبة لتفتح أول زهرة  وتراوحت القيم من :ب ـ التبكير 

أكثر إنتاجاً ومن أبكر األصناف بالنضج  (Fantom × 118حلب)يوماً وبشكل عام كان الهجين  60إلى57

 .لهذا يجب االهتمام بهذه  المجموعة الهجينة في األجيال الالحقة 

مركز البحوث  في: المركب التهجين باستخدام العالية الحرارة لدرجات متحملة أصناف تربية •

 Candy × 22ديرالزور ) هجينةخمس مجموعات   )زرعت نباتات الجيل األول  .العلمية الزراعية بالالذقية

 (Niab 78 × 22ديرالزورFantom  1G73 × Fantom  1 × 5رقة       Fantom  1 × 22ديرالزور 1

م 1 المسافات بين  1م 1 المسافة بين الخطوط 10طول الخط  خطوط لكل مجموعة هجينةبمعدل ثالثة (

سم ونفذ التهجين النصف التبادلي بين هذه المجموعات للحصول على عشرة هجن  30النباتات بالخط الواحد 

ة لتم قطاف الجوزات المهجنة لكل مجموعة حيث ستزرع وفق تصميم القطاعات العشوائية الكام .مضاعفة

 .بثالث مكررات لتقييم الجيل األول وإجراء عملية التلقيح الذاتي للحصول على بذار الجيل الثاني

مركز البحوث في : والتكنولوجية اإلنتاجية للصفات االئتالف على والقدرة الهجين قوة دراسة •

 1Fantom  1Niab 78  1Candy  133/1 حلب 90حلب )زرعت اآلباء تمت  .العلمية الزراعية بالالذقية 

م 1 والمسافة بين النباتات 1م 1 المسافة الفاصلة بين الخطوط  10بمعدل ثالثة خطوط لكل أب 1 طول الخط  (

 .ونتج عنه عشرة هجن  (مختبر ×ساللة )سم ونفذ برنامج التهجين بطريقة    30في الخط الواحد 

طاعات العشوائية الكاملة تم قطاف الجوزات المهجنة لكل مجموعة حيث ستزرع وفق تصميم الق   

 .بثالث مكررات لتقييم الجيل األول وإجراء عملية التلقيح الذاتي للحصول على بذار الجيل الثاني

 .مركز البحوث العلمية الزراعية بالالذقية في:118 حلب القطن صنف وتحسين إكثار •

  .مركز البحوث العلمية الزراعية بطرطوس  :90 حلب القطن صنف وتحسين إكثار8    

 منطقة السفيرة بمحافظة حلب   :5 رقة القطن صنف وتحسين إكثار8    

  .(ستخيرس)مركز البحوث العلمية الزراعية في محافظة الالذقية  :رصافة القطن صنف وتحسين إكثار •

  .(الجماسة)مركز البحوث العلمية الزراعية في طرطوس   G73 الساللة وتحسين إكثار •

  :النتائج

 (قطن محبوب)اإلنتاج بالكغ  موقع اإلنتاج الصنف

 270 محطة زاهد مركز بحوث طرطوس 90حلب 

 450 موقع دبا مركز بحوث الالذقية 118حلب

 رصافة
 موقع ستخيرس مركز بحوث الالذقية

20 

 35 محطة جماسة مركز بحوث طرطوس G73الساللة 
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مركز البحوث العلمية الزراعية بحماة 1 مركز  في الوراثي للبنك المدخلة األصناف بعض وإكثار دراسة

مدخالً وراثياً بهدف إكثارها والحفاظ على  25تم زراعة  البحوث العلمية الزراعية بالغاب جب رملة 

 .حيويتها وتم أخذ القراءات المورفولوجية مع إجراء عملية التلقيح لتأمين البذار لها

 : والمدخلة المحلية القطن أصناف بعض في الوراثية عالمالم تقدير •

مركز البحوث العلمية  في: القطن لمحصول الوراثية الطرز بعض أداء على الحرارة درجات تأثير •

 (122ديرالزور133/1حلب118حلب )تضمنت التجربة دراسة مقارنة ثالثة أصناف محلية  .الزراعية بحماة

1 حيث زرعت التجربة وفق تصميم القطاعات العشوائية  ( 1G73 1061124)وثالثة سالالت مبشرة 

والجدول التالي يبين إنتاجية  (2م3.5قطعة تجريبية 1 مساحة كل قطعة تجريبية  18)الكاملة بثالثة مكررات 

 :د للمتوسط /غ  والمردود كغ/المكررات

 
إنتاجية المكرر 

 غ/األول

إنتاجية المكرر 

 غ/الثاني

إنتاجية المكرر 

 غ/الثالث
 د/المردود كغ المتوسط المجموع

 202 708 2125 540 1145 440 118حلب

 221 775 2325 1035 860 430 33/1حلب

 279 975 2925 1050 900 975 22ديرالزور

 237 830 2490 1060 1040 390 106الساللة 

 296 1037 3110 1090 1050 970 124الساللة 

 ـ ـ ـ ـ ـ ـ G73الساللة 

L.S.D%5=1221 L.S.D%1=1781 CV=26 

عدم وجود فروق معنوية بالمردود بين األصناف  Genstatبينت نتائج التحليل اإلحصائي بواسطة برنامج 

تفوقاً غير معنوياً على كافة األصناف يليها الصنف  124المدروسة بالمردود حيث أظهرت الساللة 

 .2016وسوف يعاد تنفيذ التجربة في موسم  118وأخيراً حلب  33/1ثم حلب 106ثم الساللة  22ديرالزور

مركز البحوث العلمية الزراعية  في :المعتمدة القطن أصناف وبذور بجوزات المتعلقة الصفات بعض دراسة •

لقد جرت دراسات لتوصيف كل صنف من أصناف القطن التي جهزت لالعتماد ومن ثم  .بمحافظة حماة 

اعتمدت من قبل اللجنة الوطنية العتماد األصناف من حيث الباكورية 1 ارتفاع النبات 1 عدد األفرع 

 قالخضرية والثمرية وغيرها وكذلك الصفات اإلنتاجية والتكنولوجية 1واستكماالً لتلك الدراسات يجب التطر

إلى دراسة صفات أخرى متعلقة بالجوزات والبذور فمن الطبيعي أن يكون عدد البذور في كل جوزة أو في 

 .كل حجرة من حجر الجوزة الواحدة مختلف من صنف إلى آخر 

يهدف هذا البحث إلى استكمال تحديد وتثبيت هوية كل صنف من األصناف التي ستدرس بالبحث بالنسبة   

تم زراعة التجربة في مركز البحوث العلمية الزراعية بمحافظة حماة 1 التصميم   .ذ ورلصفات الجوزات والب

 صنف)أربعة أصناف :ثالثة مكررات 1 عدد األصناف :قطاعات عشوائية كاملة 1 عدد المكررات 

1 حيث تم أخذ خمسة نباتات من كل مكرر وكل نبات قسم إلى  (122ديرالزور 15 رقة190حلب118حلب



 الصفحة                                    1025تقرير الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية لعام 
 

35  

عدد الجوزات 1 عدد الحجرات 1 وزن القطن الشعر 1 وزن :ثالثة طوابق1 وتم دراسة الصفات التالية 

البذور1 عدد البذور وسيتم تقدير نسبة وزن الجنين إلى القشرة في البذور الحقاً 1والجدولين التاليين يبينان 

 :عدد الجوزات وعدد الحجرات بالجوزة في األصناف المدروسة 

 تالجوزا عدد

 22ديرالزور 5رقة 90حلب 118حلب صنف 

 17 15 13 17 1ن1م

 14 17 14 14 2ن1م

 16 15 12 13 3ن1م

 20 17 12 17 4ن1م

 14 18 14 14 5ن1م

 16.2 16.4 13 15 األول المكرر متوسط

 12 16 14 12 1ن2م

 10 17 12 14 2ن2م

 14 20 17 15 3ن2م

 18 14 4ن2م
17 

11 

 15 16 19 17 5ن2م

 12.4 17.25 16 14.4 الثاني المكرر متوسط

 17 19 17 14 1ن3م

 13 14 19 15 2ن3م

 12 15 17 16 3ن3م

 15 12 16 15 4ن3م

 14 13 15 14 5ن3م

 14.2 14.6 16.8 14.8 الثالث المكرر متوسط

 14.266 16.083 15.267 14.733 العام المتوسط

   

عدم وجود فروق معنوية لصفة عدد  Genstatأظهرت نتائج التحليل اإلحصائي بواسطة برنامج      

على كل األصناف المدروسة تفوقاً غير  5الجوزات بين األصناف المدروسة 1حيث تفوق  الصنف رقة

ة لصفة عدم وجود فروق معنوي Genstatأظهرت نتائج التحليل اإلحصائي بواسطة برنامج كما  .معنوياً 

على كل األصناف المدروسة تفوقاً  90عدد الحجرات بين األصناف المدروسة 1حيث تفوق  الصنف حلب
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ات وزن القطن بالنسبة لصف Genstatوقد بينت نتائج التحليل اإلحصائي بواسطة برنامج  .غير معنوياً 

 :وعددها ما يلي  الشعر ووزن البذور

 5ية بين األصناف الداخلة في الدراسة حيث تفوق الصنف رقةوجود فروق معنو :أ ـ وزن القطن الشعر 

تفوقاً معنوياً على  190 وكذلك تفوق الصنف حلب 22وديرالزور118تفوقاً معنوياً على الصنفين حلب

 . 22الصنف ديرالزور

ـ وزن البذور  ً  22على الصنف ديرالزور5يشير التحليل اإلحصائي إلى تفوق الصنف رقة :ب   .تفوقاً معنويا

ـ عدد البذور تفوقاً  90وجود فروق معنوية بين األصناف الداخلة في الدراسة حيث تفوق الصنف حلب :جـ 

  5تفوقاً معنوياً على الصنف رقة 1118 وكذلك تفوق الصنف حلب 22وديرالزور5معنوياًعلى الصنفين رقة

 :قسم المكننة :ثانيا  

الدوالب وأسنان محور السطل للبذار في البذارة  العالقة بين قطر فتحات قرص التلقيم وعدد أسنان محور •

  .مركز البحوث العلمية الزراعية بحماة في تجربة البذار اآللي)اآللية 

  :وكانت النتائج على النحو التالي 115/11  111/11 11/15تم تنفيذ الدراسة بثالثة معامالت وبنسب حركة  

 2.م/نبات 8.19الدونم  بكثافة نباتية  /كغ 1.925ذارمم استهلكت كمية ب13فتحة 11/15 :المعاملة األولى •

 2.م/نبات 12الدونم  بكثافة نباتية  /كغ 2.575مم استهلكت كمية بذار13فتحة  11/11 :المعاملة الثانية •

 2.م/نبات 14.06الدونم بكثافة نباتية  /كغ 3.283استهلكت كمية بذار  13فتحة  15/11 :المعاملة الثالثة •

مركز البحوث  في:الموضعي للقطن أثناء العزيق اآللي على كفاءة التسميد اآلزوتيتأثير التسميد  •

  .العلمية الزراعية بحماة

  :تم تنفيذ البحث بأربعة معامالت وكانت النتائج على النحو التالي

 .دونم/كغ 194.17دونم أعطت غلة /كغ50تسميد موضعي آلي بمعدل  :المعاملة األولى •

 .دونم/كغ 198.33دونم أعطت غلة /كغ50ميد يدوي نثر بمعدل تس :المعاملة الثانية •

 .دونم/كغ187.08دونم أعطت غلة /كغ35تسميد موضعي آلي بمعدل  :المعاملة الثالثة •

 .دونم/كغ 177.08دونم أعطت غلة /كغ35تسميد يدوي نثر بمعدل  :المعاملة الرابعة •

بأنه ال يوجد فروق معنوية بين المعامالت  Genstatوبين التحليل اإلحصائي للنتائج بواسطة برنامج      

حيث تفوقت المعاملة الثانية على بقية المعامالت تفوقاً غير معنوياً 1 وتفوقت المعاملة األولى على المعاملة 

 .الثالثة والرابعة والمعاملة الثالثة على المعاملة الرابعة تفوقاً غير معنوياً 

 (دونم/كغ35)ن كمية السماد اآلزوتي المسموح به في المعادلة السمادية م %70وبالتالي فإن إعطاء      

 .موضعي آلي لم تسبب نقص معنوي باإلنتاج مما هو عليه باستخدام كامل الكمية المسموح بها 

 :ـ دراسة أثر حمض الكبريت ومدة عملية حالقة بذور بعض أصناف القطن في نسبة اإلنبات3
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موسم )33/1حلب:صناف من بذور القطن المعتمد زراعتها في سورية وهي تم الحصول على أربعة أ     

1 من خالل إدارة 2013موسم )1118 حلب(2014موسم )122 ديرالزور (2014موسم)15 رقة(2013

تم حالقة كمية محددة من بذور أصناف القطن المذكورة أعاله باستخدام حمض و بحوث القطن مرحلة  أساس

 دقائق لتحديد نسبة اإلنبات  (5و  4و 3و  2و  1)على البارد وبأزمنة مختلفة 1.84الكبريت المركز بكثافة 

تبعاً لزمن الحالقة بحمض الكبريت المركز المستخدم  a   1b  1c1d  1eقسم كل صنف إلى مجموعات       

بذور غير محلوقة )بذرة باإلضافة إلى الشاهد  50دعلى التوالي وكل مجموعة تحوي 5د1 4د1 3د21د1 1

 .5م25تم انباتها من أجل تحديد نسبة وسرعة اإلنبات في حاضنة على درجة حرارة  ( fرمز لها بالرمز 

 .تم أخذ المالحظات يومياً وسجلت نسبة اإلنبات من أجل مالحظة تأثير كل معاملة على نسبة اإلنبات      

إنبات البذور المحلوقة وغير المحلوقة في األصناف  تبين الجداول التالية النتائج المتحصل عليها من      

 :المدروسة 

 5بذرة من صنف القطن رقة 50تأثير الحالقة على نسبة اإلنبات في  جدول 

 

 المجموعة
مدة المعاملة 

 بالحمض بالدقائق

الحرارة أثناء 

عملية الحالقة 

 بالدرجة المئوية

 

 عدد البذور المنبتة 

 

 أيام7 أيام 6 أيام5 أيام 4 أيام 3

a 1 29 33 47 47 47 47 

b 2 26 34 46 47 47 47 

c 3 28 40 47 47 47 47 

d 4 30 32 44 44 44 45 

e 5 30 32 45 46 46 46 

f 40 40 37 30 ــ ــ شاهد 

 

 22بذرة من صنف القطن ديرالزور 50تأثير الحالقة على نسبة اإلنبات في  جدول 

 المجموعة
مدة المعاملة 

 بالدقائقبالحمض 

الحرارة أثناء 

عملية الحالقة 

 بالدرجة المئوية

 

 عدد البذور المنبتة

 

 أيام7 أيام 6 أيام5 أيام 4 أيام 3

a 1 29 45 49 50 50 50 

b 2 26 48 50 50 50 50 

c 3 28 45 49 49 49 49 

d 4 30 44 49 49 49 49 

e 5 30 43 49 49 50 50 

f 48 48 48 40 ــ ــ شاهد 
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 118بذرة من صنف القطن حلب 50تأثير الحالقة على نسبة اإلنبات في  جدول 

 

 المجموعة
مدة المعاملة 

 بالحمض بالدقائق

الحرارة أثناء 

عملية الحالقة 

 بالدرجة المئوية

 

 عدد البذور المنبتة

 

 أيام7 أيام 6 أيام5 أيام 4 أيام 3

a 1 29 19 46 46 47 47 

b 2 26 22 46 46 47 47 

c 3 28 22 47 49 49 49 

d 4 30 25 45 45 46 46 

e 5 30 26 45 47 47 47 

f 40 40 35 17 ــ ــ شاهد 

 

 

 33/1بذرة من صنف القطن حلب 50تأثير الحالقة على نسبة اإلنبات في  جدول 

 

 المجموعة
مدة المعاملة 

 بالحمض بالدقائق

الحرارة أثناء 

عملية الحالقة 

 بالدرجة المئوية

 

 البذور المنبتةعدد 

 

 أيام7 أيام 6 أيام5 أيام 4 أيام 3

a 1 29 39 49 49 49 49 

b 2 26 42 50 50 50 50 

c 3 28 36 46 47 48 48 

d 4 30 44 49 49 49 49 

e 5 30 41 48 48 48 48 

f 42 42 41 39 ــ ــ شاهد 

    

أظهرت النتائج أن عملية حالقة البذور أدت إلى سرعة اإلنبات وزيادة نسبة اإلنبات  في األصناف        

1 حيث أدت عملية الحالقة إلى التخلص من البذور الضعيفة (بذور غير محلوقة )المدروسة مقارنة مع الشاهد 

يس لحرارة المسجلة أثناء عملية الحالقة لذات األوزان الخفيفة التي أزيلت بالطوفان أثناء عملية الغسيل 1 وا

 .لها أي تأثير على النتائج المتحصل عليها

بشكل كبير في البذورغير المحلوقة الذي عاش في  Aspergillus nigerباإلضافة  إلى نمو الفطر        

عض المجموعات باللنت بسبب ازدياد الرطوبة 1 بينما نمى الفطر بنسبة ضعيفة جداً في البذور المحلوقة وفي 

 .بذرة   50بذرة من أصل  2ـ 1حوالي 

كانت البذور المنبتة المحلوقة في كل مرة بكل مجموعة أبكر بكثيرمن الشاهد في ظهور األوراق        

 .الفلقية 
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 :قسم المعامالت الزراعية :ثالثا  

 حلب القطن لصنف اإلنتاجية الصفات بعض على بالبورون الورقي الرش مرات وعدد تركيز تأثير  •

 .منطقة الغاب   :33/1

 :33/1 حلب القطن لصنف اإلنتاجية الصفات بعض على بالزنك الورقي الرش مرات وعدد تركيز تأثير •

  .منطقة الغاب

  وحدة في النباتات وتوزيع الدخاله اليوناني والفانتوم المحلي 90 حلب القطن صنفي استجابة •

 .بالغابمركز البحوث العلمية الزراعية 

 الصلب الفوسفوري السماد من مختلفة معدالت تجاه 124 والساللة 33/1 حلب القطن صنف سلوك8 

 .في حقول المزارعين بمحردة وحماة: القطن نباتات وإنتاجية وتطور نمو حيث من والذواب

على نمو وإنتاجية نبات القطن (PPFM)تأثير الرش بالميثانول والبكتريا وردية اللون ميثيلية  التغذية 8  

 (موقع زاهد)مركز البحوث العلمية الزراعية بطرطوس :

 : 90على بعض الصفات الخضرية على نبات صنف القطن حلب (PPFM)أـدراسة تأثيرالرش بسماد 

 سم/طول النبات المعامالت
عدد األوراق 

 على النبات

عدد األفرع 

 الثمرية

الوزن النوعي 

 SLWلألوراق 

 

كلوروفيل 

A 

 1.04 0.65 15.6 65.8 142.3 رشات3بكتريا +%10ميثانول بتركيز

 1.06 0.68 16.7 65.2 144.7 رشات 4بكتريا + %10ميثانول بتركيز 

 1.09 0.72 17.5 69.1 150.8 رشات3بكتريا +%20ميثانول بتركيز 

 1.09 0.79 19.2 80.9 155.8 رشات 4بكتريا + %20ميثانول بتركيز 

 1.12 0.82 18.2 81.8 151.3 رشات 3بكتريا فقط 

 1.14 0.87 19.8 86.4 158.4 رشات 4بكتريا فقط 

 1.04 0.62 14.2 66.7 136.6 (ماء فقط )شاهد بدون معاملة 

 1.04 0.65 14.1 65.1 136.8 شاهد غير معامل بالماء

 1.07 0.72 16.9 72.6 147.1 متوسط

L.S.D%5 1.256 0.987 0.111 0.078 0.003 

بينت نتائج التحليل اإلحصائي وجود فروق معنوية ما بين المعامالت بالسماد البكتيري والشواهد 1 

حيث أن المعاملة البكتيرية أربع رشات هي األفضل بالنسبة لجميع الصفات الخضرية المدروسة والسبب 

إلى زيادة  ذي يؤدي بدورهيعود لقدرة البكتريا على فرز الهرمونات النباتية التي تزيد المجموع الخضري وال

1أما الكلورفيل نالحظ زيادة تترافق مع زيادة تركيز الرش ومعدالت الرش  SLWالوزن النوعي لألوراق 

بالبكتريا ويعود الستجابة النبات الفسيولوجية على زيادة الكربون واستخدامه كمصدر للكربون الداخل بعملية 

 .التمثيل الضوئي 
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 : 90على بعض الصفات اإلنتاجية على نبات صنف القطن حلب (PPFM)اد ب ـ دراسة تأثيرالرش بسم

 المعامالت
عدد الجوزات 

 المتفتحة

إنتاجية 

 غ/الجوزة 

إنتاجية النبات 

 غ/الواحد  

إنتاجية 

 كغ/الدونم 

معامل االستفادة 

من اإلشعاع 

 RUEالشمسي 

 77.2 210.6 90.2 6.9 12.2 رشات3بكتريا +%10ميثانول بتركيز

 77.2 265.3 92.1 6.8 12.0 رشات 4بكتريا + %10ميثانول بتركيز 

 84.2 288.7 125.6 7.8 14.8 رشات3بكتريا +%20ميثانول بتركيز 

 98.5 305.2 131.9 8.0 16.5 رشات 4بكتريا + %20ميثانول بتركيز 

 98.3 300.5 130.1 7.6 15.1 رشات 3بكتريا فقط 

 102.2 325.1 138.2 8.9 16.8 رشات 4بكتريا فقط 

 66.1 165.3 41.0 6.3 8.2 (ماء فقط )شاهد بدون معاملة 

 65.2 162.8 42.8 6.2 8.3 شاهد غير معامل بالماء

 83.6 ـ 197.9 7.3 12.9 متوسط

L.S.D%5 0.325 0.012 1.256 1.458 ـ 

البحوث العلمية الزراعية  مركز: القطن نبات وإنتاجية نمو على األمينية واألحماض بالميثانول الرش تأثير 

يهدف هذا البحث إلى تجريب الكحول الميثيلي كسماد ورقي باإلضافة  لألحماض األمينية 0 بطرطوس

والجدول التالي يبين تأثير الرش الورقي للميثانول مع األحماض  .وتأثيرها على نمو وإنتاجية نبات القطن 

 :كغ/سم والمساحة الورقية وإنتاجية الدونم /األمينية على طول النبات 

 كغ/اإلنتاجية الكلية LAIالمساحة الورقية سم/طول النبات المعامالت

 265.3 1.55 144.65 اليسين+%10ميثانول بتركيز

 266.8 1.46 132.88 كاليسين+ %10ميثانول بتركيز 

 259.4 1.48 131.25 أورثوكاليسين+ %10ميثانول بتركيز 

 287.2 1.56 151.23 اليسين+%20بتركيزميثانول 

 280.1 1.55 141.51 كاليسين+ %20ميثانول بتركيز 

 282.5 1.23 136.45 أورثوكاليسين+ %20ميثانول بتركيز 

 340.2 1.89 156.33 اليسين+%30ميثانول بتركيز

 312.2 1.77 142.61 كاليسين+ %30ميثانول بتركيز 

 310.2 1.65 141.32 أورثوكاليسين+ %30ميثانول بتركيز 

 255.6 1.60 130.66 شاهد

L.S.D%5 0.78 0.002 12.05 

أعطى أفضل  %30نالحظ من خالل الجدول أن الرش بالميثانول مع الحمض األميني اليسين  

النتائج من حيث الصفات الخضرية ممثالً بطول النبات والمساحة الورقية ويعود ذلك ألن الميثانول أعطى 

النبات مصدراً جيداً للكربون مما زاد تكوين المادة الجافة 1 وكذلك حرض بكتريا الميثيلوتروفك التي بدورها 

لجافة لخضري واإلزهار والعقد وتساعد في نقل المادة اتفرز هرمونات نباتية السيتوكينيين التي تشجع النمو ا
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ويلعب الحمض األميني الاليسين دور هام في تشجيع النمو الورقي والخضري ويعتبر مادة الصقة للميثانول 

    .لتبقيه على األوراق أطول مدة ممكنة 

 ملوثة مواقع ثالثة في القطن نبات خاليا على 2H (CO ،S)2 السامة الغازات من نوعين تأثير  •

ـ بانياس : الالذقية بمحافظة ـ الشركة السورية لنقل النفط  )مركز البحوث العلمية الزراعية بالالذقية  المصفاة 

على صفات 2H (  Sـ  CO)2يظهر الجدول التالي نتائج تأثير الغازات السامة  9والغاز ـ منطقة المصانع 

بمتوسط ثالثة  90من اإلشعاع الشمسي  على الصنف حلبطول النبات وإنتاجية الدونم ومعامل االستفادة 

 :مناطق في بانياس 

 الصفات
 S2Hغاز  2COغاز 

 L.S.D%5 شاهد
 3موقع  2موقع   1موقع  3موقع  2موقع   1موقع 

طول 

 سم/النبات
144.32 145.02 151.4 133.02 130.58 131.47 139.47 1.045 

إنتاجية 

 كغ/النبات 
288.12 290.12 287.98 255.12 248.14 247.36 260.78 11.365 

معامل 

ااالستفادة 

من اإلشعاع 

الشمسي 

RUS 

1.420 1.392 1.268 1.098 1.088 1.075 1.140 0.032 

النتائج لم تكن متماشية مع ما هو متوقع من غاز ثاني أوكسيد الكربون فارتفاعه بمعدالت مقبولة حفزت 

نبات القطن القليل القدرة على تمثيل الكربون واالستفادة من غاز ثاني أوكسيد الكربون وبالتالي كسل نبات 

ولها خاصة في المناطق المدروسة القطن أثناء النهار أعطى فرصة أكبر للتمثيل واالستفادة من الغاز ح

المتمتعة بزيادة الغاز وقلة التيارات الهوائية  أثناء النهار وزيادة اإلشعاع الشمسي كلها أدت الستجابة 

 .واضحة لزيادة تركيز الغاز حول النباتات 

ن م كان له دور سلبي بإغالق الثغور وعدم قدرة النبات على االستفادةS) 2(Hعلى العكس تماماً غاز 

 .غاز الكربون فأعطى نتائج سلبية على اإلنتاجية الكلية وسوف تعاد التجربة مرة أخرى في العام القادم

 األوراق على رشا   البورون أسمدة من متصاعدة معادالت استخدام مقارنة عن فسيولوجية دراسة •

 على وتأثيرها األوراق على رشا   (PPFM) البكتريا بواسطة الكربوني التسميد استخدام تقنية مع

 9بطرطوس مركز البحوث العلمية الزراعية: الغلة
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 (د/كغ)اإلنتاجية سم/طول النبات المعامالت

PPFM10+5B 142.0 239.33 

PPFM10+10B 141.33 238.12 

PPFM10+15B 141.23 240.99 

PPFM20+5B 144.23 280.77 

PPFM20+10B 144.23 279.4 

PPFM20+15B 149.65 290.33 

PPFM30+5B 155.89 298.33 

PPFM30+10B 154.11 310.89 

PPFM30+15B 156.33 312.01 

 232.23 136.12 شاهد

L.S.D%5 0.983 10.25 

 القطن على الكربوني التسميد تقنية باستخدام األوراق على رشا   (PPFM) البكتريا استخدام دراسة •

 .(موقع زاهد شرقية)الزراعية بطرطوس مركز البحوث العلمية في : اإلنتاجية ومقارنة الحيوي

 (PPFM)بإضافة السماد العضوي على مرحلتين وكذلك استخدام أسمدة  90تم الدراسة على الصنف حلب

 .ل في ثالثة أطوار فسيولوجية /مل 20رشاً ورقياً ثالث مرات بتركيز 

 النعومة تكس /المتانة غ %االستطالة المعامالت

 4.4 29.64 10.36 حيوي

 4.2 25.02 8.42 شاهد

 

 والزنك الخليك حمض النفتالين النباتي النمو بمنظم الرش ومواعيد لتراكيز 118حلب القطن صنف استجابة

 : ادلب محافظة ظروف في

  :33/1حلب لصنف والزنك البورون من لكل متباينة تسميد مستويات عند الكلوروفيلي الطيف مقارنة

 :والمراقبةقسم تكنولوجيا القطن  :رابعا  

  :الشعر القطن متانة على العسلية الندوة مساحة ازدياد تأثير •

 .تم جمع العينات بانتظار تحليلها في مختبر التيلة حال عمل هذه المختبرات ألخذ النتائج وتحليلها       

 : المحلية األقطان من المنتجة القطنية األقمشة تصنيع لمراحل اإلنتاجية التكاليف دراسة •

ما زالت عملية جمع المعلومات للكلف اإلنتاجية مستمرة ويواجه هذا البحث بعض الصعوبات 

 .كاالتصاالت مع الجهات    المعنية وخروج بعضها كمعامل الغزل عن الخدمة حالياً 

 :قسم الوقاية :خامسا  
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 نالقط حقول في الجوز ديدان مكافحة في Trichogramma.principium المتطفل كفاءة دراسة •

تم تربية المتطفل والتحضير لعمليات إطالقه في الحقول في الوقت المناسب إال أن نسبة اإلصابة : بحماة

 .لم تصل خالل الموسم  إلى المستويات المناسبة لتقدير كفاءة المتطفل 

  في السيطرة على ذبابة القطن البيضاء على  Serangium Parcesetosumتقييم كفاءة المفترس  9

 :القطن 

مركز البحوث العلمية :كمبيد حيوي على بعض آفات القطن (الجوسيبول)تأثير مستخلص بذور القطن  9

تم تطبيق المستخلص للسنة الثانية مخبرياً على ديدان الجوز الشوكية والقرنفلية المأخوذة .الزراعية بالالذقية 

 (%30ـ%20ـ%10ـ%5)مستخلص من حقول غير معاملة بالمبيدات الكيماوية باستخدام أربعة تراكيز لل

ل كشاهد قياسي 1المعاملة بماء /مل1استخدام المبيد الحشري كلوربيريفوس بمعدل )مقارنة مع الشاهد 

 :وقد تمت المعامالت بطريقتين (الصنبور لتصحيح نسبة الموت 

 .مل لكل مكرر من كل تركيز من المستخلص 1ـ بطريقة رش اليرقات مباشرة بكمية 1    

ثواني ثم تجفيفها بالهواء ونقلها إلى علب  10ريقة تغطيس جوزات القطن السليمة بالمستخلص لمدة ـ ط2    

  :بالستيكية ومن ثم نقلت اليرقات للتغذية عليها و الجدول التالي يبين النتائج 

 المستخلص الكحولي لبذور القطن 

المبيد الحشري 

كلوربيريفوس 

 ل/مل1بمعدل 

 ماء الصنبور

 التغطيس الرش 

 رش تغطيس رش
تغطي

 س

ز 
ركي

الت

ن
زم
ال

 

5% 10% 20 % 30 % 5 % 
10 

% 
20 % 30 % 

 %نسبة موت يرقات ديدان الجوز   

 ش ق ش ق ش ق ش ق ش ق ش ق ش ق ش ق ش ق ش ق ش ق ش ق 

بعد 

24 

 سا

0 0 6 4 8 
1

2 

2

0 

2

2 
0 0 0 0 2 0 2 2 

10

0 

10

0 

5

2 

4

8 
0 0 0 0 

بعد 

6 

 أيام

0 2 8 8 
1

2 

2

4 

4

0 

5

6 
0 0 0 0 2 2 

2

6 

2

2 
 ـ ـ

7

6 

8

0 
2 0 0 0 

بعد 

7 

 أيام

2 2 
1

8 

2

2 

3

2 

3

0 

7

6 

7

8 
0 2 4 2 

1

8 

1

6 

5

0 

5

8 
 ـ ـ

9

4 

8

2 
0 2 0 0 
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وصلت نسبة موت يرقات :ليرقات ديدان الجوز القرنفلية والشوكية %30ـ بطريقة رش المستخلص بتركيز

 . %78والشوكية إلى   %76أيام من المعاملة إلى  7ديدان الجوز  القرنفلية  بعد 

أيام  7وصلت نسبة موت يرقات ديدان اللوز القرنفلية  بعد  : %30ـ بطريقة التغطيس بالمستخلص تركيز 

 .للشوكية %58و  %50من المعاملة إلى 

وصلت نسبة موت يرقات ديدان اللوز القرنفلية   :ل /مل1ـ باستخدام المبيد الحشري كلوربيريفوس بمعدل 

 .للشوكية وهي أفضل النتائج ضمن هذه المعامالت %82و  %94أيام من  المعاملة إلى  7بعد 

 :الممرضات الحشرية من يرقات حرشفية األجنحة  التي تصيب القطن  عزل وتعريف 9

 :في مكافحة حشرات القطن   Chrysoperla Carneaدراسة كفاءة استخدام المفترس  9

 :شرات النافعة والضارة وأثرها في حقول القطن متابعة دراسة وحصر ديناميكية الح 8

دراسة مقارنة بين تحمل األصناف المحلية وبعض األصناف األجنبية  لإلصابة بمرض الذبول 8 

زرعت عشرة رموز من  .مركز البحوث العلمية الزراعية بالغاب ـ محطة جب رملة  :الفيرتيسيليومي

 ) Campo Lider)وبعض األصناف المدخلة   ( 5قة1 ر133/1حلب 1118 حلب90حلب )األصناف المحلية

Stonvil468, Fantom, Ozbek100, NCCH1/8, بثالثة مكررات في حقل قطن بكر. 

تم مراقبة النباتات طيلة الموسم من حيث سلوكها واألعراض الظاهرية والمورفولوجية على األوراق       

 .إلصابة التشريحية في نهاية الموسم لجميع الرموزوالساق من خالل المالحظات الحقلية1 ومن ثم تم أخذ ا

بينت النتائج  بأن درجة اإلصابة بمرض الذبول الفيرتيسليومي صفر حسب سلم شدة اإلصابة نتيجة إجراء 

تقييم لمقاطع سوق نباتات القطن حسب درجة تلونها باللون البني وسوف تكرر التجربة في السنوات الالحقة  

 .طر في أراضي مصابة بالف

مركز  :ـ تقييم حساسية األصناف المحلية المعتمدة وبعض األصناف األجنبية لإلصابة بديدان الجوز8

األصناف المحلية المعتمدة  )عشرة رموزتم تنفيذ التجربة على   .البحوث العلمية الزراعية بمحافظة الالذقية

 ) ,(Campo, Lider, :وبعض األصناف المدخلة  ( 15 رقة133/1حلب 1118 حلب90حلب

Stonvil468, Fantom, Ozbek100, NCCH1/8. 
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 مالحظات قراءة ثالثة قراءة ثانية قراءة أولى الصنف الرقم

1 Lider bc3.3 ab16.00 a29.28  

2 Campo b3.48 bc9.92 cde19.58  

3 Stonvil468 ab3.88 dc14.44 bcd23.18  

4 Fantom ab6.05 c7.52 f10.69  

5 Ozbek100 a6.94 abc14.59 bcd21.91  

6 NCCH1/8 ab6.55 bc9.06 abc24.79  

 تم إعادة الزراعة c0 bc9.09 ef14.28 5رقة 7

 نسبة اإلنبات منخفضة ab6.27 c8.50 abc24.21 33/1حلب 8

 نسبة اإلنبات منخفضة ab5.90 c8.18 de18.05 118حلب 9

 الزراعةتم إعادة  b3.44 a21.61 ab26.36 90حلب 10

 L.S.D%5 3.34 7.08 5.56  

وجود فروق معنوية بين األصناف   Genstatأظهرت نتائج التحليل اإلحصائي بواسطة برنامج       

على الصنف (أخفض نسبة إصابة ) Fantomالمدروسة بنسبة اإلصابة بديدان الجوز حيث تفوق الصنف 

Lider  ًأعلى نسبة إصابة بديدان  90سجل الصنف المحلي حلب1 وكذلك (أعلى نسبة إصابة)تفوقاً معنويا

 . وبدون فروق معنوية  بينهما Liderالجوز بعد الصنف 

* ً  .الحروف المتشابهة ضمن العمود الواحد ال تختلف معنويا

 :دائرة اإلحصاء :سادسا  

 : السورية العربية الجمهورية في القطن لمحصول الحقلية المدارس أداء قياس •

 باستخدام السطحي الري بنظام المروي القطن لمزارع الفنية الكفاءة قياس إلى البحث هذا هدف

 .حماه بمحافظة الحقلية المدارس في  Data Envelopment Analysis (DEA)البيانات مغلف تحليل

 عينة اختيار في العشوائية العينة أسلوب تطبيق وتم الميداني1 المسح إلى استناداً  األولية البيانات ُجمعَت

 ومدرسة عادية مدرسة بين 2015 اإلنتاجي الموسم في  كفربو قرية على موزعة مزرعة50سُحبت البحث1

 عضوية

 وقيمة 1 دونم/س.ل 7037.55نحو بلغت المساحة لوحدة اإلجمالي الهامش قيمة أن النتائج بينت

 16 أن المطبق الثابتة العوائد نموذج نتائج بينت كما .كغ/س.ل 2771.34 هو الدعم قبل الصافي الربح

 مدخالت من قدر أقل استخدام استطاعت كفربو قرية في تقع غالبيتها المبحوثة المزارع إجمالي من مزرعة

 في الكاملة االقتصادية الكفاءة حققت قد تكون بذلك فهي المخرجات1 من معين مستوى إلى للوصول اإلنتاج

 بنسب المدخالت حجم تقليل من االقتصادية الكفاءة تحقق لم التي األخرى المزارع على والبد .القطن إنتاج

 من المستوى نفس على المحافظة مع مواردها في هدر أي هناك يكون أن دون فنياً  كفؤة تصبح حتى متفاوتة

 .اإلنتاج
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 بأن ذلك تعليل ويمكن فنياً  كفؤة كانت المزارع جميع أن المتغيرة العوائد نموذج نتائج بينت كما

 إلى أدى مما متقاربة إنتاجية ويحقق المدخالت من تقريباً  متساوية كميات يطبق المبحوثة المزارع جميع

 الكفاءة فقط مزرعة 16 حققت فقد الحجمية بالكفاءة يتعلق فيما أما .النموذج هذا حسب متساوية نتائج تحقيق

 وهي نفسه النحو على المزرعة بإدارة االستمرار المزارع هذه على فأنه وبالتالي (%100) الكاملة الحجمية

 تحقق لم التي المزارع أما االقتصادية1 الناحية من مرحلة أفضل وهي الثانية اإلنتاج مرحلة ضمن تعمل

 من أكبر بنسبة المخرجات بزيادة تتميز والتي األولى اإلنتاج مرحلة ضمن تعمل فهي التامة الحجمية الكفاءة

 تطبيق خالل من الفنية كفاءتها وزيادة المزارع هذه في اإلنتاج زيادة إمكانية هنا وبالتالي المدخالت1 زيادة

  .الزراعي التكثيف عملية

نتيجة الظروف الراهنة التي يمر بها القطر  :إنتاج األعداء الحيوية والمكافحة الحيوية :ـ نشاطات اإلدارة

ة في إنتاج مختبر المكافحة الحيويالعربي السوري وخاصة محافظة حلب ولعدم توفر الطاقة الكهربائية فإن 

 .جامعة حلب ـكلية الزراعة التابع لإلدارة متوقف عن العمل

 :ـ عدد العينات المحللة في مختبر الفرز والتصنيف

 التحاليل عدد العينات عدد التحليل نوع

 6862 3431 قطن

 10 10 قطن عوادم

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ً
ً
ً
ً
ً
ً
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ًبحوثًالبستنة:ًإدارة-7-4ً

 :115 األبحاث المخططةعدد بلغ 
 :أهم النتائجوكانت  -

انتخاب أنماط وراثية مبشرة من البطاطا )بذور حقيقية(، والتي يمكن اعتمادها في المستقبل للزراعة المحلية  -
 ويتم العمل على إكثارها.

 نفيصاعتماد المادة النباتية المحسنة التي تم التوصل إليها باستخدام طريقة االنتخاب اإلجمالي من   -
 لمحليا األحمر( واالستمرار في المحافظة على نوية البصلالبلدي األبيض و السلموني ين )يالبصل المحل

المحسن والبدء بتطبيق برنامج التربية الذاتية 
تميزة من كال بهدف عزل وانتخاب سالالت م

 الصنفين.

 Ipomoeaإكثار بعض طرز البطاطا الحلوة  -
batatas L.  المزروعة محليا  ودراسة مدى نجاح

ق تفو : وبينت النتائج بعض األصناف الجديدة:
باإلنتاجية بمتوسطات  P3معنويا  على طريقة الزراعة المباشرة  P2وطريقة الشتول  P1طريقة العقل 
 P1أعطت طريقة العقل  V2، أما في الصنف V1ونم على التوالي للصنف كغ/د 9021.4 – 0210.22

وبتفوق  %42.00أعلى معامل حصاد بمتوسط  V1أعطى الصنف و كغ/دونم  4009.92أعلى إنتاجية 
كغ/دونم على التوالي  4960-6250إنتاجية عالية  V1و C8على باقي األصناف، وأعطى الصنفين 

 .وبتفوق على باقي األصناف
مدخلة: ال مرحلة االنتخاب من درينات بذور الهجن-ب البذور الحقيقية وانتخاب سالالت مبشرةتجار  -

تباينت الطرز المنتخبة من حيث شكل درناتها من الكروي والكروي المضغوط إلى البيضوي والبيضوي 
ل )الشك غ/نبات 4290-490المبطط وتراوحت العيون من سطحية إلى عميقة، وتفاوتت اإلنتاجية من 
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(، ومن ثم تم  انتخاب الدرنات السليمة وحفظها في البراد لزراعتها جيال  رابعا  واستبعاد الدرنات 4
 المصابة، علما  أن ناتج التجربة مخصص الستكمال البحث. 

 

 

 

 

 

 

 بعض الطرز المنتخبة من نواتج البذور الحقيقية ذات اإلنتاجية المميزة.

معامالت  ادتاستجابة محصول البطاطا لإلجهاد الجفافي خالل مراحل نموه المختلفة /حمص/:  -
 4.0من ) اإلجهاد الجفافي النخفاض متوسط عدد الدرنات في النبات الواحد بشكل واضح فقد تراوح

 نباتدرنة/ 0.0على التوالي مقارنة مع الشاهد ) 4و 0معامالت الجفاف رقم  في) نباتدرنة/ 2.0حتى 
    0انخفضت اإلنتاجية بشكل واضح في جميع معامالت اإلجهاد السيما لدى المعاملة رقم كما .)

/ هي األفضل 4، في حين كانت المعاملة رقم/مكغ/دون 9002.0كغ/دونم مقارنة  مع الشاهد  102.2
ي معاملة .  وكان متوسط وزن الدرنة أعلى ما يمكن فكغ/دونم 9000.0بعد الشاهد بمتوسط إنتاجية 

غ إال أنها تميزت بارتفاع  14.1األقل  0غ بينما كانت معاملة الجفاف رقم  200الشاهد حيث بلغ 
 نسبة المادة الجافة والنشاء.

سالالت لوحظ استمرار تفوق العديد من ال  دراسة تأثير بعض العوامل المطفرة في تحسين إنتاجية الثوم: -
ات حجم الراس واللون االبيض وسهولة انفصال القشرة. وتم المنتخبة على اآلباء وال سيما في مواصف

الحصول على أكثر من ساللة من الصنف الصيني متفوقة في اللون االبيض ووزن الرأس وزيادة عدد 
سالالت وال سيما من حيث الحجم وعدد  20المحيطات. كما لوحظ تراجع في مواصفات أكثر من 

 يل على ظهور الطفرات أو عمل الجينات المتنحية.الفصوص وعودة ظهور حاالت تقزم وهذا دل

 5الطراز  1الطراز 
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-  

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 النباتات المطفرة والمزروعة حقليا .

أهمية الرش بتراكيز مختلفة من المستخلصات الطبيعية )الخميرة، العرقسوس، األعشاب البحرية(  تبين -
نتاجية البصل األحمر المحلي ورفع درجة تحمله  المائي مما يعزز أهمية استخدامها  لإلجهادفي نمو وا 

كبدائل طبيعية لألسمدة والمبيدات الكيميائية وتساهم في تعزيز صحة النظام البيئي وتضمن الحصول 
 على منتجات مضمونة الجودة في إطار أنظمة مستدامة لإلنتاج.

ة بذار التي يويالوصول إلى بعض السالالت المبشرة من الملفوف البلدي، ويتم المحافظة على نقاوة وح -
 تم التوصل إليها بهدف تقييمها واعتمادها علما  بأنها تتميز بمواصفات إنتاجية ونوعية جيدة. 

ة مدى ودراسمن الناحية اإلنتاجية / سالالت مبشرة من الخس البلدي ويتم حاليا  تقيمها 2الوصول إلى / -
تميزت  بشكل عامتقديمها لالعتماد. تحملها ألهم اآلفات المنتشرة محليا  على محصول الخس تمهيدا  ل

السالالت بأنها متشابهة فيما بينها حيث كان الرأس متوسط االندماج وبيضوي متطاول والورقة ملساء 
والملمس دهني وبمذاق حلو في جميع مواقع البحث، كما ظهرت الشماريخ الزهرية لدى السالالت أبكر 

 من الشواهد.
 

 



 الصفحة                                    1025تقرير الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية لعام 
 

53  

 

 

 

(.2، 4، 2سالالت الخس المبشرة )  

تحسين إنتاجية وجودة ثمار البندورة بمعاملة الشتول ببعض كائنات التربة النافعة في الزراعات  -
أظهرت النتائج التأثير اإليجابي لفطر البيري على العديد من الصفات الخضرية: كطول : المحمية

مل الفطر على رفع الكفاءة كما ع .النبات, عدد  األوراق, قطر الساق, طول الجذور, وزن الجذور
بظهور  التبكير .واإلنتاجية للنباتات المعاملة به من خالل زيادة عدد األزهار, عدد الثمار, وزن الثمرة 

 .%0.4و % 0.2أفضل النتائج ظهرت عند التركيزين عنقود الزهري األول بمدة زمنية تقارب األسبوع. و ال
: ةمشروم ( في البيوت المحمي -مخلفات زراعة الفطر ) محاريزراعة البندورة في سويات مختلفة من  -

( 4و) كغ مخلفات فطر 40( 2تفوقت المعاملتين )
على باقي المعامالت من حيث  كغ سماد بقري 0

 %00االنتاجية في حين كانت المعاملة الخامسة
هي  كغ 0مخلفات فطر % 00 كغ 0سماد بقري 

كغ  22 (4األقل انتاجية. تفوقت المعاملة رقم )
على باقي المعامالت من حيث عدد  مخلفات فطر
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( هي 0( في نسبة العقد في حين كانت المعاملة رقم )2األزهار والثمار ونسبة العقد تلتها المعاملة رقم )
  (.0األقل في نسبة العقد في حين نالحظ بأن متوسط وزن الثمرة كان أعلى في المعاملة رقم )

 

 

       

 (9(                        المعاملة)4المعاملة)                        (   2المعاملة)

          

 (4(                        المعاملة)0(                              المعاملة)2المعاملة)

 

 (9ملة)(                             المعا4(                    المعاملة )2المعاملة)   
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 (4(                        المعاملة)0(                           المعاملة )2المعاملة) 

من الفطر مع التقاط  جديدةأنواع  2تم جمع  حصر أولي ألنواع الفطر المنتشرة بريا  في منطقة جبل الحلو -
-القبعة طول-القبعةصور لها ضمن البيئة المتواجدة فيها وأخذ قياسات األجسام الثمرية المجموعة )قطر 

 .متوسط وزن الجسم الثمري(  –ساق الفطر طول

       
اختالف في نسبة النباتات المتضاعفة انتاج هجن ثالثية من البطيخ الالبذري: وأهم النتائج  -

صناف حيث تم الحصول على أعلى نسبة نباتات متضاعفة من الصنف كريمسون باختالف األ
سويت. ولو حظ وجود اختالفات واضحة بنسبة النباتات المتضاعفة باختالف تركيز مادة الكولشسين 

أعلى نسبة تضاعف. وتفوق النباتات المتضاعفة على آبائها في قوة  12152حيث حقق التركيز 
وراق. وزيادة في سماكة قشرة ثمار النباتات المتضاعفة مقارنة مع اآلباء. النمو الخضري وحجم األ

وفي وزن ثمار النباتات المتضاعفة مقارنة مع اآلباء. ووجد أن عدد البذور في النباتات المتضاعفة 
وحجم هذه البذور كان أعلى مقارنة مع اآلباء.كما وجد أن تركيز المواد السكرية كان أعلى في 

لمتضاعفة. ولوحظ انخفاض في نسبة الماء وزيادة في نسبة األلياف في النباتات النباتات ا
 المتضاعفة مقارنة مع اآلباء. 



 الصفحة                                    1025تقرير الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية لعام 
 

56  

 (             2*0(                    الهجين )0*4الهجين )                          

 البندورة: أظهرت النتائج أنو مركب الجبريلين إلحداث العقم الذكري في D-5,4استخدام كل من مركب  -
قد أثر في نمو النباتات، وأدى إلى اصفرار  D-5,4جزء بالمليون من مركب  01141الرش بالتركيزين 

جزء  10النباتات، واصفرار البراعم وموتها وبالتالي عدم اإلثمار وعدم إمكانية إجراء التهجينات. وأن التركيز 
ية حبوب اللقاح ولم يؤثر على حيوية البويضات حيث كانت قد أثر على حيو  D-2,4بالمليون من مركب 

جزء بالمليون قد أعطى نتائج إيجابية في إحداث  20معظم الثمار المتشكلة بكرية. وبينت النتائج أن التركيز 
جزء  10العقم الذكري، فقد أثر على حيوية حبوب اللقاح وتفوق معنويا  على معاملة الشاهد وعلى التركيز 

 وأيضا  لم يؤثر على خصوبة البويضات. بالمليون 

 و BTHفعالية سةودرا الفيوزارمي للذبول لمقاومتها الفليفلة من محليا   المستنبطة السالالت بعضتقييم   -
ساللة من الفليفلة لتقييمها مرضيا  بتاريخ  52ُزرعت بذور : الفليفلةووقاية محصول  نمو فية بكتيري عزالت

( 0:0:0تشتيل زراعية معبأة بخلطة من التورب و التربة الزراعية و الرمل )،وشتلت في أكياس 0/01/5102
أسابيع من التشتيل لتحديد نسبة وشدة اإلصابة  2معداه بالفطر و ُاخضعت للمراقبة حتى عمر 

المسبب للذبول بحيث تم أخذ قراءة بمعدل كل أسبوع اعتبارا  من األسبوع الثاني  Fusarium sppبفطر
( إذ تدنت نسبة إصابة نباتاها حتى 01رت النتائج األولية إلى ارتفاع درجة تحمل الساللة ) للتشتيل، أشا

( األكثر حساسية تجاه مرض الذبول إذ بلغت نسبة اإلصابة  2104، في حين كانت السالالت ) 4%
ها بحسب ف(على التوالي، أما بالنسبة للعزالت الفطرية التي تم الحصول عليها فقد تم تصني%42،%44فيها)

 صفاتها المورفولوجية ويتم العمل دوريا  لتجديدها وحفظها.
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 Fusarium Oxysporum العزلة فطرية
  
 
 
 

سالالت )باذنجان أسود حمصي  4: زرعت بذور (الزوري الشاميالحمصي )عشائر  من سالالت استنباط -
باذنجان حمصي موشح، باذنجان حمصي أبيض( "بلدي" ، باذنجان حمصي أحمر، باذنجان أسود طويل، 

،  54/2/5102، ونقلت إلى األرض الدائمة في  01/0/5102في مركز بحوث حمص في المشتل بتاريخ 
وقدمت للتجربة عمليات الخدمة الالزمة كانت النباتات بجميع مراحل نموها بحالة جيدة تم عزل أكثر من 

عشائر وتم  4جة المشاهدات الحقلية تبين وجود خلط في / نباتات من كل عشيرة بأكياس عزل ونتي01/
 . استبعادها .تم أخذ الثمار بعد وصولها لمرحلة النضج الكامل )الفيزيولوجي(
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أثبتت غراس اللوز العربي أكثر مقدرة على تحمل اإلجهاد الجفافي  -
الصفات المدروسة، كما أظهر المجموع من اللوز المر بجميع 

الجذري للوز العربي مقدرة أكبر من اللوز المر على تحمل اإلجهاد 
 الجفافي, الذي مكنه من االستمرار في النمو, وتعويض الفاقد بالنتح.

 Pistaciaدراسة السلوكية والعالقات الوراثية بين أنواع وطرز الجنس  -
د أبدت العديد من الطرز المؤنثة بالنتيجة فق وفي المنطقة الجنوبية 

ذات التسميات المحلية مواصفات اقتصادية هامة )بشكل خاص 
( على مستوى الصنف الواحد Bat.1وباتوري جراحي  Ash.2الطرازين عاشوري ماوردي مخملي 

والذي ينعكس بشكل  P.veraمما يشير إلى الخلط الوراثي الكبير بين األصناف في النوع المزروع 
 على السلوك واإلنتاجية.أساسي 

 
  

 عاشوري 

 

 

 باتوري 

 

نجاح غراس الخوخ المطعمة على األصل البري للخوخ )خوخ الدب( مقارنة بتلك األصناف المطعمة   -

على أصل المشمش البذري، حيث أصيبت معظم األشجار المطعمة على أصل المشمش البذري بالكابنودس 

 ما أدى لجفافها وتماوتها.
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 على مطعم ايطاليا دي ريجينا خوخ صنف

 البذري  المشمش أصل

 
  

 

 

 

 

 

 على مطعم ايطاليا دي ريجينا خوخ صنف

 الدب خوخ البري  الخوخ أصل

أفضل طريقة لتطعيم المانجو هي طريقة القمة النامية لغراس بعمر سنة،   -
ني النصف الثا)هما هناك موعدان هما األفضل في نسبة نجاح التطعيم و 

منتصف شهر أيلول وحتى منتصف  وكذلك-شهر أيار –نيسان من 
 بينما باقي األشهر انخفضت النسبة بشكل واضح.  أول(،تشرين 

 

ــباب ظاهرة  - ــ ــة أســ ــ ــــنف حامض ادراسـ لمبيض المختزل على الصــ
ــافة "  Myer.Lماير ــ ــ ــ /عناصـــــر نادرة   أكدت النتائج تفوق معاملة إضــ

ــافة / مغنيزيوم ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  / على باقي المعامالت الثالثة الباقية تلتها معاملة إضـ
ــافةكربون عضــــوي/  ــ ــ  / ســــماد مركب عالي الفوســـــفات ثم معاملة إضــ

P2O5 / وهذا يؤكد دور التغذية في دعم وانتظام العمليات الفسيولوجية للشجرة وبالتالي تتالي أطوارها
  الفينولوجية بطريقة متوازنة ومنتجة .

ى لوحظ  ومن خالل  إجراء العدو  في بساتين الحمضيات في الساحل السوري -الجريب فروتسقوط ثمار  -
في البيت الشــبكي وجود أعراض لمرض امبياتراتورا )التحجر الثمري ( الفيروســـي وهو ســـبب مهم للتســـاقط 

 وتجمع البيانات لعزل مسببات أخرى إن وجدت .
من اليد العاملة المسـتخدمة في عمليات الخف على  عائد اقتصـادي متمثل بالحد NAA السـتخدام مادة إن -

 ppm 40عند استخدام المادة بتركيز  Morfouو Karantaki شجرة األكيدنيا على الصنفين المختبرين
ــبة العقد  ــ ــــنف  % 0.2بحيث بلغت نســ ــاهد % Karantakiفي الصــ ــ ــ ، وبلغت  22.4بينما بلغت في الشـ
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ــتخدام%5.4 ــ ــ ــــبحت وانعكس  ppm 40بتركيز  NAA عند اسـ ــ ــــكل عام وأصــ ــ ــــجرة بشـ ــ ذلك على إنتاج الشـ
ــتخدام ــ ــــل عند اسـ ــفات الثمار أفضــ ــ ــــنف ppm 40بتركيز  NAA مواصـ ــبة للصــ ــ  وبتكلفة أقل, كذلك بالنســ

Morfou فقد كان الستخدام مادة NAA  مقارنة مع  %9.09فائدة بحيث بلغت نسبة العقد  % 40بتركيز
  .في الشاهد% 0.04و % 20عند استخدام تركيز % 0.19

في بساتين الحمضيات المختلفة  Spiroplasma spالمتسبب عن  Stubbornالستمرار بمراقبة مرض ا -
 قصر -التفرعفي  زيادة -لألشجارتقزم عام  :اإلصابةالتالية كدليل على وجود  األعراضحيث سجلت 

جم الثمار ح صغر-موعدهفي غير  اإلزهار-نقص العناصر بأعراضلونية شبيهة  تبرقشات -السالميات
 اإلنتاج. انخفاض-المحورحول  وتشوهها وعدم انتظامها

 

    

اصفرار األشجار وتقزمها...نتيجة 
 اإلصابة بمرض العناد

 

شكل الوردة في توضع األوراق وشكل 
تبرقشات لونية  .الملعقة للورقة

 شبيهة بأعراض نقص العناصر

 

 

ًصغرًحجمًالورقةًوقصرًسالمياتًًًًًًً

 

 

 

مع  المصابة مقارنة حجم الثمار صغر
صغر حجم األوراق    ـ السليمة

 .المصابة مقارنة مع السليمة
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ــتيزا - ــــي: CTVالتحري عن مرض التدهور الســــريع )تريســ إجراء المراحل تم  ( الفيروسـ
ــيجية ــ ــ ــمة النسـ ــ ــــف TPاألولى من اختبار )البصــ ــــريع في ( للكشــ ــ عن فيروس التدهور السـ

ــاتل الحكومية في محافظتي طرطوس و الالذقية حيث  ــ ــاتين أمهات الغراس في المشـ بســ
عينة من مشـتل  000أغشـية السـيليلوز المنترت ) ىعينة وطباعتها عل 9010تم جمع 
ــتل طرطوس الزراعي(. 2090عينة من مشـــتل الهنادي و  200فيديو و   عينة من مشــ

ــتيزا 200كما تم توزيع / ــ ــ ــ ــ ــ ــيكان وهي نبات دال على مرض التريسـ ــ ــ ــ ــ ــــة اليم مكســ ــ ــ ــ / غرســ
 الالذقية. –الفيروسي للوحدات اإلرشادية في كل من مديريتي زراعة طرطوس 

أبدت حيث  للري الناقص في المشتل (stool bed)مدى استجابة غراس أصول التفاح المكاثرة خضريا  بطريقة  -
، ألنها حافظت على مستوى جيد S4و Hالطرز المختلفة استجابة لظروف إنقاص ماء الري، ال سيما الطرازان 

 إنقاص ماء الري، نظرا  لما توفره من مياه الري.من النمو، مع مجموع جذري جيد، وبالتالي إمكانية تطبيق تقنية 
نتاجية األجاص صنف - م الشتوي ن طريقة القص المتوسط في التقلي: إكوشيا تأثير شدة التقليم الشتوي على نمو وا 

كغ للشجرة وكان النمو الخضري معتدل في طول طرد استمرار  00.99لألجاص الكوشيا أعطت أفضل إنتاجية 
 النمو وقطر قاعدته وانتظمت عملية اإلثمار السنوي.

كغ /شجرة في الصنف  2 ة بيناإلنتاجي تراوحت تقويم بعض أصناف الكرمة التصنيعية المدخلة في السويداء -
تم تقييم درجة حساسية األصناف للبياض و  كغ/شجرة في الصنف أوني بالن. 00موسكات فرونتينيان، و

ليكانت بوشيه اللذين كانا  الدقيقي وقد كانت معظم األصناف متوسطة الحساسية، عدا الصنفين أوني بالن وا 
 شديدا الحساسية.
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ج وســتاركن سشــيولدن ديلغدرس تأثير التقليم الصـيفي على نســبة عقد الثمار على كل من الصــنفين -
ــــس.يدل ــــنف  و شــ ــبة في عقد ثمار الصــ ــ ــــولدن ديلغتحققت أعلى نســ ــ س في معاملة قطم القمة النامية يشـ

بمعاملة تحليق  %2وكانت أخفض نسبة للعقد لهذا الصنف  %42وتفريد الطرود الخضرية حيث كانت 
 .طرود مقارنة مع الشاهد بدون تقليم صيفيال
ــيريدات - ــ ــــورية من األحماض الدهنية في تركيب الغليسـ ــناف الزيتون السـ ــ تأثير محتوى زيت بعض أصـ

أظهرت النتائج تباين في قيم مؤشرات النضج لألصناف المدروسة حيث كانا الصنفين القيسي  الثالثية :
ــنا ــ ــ ــــيري متأخري التلون مقارنة ببقية األصـ ــ ــد والخضـ ــ ــ ــة، كما أظهرت النتائج انخفاض قوة شــ ــ ــ ف المدروسـ

الثمار بشـكل واضـح في الصـنف الدعيبلي مع تقدم النضج مما يؤدي إلى زيادة نسبة الثمار المتساقطة 
ــنيف زيت  ــ ــــمن تصـ ــناف تندرج ضـ ــ ــلبا  على جودة الزيت الناتج، هذا وقد كانت زيوت األصـ ــ مما يؤثر سـ

لحموضة ومؤشر البيروكسيد. كما أشارت نتائج نسب األحماض الزيتون البكر الممتاز وفق نتائج نسبة ا
( % هذا 02.14الدهنية إلى تميز الصنف الزيتي بأعلى نسبة لحمض األولييك والتي كانت بالمتوسط )

 وقد تناقصت نسبة هذا الحمض مع تقدم النضج في مجمل األصناف المدروسة.
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 النوعي وىالمحت تم دراسة :والنوعية الكلية التكوفيروالت من السورية أصناف الزيتون  أهم محتوى دراسة -
 حمبالسي، حيثوالاجري االختبار على أصناف الصوراني والدعيبلي والخضيري و  التكوفيروالت من والكلي

م حساب ت و تم تحديد درجة نضج الثمار وفق مؤشر خايين اللوني وكانت األعلى في صنف الدعيبلي.
على أساس الوزن  %40-21.4بين  نسبة الزيت والتي تراوحت

ج. باستخدام المعصرة المخبرية وتحديد معايير الجودة الخاصة ز الطا
م تحديد ثم ت زالنوع البكر الممتا به. وعموما  كانت جميع الزيوت من

نسب ومحتوى زيوت األصناف المدروسة من مختلف التكوفيروالت 
اصة الت وخحيث لوحظ أن هناك تفاوت في محتواها من التكوفيرو 

 ( ملغ/كغ زيت. 920-294الذي تراوحت نسبته بين ) تكوفيرول-ألفا
 صنافأ لبعض الطلع لحبوب الحيوية والخصائص الذاتي اإلخصاب -

: تبين أن األصناف )الزيتي، النبالي المحسن، الدان،   الزيتون 
ح الذاتي داخل حدوث التلقيالقيسي، فرونتويو، بيشولين( عقيمة ذاتيا  بشكل كامل، وبالتالي عدم إمكانية 

الزهرة الواحدة، وأن خضوع كل  منها للتلقيح الحر يمثل المعاملة الوحيدة التي أدت إلى عقد األزهار ومن 
ثم اإلثمار. ويمكن اعتبار الصنف زورزالينا عقيم ذاتيا  بشكل جزئي نظرا  لحدوث العقد وعدم حدوث 

(، ونسبة إثماره % 4،20يا  فقد بلغت نسبة عقد أزهاره )اإلثمار. واعتبار الصنف الصوراني متوافق ذات
(2،29 %.) 
على إنتاجية وحدة المساحة ومحتوى  Thymus vulgarisدراسة التسميد العضوي لنبات الزعتر الشائع  -

( %5) الزيت وقد أظهرت النتائج وجود تباين عند المستوى
وتفوق معاملة التسميد المختلط، ومن ثم معاملة التسميد 
األخضر)بيقية( فيما يخص عدد األفرع/ نبات، في حين 

)زرق الدواجن( ومعاملة التسميد التسميد تفوقت معاملة 
المختلط بالنسبة إلنتاجية النبات األخضر، إضافة إلى تفوق 

ث )رو  معاملة التسميد العضوي المختلط ومعاملة التسميد
 النبات.األبقار( بالنسبة لمتوسط طول 

تاريخ  مرات(،الزراعة عدة  )تمت2/1/4020ار: أما تاريخ اإلزه -
 .2/22/4020الحصاد 
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من جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية إدخال هجينين  -
الزهرة الخالدة كيم جونغ إيل )هجين  وهي الصديقة

البيجونيا ( والزهرة الخالدة كيم إيل سونغ )هجين 
 . األوركيد(

 هجين البيجونيا في مركز بحوث السويداء

األعداء الحيوية المنتجة والتي تم إطالقها ) مع  -
القيمة التقديرية لها والعائد االقتصادي الناجم من توفير 

-5100المبيدات ، والمساحة التي تم مكافحتها حيويا (. 
5102 

مفترس بق الحمضيات الدقيقي كريبتوالموس  العام
Cryptolaemus montrouzieri 

 األعداء الحيوية األخرى 

/ حشرة كاملة41111/ 5102  = = = = = = = = = = = 
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 :إدارة بحـــوث الثـــروة الحيوانيـــة -7-0
فاظ على بالعمل على الح   4020ت خالل عام تمر  ــضمن استراتيجية اإلدارة ومتابعة تنفيذ مهامها فقد اس

 لحيوانات الزراعية، وتحسينها وراثيا  وزيادة الكفاءة التناسلية لهذهلالمحلية من السالالت األصول الوراثية 
كثارها وا عادة توزيع عدد من أفرادها إلى الُمربّ ين، وذلك بناء  على تنفيذ التوّجهات   الستراتيجيةاالسالالت وا 

ُن محاورا  ر في رعاية الحيوانات المحلية الالزمة ل تنفيذ البرامج الوطنية ة  من تحسين طرائق ئيسي، والتي تتضم 
الرعاية ونظم اإلنتاج وتحسين ظروف التغذية وتحديد االحتياجات الغذائية للعروق المحلية، واستعمال 
المخلفات الزراعية ومخلفات التصنيع الغذائي في تغذية الحيوانات والتوسع بالقاعدة العلفية، وتطوير 

سلي من خالل إدارة التناسل، واستعمال التقانات الحديثة تحسين األداء التناو  ،األعالف التقليدية والمراعي
 لمستوطنة.ألمراض ال ودراسة   تحسين الرعاية الصحية بكافة جوانبها ومسح   ،في زيادة الكفاءة التناسلية

دارة بحوث الثروة الحيوانية خالل عام أهم المُ   م:4020نجزات العلمية إل 
ــبة الوالدات التوأمية عند عرق أغنام من خالل التحسين الوراثي للمجترات  - ــ الصغيرة، فقد تحّقق  زيادة نسـ

وبشكل عام نسبة  ريم بالسلمية.( بمحطة مرج ك%00العواس في كافة المحط ات، حيث بلغت بالمتوسط )
 .%94.0التوائم ألغنام العواس 

وبمتوسط  كغ(خالل الموسم. 420-200أشهر( وبإنتاج  نحو) 0-0عند األغنام )طول موسم الحالبة  -
 كغ خالل الموسم. 242.0

عند الماعز تم اعتماد صفة كتلة البطن عند الفطام معيارا  لالنتخاب الوراثي، ألنها حققت أعلى تباين  -
 وراثي بالمقارنة مع صفتي إنتاج الحليب وكتلة البطن عند الميالد.

( يوم في 900- 420)تحقيق زيادة نسبية في متوسط إنتاج الحليب في الموسم للماعز الجبلي والهجين  -
( على التوالي، وتحقيق %90.2( و)% 42.4) محطة بحوث عرى السويداء، فقد بلغت الزيادة بالمتوسط

 900ليب بالموسم )متوسط إنتاج الح( وسطيا  للماعز الشامي. وكان %00زيادة بنسبة الوالدات التوأمية )
 كغ. 4.94ومتوسط اإلنتاج اليومي  للماعز الشامي والجبلي على التوالي. (كغ 400-
 .%42نسبة التوائم للماعز الشامي   -
 )الشامية( والجاموس: ألبقار المحليةافي مجال  -
 ( عند توفير ظروف الرعاية المناسبة.%22.0ارتفاع نسبة القطيع المنتج لألبقار ) -
ط إنتاج البقرة الشامية الحلوب، فقد  - ر  ملحوظ في متوسّ  زيادة كمية الحليب المنتج والمسوق، إضافة  لتطوُّ

ــــول موسم الحــالبة )(كغ/رأس/يوميا   24-22)بلغ نحو  يوم(، متوسط إنتاج بالموسم  400-200، وبطــ
 كغ(. 000-2400)
كغ/  4000-2000يوم( حوالي  420-240) بالموسمبالنسبة للجاموس فقد بلغ متوسط إنتاج الحليب  -

-000ي عند عجول التسمين )ومعدل النمو اليومكغ يوميا .  22.40-0.10متوسط اإلنتاج اليومي موسم. 
 غ/ يوميا (. 100
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 في مجال بحوث اإلبل: -
حليب.  (طن 9-4.0)ومتوسط إنتاج الحليب بالموسم  (شهر 20-1) تم تقدير طول موسم الحالبة -
 .(غ/ يوم 100-000)عدل النمو اليومي للقطيع النامي المخصص للتسمين نحو وم
ــي ة، وتحديد المواصفات 4020أهم ما تّم إنجازه ُمؤّخرا  )  -     ــ ( هو توصيف الحيوانات الزراعي ة المحّل

  .الشكلية واإلنتاجية والتربوية والتناسلية
ــتمدة على   -    ــ ــ تم  إنجاز العديد في مجال األبحاث العلمي ة ذات األهمية التطبيقية، ومنها األبحــــاث الُمعـ

ــذائي ) المتوفرة بكثرة وبأسعار رخيصة( ف ــ ــنيع الغــ ــ ــيــة والتصــ ــتفادة من المخلفات الزراعــ ــ ــ ــتراتيجية االسـ ــ ــ  ياســ
ية، وبالتالي تحقيق المردود االقتصادي الجيدة من خالل تحقيق اإلنتاجية المطلوبة تغذية الحيوانات الزراع

 وبأقلّ  التكاليف. 

 :م2510لعام  أعداد الثروة الحيوانية وعدد الحيوانات الموزعة للمربين
النوعً
 الحيواني

التعدادًبدايةً
 العام

التعدادً
العام  نهايًة

البيعًللمربينً
والمشاريعً

/رأس/اإلنتاجية  

النوعً
 الحيواني

بدايةً التعداًد
 العام

نهايًة التعداًد
 العام

البيعًللمربينً
والمشاريعً
 اإلنتاجية

أغنام 
 العواس

 - 131 105 أبقار شامية 500 1134 2430
ةر عكشيابقأ 32 469 819 ماعز شامي  45 60 - 
 - 131 132 الجاموس 52 158 160 ماعز جبلي
 - 72 67 إبل شامية - 190 150 ماعز هجين
  394 349   1951 3559  المجموع
 

 المحصلة
 3908العدد بداية العام 

 2345العدد نهاية العام 

  584عدد الحيوانات المباعة
 

  :عليه حافظةوالمُ  Awassi sheepالعواس  أغنام ةإنتاجي   تحسين برنامجُ أهم نتائج 

 البيانات
 الموقع 

 مركز بحوث القامشلي
 ) محطة هيمو (

 مركز بحوث السلمية

 ) وادي العزيب ( ) مرج كريم (

 74 385 518 عدد النعاج أول الموسم / رأس
 73 379 496 عدد النعاج المتزاوجة والملقحة / رأس

 65.2 61.47 55.3 متوسط وزن النعجة / كغ عند أول الموسم 

 70.8 69 58.6 متوسط وزن النعجة / كغ عند آخر الموسم 

 52.6 55.33 52.2  متوسط وزن الثنايا / كغ عند أول الموسم 
 64 342 317 عدد النعاج الوالدة /نعجة
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 :وتحسينه الماعز الشامي على المحافظة برنامجأهم نتائج 

 القيم راتــــــالمؤشّ 
 رأس 116 العدد اإلجمالي للحيوانات/ رأس

  225 عدد اإلناث البالغة/ رأس
بة/ رأس اإلناث عدد  رأس 55 الحال 

 16130,53 كغ اإلنتاج الكلي من الحليب/
   111,33 (القطيع/كغ) الموسم في الحليب إنتاج متوسط

   125,21 (القطيع الحالب/كغ) الموسم في الحليب إنتاج متوسط
   222,15 (كغ / يوم) اليومي الحليب إنتاج متوسط

   110 يوم/اإلدرار مدة
 60 مدة الرضاعة /يوم

 كمية الحليب للمولود حتى الفطام / كغ
 بمعدل كغ حليب/يوم/مولود

52,05 
0925 

 معايير النمو

 0,30 ذكور وزن الميالد / كغ
 3,25 إناث

 شهر / كغ 2الوزن بعمر
 2,2 ذكور
 5,30 إناث

 20,23 ذكور وزن الفطام / كغ
 21,13 إناث

 2 9 7 رأس عدد النعاج النافقة /
 77 496 604 عدد المواليد حية الميالد / رأس
 2 17 20 عدد المواليد نافقة الميالد / رأس

 2 11 5 رأس/ساعة من الميالد/ 41عدد المواليد نافقة خالل /
 6 30 23 عدد المواليد النافقة حتى الفطام / رأس

 24.20 48.65 37.6 نسبة التوائم
 15 156 163 عدد التوائم الثنائية /حالة
 0 6 5 عدد التوائم الثالثية /حالة
 0 0 1 عدد التوائم الرباعية/ حالة
 4.9 4.67 4.11 متوسط وزن الميالد /كغ

 4.42 4.53 /كغ للمواليد الذكور متوسط وزن الميالد
 4.22 3.7 /كغ  للمواليد  اإلناث متوسط وزن الميالد

 17.5 17.33 15.39 /يوم /كغ55متوسط وزن الفطام /
 6.09 6.81 5.52 متوسط كتلة وزن الميالد للبطن /كغ
 17.5 17.33 15.39 متوسط كتلة وزن الفطام / كغ
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 11,65 ذكور أشهر / كغ 6الوزن بعمر 
 23,25 إناث

 معدل النمو
 غ / يوم

 شهر 2من الميالد إلى العمر 
 255,3 ذكور
 252,6 إناث

 من عمر شهر إلى الفطام
 263,23 ذكور
 235 إناث

 202,52 ذكور أشهر 6من الفطام حتى عمر 
 33,35 إناث

المعايير الخاصة بالماعز 
 الشامي

 6,02 كتلة وزن الميالد للمولود الحّي/كغ
 25,20 كتلة وزن الفطام للمولود المفطوم / كغ

 22 نسبة اإلخصاب %
 251 إجمالي معدل الوالدات %
 52 معدل الوالدات الحية %

 263 اإلنجاب %نسبة 
 2065 أنثى متزاوجة / كغ 200وزن الحمالن المفطومة لكل 

 20 نسبة الخصوبة %
 251 الخصوبة العامة % نسبة

 60 نسبة التوائم %

 بالماعز الخاصة المعايير
 الشامي

 53 حيوية المواليد حّية الميالد %
 52 حيوية المواليد المفطومة %

 2 نسبة اإلجهاض %
 22 نسبة الوالدات النافقة %

 21 نسبة النفوق %
 23 % النفوق عند الميالد نسبة
 2 % النفوق حتى الفطام  نسبة
    21  %  عند اإلناث البالغة النفوق  نسبة

 2,52 كغ 2كفاءة المواليد الغذائية  كغ حليب/ 
 221 أنثى متزاوجة 200عدد المواليد المفطومة لكل 

 326,05 كغ الحليب من الواحد الرأس إنتاج معدل
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 :الجبلي والماعز الخليط الوراثي للماعز التحسين برنامجأهم نتائج 

 ساللةًالشامي ساللةًالخليط ساللةًالجبليًالبيانات

 71 208 233 سأعدد القطيع في بداية العام التربوي/ ر

 75 197 180 سأعدد القطيع في نهاية العام/ ر

 47.9 53.8 44.6 القطيع%نسبة تطور 

 18.1 12.2 18.1 نسبة النفوق في القطيع%

 0 0 1 سأاجمالي الذبح االضطراري/ر

 10.5 18.8 23.4 نسبة التنسيق في القطيع%

 0.0 7.5 4.7 نسبة بيع التربية في القطيع%

 28.6 38.4 46.6 في القطيع% اإلخراجاتنسبة 

 0 5 3 سأعدد التيوس المباعة تربويا/ر

 17 52 60 سأعدد العنزات في بداية الموسم/ر

 47 84 91 سأعدد العنزات في نهاية الموسم/ر

 23.9 25.0 25.8 نسبة العنزات%)بداية الموسم(

 36 46 57 سأمقدار تطور العنزات/ر

 211.8 88.5 95.0 نسبة تطور العنزات%

 13 34 34 سأاناث تضع للمرة االولى/ر

 11.3 8.2 11.1 العنزات%نسبة النفوق في 

 0 0 0 سأعدد العنزات المذبوحة اضطراريا/ر

 0 6 13 سأعدد العنزات المنسقة/ر

 0.0 6.1 11.1 نسبة العنزات المنسقة%

 35.5 34.9 37.6 متوسط وزن العنزة/كغ أول الموسم

 40.8 43.4 39.5 متوسط وزن العنزة/كغ أخر الموسم

 26.0 28.0 29.0 الموسممتوسط وزن الثنايا/كغ أول 

 26 82 87 سأاجمالي عدد حاالت الوضع/ر

 25 82 86 سأعدد العنزات الوالدة/ر

 25 80 81 سأعدد الوالدات الحية/ر

 48.1 84.2 77.9 نسبة الوالدات الحية%

 0 2 5 سأعدد الوالدات النافقة/ر

 0.0 2.4 5.8 نسبة الوالدات النافقة%

 7 35 28 سأعدد الوالدات الثنائية/ر

 1 0 2 سأعدد الوالدات الثالثية/ر

 28.0 42.7 32.6 نسبة الوالدات الثنائية%

 4.0 0.0 2.3 نسبة الوالدات الثالثية%

 32.0 42.7 34.9 نسبة التوائم%

 4.00 4.00 3.60 متوسط وزن الميالد / كغ

 14 54 56 سأناث الحية/رعدد المواليد اإل

 20 58 48 سأعدد المواليد جدايا الحية/ر

 30 104 88 سأعدد المواليد المفطومة / ر

 11.7 12.1 8.3 متوسط وزن الفطام / كغ

 11.3 9.9 7.8 يوم( / كغ60متوسط وزن الفطام معدل )

 1873 7605 5608 مجموع عمر الفطام / يوم
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 62.0 73.0 64.0 مدة الرضاعة)يوم(

 0.800 1.100 0.750 متوسط كمية الحليب للمواليد/يوم/كغ

 59 123 144 سأاجمالي قطيع االناث في بداية العام/ر

 57 136 141 سأاجمالي قطيع االناث في نهاية العام/ر

 14 54 56 سأمقدار تطور قطيع االناث/ر

 0 24 16 سأذكر مباع للتربية/ر

 0.0 16.8 11.7 نسبة الذكر المباع للتربية%

 3670 16522 12340 إجمالي الحليب / كغ

 1535 5517 5012 اجمالي حليب الرضاعة/كغ

 2135 11005 7328 اجمالي كمية الحليب المباع/كغ

 146.8 201.5 143.5 انتاج العنزة الوالدة من الحليب/ كغ

 70.6 173.9 118.7 انتاج العنزة المتزاوجة من الحليب/ كغ

 146.8 229.5 162.4 انتاج العنزة المنتجة من الحليب/ كغ بالموسم

 300 428 284 أعلى إنتاجية للرأس من الحليب / كغ

 71 56 79 أخفض إنتاجية للرأس من الحليب / كغ

 170 204 180 مدة االدرار/يوم

 0.840 1.110 0.890 س باليومأمتوسط االدرار اليومي/كغ ر

 6.5 10.9 6.6 إنتاج العنزة المتزاوجة من اللحم/ كغ

 
 :عليها والمحافظة المحلية األبقار تحسين برنامجأهم نتائج 

 
 
 

% العدد المؤشرات  

 44200 05 نسبة اإلنجاب %
 30220 05 معدل المواليد حية الميالد %

 0202 0 نسبة النفوق في اإلناث البالغة %
 0202 0 نسبة اإلناث البالغة المنسقة %

 1 1 نسبة اإلناث البالغة المباعة للتربية %

اضطرارياً %نسبة اإلناث البالغة المذبوحة   5 5211 

 23212 45 أجمالي الفقد في اإلناث البالغة

 ً  5223 0 نسبة الذكور المذبوحة اضطراريا

 1 1 نسبة الوالدات التو أمية %

5102العدد اإلجمالي للمواليد الحية الميالد في عام   05  
ساعة 54عدد المواليد النافقة خالل   1  

5102في عام عدد المواليد النافقة حتى الفطام   2  

5102عدد النفوق بالقطيع النامي في عام   0  
5102عدد النفوق بالقطيع البالغ في عام   0  

5102مجموع عدد المواليد النافقة في عام   2  
5102عدد النفوق الكلي عام   4  

% 5102نسبة النفوق في مواليد   2 52 

 00204 4 نسبة النفوق العامة %
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 :العكشية لألبقار الوراثي التحسين برنامجأهم نتائج 

 

 العدد المؤشرات

 52 عدد االبقار األساسية اول الموسم

 1 عدد البكاكير الحوامل أول الموسم
 55 عدد االبقار المتزاوجة أول الموسم

ول الموسمأعدد  البكاكير  المتزاوجة   0 
 52 عدد اإلناث المنتجة في بداية الموسم

خر الموسمآعدد االبقار االساسية   52 
 52 عدد اإلناث المنتجة في نهاية العام

 52 عدد اإلناث المنتجة الحوامل في نهاية العام
 5 عدد البكاكير الحوامل في نهاية العام

 50 أجمالي عدد الوالدات

 1 الوالدات النافقة

 5 االجهاضات

ساعة 54حاالت نفوق المولود خالل   1 

طول الفترة بين والدتين /يوم متوسط  020 
 - متوسط العمر عند اول والدة/ شهر

 - متوسط وزن اإلناث عند أول والدة / كغ

 45 معدل االخصاب%

 45 معدل الوالدات االجمالي%

 1 نسبة النفوق في المواليد عند الميالد %

 1 نسبة النفوق في االناث المنتجة%

 4020 معدل الخصوبة%

االنجاب%معدل   4020 

 24 معدل الخصوبة العامة%

 13204 معدل حيوية المواليد المفطومة%

 % العدد المؤشرات

 45 50 نسبة اإلنجاب %

 40201 50 معدل المواليد حية الميالد %

 1 1 نسبة الوالدات التوأمية %

5102العدد اإلجمالي للمواليد الحية الميالد في عام   50  

ساعة 54النافقة خالل عدد المواليد   1  

5102عدد المواليد النافقة حتى الفطام في عام   2  
5102عدد النفوق بالقطيع النامي في عام   0  

5102عدد النفوق بالقطيع البالغ في عام   1  

 1.01 4 نسبة النفوق العاّمة
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 :وتحسينه الجاموس على المحافظة برنامجأهم نتائج 
5102ًعام البيانات  

/ كغ5102متوسط النتاج اليومي من الحليب في موسم   203952 

 2610 أعلى انتاجية للراس كغ/موسم

 003 اقل انتاجية للرأس كغ/ موسم

 25595 متوسط انتاج القطيع الحلوب رأس / موسم /كغ
 40 أجمالي عدد الوالدات

 1 الوالدات النافقة
 5 االجهاضات

ساعة 54حاالت نفوق المولود خالل   1 

 431 متوسط طول الفترة بين والدتين /يوم
 51 متوسط العمر عند التلقيح األول / شهر

 0222 متوسط العمر عند اول والدة/ شهر
 412 متوسط وزن اإلناث عند أول والدة / كغ

 10 معدل االخصاب%

 40 معدل الوالدات االجمالي%
 1 نسبة النفوق في المواليد عند الميالد %

النفوق في االناث المنتجة%نسبة   2222 
 32 معدل الخصوبة%
 42204 معدل االنجاب%

 32200 معدل الخصوبة العامة%
 12211 معدل حيوية المواليد المفطومة%
 41 معدل المواليد حية الميالد %

 4 نسبة النفوق في اإلناث البالغة %
 5 نسبة الوالدات التوأمية %

 
 اإلبل: وتحسين رعاية برنامجأهم نتائج 

 القيم البيــانـــــات

 14 عدد القطيع في بداية العام /رأس

 31 عدد القطيع في نهاية العام /رأس

 - نسبة النفوق في القطيع %

 - في القطيع% االضطرارينسبة الذبح 

 - نسبة التنسيق في القطيع%

 )نقل( 50 نسبة بيع التربية والنقل في القطيع%

 - في القطيع% اإلخراجاتنسبة 

 545 عدد النوق في بداية العام /رأس

 01 النوق في نهاية العام /رأس عدد

 - النوق أول والدة /رأس عدد

 - نسبة النفوق في النوق %

 - %اضطراريانسبة النوق المذبوحة 
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 القيم البيــانـــــات

 00 نسبة النوق المنقولة والمباعة للتربية%

 - نسبة النوق المنسقة%

 - في النوق % اإلخراجاتنسبة 

 4 عدد ذكور التلقيح بداية العام /رأس

 4 عدد ذكور التلقيح نهاية العام /رأس

 - التلقيح المدخلة /رأس عدد ذكور

 - في ذكور التلقيح % أو الذبح االضطراري أو التنسيق التربوي نسبة النفوق

 21 نسبة ذكور التلقيح بيع التربية والنقل %

 - في ذكور التلقيح% اإلخراجاتنسبة 

 54 عدد القطيع المنتج في بداية الموسم /رأس

 50 عدد القطيع المنتج في نهاية الموسم /رأس

 42 نسبة القطيع المنتج % )بداية الموسم(

 0 إجمالي عدد الوالدات /حالة

 0 عدد الوالدات الحية /حالة

 011 نسبة الوالدات %

 - نسبة الوالدات النافقة%

 - اإلجهاضات %نسبة 

 0 عدد  اإلجمالي للمواليد /رأس

 2 عدد المواليد اإلناث /رأس

 2 عدد المواليد الذكور  /رأس

 41  )ذكور : إناث( النسبة الجنسية%

 - نسبة االناث الرضيعة النافقة %

 - %وفي المواليدنسبة النفوق في الذكور الرضيعة 

 3 عدد االناث النامية بداية الموسم /رأس

 - نسبة أنثى نامية مذبوحة اضطرارياً%

 5 عدد الذكور النامية بداية الموسم /رأس

 - نسبة الذكور النامية المنسقة%

 01 نسبة الذكور النامية المباعة للتربية والمنقولة%

 - في الذكور النامية % اإلخراجاتنسبة 
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 إدارة بحوث وقاية النبات-7-5
  :%5184 وبلغت نسبة التنفيذ 68والمنفذة  92 والبحوث والتجارب المخططةعدد الدراسات بلغ 

 أهم النتائج:
 قسم بحوث أمراض النبات:

 على ثمار التفاح. (Fly speckدراسة أولية لمسببات ظاهرة التنقط الذبابي ) :4/11البحث رقم 
       سورية هوفي التفاح  ثمارعلى التنقط الذبابي النوع المسبب لظاهرة وجد أن :Schizothyrium 

pomi.  
تقييم أداء األصناف والمدخالت المزروعة واألصناف التفريقية من القمح تجاه اإلصابة  :1/11البحث رقم 

 أمراض الصدأ.ب
     تقييم أداء األصناف والمدخالت المزروعة واألصناف التفريقية من القمح تجاه اإلصابة بأمراض تم

)الصدأ األصفر وصدأ الساق وصدأ الورقة( في محافظات الحسكة ودير الزور وفي منطقة الغاب  الصدأ
 . وفي محافظات حمص وطرطوس ودرعا

     منها  صابة وبائية في بعض المواقع خاصة  إ ةوبدرج التبقع السبتوري لوحظ انتشار كبير لمرضكما
المبيدات مكافحة بؤر اإلصابة ب وتمتالقاسي  القمحفي سهل الغاب على أصناف الشمالية والغربية  المناطق

 .دت الى القضاء على المرضأالمتخصصة والتي 
تقييم أداء مدخالت من العدس والحمص والفول تجاه األمراض، خطوط مشاهدة عدس : 5/10بحث رقم 

 .وحمص مقاومة للذبول، خطوط مشاهدة حمص مقاومة لألسكوكيتا
 تقرير البحث موجود في تقرير إدارة بحوث المحاصيل.      

دراسة ظاهرة ذبول وتدهور أشجار الكستناء في محمية جبل النبي متى في محافظة : 12/10بحث رقم 
مكانية معالجتها.  طرطوس وتحديد أسبابها وا 

 ى في جبل النبي متفي محمية تقصي األعراض الظاهرية المرافقة لظاهرة تدهور أشجار الكستناء  تم
عدة مواقع متباعدة ضمن المحمية وقد تراوحت األعراض  وتوصيفها وتوثيقها وذلك في محافظة طرطوس

واجد ميتة معّراة بالكامل تتوأشجار أشجار إصابتها متوسطة أوراقها شاحبة وحجمها أقل من الطبيعي بين 
  .شديدةال نتيجة إصابتهامتجاورة و منفردة أ
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 أشجار ميتة معّراة من األوراق بالكامل: 1شكل 

  
 ب أ

 سليمة على اليسارو )أ( شحوب وانخفاض حجم األوراق، )ب( شجرة مصابة على اليمين وأخرى تبد :2شكل 
 

  
 نكروز بني بشكل اللهب على خشب الجذع الرئيسي :3شكل رقم 

  

 Bacillus والبكتيريا  Piriformospora indica دراسة تأثير فطر البيري :24/10البحث رقم 

subtilis B2g  النباتي وفي تخفيض اإلصابة بمرض الذبول الفيوزارمي للبندورة وفي تنشيط النم. 
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      ( إلى ما دون 0-0عوامل المكافحة األحيائية المختبرة خفضت شدة اإلصابة على مقياس )وجد أن
 0.33لى ا  و  B. subtillis FZB27( عند المعاملة 0.53و)  B. subtillis B2g ( عند المعاملة بـ0.13)

. كما لوحظ وجود تأثير (0.73بالمقارنة بالشاهد ) Piriformospora indica فطر البيري عند معاملة 
 .ثمارالو  األزهارنبات البندورة، فزادت من عدد  وعوامل المكافحة األحيائية المستخدمة في تنشيط نمل

المسبب لمرض عين الطاووس على  Spilocaea oleagina المكافحة الحيوية لفطر :20/10البحث رقم 
 .الزيتون 

     جنس للساللتي بكتريا تابعة درست كفاءةBacillus (B2g,B27)  العزلة وT34  التابعة للفطر
Trichoderma  فطرفي مكافحة Spilocaea oleagina  الزيتون المسبب لمرض عين الطاووس على 

لية عدم وجود فرق معنوي بين جميع المعامالت من حيث الفعافتبين هكسازول الكيميائي مبيد ال بالمقارنة مع
على كل من نسبة اإلصابة )% لألشجار المصابة( وشدة اإلصابة )عدد البقع والمساحة المصابة من 

ة في يالمبيد هكسازول من حيث الفعالالورقة(، وبالتالي كان للكائنات الحية المضادة تأثير يماثل تأثير 
 .مكافحة عين الطاووس حقليا  

ة واإلصابة واإلنتاجي ودراسة تأثير عوامل المكافحة اإلحيائية البكتيرية في مؤشرات النم :25/10البحث رقم 
 .بأهم األمراض المرافقة لنبات السمسم تحت ظروف المخبر والحقل

     ة في محطة البحوث العلميمن الحقل الموبوء المسبب لمرض ذبول السمسم تم عزل الكائن الممرض
عدوى الإجراء الصنوبر في محافظة الالذقية، ولتأكيد دوره في إحداث المرض تمت محطة الزراعية في 

تركيز الكائن  حسب %200-40لعزالت تراوحت من لالقدرة االمراضية وجد أن االصطناعية مخبريا  ، 
 .الممرض المستخدم
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 .دراسة مسببات ظاهرة تساقط ثمار الجوز في الساحل السوري :27/10البحث رقم 
    نأ الالذقيةمحافطة  فيمناطق عدة  المجموعة منتائج الفحوصات المجهرية للعينات أظهرت ن 

 Marsonina spالفطر  مرض انتراكنوز الجوز ومسببه كانالجوز المسبب الرئيس للتبقعات على أوراق 
 Alternaria spووجود بعض التبقعات الناتجة عن اإلصابة بفطر  ،% 00بنسبة تكرار بلغت 

 . دودة ثمار التفاحالثمار كانت مصابة ب أن تبين كما ، sp  Cladosporiumو

  

 

  
 باالنتراكنوزأعراض اإلصابة  عينة أوراق من طرطوس )الصفصافة(

بفطر الكمأة  spp. Helianthemumأثر مكرزة جذور نبات األجرد  :)دكتوراه(31/10البحث رقم 

Terfezia spp. في وقايته من الممرضات التي تصيبه. 
    األجرد: نباتات نواع ألإنجاز تجربة ألمثلة التقسية تمH. almierense وH. violaceum                
 نباتاتال نسبة توصلحيث  المنتجة بتقنية اإلكثار الدقيق للنباتات، H. ledifoliumو H. salicifoliumو

 .ضمن غرفة النمو .%10من  كثرلعدوى أإلجراء اجاهزة الو  الحية بعد التقسية
     منطقة النبك )الجبل الشرقي( عن طريق  من المجموعةعينات من األجسام الثمرية للكمأة  0تعريف تم

 .التعريف على مستوى الجنس والنوعتم و  ITSباستخدام تقنية  DNAتحليل 
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وبعض سالالت  Benzothiadiazole (BTH)تأثير محرض المقاومة  :)ماجستير( 32/10البحث رقم 

PGPR على إنتاجية محصول القمح ووقايته من أعفان الجذور. 
    تم اختبار القدرة االمراضية لعدة عزالت من فطرFusarium culmurum   تم الحصول عليها من

 عينات جمعت من منطقة الغاب وتم تحديد أشرس هذه العزالت.

المسبب لعفن   KuhnRhizoctonia solaniالمكافحة الحيوية للفطر  )ماجستير(: 45/10البحث رقم 

 .البطاطا باستخدام الفطريات المضادة والمتعايشة

 Rhizoctoniaتم تنفيذ تجربتين مخبريتين الختبار القدرة التضادية وفعالية فطر التريكوديرما ضد فطر 
solani،  ثالثة أنواع من فطر التريكوديرما وهي: استخدمتحيث  T. harzianum, T. viridae, T. 

gliocladium .  تم في التجربة األولى اختبار القدرة التضادية بطريقة الزرع المزدوج على أطباق بتري
أيام من تاريخ الزرع حيث تم  1 ،4، 9أخذت القراءات بعد  ،PDAسم( تحوي على وسط زرع  1)قطرها 

 ، واهدشالفطر المقابل( ومقارنتها مع ال كل من الفطرين باتجاه مركز الطبق )نمول نموالقياس نصف قطر 
 اختبار فعالية فطريات التريكوديرما ضد العامل الممرض  في التجربة الثانية تمو 
 قسم بحوث الحشرات - 2

 . absoluta Tutaاإلدارة المتكاملة لحشرة عثة البندورة  :43/10رقم البحث 
في  بزراعة البندورةعروفة السفيرة المسع لهذه الحشرة في منطقة أظهرت النتائج انتشار واحلب:  -

أجيال خالل هذا الموسم وذلك من بداية الزراعة في األسبوع الثالث  2للحشرة  أنوجد و محافظة حلب، 
  .يار وحتى األسبوع الثاني من شهر أيلولأمن شهر 

تم تنفيذ زيارات دورية للمناطق المزرعة في قرية المزرعة، لوحظ أن اإلصابة بالحشرة كانت  السويداء: -
 .Nasidiocorus tennisموجودة وبكافة أطوارها على األوراق والثمار باإلضافة لوجود العدو الحيوي 

بتاريخ لة جدا . و أما في زيارة قرية قيصما فقد لوحظ وجود أنفاق فارغة للحشرة على األوراق بأعداد قلي 
 تم تنفيذ زيارة لمنطقة عرى ولوحظ وجود حشرات كاملة في المصائد مع أنفاق فارغة.  32/5/1025

لوحظ حيث وجدت اإلصابة على األوراق فقط و  20/2/1025كما تم تنفيذ زيارة إلى منطقة المزرعة بتاريخ 
ت الدورية اشتداد اإلصابة خالل شهر وكانت أهم المشاهدات خالل الزيارا. تفاقم اإلصابة باالكاروسات

زة على الثمار وكانت مترك هاضاخالل منتصف شهر تشرين الثاني وانخف %36حتى  %5تشرين األول من 
)حوريات  Nasidiocorus tennis  بشكل أساسي على األوراق. من جهة أخرى بدأت أعداد العدو الحيوي

بالتزايد بدءا  من نهاية شهر أيلول حيث كان أعلى تواجد خالل منتصف شهر تشرين + حشرات كاملة(  
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األول، وانخفضت األعداد في بداية شهر تشرين الثاني بشكل ملحوظ واستمرت باالنخفاض حتى بداية شهر 
 كانون األول.
ــــيف الفطر  :44/10رقم البحث  ــ ــ ــ ــ ــ ــنة  Ascosphaera apisتوصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــبب لمرض تكلس الحضـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ المسـ

Chalkbrood  .في طوائف نحل العسل واستخدام سالالت بكتيرية محلية في مكافحته 
والصفات الشكلية وجود عدة سالالت متباينة في شراستها للفطر  خالل سرعة النموتبين من  ●    

Ascosphaera apis  المسبب لمرض تكلس الحضنةChalkbrood كما تّم في طوائف نحل العسل .
 تهاجم الفطر.بكتيرية عزل أربع سالالت 

في مناطق  Cydia pomonellaدراسة المعطيات البيولوجية لدودة ثمار التفاح  :42/10رقم البحث 
 زراعة أشجار التفاح في محافظة السويداء ومكافحتها.

تم تنفيذ التجربة في موقع واحد في حقول المركز وفي حقل تابع لمزارع الدولة في مفعلة حيث علقت     
فرمونية وتم أخذ القراءات الدورية في موقعي البحث وفي نهاية الموسم تم رسم منحنى بياني لطيران مصائد 

التفاح في الموقعين وتم رصد انقطاع للطيران في النصف الثاني من شهر تموز ولفترة أسبوعين  فراشة ثمار
التريكوغراما  د على استخدام طفيلوهذا االنقطاع لم يرصد في األعوام السابقة. إضافة إلى تطبيق برنامج يعتم

عبر نشره في كبسوالت وبشكل دوري خالل الفترة الممتدة من مرحلة بداية العقد إلى نهاية الشهر السادس 
لمتطفل دور مميز في التطفل ثم استخدام مبيدات حديثة غير تقليدية )مانعات احيث تسمح الحرارة بأخذ 

ة إلى الشاهد ة إضافوالمقارنة مع معاملة المبيدات التقليدي رة صيفا  االنسالخ( في فترة ارتفاع درجات الحرا
 غير المعامل.
المتطفل على عذارى ذبابة الفاكهة في  sp. Aganaspisالتغيرات الموسمية للدبور  :03/10رقم البحث 

 طرطوس. فيمنطقة سهل عكار 
ونسبة التطفل  %04.9عذراء ونسبة انسالخ الذباب  2012بلغ العدد الكلي لعذارى ذبابة الفاكهة    ●    

 C. capitataن ذبابة فاكهة البحر األبيض المتوسط أ. بينت النتائج ب A. daci 24.2%الكلية بالدبور 
من العينات الثمرية للعوائل النباتية للذباب الفاكهة المأخوذة من  Tephritidaeهي النوع الوحيد من عائلة 

النوع الوحيد من رتبة غشائية األجنحة المتطفل على يرقات  وه A. daciمنطقة سهل عكار وبأن الدبور 
  ات. خذ العينأالذبابة، كما ثبت وجوده في جميع مناطق 

على يرقات ذبابة الفاكهة المأخوذة من كانت  Aganaspis daciأعلى نسبة تطفل بالدبور وجد أن    ●  
بين هذه  ولكن الفروق ثمار الجوافة تليها اليرقات المأخوذة من ثمار الدراق والفالنسيا واألكي دنيا والخوخ 

  .كن معنويةتلم األنواع 

بشكل جيد متأقلم تبين أنه  Aganaspis daci الدبور عند دراسةمن خالل البيانات المتوصل إليها    ●  
بابة فاكهة مع وجود يرقات ذ هلسائد بشكل مطلق، كما تزامن وجودالدبور ا وفي البيئة الساحلية السورية فه

الدبور ن أالبحر األبيض المتوسط من عوائل مختلفة أصيبت في فترات زمنية مختلفة، واألهم من ذلك ثبت 
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A. daci  ذبابة لكونه سبب هام في إحداث الموت عامل بيولوجي هام في تقليل الكثافة العددية للهو
 . وف الطبيعيةالتطفل الجيدة التي حققها في الظر  بةالطبيعي للذباب عن طريق نس

الذي يصيب محصول البصل في محافظة طرطوس  Miridaeدراسة أولية ألنواع البق  :54/10رقم البحث 
 والتحري عن أهم األعداء الحيوية.

دة مناطق على نباتات البصل من ع هاالتقاط ي تمتالالبق ات لحشر  المورفولوجيةللصفات بعد دراسة   ●    
التابعة إلى  Dionconotus neglectus neglectusتم تعريفها بأنها من النوع  طرطوس من محافظة

أول إشارة لوجود هذه الحشرة في  هعتبر هذتو . Mirinaeوتحت عائلة  Miridaeوعائلة  Hemipteraرتبة 
 م.طرطوس، وفي سورية بشكل عاحافظة م

 
 على نبات البصل D. neglectus neglectus. أعراض اإلصابة بالبقة 1شكل 

 

 

الرأس وحلقة الصدر األمامي والدريع  B)في الطور الكامل، )  D. neglectus neglectusالبقة A). )2شكل 
 .والجزء األمامي للجناح القاعدي للبقة

 دراسة بيئة حيوية لذبابة الفاكهة في الساحل السوري. :05/10رقم البحث 
      

ييم الحقيقي التق ةوية والبيئية لذبابة الفاكهة بغيهدف هذا البحث إلى دراسة بعض المعطيات الحي 
 ألضرارها في الساحل السوري تمهيدا  لوضع األسس الصحيحة لإلدارة المتكاملة والمستدامة لهذه اآلفة.

ن أ تغيرات كثافة البالغات في بستان حمضيات بمحطة سيانوللمراقبة امصائد تبين من خالل قراءات  -   
األعداد  بعد ذلك تبدأ ،ةتمتوسط أعداد البالغات يزداد من بداية شهر تموز ويستمر باالرتفاع حتى نهاي

رتفاع حتى وتستمر باال ثم تعود لتظهر في بداية الشهر العاشر وذلك لغياب الثمار من الحقل باالنخفاض

A 

 ؤ
B 

 ؤ
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 ى الثماراالصابة عل نسبةهذه  أن وجد بساتين الحمضيات. نهاية شهر كانون األول لتوجه البالغات نحو
 على أعداد البالغات. نتيجة انخفاض الحرارة مما أثر سلبا  ( % 0.0)كانت منخفضة 

 
ــة للمفترس: 01/10 قم البحــــثر  ــ ــ ــــة وحيويــ ــ ــة بيئــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  Paoli  berlesianaProlasiopteraدراســ

Cecydomiidae):(Diptera. 
 

    

   
 Prolasioptera berlesianaالمفترس 

 
تم تعليق المصائد الغذائية ) هيدروليزات البروتين( الجاذبة لذبابة ثمار الزيتون والمفترس في حقول الزيتون 

في المواقع التالية: بوقا، صنوبر، مزار القطرية، وذلك   40/2/4020مع بداية عقد الثمار وذلك بتاريخ 
ناث كل من الذبابةمكررات لكل موقع، وتم مراقبة المصائد بشكل أسبوعي وتس 9بمعدل   جيل عدد ذكور وا 

والمفترس، وذلك لدراسة ديناميكية مجتمع اآلفة والمفترس. كما بدأ جمع ثمار الزيتون في النصف األول من 
ثمرة لكل بستان وتم حساب  200شهر تموز وبشكل دوري، وذلك من ثالثة بساتين من كل منطقة وبمعدل 

ي تم جمعها مراقبة الثمار المصابة بالذبابة الت وتستمرود المفترس، نسبة اإلصابة بالذبابة والفطر ونسبة وج
من بساتين المنطقة بعد وضعها ضمن علب بالستيكية خاصة وذلك لرصد خروج الحشرة الكاملة للذبابة 

 بعض النقاط البيولوجية للمفترس. والمفترس ومن ثم تربية كل منهما ضمن المخبر لدراسة
 مكافحتها.و بيئية لحافرة أنفاق البندورة في حقول البطاطا دراسة  :53/10رقم البحث 

ة الغاب في منطقلحافرة أنفاق البندورة في حقول البطاطا تّم رصد النشاط األول للحشرة الكاملة    ●     
، وتزايدت أعدادها بشكل مضطرد وسريع من منتصف شهر أيار 4020في النصف الثاني من شهر نيسان/

حشرة راسة الد كما أشارت نتائج لتبدأ بالتناقص تدريجيا  في المراحل الالحقة. حزيرانوحتى منتصف شهر 
بأن بداية ظهور الفراشات كان في بداية شهر نيسان في الموقع  في محافظة حمصفي حقول البطاطا 

ي منطقة ف منطقة تلكلخ )سهل البقيعة , وفي األسبوع الثالث من آذار في الموقع الثاني) مقر المركز( األول
(. توالى ظهور الفراشات في الفترات الالحقة مع ازدياد كثافتها حيث سجلت أول قمة لظهور الفراشات تلكلخ

من خالل و لموقع الثاني. في الموقع األول, بينما كانت في منتصف شهر نيسان في افي بداية شهر أيار 
خالل موسم متداخلة  أجيال 4 -0رة يمكن القول بأن عدد أجيال الحشنتائج الدراسة في محافظة حمص 

  .اإلصابة على محصول البطاطا كانت قليلة جدا  . ورغم الكثافة العالية للفراشات فإن والنم
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 ()الغابالحشرة الكاملة في حقول البطاطا باستخدام المصائد الفرمونية -تغيرات الكثافة العددية لعثة البندورة

   
 

 الثالثة األولى إلنبثاق الفراشات )حمص(صورة تمثل بعض الذروات 

 

متابعة اآلفات الحشرية على النجيليات )القمح والشعير( والبقوليات )حمص, عدس،  :54/10البحث رقم 
 .فول( في سورية

 قرحتا بريف دمشق في محطة ةالحالة الصحية ألصناف القمح المزروعمن خالل متابعة  :ريف دمشق -
 Eurygasterصابات الخفيفة بالسونة وبعض اإل Haplothrips triticiصابات بالتربس إوجود تبين 

integriceps  .ودبور الحنطة المنشاري وحفارات الساق 
ثر من في أك على الحمصو القمح في أكثر من عشرة مواقع، تمت متابعة اآلفات الحشرية على السويداء:

بكل حشرة، وقد وجد أن أهم الحشرات التي  إلصابةفي محافظة السويداء وسجلت نسب اخمسة مواقع 
، الحسة األوراق بنسب % 00و  44أصابت محصول القمح كانت التربس بنسب اصابة تراوحت بين 

وسجلت أعراض لالصابة بالسونة دون مشاهدة الحشرة. أما أهم الحشرات على  % 44و  0اصابة بين 
 .   % 20و  20ابة بها بين الحمص فكانت صانعات األنفاق وتراوحت نسب االص
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 تم أخذ القراءات الالزمة ضمن حقول المركز) محطة بحوث ازرع ( فقط درعا: -
وحشرات السونة والمن ولكن دون العتبة  ي: لوحظ انتشار دبور الحنطة المنشار على النجيليات -

 االقتصادية.
: لوحظ انتشار حافرة أنفاق على العدس وثاقبة القرون الخضراء على الحمص ولكن لم  على البقوليات -

 أي خطورة وكانت أقل من العتبة االقتصادية. تشكل
حشرات كاملة / المتر  9-4ُوجدت اصابة بالسونة في حقول النجيليات بكثافة عددية : دير الزور -

 حورية/ المتر المربع 24-0المربع، و
تنفيذ جوالت حقلية لرصد ومتابعة اآلفات الحشرية على النجيليات )القمح والشعير( والبقوليات تم  حماة: -

 فول( وكانت النتائج كما يلي: عدس, )حمص,

ماضغة بادرات الحبوب, حشرة السونة, حشرات المن, دودة الزرع, يرقات لبعض أنواع  على النجيليات: -أ
 دودة ورق البطاطا.  أبودقيق, جنادب )نطاطات(, تربس, يرقات 

نقط (, أسد المن, ذبابة السرفيد, ذبابة  3نقطة , 22كما شوهدت بعض األعداء الحيوية: مثل أبوالعيد )
 الفازيا خرجت من حشرات السونة المجموعة من الحقول والموجودة في المخبر. 

 نالعدس, من الفول األسود, المأنواع من الخنافس الثاقبة لألوراق, من الجذور على على البقوليات:   -ب
 . األخضر, خنافس زاهية على الفول

    

جوالت في شهر أيار، في  9تم تنفيذ جولتين حقليتين في النصف الثاني من شهر نيسان و االالذقية: -
مواقع مختلفة من ريف منطقتي الالذقية وجبلة، شملت الجوالت حقول تجارب شعبة المحاصيل واألصول 

حقول  2حقول قمح،  20وتضمنت ) حطة صنوبر وحقول المزارعين في كلتا المنطقتين،الوراثية في م
حقول عدس(، وذلك لرصد ومتابعة انتشار اآلفات  9حقول حمص،  20حقول فول،  20شعير، 

الحشرية التي تصيب المحاصيل النجيلية )قمح، شعير( والمحاصيل البقولية )حمص، عدس، فول(، 
 عنها، وقد أظهرت نتيجة المسح الحقلي وجود اآلفات التالية:  وتقييم األضرار الناتجة

 المحاصيل النجيلية. -أوال
 : توجد الحشرة في بعض الحقول بكثافة منخفضة جدا . .Eurygaster integriceps Putحشرة السونة .2
 : توجد إصابات مفردة وال تشكل ضررا  اقتصاديا ..Mayetiola destructor Sayذبابة هس .4
 مختلفة من المّن: اإلصابة ضمن الحدود الطبيعية، ومترافقة مع األعداء الحيوية الشائعة.أنواع  .9
: الحشرة موجودة في بعض الحقول بنسب إصابة ضعيفة Oria musculosa Hubverحفار ساق القمح  .2

 وغير اقتصادية.
إصابة  : وجدت الحشرة في حقل قمح واحد وبنسبة.Cyphus pygmaeus Lدبور الحنطة المنشاري  .0

 ( وال تشكل خطورة.%4منخفضة )
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 : وجد بنسبة منخفضة في بعض الحقول..Syringopais temperatella Ledحفار أوراق القمح  .4
 : توجد إصابات متفرقة في جميع الحقول الممسوحة..Oulema melanopus L الحسة أوراق القمح .0
 الشعير، وهي هامشية محدودة وخاصة  المساحات المزروعة بمحاصيل الحبوب )القمح والشعير( زراعات  .0

ولم يالحظ وجود أضرار اقتصادية ناتجة  تعاني من سوء الخدمات الزراعية واالنتشار الكثيف لألعشاب،
 اإلصابات المرضية، تستدعي النصح بإجراء عمليات مكافحة. عن اإلصابات الحشرية، أو
 ثانيا _المحاصيل البقولية.

ة في الحقول المزروع أنواع من المن في جميع الحقول الممسوحة، وخاصة  حشرات المن: لوحظ انتشار عدة  .2
 بالفول حيث تتسبب بأضرار ملحوظة

وجدت إصابات متفرقة في Spodoptera exigua و Spodoptera littoralisالديدان القارضة لألوراق:  .4
 حقول العدس والحمص دون أن تشكل ضررا  اقتصاديا  على النباتات.    

وكانت األضرار   ,Helicoverpa armigeraالقرون: توجد إصابات متفاوتة بثاقبات القرون من نوعثاقبات  .9
 .%20-0ملحوظة في حقول الحمص، حيث تراوحت نسبة اإلصابة  مابين 

وجدت إصابات متفرقة على أوراق الفول وبدرجة أكبر على أوراق   .Liriomyza sspصانعات األنفاق .2
 الحمص والعدس.

لوحظت أعراض إصابة على أوراق العدس والحمص في جميع الحقول دون  .Sitona spراق: سوسة األو  .0
 أن تشكل أهمية اقتصادية. كما وجدت اليرقات ضمن العقد البكتيرية على جذور العدس.

 لوحظ وجود أضرار متوسطة على أوراق الفول في بعض الحقول نتيجة إصابتها بالقواقع. .4
 حها استخدمت فيها المبيدات الكيميائية لمكافحة المن بشكل أساسي.معظم حقول الفول التي تم مس

 

 وحصر األعداء الحيوية المرافقة. دراسة بيئية وحيوية لحافرة أفرع الفستق الحلبي :50/10رقم البحث 
 .فاطمة خليل، د. فهمية الجمل )جامعة البعث( يعقوب عازار، د. سليم خوجة، :المنفذون 

 منتشرة بشكل واسع في حقول الفستق الحلبي في محافظة حلب حافرة أفرع الفستق الحلبيتبين أن    ●     
)منطقة جبل سمعان( ، كما أظهرت النتائج بأن هذه الحشرة تصيب األزهار والعناقيد المتشكلة وفي حال 

ات الشتوي كما أظهرت النتائج أن البي ،اإلنتاجمن  %00 -00القضاء على حوالي هااإلصابات الشديدة يمكن
للحشرة جيل واحد في السنة. كما أظهرت النتائج أن اليرقات بدأت أن و ، وبطور يرقة مكتملة النميكون للحشرة 

 20، بينما استغرقت فترة الطور العذراء من 44/2/4020واستمرت حتى  21/9/4020من  بالظهور اعتبارا  
 2/0/4020واستمرت حتى  2/2/4020من  وكانت بداية ظهور الحشرات الكاملة اعتبارا   ،يوم 40وحتى 
)يمكن التدخل بالمكافحة في هذا الموعد في حال  44/2/4020و 42 في أوج ظهور الحشرات الكاملة وكان
 .Chelonus spp. كما أظهرت النتائج تسجيل طفيل من جنست اإلصابة عتبة الضرر االقتصادي(تجاوز 

(Braconidae (Hymenoptera, العذراءتطفل على طور ي. 
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 قسم بحوث النيماتودا : - 3
 .على البازالء وتقييم بعض طرائق مكافحتها النيماتودا المتحوصلة توصيف أنواع :73/15البحث رقم 

 تقييم بعض الفطريات الحيوية لمكافحة  النيماتودا المتحوصلة على البازالء

 Trichoderma sp.، Penicillium sp. ،Fusariumالتالية: نوعين  تّم إكثار كل فطر من الفطريات 
sp. على وسط زرع بطاطا دكستوز أغار على حدهPDA للتحضير للعدوى االصطناعية ،. 
وتعقيمها في دوارق زجاجية، ثم إجراء عدوى لها بواسطة إضافة خزعة ببتون سكر تحضير بيئة سائلة تم  

ــينها على درجة حرارة على حده، تم من الفطريات المذكورة أعاله من كل فطر  ــ ــــعة س لمدة  492 تحضــ ــ تسـ
، تمت تصــفية المعلقات الفطرية عبر شــاش معقم ثم أخذنا من الناتج على شــريحة العد نيوبر لدراســـة أيام

ــــرين الثاني/ مل. 2تركيز الكونيديا في  ــ ــ ــ ــ ــــهر تشــ ــ ــ ــ ــ مكررات لكل  2بواقع  4020زرعت بذار البازالء في شـ
بيضة ويرقة من النيماتودا  4000العدوى بـ تم اجراءأيام  20ـ نبات بمعاملة من الفطريات السابقة وبعد اال

ضافة معلق الفطر بتركيز   . 206المتحوصلة/نبات، وا 
ة بنيماتودا العقد الجذرياإلصابة :  دراسة حساسية بعض طرز البندورة المحلية تجاه  51/11البحث رقم 

 بهدف استخدام بعضها كأصل للتطعيم في البيوت المحمية.
بنيماتودا العقد الجذرية بهدف اإلصابة دراسة حساسية بعض طرز البندورة المحلية تجاه  تمت  ●    

 كأصل للتطعيم في البيوت المحمية. المالئم منهااستخدام 
الناقلة لفيروس الورقة  Xiphinema indexدراسة انتشار النيماتودا الخنجرية  :55/11البحث رقم  

 .المروحية في حقول الكرمة في محافظة السويداء وقابلية إصابة بعض أصناف الكرمة المحلية بها
الناقلة لفيروس الورقة المروحية  Xiphinema indexنتشار النيماتودا الخنجرية لتحديد ادراسة أجريت  ●   
حبران فقط منطقتي مفعلة و النيماتودا في هذه وجود نتيجتها حقول الكرمة في محافظة السويداء تبين  في

 وتم تصنيفها على مستوى الجنس .
 قسم بحوث اختبار المبيدات: - 4

مرض و  اللفحة المبكرة والمتأخرة  إزاء مرضياختبار كفاءة بعض المبيدات الفطرية  :10/01البحث رقم 
 .على الخضراواتالعفن الرمادي 

( 4020)عروة ربيعية في مكافحة اللفحة المتأخرة على البطاطا .Propose اختبار كفاءة المبيد  -*   
 نفذت في مركز بحوث حمص ومستمرة لعام ثاني

في مكافحة العفن الرمادي على البندورة ,لم تنفذ لعدم  Frupicaو Scalenاختبار كفاءة المبيدين  -*  
 ظهور اإلصابة في موقع التجربة وسيتم اختبارها الموسم القادم في الالذقية وحمص
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اختبار كفاءة بعض المبيدات الفطرية في مكافحة البياض الدقيقي والزغبي على  :15/10البحث رقم 
 الخضار واألشجار المثمرة.

في مكافحة البياض الزغبي على الخبار في البيوت  Maximateو  Manfilاختبار كفاءة المبيدين  -*   
 نفذت التجربة في مركز بحوث طرطوس ومستمرة في مركز بحوث الالذقية،  المحمية

 

 . مرض صدأ القمحاختبار كفاءة بعض المبيدات الفطرية في مكافحة  :11/10البحث رقم 
 في طرطوس. في مكافحة الصدأ على القمح Operamaxو Comet المبيدين اختبار كفاءةتم  -*

 
 ثالثا : تقارير األبحاث المنتهية

 :قسم بحوث أمراض النبات - 1
دراسة مسببات مرض سقوط بادرات الشوندر السكري وتقييم بعض طرائق المكافحة  :1/10البحث رقم 
 .المتكاملة له

  فطريلكل من  وعلى نسبة منع نمأ عطى أ بروبوس الفطري مبيد الأن وجد  Fusarium oxysporium     
 7505- 71طباق بنسبة منع سبوع من زراعة الفطر على األأغ /ل بعد 4بتركيز  Fusarium solani و
الفترة نفسها  في Penicilliumو Aspergillusفطري  ىعل ةفعاليكما وجد أن المبيد أعطى  التوالي.على %

 .%09.0– 02.0بنسبة منع 
 الفطري مبيدالن وجد أ  strubilغ/ل كان ضعيف الفعالية على فطري 0.9 بتركيز المستخدم Fusarium 

oxysporium وF. solani على التوالي  % 04.2 -%22.0 الفطري وحيث لم تتجاوز نسبة المنع للنم
 .يام من التحضينأربعة أبعد 
-  ن استخدام مبيدأبينت النتائج   strubil يام كان ضعيف الفعالية على أ 2 غ/ل بعد 0.9 بتركيز
ــفط ــ  22.0و 40.4 لىإوتراجعت  22.2و 90.9 للمنع حيث بلغت % Penecillium و  Aspergillus ير ـ

  .يامأ 4للتركيز نفسه بعد 
  لممرضإصابتها بالفطر ا أصناف من الشوندر السكريأظهرت نتائج تجربة العدوى االصطناعية لعشرة 

Fusarium solani % ن االصناف أتبين ، و 49.02-4.00 بين لإلصابة حيث تراوح متوسط
  .األكثر تحمال  للعدوى بالفطر الممرضكانت   Reda, Aligata, Azabالثالثة

 لممرضصابتها بالفطر اإ أصناف من الشوندر السكري لعشرةظهرت نتائج تجربة العدوى االصطناعية أ 

Rhizoctonia solani % صناف تبين من عدوى األو  10.02-04.4 لإلصابة بين حيث تراوح متوسط
  ,Vico,  Reda, Sm4003  ربعة التالية:صناف األاأل هيقلها حساسية للفطر الممرضأن أالعشرة المختبرة 

.Bolybe 
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 الممرضصناف حساسية للفطر قل األأ كما وجد أنFusarium oxysporium  كانت: Reda  1Azabo 

Osma  وAligata 9 
 المكافحة الحيوية والكيميائية لبعض مسببات أمراض القمح والخضار المحمولة بالتربة. :2/10لبحث رقم ا

     ــكليروتينيا على الفلي وأظهر المبيد بوربوس فعالية ممتازة في منع النم ــ ــ ــ ــليومي على فطر ســ ــ ــ ــ فلة الميسـ
ــتخدمة حيث بلغت  ــ ــ يوم من زراعة الفطر في البيئة  20 – 2في الفترة بين  %200للتراكيز الثالثة المسـ

 المضاف لها المبيد.
  ــليومي لفطري الفيوزاريوم  وغ/ل فعالية عالية في الحد من النم4التركيز بأظهر المبيد بوربوس ــ ــ ــ ــ ــ الميســ

ين على البصل بعد أسبوع من تنفيذ التجربة )   .( على التوالي09.9، 10.4والبنسليوم الممرض 
  تراجعت نســـبة منع فطرF. moniliform  02بعد أربعة أيام إلى حوالي  10.4الممرض على الذرة من 
 بعد أسبوعين من بداية التجربة. %
 40.0%، %04.0نسبة المنع لفطريات الفيوزاريوم المعزولة من القمح وكذلك الخيار متوسطة ) كانت 

 .(%40.1) ( على التوالي كما أن نسبة المنع متوسطة لفطر األلترناريا المعزول من أوراق البقدونس
  ــتروبيــل بـالتركيز لم يمنع ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــتــةبعـد /ل غ 0.9المبيـد ســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  والنم طبـاقيـام من زراعــة الفطر على األأ ســ

 عزول من ثمرة الفليفلة.الم Sclerotiniaالميسليومي للفطر 
  ــــطة كانت ــتروبيل في منع النملفعالية متوسـ ــ ــيلليومي للجنس  ومبيد سـ ــ كل  المعزول من Fusariumالميسـ

ــبة المنع ) ــ ــ ــ ــ ــ ــــل، والذرة، والخيار، حيث تراوحت نســ ــ ــ ــ ــ ( على التوالي 04.9، 04.0، 44.4من نباتات البصـ
ــتخدم  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــين، و  2غ/ل بعد 0.9للتركيز المســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــعيفكان أيام من التحضـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  Fusariumلنوع ا  على اتأثيره ضـ

culmorum ( 20.0المعزول من القمح.) 
 .تقصي انتشار أهم الفيروسات التي تصيب نحل العسل في سورية :3/10البحث رقم 

     تشوه  يروسيوجود ف تقصي انتشار أهم الفيروسات التي تصيب نحل العسل في سوريةأظهرت نتائج
ــلل المزمن )DWVاألجنحة ) ــ ــ ــ ــ ــ ــين ل( Sequencingوتم تحديد تتابع النكليوتيدات ) (.CBPV( والشــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ لفيروسـ

 ختالفات في تتابع نكليوتيداتهما.وتحديد نسب التشابه واال
إزاء الفطريات المسببة لمرض ذبول وتدهور  Trichodermaتقييم القدرة التضادية لفطر  :1/10البحث رقم 

 غراس وأشجار الفستق الحلبي واستخدامه في مكافحتها.
 40أقطار وصلت متوسطات .  Fusarium sambucinumلفطر  إجراء دراسة مورفولوجية ومجهرية تمّ      

المعزولة من أغصان الفستق الحلبي في اليوم التاسع من التحضين  F. sambucinum Fuckel مستعمرة لفطر
سم وكان لون الوجه العلوي للمستعمرات أبيض، وذات  5إلى PDAس على وسط زرع  49ºعند درجة حرارة 

ر ، وعند فحص الفطر المسبب تحت المجه أبيض مصفر حواف مشرشرة، ولون الوجه السفلي للمستعمرات
متشابهة في الشكل والقياس سميكة ومقسمة بوضوح إلى خاليا متساوية في الطول شوهدت األبواغ الكونيدية 
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× 91كونيديا  40خاليا( حيث كان متوسط قياس  2واألبواغ الكونيدية الكبيرة ) .والعرض هاللية قليال  

m5.1µ .7.68 يةألبواغ الكالميدكما شوهدت ا×m8.08 µ  
ــــة مورفولوجية ومجهرية تمّ  .2 ــــلت  Berk. & Rav. Fusarium semitectum لفطر إجراء دراســ ــ وصـ

ــتق الحلبي في  F. semitectum مســـتعمرة لفطر 40أقطار متوســـطات  المعزولة من أغصـــان الفســ
ــين عند درجة حرارة  ــ ــــع من التحضـ ــــط زرع  49ºاليوم التاسـ ــم وكان لون  8 إلى PDAس على وسـ ــ ســ

ــتعمرات  ــ ــتعمرات، ولون الوجه أحمر ورديالوجه العلوي للمســ ــ ــ ــفلي للمسـ ــ ــ حص . وعند فأحمر فاتح السـ
ــــوهدت األبواغ الكونيدية ــ ــــبب تحت المجهر شـ ــ ــكلة على التجمعات المخاطية  الفطر المسـ ــ ــ الكبيرة المتشـ

ــــكل قدمي، أما  ــ ــــكل  األبواغ الكونيديةللكونيديا ذات شـ ــ ــيليوم فهي ذات شـ ــ ــ ــكلة على الميسـ ــ ــ الكبيرة المتشـ
كما شـوهدت ،  m3.95µ×  12.8صـغيرة أحادية الخلية:  كونيديا 40كان متوسـط قياس مسـتقيم، و 

ذات شكل شبه كروي. وتم مالحظة أن للفياليدات أكئر من فوهة  m9 µ×  7.79 ألبواغ الكالميديةا
 واع الفيوزاريوم.)فتحة( وهذا مايميز هذا النوع عن غيره من أن

ــة (، وعلى محلول ريتشـــارد (WA أغار ماء على وســـط زرع .Verticillium spتم إكثار فطر  .9 لدراســ
تمام تعريف الفطر المذكور الطور الساكن للفطر )أجسام حجرية(.   .وا 

ــــط زرع  .Verticillium spعّرف فطر     ــ ــ ــ ــفات المورفولوجية للمزارع على وســ ــ ــ ــ ــ ــــب الصـ ــ ــ ــ ، PDAبحســ
والصفات المجهرية، بينت نتائج التعريف باالعتماد على صفة التفرع السواري لحوامل األبواغ الكونيدية 

ــيمات الحجريةVerticilliumكصـــفة مميزة للجنس  ــفة تشـــكيل الجســ وبالعودة إلى المراجع  ، وعلى صــ
ــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــطات . .V.dahliae Kleb بأنه النوعالمختصـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــلت متوســ ــ ــ ــ ــ ــ ــتعمرة لفطر 40أقطار وصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  مســ

Verticillium  dahliae المعزولة من أغصااان الفسااتق الحلبي في اليوم التاسااع من التحضااين عند

ــتعمرات   2.9إلى  PDA س على وسااااط زرع 132درجة حرارة  ــ ــ ــ ــم وكان لون الوجه العلوي للمســ ــ ــ ــ سـ
، وعند فحص الفطر المســبب تحت المجهر  أبيض مصــفر أبيض، ولون الوجه السـفلي  للمســتعمرات

ــــط قياس ــ ــغيرة وكان متوسـ ــ ــ ــــوهدت األبواغ الكونيدية الصـ ــ والحوامل  ،mµ 2.38×5.85كونيديا:  40شـ
ــــط قياس    125 وكان متوساااط قياس mµ 2.5×294  كونيديا  حامال    40الكونيدية حيث كان متوسـ

 2.5وعرضه من األسفل  mµ  26.9فياليد 15)وكان متوسط طول  mµ 92.9×29.0جسماً حجرياً 

mµ ). 
. تم  حفظ جميع الفطريات المذكورة أعاله باإلضافة إلى فطريات المكافحة الحيوية التالية: 2

Trichoderma harzianum 1 Trichoderma gliocladium  1Trichoderma viride  والبدء ،
كستروز ثارها على وسط زرع بطاطا دبدراسة تصنيفية لفطريات المكافحة الحيوية المذكورة أعاله وذلك بإك

 أيام من العزل. 1بزرع خزعة في محيط وسط الزرع ومالحظة نمو المستعمرة بعد   PDAأغار
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ــة تراكيز كـــل من . 0 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  Fusarium semitectum , Verticillium sp., Fusariumتمـــت دراســ

sambucinum  .كل على حده 
 .وراثية من العدس والحمص والفول إزاء األمراض الفطريةتقييم أداء مدخالت وطرز : 15/10البحث رقم 

     ــــاللة الحمص ت ــ ــ ــ ــ ــــحة لالعتماد كونها تتمتع  FLIP99-66عّد ســ ــ ــ ــ ــ ــ ــــرة والمرشـ ــ ــ ــ ــ ــــالالت المبشــ ــ ــ ــ ــ من الســ
من ناحيتي الغلة البذرية والتحمل لألمراض الفطرية وبخاصة مرض التبقع األسكوكيتي،  بمواصفات جيدة

إلى تحمل  وأشارت النتائج ،رض لفحة السكوكيتا في مرحلة تشكل القرون وقد قيمت شدة إصابة الساللة بم
  %3الساللة للمرض، إذ لم يتجاوز متوسط نسبة اإلصابة 

   توصل البرنامج الوطني لتربية الحمص إلى استنباط عدد من السالالت المحسنة من الحمص الشتوي 
(FLIP03-112 ،FLIP03-113 1FLIP03-128 1FLIP03-139 ،)ــــالالت  زرعت ــ ــ  بحوث محطة فيهذه السـ
ــــالوجد أن   وقد الطبيعية، العدوى ظروف تحت ومتابعة تقييمها إكثارها بهدف حديا تل ــ ــ الت جميع الســ

  . %25 – 395بين  نسب اإلصابة إذ تراوحت األسكوكيتا لفحة متحملة لمرض
   ذه المحسنة من الفول، وتعّد هتوصل البرنامج الوطني لتربية الفول إلى استنباط عدد من السالالت

إذا العتماد لويتم اختبارها في حقول اختباربة لثالث سنوات لتقييمها وترشيح المتفوق منها  رةمبشّ  السالالت
 التبقع رضم وبخاصة   الفطرية لألمراض والتحمل البذرية الغلة ناحيتي من جيدةال حافظت على المواصفات

 لطبيعية،ا العدوى ظروف تحت تقييمها بهدف حديا تل بحوث محطة فيهذه السالالت  زرعت الشوكوالتي،
قد أشارت و  القرون  لتشكّ  مرحلة في شدتها متقيّ و  التبقع الشوكوالتي بمرضقدرت نسب اإلصابة  وقد

وتم . %23 – 3وتراوحت ما بين النتائج إلى تباين نسب اإلصابة بمرض التبقع الشوكوالتي بين السالالت 
 .مشابهة في تجارب الحقل الموسع الحصول على نتائج

    في إطار البرنامج المشترك بين الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية والمركز الدولي للبحوث الزراعية
في المناطق الجافة/ايكاردا يسعى الباحثون في مجال تربية العدس إلى استنباط سالالت محسنة من العدس 

 السالالت ههذ لإلجهادات الإلحيائية واإلحيائية ومالئمة للظروف المحلية لذلك زرعتعالية اإلنتاج ومتحملة 
 بمرض ةاإلصاب نسب قدرت وقد الطبيعية، العدوى ظروف تحت تقييمها بهدف حديا تل بحوث محطة في

لم تقييس باستخدام س القرون  تشكلبداية اإلزهار وعند  مرحلتي في شدتها وقيمت الذبول الوعائي للعدس
ه السالالت، بين هذ للعدس الذبول الوعائيوقد أشارت النتائج إلى تباين نسب اإلصابة بمرض : 2 -2معدل 

 .وفق سلم التقييس آنف الذكر 9-2، بينما تراوحت شدة اإلصابة ما بين %40 - 2حيث تراوحت ما بين 
م إميداكلوبريد في خفض اإلصابة بفيروس تقز تأثير تعقيم البذار بالمبيد الحشري  :13/10البحث رقم 

 .واصفرار الشعير على القمح
    بفيروس تقزم واصفرار الشعيروجد أن أفضل المعامالت الكيميائية في خفض نسب اإلصابةPAV- 

وأدت  3وذلك عند الصنف بحوث (، %61)مع الشاهد مقارنة   (%15) وجاوشمبيد كانت معاملة الحبوب ب
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عند المعاملة  %56فقد كانت نسبة اإلصابة  0. أما في الصنف دوما الغلةمعنوية في زيادة المعاملة إلى 
 في الغلة الناتجة عن المعامالت. فروق معنوية ولم يالحظ وجود  .%53مقارنة مع الشاهد و بالمبيد جاوش
األمراض ( إزاء ةل اختباريو )حقوالطري قاسي القمح الف اصنأ بعضردود أفعال : 14/10البحث رقم 

 واآلفات الحشرية.

   ( إزاءةل اختباريو )حقصنف من القمح الطري  24وقاسي القمح صنف من ال 29ردود أفعال تم تقييم 
ناف رد فعل األصفي تباين وقد وجد  في محطة بحوث يحمولوذلك  األمراض واآلفات الحشريةب اإلصابة

لإلصابة،  متوسط القابليةو  متوسط المقاومةالمقاوم و بالنسبة للصدأ األصفر وصدأ األوراق ما بين المزروعة 
أما بالنسبة للحشرات فقد أظهرت النتائج وجود إصابات بحشرتي السونة ودبور الحنطة المنشاري، وكانت 

ية ردود أفعال المختبرة أأصناف القمح القاسي والطري اإلصابة بالحشرتين دون العتبة االقتصادية ولم تبد 
 قات بين األصناف المختبرة في اإلصابة(.)لم يكن هناك فرو 

 صنف شعير )حقل اختباري( إزاء األمراض واآلفات الحشرية. 20ردود أفعال  :10/10البحث رقم 
  ف فوجد أن األصنا بالتفحم المغطى صابةاإلصنف شعير )حقل اختباري( إزاء  22دود أفعال ر  تم تقييم

ناء بين متوسط المقاومة ومتوسط القابلية لإلصابة باستث ما تجاه المرض هارد فعلالمدروسة قد تباينت في 
 لم تظهر عليه أعراض إصابة بالتفحم، وأبدى رد فعل مقاوم.الذي  6الصنف فرات 
دراسة القدرة اإلمراضية لمسببات مرض الذراع األسود الميت على بعض أصناف  :15/10البحث رقم 

 .العنب المحلي
ض أعراض مر  ياإلمراضية للعزالت الفطرية المأخوذة من أشجار الكرمة التي تبدالقدرة تم اختبار      

  .بياضي( ،حلواني ،وذلك على األصناف المحلية )بيتموني ،(Black dead armالذراع األسود الميت )
 9أشجار من الصنف ييتموني: بواقع  4أشجار من الصنف حلواني و 4العدوى الصناعية على  تم تطبيق
 قصبة / شجرة / معاملة شاهد. 2ناضجة / شجرة / عزلة مع قصبات 2بواقع كل عزلة أشجار ل

لم يالحظ تطور أعراض اإلصابة على األشجار التي طبقت عليها العدوى الصناعية في الموسم السابق 
 لفطر داخل األنسجة الخشبية حيث يحتاج تطور األعرضل البطيءعلى النموات الجديدة يفسر ذلك بالتطور 

 كثر من موسم.أل
 Grapevineتقييم كفاءة بعض اإلجراءات الوقائية في مكافحة أمراض جذع الكرمة ) :17/10البحث رقم 

Trunk Diseases) 
  على ظهور أعراض  (تقليم مضاعفو  تقليم متأخر، تقليم اعتيادي، تقليم مبكر) تأثير موعد التقليمتم تقييم

لى عدم وجود فروق بين المعامالت المطبقة من إالنتائج األولية وأشارت ألمراض جذع الكرمة  اإلصابة
 .اإلصابةحيث حدوث اإلصابة وليس هناك أي ارتباط بين موعد التقليم وحدوث 
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دراسة مرض البياض الدقيقي على البندورة وتقييم بعض طرائق المكافحة المتكاملة : 11/10البحث رقم 
 .في الظروف الحقلية

   ت أن شدة اإلصابة تراوحإلصابة بمرض البياض الدقيقي فوجد لأصناف من البندورة  4تم تقييم قابلية
بعد أسبوع من ظهور اإلصابة حيث كانت أعلى شدة إصابة على نباتات  %3.50و %18.75بين ما 

محلي  ،كرزية 2على األصناف )محلي % 0( في حين لم تتجاوز 2محلي  ،4محلي  ،0األصناف )محلي 
األعلى  2والصنف المحلي  BIOKAN صنف البندورة المدخل، وكان (جرديه 9محلي ،اجاصية 4محلي ،0

( Thiovit ،samaia ،Infinitoكما بينت النتائج أن تأثير المبيدات المختبرة ) انتاجا  بين األصناف المختبرة.
 %41دات الـ المئوية لفعالية المبيولم تتجاوز النسبة  ومنع تطورهمرض الكان ضعيفا  في خفض اإلصابة ب
 وذلك بعد تطبيق كل منها مرتين.

 .فيوزاريوم على البندورة في الزراعات المحميةالالمكافحة الحيوية لذبول : 23/10البحث رقم 
 

   نفذ مسح حقلي لدراسة انتشار وتطور مرض الذبول الفيوزاريومي المتسبب عن الفطرF.oxysporum 
f.sp. lycopersici  دفيئة بالستيكية زرعت أصنافا  تجارية  مختلفة  204موقعا  في منطقة جبلة و 22في

. أظهرت 4020 - 4022و 4022 - 4029و 4029 - 4024من البندورة خالل المواسم الزراعية 
تم عزل . %01.92و 0.20نتائج المسح أهمية هذا المرض من خالل نسب انتشاره التي تراوحت بين 

ن جميع العينات المدروسة ودراسة خصائصه المزرعية والمجهرية واختبار قدرته المسبب المرضي م
 اإلمراضية، حيث تميزت جميع العزالت المختبرة بشراستها العالية تجاه بادرات البندورة الفتية.

    اختبرت كفاءة الفطرT. asperellum (T34)  والبكتيرياB. subtilis (FZB27)  في المكافحة
 ةفي إحدى الدفيئات البالستيكية ، وقومت عند ثالث على البندورة األحيائية لمرض الذبول الفيوزاريومي

الت كل من المعامفوجد أن أشهر من التشتيل في ظروف العدوى الطبيعية بالمرض.  0و 4و 2مواعيد بعد 
T34 وFZB27  ئية، وحققت زيادة معنوية فيأثرت في تطور المرض وخفضت تأثيره بداللة إحصاقد 

 .مع الشاهد مقارنة   ،على التوالي %20.01و 99.00اإلنتاج بلغت 
فقة لحبوب والمرا دراسة حيوية وجزيئية للفطريات المفرزة لألفالتوكسينات: )دكتوراه( 32/10 بحث رقمال

 .الذرة الصفراء المخزونة في سورية
     ــفراء ــ ــ ــينات والمرافقة لحبوب الذرة الصـ ــ ــــة حيوية وجزيئية للفطريات المفرزة لألفالتوكســ ــــت دراســ ــ خلصـ

طريقة سريعة، وحساسة وأقل كلفة في كشف حاالت التلوث هي  PCRأّن تقنية المخزونة في سورية إلى 
ــينات ــ ــ ــ ــ ــ ــــف األولي عن العزالت المفرزة لها. HPLCمن تقنية  باألفالتوكســ ــ ــ ــ ــ كما أّن ، ويمكن اعتمادها للكشــ

ــــورية يحتاج إلى تطوير وتوفير  ــ تخزين حبوب الّذرة الّصفراء تحت ظروف الّتخزين المحلّية الحالية في ســ



 الصفحة                                    1025تقرير الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية لعام 
 

21  

ة ريات المفرز الفط الّتجهيزات المالئمة اّلتي تسمح بتأمين الّشروط المناسبة لحماية الحبوب، والحّد من نمو
 .لسموم األفالتوكسينات

دراسة بيولوجيا وانتشار ومكافحة فطور البياض الدقيقي على البندورة في  )ماجستير(: 37/10البحث رقم 
 .جنوب سورية

   حقل في  أصناف من البندورة 0لـ شدة اإلصابة بالبياض الدقيقي متوسط أظهر التحليل اإلحصائي ل
 .األكثر حساسيةو كان صنف إليغر أن الاألكثر تحمال  للمرض و كان  2في بلدة سعسع أن صنف يرموك 

    متوسط و  شدة اإلصابةمتوسط أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي الستخدام بعض المبيدات الوقائية أن
وقد تفوق  ،في بلدة سعسع أن زهر الكبريت كان األكثر فعاليةالنسبة المئوية لإلصابة بالبياض الدقيقي 

 ميلفيت وبيكربونات الصوديوم.على المبيد 
 

تقييم حساسية األصناف والعوائل البرية والتوصيف الجزيئي  :(5114)خطة عام  11/14البحث رقم 
 .لفيروس التبرقش الريشي على البطاطا الحلوة

 

    أظهرت نتائج التشخيص باختبارTBIA  التبرقش الريشي فيروس وجودSPFMV  في كافة المناطق التي
 المشتبه بإصابتها بالفيروس.  )السرسكية، زغرين، جبلة، بانياس( جمعت منها العينات

    رقش التبأعطت نتائج اعداء النباتات الدالة مؤشر أولي عن احتمال وجود سالالت مختلفة من فيروس
 في المناطق المختلفة النتشاره. الريشي

    روستيني إلى وجود الفيأشارت نتائج االختبارات المصلية المعتمدة على الكشف عن الغالف البرو 
 انتشاره في كافة مناطق زراعة البطاطا الحلوة في الساحل السوري.بكثرة و 

أكدت نتائج االختبارات الجزيئية وجود فيروس التبرقش الريشي بالمنطقة الساحلية المعّرف والمصّنف       ●
 الميا على المستوى الجيني.ع
 

 :الحشراتقسم بحوث  - 2
في أعشاش الدبور الشرقي  .Sphecophaga spدراسة أولية للدبور المتطفل : 14/01البحث رقم 

Vespa orientalis 
ــة المتطفل  ــ ــتكماال  لدراســ ــ ــــرقي في مناطق أخرى من  .Sphecophaga spاســ ــ ــــاش الدبور الشـ في أعشــ

ــــورية،  ــــاش خالل عامي ســ ــ ــة أعشـ ــ ــــق خمســ . تم إيجاد الدبور 2015و 2014ُجمع من محافظة ريف دمشــ
المتطفل في ثالثة منها. تبين من الوصف المورفولوجي والقياسات البيبومترية وجود نوع آخر من الدبابير 
ــابقا  في محافظة درعا، مع ظهور ــ ــــجل ســ ــــرقي ينتمي لنفس الجنس الُمسـ ــنة الدبور الشـ ــ  المتطفلة على حضـ
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ــنة الدبور  ــ ــــرانق داخل نخاريب حضـ بعض االختالفات المورفولوجية بين األفراد، واختالف في توضــــع الشـ
 .الشرقي

دراسة ديناميكية المجتمعات األكاروسية واألعداء الحيوية المترافقة معها في حقول  :04/01 البحث رقم
 تفاح غير معاملة كيميائيا .

حافظة مسبب أضرارا  اقتصادية في تعلى التفاح و تتواجد من أهم أنواع األكاروسات التي تبين أن    ●
األكاروس العنكبوتي و  Panonychusulmi (Koch) األكاروس األحمر األوروبيهما النوعان:  السويداء

 على  التالية المفترساتوُسّجل في منطقة الدراسة  .Tetranychusurticae( Koch) البقعتين وذ
 Typhlodromuspyri (Scheuten)T. cotoneastri (Wainstein)أكاروسات التفاح: 

(Phytoseiidae) وZetzelliamali (Ewing)  من فصيلةStigmaeidae.وكانت أعدادها قليلة ، 
 على التفاح كانت أعلى األكاروس العنكبوتي ذو البقعتينو  األكاروس األحمر األوروبيوجد أن أعداد  ●

وذلك بسبب الصيف الرطب المعتدل، كما وجد أن أعداد األكاروسين  4022من موسم  4020في موسم 
 مع غير المعاملة. كانت أكبر في الحقول المعاملة بالمبيدات مقارنة  

 افحتها.لمكدراسة منحى طيران دودة هريان العنب في السويداء لتحديد الموعد األنسب  :45/01 رقمالبحث  
ترتي ظهور فوهذا يعكس هريان العنب في السويداء ألعداد ذكور فراشة  وجود قمتين واضحتين تبين   ●    

أعظمية للحشرة في كل المواقع المدروسة مع األخذ بعين االعتبار وجود تداخل بين األجيال على خالف 
 وجود ثالثة أجيال للحشرة .ثالث قمم واضحة تعكس وجود النتائج  حيث بينت 4022نتائج موسم 
دراسة بعض المعطيات البيئية والحيوية لحشرة السونة على القمح في محافظة  :41/01 البحث رقم
 السويداء.

        لة للتشتية ويعزى هذا إلى قلة كثافة الحشرة طي لم يحدد في المحافظة أي موقع يعد بحد ذاته مكانا
  .االقتصادية الحرجة في معظم المواقع المدرجة بالجوالت الحقليةولم تتجاوز العتبة ، وموسم النم

مدخال  من الحمص تجاه األمراض  40دراسة إكثار وتوصيف مورفولوجي وأداء تقييم  :51/10 رقم البحث
 والحشرات.

مدخل من الحمص المزروع في كل من مركزي بحوث درعا وطرطوس تجاه كل من  40 تقييم أداء تمّ    ●
، تبين خالل  Heliothis armigeraوثاقبة قرون الحمص  Liriomyza cicerinaحافرة أوراق الحمص 

رة ثاقبة قرون بحشكانت اإلصابة خفيفة أما في درعا فالتقييم عدم وجود اإلصابة بالحشرتين في طرطوس، 
 لحمص إلىحشرة حافرة أنفاق أوراق ا، بينما وصلت بوجود فروق معنوية بين المدخالت مع الحمص
 وجود فروق معنوية بين المدخالت المختبرة.دون  40.90%

مدخال  من العدس المزروع تجاه أهم األمراض  40: دراسة إكثار وتوصيف مورفولوجي لـ 02/10 البحث رقم
 والحشرات.
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من البازالء األخضر وسوسة أوراق  مزروع تجاه حشراتمدخال  من العدس ال 40تم تقييم أداء    ●   
 في محافظتي درعا وطرطوس العدس ومن جذور العدس

 دراسة تأثير مياه عصر الزيتون )ماء الجفت( في بعض اآلفات الحشرية واألكاروسية.  :02/10 رقم البحث
لتر  200مل ماء الجفت /   30 ,20 ,10 ,5من مياه عصر الزيتون ) لم تبد التراكيز المستخدمة   ●   
متر  2لتر من مياه عصر الزيتون إلى  0. كذلك وجد أن إضافة أية فاعلية في مكافحة بسيال الزيتون  (ماء

 لفاصولياء.على ا البقعتين واألكاروس األحمر ذوتكاثر لم يعط فاعلية واضحة على تغذية  تربةمن المربع 
 Ectomyelois ceratoneae )عثة الخروب( عثة الرماندراسة ديناميكية مجتمع  :55/10 رقم البحث
Zeller  المنطقة الساحلية في سوريةفي وحصر أعدائها الحيوية. 
في ثالثة مناطق في محافظة الالذقية وحساب الوفرة  تمت دراسة ديناميكية مجتمع دودة ثمار الرمان ●   

كل من ثمار الرمان والحمضيات )برتقال يم تطور اإلصابة مع الزمن على يتقالموسمية للحشرة. كما تم 
 .ة نشاطهاوتحديد فتر )مفترسات وطفيليات( صرة( وقرون الخروب، وتسجيل األعداء الحيوية المرافقة و أب

أجيال متداخلة في  0-2بينت نتائج الدراسة وجود عدة قمم لمنحنى نشاط الطيران للحشرة  يمكن أن تمثل  
ما ك. األطول من حيث المدة وجيل البيات ه ووفرة ، والجيل األخير أالعام، وكان الجيل الثاني األكثر 

أظهرت نتائج دراسة األعداء الحيوية وجود ثمانية أنواع من المفترسات الحشرية المرافقة لدودة ثمار الرمان 
 لي، إضافة إلى عدة أنواع من العناكب المفترسة. كما تم تسجالرمان والبرتقال وأشجار الخروب في بساتين

 .ة أنواع من المتطفالت الحشرية التابعة لرتبة غشائية األجنحةبعس
التي تصيب ثمار الكستناء  Curculio elephasالكستناء  خنفساءدراسة بيئية لحشرة  :51/10 البحث رقم

 .في منطقة ظهر القصير
ة بدأت بالغالحشرات الفوجد أن في منطقة ظهر القصير لحشرة خنفساء الكستناء بيئية أجريت دراسة    ●

فقس البيض و  ،يوم 1.0اإلناث في الحقل حوالي كانت فترة حياة و تشرين الثاني  إلى تموزمن  بالظهور
 ون تكون يرقة أأأطوار يرقية حيث يمكن وبشكل نموذجي  2إلى يرقات تنسلخ عدة انسالخات لتعطي 

غة ابة على األرض وبداخلها اليرقات البالالثمار المص تسقطاثنتان داخل ثمار الكستناء ومع مرور الوقت 
أسابيع وتكمل اليرقات تطورها ونموها داخل الثمار كأطوار يرقيه متأخرة وتترك الثمار  20 -2تقريبا  بعد 

لتسقط إلى األرض ثم تختبئ في التربة وبين بقايا المواد العضوية تحت األشجار للدخول في طور السكون 
ات يبدأ وتطور اليرق واألول لتهرب من الظروف الجوية الصعبة حيث إن نم في شهر تشرين األول وكانون 

 .آذارفي شهر 
( Tingidae: Heteroptera Stephanitis pyri) (.F)رصد نشاط نمر األجاص :52/10 البحث رقم

 لإلصابة بهذه اآلفة. على شجرة األجاص وحساسية بعض أصنافها
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هذه لإلصابة ب على شجرة األجاص وحساسية بعض أصنافها رصد نشاط نمر األجاصأجريت دراسة ل   ●
النتائج  وقد بينتيحتوي على ستة أصناف في حقل أجاص بحمص في محطة بحوث المختارية وذلك  اآلفة
أن بدء نشاط الحشرات الكاملة لنمر األجاص على أصناف األجاص المختبرة كان في األسبوع الثالث إلى 

 تتراوحقد و  ،في العاممتعاقبة لحشرة ثالثة أجيال لأن وجد و ، الرابع من أيلولحتى األسبوع استمر و  من أيار
كان األكثر جاذبية لبالغات حشرة نمر  أن صنف األجاص كوشياكما وجد  .أسابيع 4إلى  0مدة الجيل من 

رة، الحش بارتلت أبيض األقل جذبا  لهذهو تاله الصنف سبادونا بينما كان الصنفان بوريه جيفارد األجاص 
  .في حين كانت بقية األصناف متوسطة اإلصابة بأطوار اآلفة

 Coccophagusفالت الحشرية من األجناس تقصي المتط :)دكتوراه( 75/10 البحث رقم
 وعوائلها في محافظة القنيطرة. Exochomusوالمفترس   Scutellistaو Metaphyycusو

 Parthenolecaniumفي اطار دراسة تأثير العائل النباتي في المؤشرات الشكلية لحشرة الفواكه القشرية 
corni B.  ومتطفالتها الحشرية من الجنسينMetaphycus وCoccophagus  تّم تنفيذها في بساتين

باتي في طول الن العائللوز وخوخ في موقع جباتا الخشب في محافظة القنيطرة فقد بينت النتائج تأثير 
وعرض حشرة الفواكه القشرية، وسجلت أبعادها لألطوار كافة تفوقا  معنويا  على اللوز مقارنة مع أبعاد 
الحشرة على الخوخ وأظهرت النتائج تفضيل متطفالت حشرة الفواكه القشرية على اللوز لوضع بيضها، كما 

 M. Lounsburyiو  M. insidiosusو C. lycimniaأظهرت النتائج تفوقا  معنويا  في حجم المتطفالت 
 على اللوز بالمقارنة مع حجمها على الخوخ.

 قسم بحوث النيماتودا : - 3
بعض المبيدات في مكافحة نيماتودا تعقد الجذور على البندورة في البيوت اختبار كفاءة : 72/15البحث رقم 
 المحمية.

في مكافحة نيماتودا تعقد الجذور  السائلبالشكل    Nemakickنيماكيكاعتماد المبيد تم  ●   
Meloidogyne  sp. على البندورة في البيوت المحمية. 

في تربة المحاصيل   EPN دراسة المجتمعات الطبيعية للنيماتودا الممرضة للحشرات  :51/11البحث رقم 
 البقولية المنتشرة في محافظة الالذقية.

ظة لمحاففي ترب زراعة المحاصيل البقولية التابعة  EPNsالنيماتودا الممرضة للحشرات  وجود تبين   ●    
 Steinernema ، وتم تمييز الجنسين%40بنسبة  منطقة الالذقية( –)منطقة جبلة الالذقية

الفول العادي،  في حقول الفول السوداني، Heterorhabditis تواجد الجنس، وسجل  Heterorhabditisو
في حقول الفول العادي والفول  Steinernemaاللوبياء والفاصولياء العادية والعريضة، بينما تواجد الجنس 

في التربة الرملية لحقول  % 100بنسبة H. bacteriophoraكما بّينت الدراسة تواجد النوع . السوداني
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في الترب  Steinernemaاجد الجنسالفول السوداني المزروعة على مستوى سطح البحر، بينما تو 
 م. 900الغضارية البيضاء الكلسية على ارتفاع 

Meloidogyne استجابة بعض محاصيل الخضر لإلصابة بنيماتودا تعقد الجذور  -: 51/11البحث رقم 

spp.  .تحت الظروف الحقلية في محافظة الرقة 
في دراسة أجريت لمعرفة استجابة بعض محاصيل الخضر لإلصابة بنيماتودا تعقد الجذور  ●      

Meloidogyne spp.   تحت الظروف الحقلية في محافظة الرقة تبين أن نباتات البندورة كانت أكثرها
لإلصابة.  ةيحساسية لإلصابة، تلتها نباتات الخيار، الباذنجان، القطن. في حين كانت بقية النباتات أقل قابل

 ولم يسجل وجود إصابات تذكر على نباتات الفليفلة.
 قسم بحوث اختبار المبيدات: - 4

 .الحشرات الثاقبة الماصةاختبار كفاءة بعض المبيدات الحشرية في مكافحة  :11/11البحث رقم 
 على التفاحفي مكافحة مّن التفاح األخضر   10 %دينتوفوران مادته الفعالة  ستاركل اعتماد المبيد تم  ●

 ومّن الجوز على الجوز 
اختبار كفاءة بعض المبيدات الحشرية في مكافحة الديدان على المحاصيل واألشجار  :11/01البحث رقم 

 المثمرة.
مادته الفعالة غاما  نيكسايدو غ/ل 050كلوربيريفوس ايتيل  مادته الفعالة بيكلوفوستم اعتماد المبيدات    ●

دقيق الملفوف و غ/ل في مكافحة حشرة أب60مادته الفعالة غاما سيهالوثرين فانتكس غ/ل250سيهالوثرين
 .على الملفوف

مادته الفعالة المبدا سيهالوثرين  كارتكسو  % 5مادته الفعالة دلتامثرين  أوفاثرينتم اعتماد المبيدين    ●
 .التفاح على التفاحفي مكافحة دودة ثمار  غ/لتر 50
 في مكافحة فراشة درنات البطاطا %20يبرمثرين امادته الفعالة ألفا س لفا سوبرمثرينأاعتماد المبيد  تم   ●

 على البطاطا.
كفاءة بعض مبيدات األعشاب لمكافحة األعشاب الرفيعة والعريضة في حقول  اختبار :13/01البحث رقم 

 .المحاصيل واألشجار المثمرة
 400 يتوسفغاليمادته الفعالة  كليرو  غ/ل 940يفوسيت غالمادته الفعالة  غالي ويدمبيد اعتماد التم    ●

 .وذلك في مكافحة األعشاب الحولية والمعمرة في حقول األشجار المثمرة غ/كغ
 D 4.2-مادته الفعالة  باتون و غ/ل Fluroxypyr 400 مادته الفعالة  تاندوستم اعتماد المبيدين     ●

 .غ/كغ في مكافحة األعشاب العريضة في حقول القمح 000
اختبار كفاءة بعض المبيدات األكاروسية في مكافحة األكاروسات على األشجار المثمرة  :14/01البحث رقم 
 .والخضراوات
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في مكافحة األكاروسات  % Cyflumetofen 20مادته الفعالة   Danisaraba اعتماد المبيد تم   ●
 .على التفاح والخيار والكوسا

 .والخيار في مكافحة االكاروسات على التفاح Matrine 0%مادته الفعالة   ماتريناعتماد المبيد  تم   ●
 .تم تقييم حساسية بعض أصناف الباذنجان لإلصابة بنيماتودا تعقد الحذور    ●

 قسم بحوث األعشاب: - 4
تأثير معدالت بذار محصول العدس على األعشاب الضارة تحت ظروف الزراعة  :12/01البحث رقم 

  .الحافظة وانعكاس ذلك على اإلنتاجية

معدالت بذار محصول العدس على األعشاب الضارة تحت ظروف الزراعة الحافظة في دراسة لمعرفة تأثير   ● 
 .والتبنبالنسبة إلنتاج البذور كغ / د (  25وجد أن أفضل المعامالت كانت المعاملة ) معدل الزراعة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ً
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 :إدارة بحوث الدراسات االقتصادية واالجتماعية -5-5
، وكانت أهم األبحاث والنتائج ما %15وبلغت نسبة التنفيذ  45 والمنفذة 41 عدد البحوث المخططة-

 يلي:
تعتبر الفروق في إنتاجية المحاصيل الزراعية بين ما توصل إليه البحث العلمي الزراعي وما يتوصل   -

لتالي في وبا الزراعي، إليه المزارع فعال  في الحقل، من المشاكل الهامة التي تؤدي إلى فقد في اإلنتاج
لى ع إنتاجية البحوث. وقد تبينكميات كان يمكن إنتاجها فيما لو وصلت إنتاجية المزارع أو اقتربت من 

من خالل زيادة استخدام  من الفرق في إنتاجية القمح المروي  %15يمكن التحكم في أنه  سبيل المثال
يمكن التقليل من الفرق في إنتاجية القمح البعل المدخالت إلى المستويات المستخدمة في البحوث، كما 

في كمية البذار المستخدم لوحدة المساحة. كما تبين  حيث تبين أن الفرق يرجع إلى اإلسراف %44بنسبة 
ومن هذه النسبة  %41أن نسبة مزارعي القمح اللذين يلتزمون بتوصيات البحوث في هذا المجال ويتبنونها 

يمكن أن  بتوصيات البحث العلمي الزراعيأن االلتزام ، كما %10إلى  4040سترتفع حتى تصل عام 
ويمكن لنا أن نتخيل الزيادات التي يمكن  .%25يحقق زيادة في إنتاج القمح في سورية تصل إلى نحو 

تحقيقها في إنتاج جميع الحاصالت الزراعية النباتية والحيوانية فيما لو التزم األخوة المزارعين والمربين 
 بتوصيات البحوث الزراعية.

 أن الغاب قةمنط في القمح إنتاج كفاءة على الحديثة الزراعية تقنياتال تبني أثر دراسة لدى تبين وقد -
 .%74.3 العينة في القمح إلنتاج التقنية الكفاءة متوسط

 في منها تفادةواالس لتطبيقها المزارعين إلى الزراعية العلمية األبحاث نتائج نقل في كبير دور لإلرشاد -
 بصورة   يالمحور  الدور بهذا القيام يستطيع ال الزراعي اإلرشاد أن إال ونوعا ، كما   الزراعي اإلنتاج تحسين
الزراعية  ةالعلمي للبحوث العامة الهيئة ومع جهة من المزارعين مع وثيقة عالقات تربطه كانت إذا إال فعالة
 قامت فقد ،تلك النظر وجهة على وبناء   أخرى، جهة   من -كونها الجهة المنتجة للتقنيات الزراعية الحديثة–

 اإلرشاد بين العالقة مؤشر أن وتبين والمزارع، واإلرشاد البحوث بين العالقات هذه لقوة مقياس ببناء اإلدارة
 حين في ،%03 بنحو ُقّدر الذي والمزارع اإلرشاد بين العالقة مؤشر وكذلك 74 بـ ويقدر جيد والبحوث

 .%42 يتعدى ولم ضعيفا   والمزارع البحوث بين العالقة مؤشر كان
كلنا يعلم أهمية المياه، سواء  للزراعة أو في جميع مناحي الحياة، إال أنها تكتسب أهمية خاصة في الزراعة  -

 تعود لتنتج محاصيل تسد االحتياجات الغذائية والصناعية التي ال يمكن ال تستهلك فحسب، بل نظرا  ألنها
ستخدام ااقتصاديات تقنيات الري الحديث أن  تأجيلها أو االستغناء عنها. وقد تبين من خالل البحث في

الالزمة للمحصول، كما أنها تحقق زيادة  من كمية المياه %30طريقة الري بالرذاذ لري المحاصيل توفر 
آالف ليرة،  2، مما يؤدي إلى تخفيض تكاليف الهكتار الواحد بأكثر من %20في اإلنتاجية تصل إلى 

 .لف ليرة من كل هكتارأ 14ويزيد أرباح المزارع بأكثر من 



 الصفحة                                    1025تقرير الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية لعام 
 

22  

روعة بالبقوليات المز  المساحة انحسرتتتبدل قرارات المزارعين بالزراعة تبعا  لربحية المحاصيل ولهذا فقد  -
 الشعير ربحية كون  بسبب وذلك بالمتوسط، %75 بنسبة 2552–1225 الفترة خالل في محافظة درعا

 كما استبدل المزارعون في حمص زراعة الكرمة باللوز والزيتون لنفس السبب. .أعلى والقمح
من المعروف اقتصاديا  أن األرباح تزداد مع زيادة حجم المنشآت )المزارع( ولدى البحث في هذا المجال  -

، كما أن طائر 1555حجم مزرعة فروج اللحم الذي يعطي أكبر عائد هو تبين على سبيل المثال أن 
، وتعود زيادة األرباح إلى مزايا اإلنتاج الكبير االقتصادية والقدرة رأس 11عدد لتربية األغنام هو  أفضل

على الحصول على المستلزمات بأسعار منافسة لدى استجرار كميات كبيرة منها، وبالتالي تقليل تكاليف 
 اإلنتاج.

إضافة  إلى البحوث في المجاالت االقتصادية الزراعية تقوم اإلدارة بإجراء الدراسات االجتماعية والتنموية  -
يمانا  بدور المرأة في المجتمع عموما  وفي القطاع الزراعي خصوصا  فقد عملت  في المجتمعات الريفية، وا 

 توليدو  العمل الزراعي في المرأة مشاركة نسبة ارتفاعاإلدارة على إجراء األبحاث في هذا المجال وتبين 
في –حيث قد ال تستطيع  داخل أسرتها، القرارات اتخاذ في على الرغم من انخفاض مساهمتها الدخل

حتى التصرف بحرية في الدخل الذي تحصل عليه من عملها، أو أنها أصال  ال  -الكثير من األحيان
لألخ أو األب أو الزوج. كما تبين صعوبة وصولها إلى تتقاضى عنه أجرا  نظرا  لكون المزرعة مملوكة  

ال تستطيع ، كما ال تمتك أصوال  كاألراضي أو رأس المالمن الحاالت  %10الموارد المنتجة، فهي في 
األخرى كالمصارف بسبب عدم امتالكها لألصول التي تمثل الضمانات التي  الوصول إلى مصادر التمويل
 قروض.تطلبها تلك المصارف لمنح ال

أما في مجال الحد من الفقر وتوفير فرص العمل للحد من البطالة، فقد تبين من خالل البحث في هذا  -
غالبا  ما يمتلكها فرد أو أسرة واحدة لها آثار إيجابية  اإلقراض الصغير لتمويل مشاريع صغيرةالمجال أّن 

 مناطق.في تلك ال المشاريع الضخمة أكثر نجاحا  من تمويلعلى تنمية المجتمعات الريفية، وهي وسيلة 
 تعتبر مسألة سالمة الغذاء أحد األركان األساسية لقضية األمن الغذائي، وبغرض البحث في مسألة وعي -

 هناك درجة متوسطة لوعيفقد تم بناء مقياس للوعي بين أن  األغذية، سالمة تجاه السوري المستهلك
 عمرال حسب ، وتختلف درجة الوعي تلكالغذائية الصحيةالمواطن السوري لسالمة الغذاء وللممارسات 

 20العمل، وتتراوح حسب المقياس الذي تم بناؤه بين  وطبيعة الدخل ومستوى التعليمية والحالة والجنس
 .%00و
تعد مشاريع التنمية التي تقيمها الحكومة السورية في جميع أرجاء سورية أهم الجهود المبذولة لتحقيق  -

اعية، حيث يتواجد مشروع تنمية لكل منطقة في سورية، إال أن هذه الجهود وهذه المشاريع تفتقر التنمية الزر 
إلى تقييم آثار تنفيذها االجتماعية واالقتصادية والتنموية، وهو ما ُيعد الهدف األساسي من إنشائها، لذلك 

مشاريع اهمت سيع كبيرة، فقد ومن خالل البحث في هذا المجال فقد تبين أن اآلثار اإليجابية لتلك المشار 
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، وكان لها أثر %57في تحسين حالة األمن الغذائي في المنطقة التي ُنّقذت فيها بنسبة  التنمية الزراعية
بينما لم يكن هذا األثر في تمكين المرأة يلبي  ،%55تحسين المستوى الصحي في المنطقة بنسبة في 

ومن  .%13ي رفع مستوى الوعي االجتماعي بنسبة ، وتجاوز أثر المشروع ف%12الطموح ولم يتجاوز 
الجدير بالذكر هنا أن الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية تساهم دوما  في هذه المشاريع من خالل تقديم 
الحيوانات المحسنة، وأصناف المحاصيل والغراس عالية اإلنتاجية والمالئمة لظروف كل منطقة والمتحملة 

ة والمقاومة لألمراض، باإلضافة إلى تقديم الخبرات الفنية والتوصيات الالزمة لنجاح للظروف غير المالئم
 النشاطات الزراعية.

في دراسة أثر تغيرات التكاليف واألسعار على التركيبة المحصولية للحبوب في محافظة حماه خالل  -
ت بشكل كبير على الزيادة ( تفوق%00إلى  00تبين أن الزيادة في التكاليف )من  (،2551/2512الفترة )

(، مما نتج عنه انخفاض في األرباح، وانعكس ذلك على التركيبة %00إلى  22في الدخل واألسعار )من 
دنم لدى كل مزارع( والذرة الصفراء  22إلى  44مساحات القمح )من متوسط  فقلتالمحصولية للحبوب، 

دنم( والبطاطا )من  2إلى  4الصيفية )من دنم( والخضار  4إلى  0دنم( والقطن )من  9.9إلى  0.0)من 
 0مساحات البور )من  وزادتدنم(  2-4نم( والفول السوداني )من  4إلى  4دنم( والشوندر )من  4إلى  1

زراعة الفول والزعتر والمحاصيل وانتشرت دنم(  24إلى  9مساحات اليانسون )من وزادتدنم(  24إلى 
 الطبية والعطرية.

 :ت االقتصادية لمحاصيل البقوليات في منطقة سلميةولدى دراسة المؤشرا -

 الكرسنة البيقية الجلبانة الحمص العدس البيان

 1803.82 1621.67 3150.52 2192.76 3113.94 اإلجمالي ل.س / دونمالهامش 

 240.32 393.04 1597.67 340.83 1034.63 ل.س /دونم الربحأو صافي الدخل المزرعي 

 69.58 38.33 54.44 80.54 87.80 كغ / دونم المردود

 104.37 147.49 117.69 107.28 105.47 كغ عدس او )سعر التعادل( 2تكلفة 

 75.96 73.18 60.64 75.58 69.76 )ل.س( 200تكلفة 

 4.22 8.88 32.91 5.02 14.41 % الخسارة أومستوى الربحية 

 3.31 6.95 24.93 3.94 11.17 % الخسارة أومعدل العام للربحية 

 1.03 1.07 1.25 1.04 1.11 الكفاءة االقتصادية

 1.32 1.37 1.65 1.40 1.43 معدل دوران رأس المال المتغير

 277.24 267.11 221.35 275.88 254.61 الزمن الالزم لدوران رأس المال المتغير )يوم(
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 محافظة السويداء من سوريةدور المرأة في تحسين القيمة المضافة لمنتجات األلبان في ولدى دراسة  -
 كما أسرهن، دخل متوسط من %40 نحو يشكل األلبان منتجات تصنيع من المبحوثة دخل متوسط تبين أن
 إلى منتج نم تختلف للحليب مضافة قيمة ُيحدث األلبان لمنتجات المرأة تصنيع عملية أن الدراسة أوضحت

 .(%04إلى  90) أخر
 النتائج ارتأش فقد السعرّية على مساحات أهّم محاصيل الخضار في سوريةوفي دراسة لتأثير التقّلبات  -
 عرهاس )البندورة والبطاطا والبصل والثوم( هي المدروسة المحاصيل من كل مساحة في التغيرات أن إلى

 لتعديلا سرعت وبلغت السابقة، ومستوى الربحية للسنة على المساحة المنافسة لها المحاصيل وأسعار
أي أن ارتفاع أسعار مدخالت إنتاج  .للثوم 0.904و للبصل 0.200و للبندورة 0.010و بطاطالل 0.902

في العام  %90.2ستؤدي إلى انخفاض المساحة  %200البطاطا في هذا العام على سبيل المثال بنسبة 
 القادم، كما أن ارتفاع أسعار المحاصيل المنافسة له ستؤدي إلى نفس النتيجة.

 2517لتوقعات اإلنتاج واالستهالك والفجوة ونسبة االكتفاء الذاتي من القمح حتى عام وفي دراسة  -
 تبين:

 5101المتوقع  5105 5112 البيان

 24282.9 21890 20346 عدد السكان مليون نسبة
 1602814 1602814 1485991 المساحة المزروعة هكتار 

 3839.35 2252 1440 اإلنتاجية كغ/ هكتار

 6153.76 3609.096 2139.313 اإلنتاج ألف طنكمية 

 8455.07 4164.6 2283 كمية االستهالك ألف طن

 15221 86.66 93.7 االكتفاء الذاتي% 

 190.25 190.25 112.21 معدل االستهالك الفردي كغ/ سنة
 

مليات أغلب عمن المالحظ أهمية الزيوت النباتية في النمط الغذائي لألسرة السورية، حيث تدخل في  -
الطهي والحفظ لألغذية داخل المنزل من جهة، وتدخل أيضا  في كثير من الصناعات الغذائية والتحويلية 
من جهة  أخرى. ومن أجل التعرف على كمية الطلب الحالي والمتوقع في المستقبل على هذه الزيوت، قامت 

 للكميات هريالش المتوسط سوريا، وتبين أنالنباتية في  الزيوت على االستهالكي اإلدارة بتحليل للطلب
كغ/فرد/شهر، وبلغ  4.4بلغ نحو  4001-2110 كمتوسط للفترة عموما   النباتية الزيوت من المستهلكة

من إجمالي دخلها، كما تبين  %2.0متوسط نسبة إنفاق األسرة الشهري على الزيوت خالل نفس الفترة نحو 
، %23سيؤدي إلى تخفيض كميات االستهالك بنسبة  %155ار زيادة أسعار الزيوت النباتية بمقدأن 

 .%11ستؤدي إلى زيادة هذا االستهالك بنسبة  %155كما أن زيادة دخل األسرة بنسبة 
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 دالة الطلب اإلجمالية على الزيوت النباتية:
ابلة متوسطات أسعارها المقبتجميع الكميات المستهلكة من أنواع الزيوت المختلفة لكل مستهلك، وأخذ 

ومستويات الدخل لكل مفردة في العينة، ومن ثّم تقدير دالة الطلب االستهالكي اإلجمالية على الزيوت 
 النباتية، فقد تّم التوّصل إلى الدالة التالية:

 
𝑙𝑜𝑔𝑄𝑑 = −0.4094 − 0.2258 𝑙𝑜𝑔𝑃 + 0.1782 𝑙𝑜𝑔𝐼 

                                     -47.1**     -8.65**       5.91** 
= 0.943 ,   F = 114.9 2R                                               

 
تؤدي إلى تناقص الكميات المستهلكة من  %200ويتضح من هذه الدالة أّن زيادة متوسط السعر بنسبة 

ل يقابلها زيادة في االستهالك في الدخ %200، في حين نجد أن كل زيادة %44.00الزيوت النباتية بنسبة 
20.04%. 
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 قسم األصول الوراثية -7-1
  :%4181وبلغت نسبة التنفيذ أبحاث  54بحث انتهى منها  11 بلغ عدد البحوث المخططة

 النتائج:أهم 
 تهدف أبحاث التقييم التي ينفذها القسم إلى: 

 .مواصفاتها المورفولوجية والفينولوجيةتقييم المدخالت المحلية واألجنبية وتحديد  -2
 . المحلية والمدخلة الموارد الوراثية لألصناف حفظ -4
 .المناخية التغيرات مع يتوافق بما الجيدة المحلية االصناف زراعة نشر اعادة -9
  .التحسين الوراثيالتربية و للعاملين في مجال الموارد الوراثية تقديم  -2
 التـقييـم:

تتم عملية التقييم ودراسة المواصفات المورفولوجية والفينولوجية اعتمادا  على كتالوك التقييم الصادر عن 
Bioversity IPGRI) )   .سابقا  والذي تتبعه كافة البنوك الوراثية ومراكز البحوث عند التقييم 

علها متاحة للباحثين ل الوراثية وتجويعتبر التقييم وتوثيقه الطريقة التي تكشف وتحرر القدرات الكامنة لألصو 
 ومربي النبات لالستفادة منها في برامج التربية والتحسين الوراثي.    

 دائرة الحبوب:
 القمح : 
لكل  يوم 229بصفة التبكير بالنضج بمتوسط  10290و 11220، 10192تميزت المدخالت  الالذقية:

 يوم(. 222) 2يوم( و دوما 224)يوم(، حوراني  220)0شام منهم عن الشواهد الثالثة

غ(، 29.4) 11224غ(، 29.0) 10910غ(، 91.2) 000/2حبة  2000تميزت المدخالت بمتوسط وزن 
 2، حوراني ودوما0غ( مقارنة  مع الشواهد شام90.0)220022غ( و 20)10290غ(، 91.4) 10192

 غ على التوالي(. 94.0و 41.2، 40)

 204.9) 9( شام40يوم( وبفارق ظاهري على الشاهد ) 204.9)في االسبال  2092تميز المدخل ازرع: 
، 201.0، 201.9، 200.9( )2222، 2204، 2200، 2204، 2099يوم(، تميزت المدخالت )

يوم(، تميز  242.9) 9أيام وبشكل ظاهري عن الشاهد شام 2يوم( وبفارق ال يقل عن  240.0، 201.0
 0.40، 0.99( )2200، 2200ا  على المدخلين )مم لكل منهما( معنوي 0()2910،2040المدخالن )

مم وكان هذا التميز 2بفارق  2مم  وعن الشاهد شام  4بفارق  9مم(على التوالي وتميزوا عن الشاهد شام
 ظاهريا .
 الشعير:
يوم( على  204، 200، 200، 204( )44444، 44924، 44442، 44420تميزت المدخالت ) ازرع:

يوم(بفارق معنوي، تميز  220، 224.9( )44094، 44440على المدخالت ) التوالي بالتبكير في االسبال
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يوم( بفارق  229.0يوم( عن الشاهد ) 224، 222( )44924، 44442باإلبكار في النضج مدخلين )
 ظاهري

 القمح المبدئي:
 (6، 21933) معنويا  بمتوسط عدد إشطاءات مثمرة بلغ 5على الشاهد شام 05060 تفّوق المدخلالغاب: 

( معنويا  بوزن الحبوب في 05002، 05060، 05220ثالثة مدخالت)تفّوق ، امعلى الترتيب لكّل منه
، 09663)3وشام 5( غ لكّل منها على الترتيب مقارنة  مع الشاهدين شام29533، 19033، 39133السنبلة )

 .( غ على التوالي09533

 مزروع(: –مبدئي  –القمح )بري 
( معنويا  05223، 2020تفّوق المدخلين): جبل( ودرعا)محطة بحوث إزرع(حمص والسويداء)محطة ظهر ال

الذي  5على الترتيب لكّل منها على الشاهد شام (23910، 20950بمتوسط عدد إشطاءات مثمرة بلغ)
بمتوسط وزن األلف  3معنويا  على الشاهد شام 2531تفوق المدخل 9 ( إشطاء مثمر في النبات2912أعطى)
 .( غ على الترتيب35902، 50926حبة)

 ذرة صفراء:

في االزهار المذكر ( كانت أكثر تبكيرا  362، 363، 3622، 3623لوحظ أن المدخالت التالية)0 طرطوس 
يوم،  52حيث متوسط إزهاره بلغ  2( يوم على الترتيب مقارنة  مع الشاهد غوطة50، 50، 05، 05بمتوسط)

( 363، 3626، 3622، 3623المدخالت التالية) .SD =39232بلغت قيمة االنحراف المعياري بين القيم 
( يوم لكّل منها على 50، 53، 52، 52حيث احتاجت بالمتوسط إلى) 2كانت أكثر تبكيرا  من الشاهد غوطة

يوم  26األكثر تبكيرا  بالنضج  .SD =39163الترتيب، بلغت قيمة االنحراف المعياري بين القيم 
 ،2(  متساوية  بذلك مع الشاهد غوطة3610، 3622 ،3623، 363، 365، 363لمدخالت)

 :دائرة الخضار والزيتية 
عند اختبار كفاءة المدخالت لإلصابة بالفيروسات والبياض الدقيقي معا  تحت ظروف العدوى  الكوسا:

، 20404، 20490، 20010، 20040، 20044الطبيعية في موقع كلية الزراعة تبين أن المدخالت 
 11152تميز المدخل  ،20040كانت األفضل في تحملها لكال المرضين وكان أفضلها المدخل  22120

ورية بكل من االزهار المذكر والمؤنث و العقد والنضج االستهالكي عن بقية المدخالت, وتميزت بالباك
 بإعطاء نبات قائم )وهي صفة مفضلة عن المفترش(.  12310 -11545 -11577المدخالت 

يوم من التشتيل والعقد  94بالباكورية بكل من االزهار  15224- 15104تميز المدخالن  الباذنجان:
ًً.يوم 244ونضج البذار  يوم 21

يوم، , بينما كان المدخل  01يوم, والعقد  04بالباكورية باإلزهار   22041: تميز المدخل  اللوبياء:
سم )المقصود 20بطول الساق  15434 -15131تميز المدخالن  يوم. 09األبكر بنضج البذور  20292
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 التفرعات( وهي صفة ايجابية للحصاد اآللي, وكان عدد التفرعات لفيها هنا المسافة من سطح التربة حتى أو 
 فيهما كثير) وهذه أيضا صفة ايجابية لكثرة امكانية الحمل واعطاء القرون(

يوم وهو مدخل محدود النمو, ثماره  09يوم والعقد  49بالباكورية باإلزهار 20000تميز المدخل البندورة: 
الحموضة توضعها متباعد تغطيتها جيدة قرصية الشكل كثير الحجرات  كبيرة جدا حمراء غير مشققة متوسطة

 محدود النمو. 
سم  403سم ومتوسط العرض  0104بأكبر ورقة حيث بلغ متوسط الطول  00041تميز المدخل  الملوخية:

وكانت الورقة خضراء قلبية الشكل مجعدة ولون العصب فيها أصفر و كان هذا المدخل من المدخالت 
 باإلنبات. المبكرة

 20041يوم من الزراعة, وتميز المدخل  0بالباكورية باإلنبات  29004تميز المدخل الفاصولياء: 
يوم من االنبات, وتميز  40 -يوم 40بالباكورية باإلزهار ونضج القرون الخضراء فكانت على التوالي 

بأكبر عدد  29002 -29004يوم من االنبات. تميز المدخالن  99بالباكورية بالعقد  20090المدخل 
 حبات. 20-0من الحبات في القرن من 

يوم من االنبات وتميز  40 ربالباكورية باألزها 023454 -023413وتميز المدخالن فول السوداني: ال
سم, 42فأعطى أطول النباتات  023044سم, أما المدخل 2بأنه أعطى أطول قرن  023413المدخل 

 52بذرة/  41قرون وأعطى بالتالي أكبر عدد من البذار  3دد القرون فيه غ/ نبات وبلغ ع02وأعلى انتاج 
غ و أعطى أعلى نسبة تصافي 22بذرة 011فتميز بأوزن البذور حيث بلغ وزن  023111قرن, أما المدخل 

21%. 
 دائرة التنوع الحيوي: -1

القطعة/غ/: وزن الحبوب في من القمح ب (10192و 10910، 11220، 000/4تميزت المدخالت )
 020وحوراني( ) 0غ( على التوالي وتفوقت معنويا  على الشاهدين )شام4920و 2049، 2001، 2440)
ً.غ( على التوالي 420و

ًدائرة البقوليات والنباتات الرعوية. 

نسبة حيث كانت   (00200لمدخل)و السيما ا لمرض الذبولتمّيزت أغلب المدخالت بأنها مقاومة العدس: 
 9دفي الشاه 58.9بينما 2.66  منخفضةإصابته 

 الحمص: 
يوم وقد اظهر فرق معنوي فقط مع  40( باكرا  40049زهر المدخل) طرطوس:
( في التبكير 40049يوم. وتميز المدخل ) 04.0( التي ازهرت خالل 40022,40024المدخالت)

 يوم. 02بالعقد
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يوم بفرق معنوي مع جميع المدخالت المدروسة.  2020( مبكرا في االزهار31144: وكان المدخل)درعا
المدخالت ،  جميع مع معنوي وبفرق ( 31110)المدخل زهري حامل 01021وتميز بعدد الحوامل الزهرية 

 يوم وسجل فرق معنوي على جميع المدخالت المدروسة, 04520( بالنضج مبكرا  31104تفوق المدخل)
 -1 نبي ما اإلصابة نسب تراوحت و الطبيعية العدوى ظروف في مقاومةكانت معظم المدخالت المدروسة 

4 . 
 ( يوم. 221( يوم وكذلك في النضج )55( باإلبكار في االزهار )60003تميز المدخل)  حوط:

( 40102، 40104) تميز المدخالن. يوما   19 بمتوسط تبكيرا   األكثربأنه  60904 الطراز تميز السويداء:
 األقل تأثرا بالصقيع من بين المدخالت المدروسة.بأنهما 
 العدس:
( 00020تفوق المدخل). يوم معنويا  على الشاهد00.0( في موعد االزهار00020تفوق المدخل) السويداء

( حيث 00022تفوق المدخل). يوم وبفرق ظاهري مع المدخالت 200.4تشكل القرون في عدد األيام ل في
 يوم وسجل فرق معنوي على جميع المدخالت 241.0مبكرا   نضج

 
 :قعي الدراسةلتنوع النباتي في مو من نتائج تجربة إعادة تأهيل المراعي في السويداء تم دراسة ا

 )السويداء(
أظهرت نتائج عمليات الحصر النباتي لموقعي العانات وشنيرة أن غالبية الغطاء النباتي كان من 

للفصيلة النجيلية ومن النباتات الغازية التي تعافها الحيوانات أوقليلة األهمية الناحية الحوليات التابعة 
الرعوية، ولوحظ أيضا  قلة وجود المعمرات المستساغة من قبل الحيوانات والنباتات التابعة للعائلة 

 البقولية. والجدوالن التاليان يوضحان نتائج المسوحات النباتية في موقعي الدراسة:
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 جدول يبين األنواع النباتية الموجودة في موقع العانات

 

 

 

 

 

 
 

 التسلسل رقم األنواع المسجلة في الموسم الحالي

 اسم النوع الفصيلة

Chenopodiaceae Noea mucronarta 1 

Garyophyllaceae Gypsophila arabica ً2 

Composita Artemisia herba- albaً3 

Poaceae Poa sinaicaً4 

Graminae Carex pachystylisً5 

Composita Anthemis palestinaً6 

Graminae Herniaria hirsutaً7 

Brassicaceae Mathiola longipetalaً8 

Poa ceae Torilis leptophyllaً9 

Poaceae Poa bulbosaً10 

lamiaceae Plantago natata ً11 

Compsita Hernearia hirsute ً12 

Graminae Bromus danthoiae ً13 

Composita Rhhagadiolus stellatus ً14 

Fabaceae Coronilla scorpiodً15 

Ranunculaceae Adonis aestivalisً16 

Graminae Bromus lanceolatusً17 

Coposita Scabiosa parphyraneuraً18 

Composita Artemisia herba-albaً19 

Poaceae P0a sinaaicaً20 

Cistaceae Helianthemum salicifoiumً21 

Compsita Achillia santulinaً22 

Legominaceae Astragalus macrocarpusً23 

Gramina Bromus tectorumً24 

Asteraceae Filago desertorumً25 

Legominaceae Onobrychis megotaphronsً26 
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 النباتية الموجودة في موقع شنيرةجدول يبين األنواع 
ًرقمًالتسلسل األنواع المسجلة في الموسم الحالي

 اسم النوع الفصيلة

Compositae Artemisia herba-alba 1 
Chenopodiaceae Noea mucronarta 2 
Composita Scabiosa parphyraneura 3 
Graminae Poa bulbosa 4 
Graminae Bromus tectorum 5 
Graminae Bromus scopairus  6 

Graminae Erenopyron buonapartis 7 
Graminae Lolium subulatum 8 

Cyperaceae Carex pachystylis 9 
Legominaceae Onobrychis megotaphrons 10 

 دائرة التوثيق:   -
  تقييمونتائج تجارب التوثيق بيانات. 
  تجارب التقييم.لمعظم نتائج إجراء التحليل اإلحصائي 

 نشاطات القسم:
 العينات: المدخالت

وعددها  4024تم حصر المدخالت المحفوظة في كلية الزراعة والتي استطعنا اخراجها من دوما عام 
 مدخل موزعة على الشكل التالي: 0240

 4002 الحبوب
 2229 البقوليات
 2011 الخضار

 942 المحاصيل الزيتية
 0240 المجموع

 أماكن زيادة في االمان والحفظ 9أجزاء متساوية ليتم توزيعها على  9كل عينة الى تم تقسيم  -
 الجزء األول تم حفظه في كلية الزراعة. -
 الحلبوني.الجزء الثاني في مقر الهيئة في  -
وبلغ  Black Boxالجزء الثالث سيتم ارساله الى إيكاردا ليحفظ ضمن ما يعرف بالصندوق األسود  -

 عينة 0991العدد الكلي 
 ذلك.حيث تم أخذ موافقة السيد الوزير على 
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تم تجهيز كافة العينات خالل هذا العام ضمن أكياس المينيوم مسحوبة الهواء كما سيتم تحديد  -
العينات ذات األوزان القليلة إلكثارها وانشاء عينات نشطة جديدة تستخدم في التقييم واالبحاث 

 ( مئوية. 2-0والتبادل حيث سيتم حفظها بدرجة حرارة )
 كتابة تقارير التجارب الواردة تمهيدا إلعداد التقرير السنوي للقسم وللهيئة. -
 مدخل من أنواع مختلفة. 400تم اكثار  -

 : التبادل -
 :التالية بالعينات الجهات بعض القسم زود -
 بازالء مدخل      44=  24+   20       الزراعة كلية -دمشق جامعة -
 بندورة مدخالت      4=      9+  9       -

 بيضاء ذرة  صفراء ذرة 200=     40+  04        الذرة قسم المحاصيل، بحوث إدارة
 مدخل 294             المجموع  
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 األغذية بحوث تكنولوجياقسم  -7-2
 :%70وبلغت نسبة التنفيذ  27 والمنفذة 37 أبحاث القسم المخططة

 :النتائج أهم-

 القاسية بتقنية الترشيح فوق العالي:تصنيع األجبان الطرية ونصف  -أوال  

 هدفت الدراسة إلى: 
تركيز الحليب باستخدام تقنية الترشيح فوق العالي باستخدام نظامين مختلفين من األغشية )نظام  -2

كل من حيث أن , Spiral wound( اللفائف) الحلزونية واألغشية Plates&framesاألسطح واإلطارات 
 دالتون( كيلو 20<  قطعه ونقطة سيلفون  البولي مادة من مصنوع ترشيح هذين النظامين يستخدم غشاء

 دراسة تركيب كل من المركز والراشح والمقارنة بين نظامي األغشية المستخدمة في التركيز. -4
 .والحسية الكيميائية خواصه وتحديد الموزريال جبنة تصنيع في UFعن الناتج المركز استخدام -9
 .وتحديد خواصه الكيميائية والحسيةفي تصنيع الجبن األبيض البلدي  UFاستخدام المركز الناتج عن -2
 مع األجبان المصنعة بالطريقة التقليدية.UFوخواص األجبان المصنعة بطريقةمقارنة تركيب  -0
 مع الطريقة التقليدية. UFمقارنة مردود األجبان المصنعة بطريقة  -4

توصيف عملية الترشيح فوق العالي بنظام األسطح واإلطارات  -2 دراسةمن ال ةء التالياجز تّم إنجاز األ
ملية الترشيح ثبات تركيب الراشح خالل ع وأعطت الدراسة النتائج التالية،، كتقنية مستخدمة في تركيز الحليب

( والرماد %2.12وز )ولالكت %)0.90(حيث بلغ المتوسط الكلي للنسبة المئوية للمادة الجافة  فوق العالي،
وتبين خلوه من المادة الدسمة والبروتينات ،بينما وجد نسبة مئوية لآلزوت متوسطها يساوي  (،0.290%)
(0.090%. ) 

 %0.20بالحليب الخام إلى  % 9.44أما بالنسبة للمركز فنجد أنه قد تم تركيز بروتين الحليب من معدل 
في الحليب  %9.2وبشكل مشابه النسبة المئوية للدسم حيث تم تركيزها من  مرة، 4.0في الحليب المركز لـ 

أما بالنسبة لمحتوى الالكتوز فيتناقص تدريجيا  وببطء  ، مرة 2.7في الحليب المركز لـ  %0.49الخام إلى 
 في المركز النهائي. %2.90في الحليب الخام إلى  % 2.00من 

 %0.40في الحليب الخام إلى  %0.02وببطء شديد جدا  من تناقص تدريجيا  تالرماد  أن نسبةفي حين 
فقد أظهرت تركيز جزئي لها خالل  Na -K-Ca-Mgأما بالنسبة لتحليل المعادن في المركز النهائي،

 220-2042-2402-222عملية الترشيح، حيث تبين أن نسبتها في الحليب الخام هي على التوالي 
 ملغ/لتر. 224-4090-2041-200ائي عل التوالي في حين بلغت في المركز النه ملغ/لتر،

 UF تصنيع جبن الموزريال باستخدام مركزات الحليب البقري والمركزة بتقنية الترشيح فوق العالي -2
بنظام األسطح واإلطارات، ومقارنتها بجبن الموزريال المصنع من الحليب الطبيعي من حيث التركيب 

أعطت الدراسة النتائج التالية: عدم وجود فروق ف .والريولوجيةالكيميائي والمردودية والخصائص الحسية 
معنوية في النسبة المئوية للمادة الجافة الكلية بين نوعي جبن الموزريال المصنع بالطريقتين آنفتي الذكر، 
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( UFوتفوق موزريال الحليب الطبيعي في النسبة المئوية للدسم وبوجود فرق معنوي، بينما تفوقت موزريال )
النسبة المئوية للبروتين والالكتوز وبوجود فرق معنوي حيث بلغت النسبة المئوية لهما على التوالي  في
(، في حين تفوقت موزريال الحليب الطبيعي في النسبة المئوية للبروتين %9.10( والالكتوز )20.12%)

نسبة المئوية للرماد (، وفي تقدير ال%0.20الذائب وبوجود فرق معنوي حيث بلغت النسبة المئوية له )
( مقارنة  بموزريال الحليب الطبيعي وبعدم وجود UFوالعناصر المعدنية لوحظ ارتفاع في نسبها في موزريال )

( زيادة في المردودية بلغت UFعملية الترشيح فوق العالي )حققت فروق معنوية، وفي مقارنة المردودية فقد 
الحسية للجبن المنتج إذ لم تظهر وجود فروق معنوية في ، وأيضا  لم تؤثر على الخصائص  21.91%

 نتائج االختبارات الحسية بينما أثرت على الخصائص الريولوجية إذ انخفضت المطاطية وقابلية االنصهار.

 
 ( يوضح اختبار الرحالن الكهربائي 2الشكل رقم )        

للبروتينات (: اختبار الرحالن الكهربائي  1شكل رقم )         ي جبن الموزريال فللبروتينات  SDS PAGEباستخدام  
  M3546ومقارنة الراشح بحليب البودرة وماركر  SDS Pageباستخدام 

    وماركر أللفا الكتو ألبومين
دراسة تأثير التحلل البروتيني والعوامل األخرى في ظهور الطعم المر في الجبنة المطبوخة القابلة ثانيا : 
 :للمد

 كغ,2قشقوان جبنة كغ,2 جبنة بيضاء :والتي تتكون من خلطة جمع عينات من الجبنة القابلة للمد تم  -4
 غ,40ملح ليمون  كغ, 0.40 ملح استحالب كغ,0.0 حليب مجفف غ,2200 كغ, زبدة حيواني2قريشة

وكيميائية من رماد إختبارات حسية  أجريتو  ،لتر4.0ماء ،غ00ملح طعام ،غ40سوربات البوتاسيوم 
دراسة تأثير و  وتحليل البروتين واألجزاء اآلزوتية المختلفة لكشف المرار فيها ودسم والجوامد الكلية
 .دقائق 0م لمدة ° 00دقائق ,  0م لمدة ° 10المعاملة الحرارية : 
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نانو متر وطريقة االستخالص حسب  422على طول موجة  HPLCتحديد نسبة الببتيدات المرة وغير المرة باستخدام الـ
Sihufe et al., 2005)) 

 رقم العينة مساحة الببتيدات الغير المرة مساحة الببتيدات المرة نسبة الببتيدات المرة/غير المرة
0.18 46763 255036 1 
0.27 37990 141202 2 

0.476607 173751 364558 9 
1.42 115741 81351 0 
2.08 110858 53226 4 

نانو متر وطريقة االستخالص حسب  422على طول موجة  HPLCتحديد نسبة الببتيدات المرة وغير المرة باستخدام الـ
Bergamini et al.,2006) ) 

 رقم العينة مساحة الببتيدات الغير المرة مساحة الببتيدات المرة نسبة الببتيدات المرة/غير المرة
0.27 81382 300706 1 
0.474 139156 295942 2 

0.711181 254061 357238 3 
1.97 232092 117753 0 
2.22 231899 104314 4 

نانو متر وطريقة االستخالص حسب  422على طول موجة  HPLCتحديد نسبة الببتيدات المرة وغير المرة باستخدام الـ
(Llano et al.,1995 )L 

 رقم العينة مساحة الببتيدات الغير المرة الببتيدات المرةمساحة  نسبة الببتيدات المرة/غير المرة
0.22 96896 433251 1 
0.42 118879 282032 2 
0.56 84393 151399 3 
1.71 986004 209198 0 
2.01 223220 110828 4 

أعلى قيمة  ( كان لها0)والعينة  المرة(،( لها أقل قيمة للمرار )نسبة للببتيدات المرة/غير 2يتبين أن العينة)
( بنسبة 0للمرار وهذا يرجع إلى ارتفاع نسبة التحلل البروتيني للكازئينات في عينة الجبنة المطبوخة رقم)

 amino زفي الجبنة المطبوخة باستخدام جهاتم البدء بتقدير األحماض األمينية  أكبر من باقي العينات
acids analayzer .والعمل ما يزال مستمر 

 :خصائص وتركيب مكونات حليب الماعز الشامي وقيمتها الغذائية مقارنة مع حليب األبقارتحديد  -ثالثا  

    كيميائية لحليب الماعز الشامي وقيمته الغذائية: -دراسة الخصائص الفيزيا
 تم دراسة التركيب الكيميائي لحليب الماعز الشامي خالل موسم اإلدرار حيث أظهرت النتائج وجود  1-
 راألشه خالل للحليب الجافة الكلية المادة نسبة متوسطات معظم بين P < 0.01عند مستوىمعنوية  فروق 

 قدره بمتوسط %(11.76-15.81) بين الكلية الجافة المادة نسبة تراوحت حيث اإلدرار، لمرحلة المختلفة
 الالدهنية الجوامد نسبة متوسطات معظم بين P < 0.01عند مستوى  معنوية فروق  أيضا   ، ويوجد %13.23
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 قدره وبمتوسط %(7.905-10.043)بين  الالدهنية الجوامد نسبة تراوحت حيث اإلدرار، مرحلة خالل
خالل مرحلة   P < 0.01عند مستوى متوسطات نسبة الدهن بين معنوية فروق  كما تبين وجود  ،%8.837

 طردا   تتناسب وهي ،4.379% قدره بمتوسط %(3.478-5.767) بين الدهن نسبة اإلدرار، حيث تراوحت
متوسطات  بين وجود فروق معنوية إلى نتائجال اإلدرار، كما أشارت مرحلة خالل الكلية الجوامد نسبة مع

 تراوحت حيث بين األشهر األولى واألشهر األخيرة من مرحلة اإلدرار، P < 0.01نسبة البروتين عند مستوى
 معنوية فروق  كما تبين من النتائج عدم وجود ،4.23% قدره بمتوسط %(3.48-4.43) بين البروتين نسبة
الشهر األول والثاني من مرحلة اإلدرار بينما  في P < 0.01متوسطات نسبة سكر الالكتوز عند مستوى بين

-4.967)نبي الالكتوز سكر نسبة كانت الفروق معنوية بين هذه الشهرين وباقي األشهر حيث تراوحت

بين  P < 0.01 عند مستوى معنوية فروق  من النتائج وجودوتبين  ،4.319% قدره بمتوسط %(3.967
-0.833) بين الرماد نسبة تراوحت حيث متوسطات نسبة الرماد خالل األشهر المختلفة من مرحلة اإلدرار،

  ،0.737% قدره بمتوسط %(0.65
بين متوسطات نسبة اآلزوت الالبروتيني خالل األشهر  P < 0.01 عند مستوى ولوحظ وجود فروق معنوية   

  (0.0349-0.0584)%تراوحت نسبة اآلزوت الالبروتيني بين حيث المختلفة من مرحلة اإلدرار،
 .%0.0424وبمتوسط قدره 

 روق ف حيث أشارت النتائج إلى وجود اإلدرار، مرحلة خالل للحليب كيميائية-الفيزيا الخصائصدراسة تمً-5
 ةالمختلف األشهر خالل لبن كحمض المقدرة الحموضة نسبة متوسطات بين P < 0.01 مستوى علىمعنوية 
، فبلغت أعلى قيمة 0.18 قدره بمتوسط ،( 0.15-0.21) بين الحموضة نسبة تراوحت حيث اإلدرار، لمرحلة

 ة، ولوحظالمرحللها في الشهر األول من مرحلة اإلدرار، بينما كانت أخفض قيمة في الشهر السابع من هذه 
 راوحتت حيث المختلفة من مرحلة اإلدرار، األشهر خالل الكثافة متوسطات بين فروق معنوية وجود أيضا  
، فكانت أعلى قيمة لها في الشهر األول 1.033 قدره بمتوسط ،((1.03000-1.03625  بين النسبية الكثافة

 نالحظp H  الـ بدرجة يتعلق وفيما.اإلدرارمن مرحلة اإلدرار، وأخفض قيمة في الشهر السابع من مرحلة 
-6.72) ينب حيث تراوحت قيمتها اإلدرار، لمرحلة المختلفة لألشهر متوسطاتها بين معنوية فروق  وجود أيضا  

وكانت أعلى قيمة لها في الشهر السابع من مرحلة اإلدرار، وأخفض قيمة في  6.71 قدره بمتوسط( 6.28
ب ويتبين عند مقارنة هذه النتائج مع حلي.الشهر األول على العكس من نسبة الحموضة والكثافة النسبية

 مشابهة لمثيالتها في حليب األبقار.   p Hاألبقار أن كل من الحموضة والكثافة النسبية والـ 
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
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 متوسط التركيب الكيميائي لحليب  الماعز الشامي خالل مرحلة اإلدرار )%(
 الرماد سكر الالكتوز البروتين   الدهن  الجوامد الالدهنية  الجوامد الكلية الشهر
 15.81a 10.04a  5.77a  4.43a 4.97a 0.65d األول

 13.62b  9.57b 4.07b 4.11a 4.75a 0.67d الثاني

 11.91e  9.13c  2.76d  4.21a 4.11b 0.77b الثالث

 12.94d 8.84d 4.08c  4.17a 3.97 b 0.71c الرابع

 12.99d 8.78d 4.20c  3.99b 4.06b 0.74c الخامس

 12.87d 8.77d 4.12c  3.62b 4.39 b 0.73c السادس

 12.64d 8.64e 4.08c  3.61 b 4.26 b 0.72c السابع

 13.17c 8.84d 4.32c  3.90b 4.11 b 0.84a الثامن

 13.50b 8.60e 4.90b 3.73b 4.07 b  0.81a التاسع

 0.743 4.302 3.97 4.26 9.03 13.28 المتوسط العام

 L.S.D 0.444 0.181 0.465 0.457 0.473 0.055قيمة 

  اإلدرار مرحلة خالل لحليب الماعز الشامي كيميائية-الفيزيا الخصائص متوسطات قيم
 الكثافة P H الحموضة الشهر 
 0.21a 6.28d 1.03625a األول
 0.20b 6.47c 1.03487a الثاني
 0.18c 6.53b 1.03350b الثالث
 0.16c  6.59b 1.03350b الرابع

 0.17c 6.63a 1.03125d الخامس
 0.17c  6.69a 1.03050d السادس
 0.15d 6.72a  1.03000d السابع
 0.16c  6.71a 1.03275c الثامن
 0.16c  6.48c  1.03275c التاسع

 1.033 6.71 0.18 المتوسط العام
 L.S.D 0.018 0.124 0.0015قيمة 
   

هذا  أُجري: تحديد المدخول اليومي للفرد السوري من السيلينيوم وامكانية انتاجه من خميرة الخباز -رابعا  

البحث في مخابر قسم علوم االغذية بكلية الزراعة 1وقد تضمن الشق األول من البحث تحديد تركيز عنصر 

السيلينيوم في بعض األغذية شائعة االستهالك في مدينة دمشق وتحديد المدخول اليومي للفرد منه9 و ركز الشق 

عوامل المؤثرة في انتاجها وإمكانية استخدامها الحقاً الثاني من البحث على إنتاج خميرة مدعمة بالسيلينيوم وال
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عينة غذائية بطريقة عشوائية من أسواق مدينة دمشق شملت المجموعات الغذائية  35جمعت  كمدعم غذائي9

التالية 0الخضار 1 والفاكهة 1 والحبوب ومنتجاتها1 والحليب ومشتقاته 1 واللحوم والبيض والمكسرات قُدر 

أن  أظهرت النتائجالسيلينيوم باستخدام جهاز االمتصاص الذري بطريقة وحدة الهدريد9  محتوى العينات من

كان كالتالي0 الحبوب متوسط تركيز السيلينيوم في المجموعات الغذائية على أساس الوزن الرطب 

مكغ/كغ( 26.65) الحليب ومشتقاتهمكغ/كغ( 42.42مكغ/كغ( المكسرات )51920ومنتجاتها)

مكغ/كغ( 9 بلغت قيمة المدخول 3935( 1الخضار)5.74( البيض )23965مكغ/كغ( اللحوم)13953الفاكهة)

مكغ/الفرد/اليوم( وهو يشكل  30935)اليومي من السيلينيوم للفرد وفق االستهالك لمجموعة األغذية المدروسة 

تم انتاج  /الفرد/اليوم( 9مكغ 55)   من قبل مجلس الغذاء والتغذيةمن المدخول الموصي به  %6190نسبة 

( %21)على بيئة الموالسSaccharomyces cerevisiaeخميرة مدعمة بالسيلينيوم وذلك بتنمية خميرة 

 30-1195-25تركيز سيلينيت الصوديوم ) بوجود مستويات مختلفة لكل منتحديد الظروف المثلى إلنتاجها و

باستخدام س( وذلك °33-3295-30)   نالتحضي حرارة ( ودرجة5-0-3) 1ودرجات الحموضةمكغ/مل( 

الكتلة الحيوية  كانت 9 أظهرت النتائج أن Response Surface Methology (RSM)التصميم اإلحصائي

)ملغ/غ(  3935652و  3936603غ/ل و أعلى محتوى من السيلينيوم الكلي والسيلينيوم العضوي  كان  6962

1 و درجة حرارة  pH=0 مكغ/مل1 1195الصوديوم بتركيز سيلينيت على التوالي ضمن الظروف التالية0 )

 س(9 °3295التحضين =

الميكروبية و الكيميائية  إلى دراسة الخصائصهدف البحث  لدبس العنب: وتصنيعية دراسة كيميائية –خامسا  
لالفبال العتباره كمنتج تقليدي مميز ولقيمته الغذائية و  لدبس العنب المصنع في عدة قرى في محافظة السويداء

من العينات  تم جمعه حيث التحري عن وجود بعض العناصر المعدنية الثقيلة فيوتم  الكبير على استهالكه
 لكيميائيةاوتمت عملية التصنيع بالطريقة التقليدية واجريت االختبارات  .القرى التالية )السهوة، عرمان، قنوات(

 التالية0
 النسبة المئوية للمادة الجافة بطريقة التجفيف المباشر 

 بطريقة المعايرة الحجمية بإرجاع النحاس الكلية واالحادية السكرياتنسبة  تقدير
 تقدير تركيز المواد الصلبة الذائبة باستخدام الرفراكتومتر.

 تقدير بعض العناصر المعدنية الثقيلة بواسطة جهاز االمتصاص الذري.
 كذلك اجريت االختبارات الميكروبية حيث اخذ التعداد العام لالحياء الدقيقة وتقدير تعداد الفطور
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 نتائج التحليل الكيميائي لعينات الدبس المدروسة
 المادة الجافة % الرطوبة %

المواد الصلبة 
 الكلية الذائبة%

 رقم العينة السكر االحادي % السكر الكلي%

22.88 77912 71.52 63.25 64.81 1 
25.49 74.51 67.5 56.45 53.57 2 
25.33 74.67 68.76 64.02 62.5 3 
23.73 76.27 70.34 65.62 64 4 
24.7 75.3 67.44 57.06 56.45 5 
23.08 76.92 68.50 57.94 57.69 6 
27.00 73 69.40 58.7 56.45 7 
22.32 68 71.24 59.25 58.3 8 
22.20 77.8 70.64 58.07 57.37 9 
27.23 72.77 67.76 57.06 55.26 10 
21.4 78.6 70.48 58.33 57.06 11 
27.16 72.84 67.62 59.65 57.69 12 
21.35 78.65 71.34 56.57 56.45 13 
24.43 75.57 69.66 58.59 57.06 14 
25.78 74.22 68.68 55.85 54.68 15 
27.01 72.99 69.44 55.61 54.68 16 
24.79 75.21 69.48 55.85 54.68 17 
22.92 77.08 70.70 57.06 56.54 18 

الجدول ان النسبة العظمى من السكريات المتواجدة في العنب وسكر العنب هي من سكر نستنتج من 
مقاربة لنسبة السكريات الكلية، مما يؤكد على ان معظم كانت المواد الصلبة الذائبة  نسبةوان  الغلوكوز

لى االنتائج واشارت  المنتج هو من سكر العنب )الغلوكوز(، مع نسبة بسيطة من األلياف.محتوى هذا 
نيع وغلي وذلك تبعا  لطريقة التص وارتفاع في نسبة المادة الجافة انخفاض نسبة الرطوبة في عينات الدبس

بة لتقدير بعض بالنساما  تقريبا عصير العنب،مما يفسر حفظ هذا المنتج لفترات طويلة تصل إلى سنتين
العناصر الثقيلة فقد تم التحري عن وجود الكروم والكادميوم والرصاص والتي يمكن ان يكون مصدرها من  
المبيدات او االسمدة او االدوات المعدنية المستخدمة في تصنيع المنتج وبينت النتائج عدم تواجد الكروم 

على شكل آثار ضئيلة جدا اقل من الحد االدنى الوارد والرصاص في جميع العينات اما الكادميوم فقد وجد 
                                                                                          ة القليلة في المنتجات الغذائية .                                                                                             الدنيا للعناصر المعدنيبالحدود في المواصفة الخاصة 

 نتائج االختبارت الميكروبية: 
عند مقارنة نتائج التحليل الميكروبي لعينات الدبس التي تم تحليلها، كانت جميع العينات مطابقة للحدود 

نتجات ب ان تحققها المالجرثومية الخاصة بها في مواصفة االشتراطات الخاصة باالحياء الدقيقة التي يج
فقد تمت مقارنة الحمولة الجرثومية المتواجدة في عينات الدبس المختبرة بالحمولة الميكروبية لعصير  الغذائية.
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وشراب الفواكه المركز والطبيعي والواردة في المواصفة. وذلك ألن دبس العنب والعصير المركز قد تم تصنيعه 
  .  ( 2557/ 2172بنفس الطريقة.)مواصفة 

 :دراسة مالءمة بعض أصناف القمح القاسي لتصنيع البرغل -سادسا  
ائص دراسة خصكيميائية ألصناف القمح المدروسة و يهدف البحث الى دراسة الخواص الفيزيائية وال

لكيميائية واجريت االختبارات الفيزيائية والحسية وا تحديد أفضل صنف للتصنيع.و الجودة للبرغل الناتج 
 أصناف من القمح والبرغل وفيما يلي نتائج االختبارات الفيزيائية:على ستة 

 ألصناف القمح المدروسة وزن األلف حبة والوزن النوعي

 

 عالية وجود فروقات معنوية تبين .غ 90ذ تجاوز إلف حبة عالي أصناف المدروسة وزن جميع األان 
 بين األصناف المدروسة في قيم متوسطات الوزن النوعي

في أصناف  الغلوتين الرطب محتوىفروق معنوية عالية في قيم  يتبين وجودمن خالل االختبارات الكيميائية 
والتي لم تكن معنوية, وكانت أعلى  9و شام 11باستثناء الفروق بين أصناف حوراني وبحوث القمح المدروسة

وتراوحت قيم األصناف الباقية بين  ,( %01.04) 0قيمة وبفرق واضح عن باقي األصناف في صنف شام
  ( % في صنف حوراني.91.0و ) 0( % في شام21.2)

 حبوب االصناف المدروسةفي اهم المكونات الكيميائية ونوعية الغلوتين 

 حجم الراسب )مل(
قوة شد 

 الغلوتين)س(
الغلوتين 
 البروتين% الرطب%

األلياف 
 % الرطوبة الرماد% الخام%

 لصفةا
 لمعامالتا

37.33 bc 0.56 bc 46.01 c 14.11 c 2.61 c 1.38 b 9.13 c 1دوما 

25.33 d 2.66 a 39.83d 13.63 e 2.98 a 1.60 a 10.47 a حوراني 

36.00 c 0.73 b 40.32d 13.95 d 2.77 b 1.48 ab 9.77 b 3شام 

 الصفة               وزن االلف حبة )غ( (ل ه/كغ) النوعي الوزن 
 المعامالت

81.63 b   40.3 b 1دوما 
80.50 c 37.9 c حوراني 
79.40 d 34.0 d 3شام 
81.53 b 40.3 b 5شام 
84.40 a 44.5 a 7شام 
75.18 e 38.8 bc 11بحوث 

0.1 
0.270 
0.601 
*** 

1.0 
0.75 
1.67 
 *** 

C.V% 
SD 

0.05LSD  
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39.67 a 0.43 c 59.56a 14.46 a 2.23 d 1.23 c 9.14 c 5شام 
38.00 ab 0.46 c 49.41b 14.28 b 2.14 d 1.15 c 9.75 b 7شام 
36.33 bc 0.73 b 41.07d 13.75 e 2.64 c 1.44 b 9.10 c 11بحوث 

0.5 
0.826 
1.839 
*** 

3.6 
0.09 
0.2 
*** 

0.9 
0.935 
2.082 
*** 

0.5 
0.071 
0.159 
*** 

1.3 
0.043 
0.096 
*** 

2.1 
0.004 
0.126 
*** 

0.2 
0.077 
0.173 
*** 

C.V% 
SD 

0.05LSD  
 
ألصناف ا عينات حبوب بين الجدول وجود فروقات معنوية ضعيفة بين: الخواص الفيزوكيميائية  -أ

, وكانت أقل قيمة في صنف 0صنف شامفي  % 11المدروسة من ناحية صفة البلورية وتراوحت القيم بين 
قيم رقم  يفيتضح من التحليل االحصائي لنتائج رقم السقوط  وجود فروق معنوية عالية و  .00.0حوراني 
والذي لم يكن  ,5وشام 1دوماصنفي اء الفرق بين نباستث ,ألصناف المدروسةعينات حبوب ا بين السقوط
في صفة  ةاألصناف المدروس عينات حبوب وجود فروقات معنوية عالية بينالنتائج تبين .كذلك ثا ,معنويا  

, فيما تقاربت بقية 0صنف شامفي  1.9في صنف حوراني و  20.01قيم بين التراوحت و , درجة اللون 
 األصناف في القيم وبدون فروق معنوية فيما بينها.

 

 بعض الصفات الفيزيائية ألصناف القمح المدروسة

 

 ترة تخزينهخالل ف دراسة التغيرات الحسية والكيميائية التي تطرأ على العنب المجفف ) الزبيب ( -سابعا  
    . في   ظروف مختلفة

الى معرفة القدرة التخزينية لمادة الزبيب ومعرفة التغيرات الكيميائية والحسية التي تطرأ عليه  هدفت الدراسة
 .اثناء التخزين للحصول على منتوج عالي الجودة فقد تم جمع عينات من الزبيب من محافظة السويداء

 الصفة              البلورية% رقم السقوط )ثا( درجة اللون 
 المعامالت

11.08 b 550 a 97.22 a 1دوما 
15.59 a 393 e 85.50 b حوراني 
11.27 b 448 d 92.67 ab 3شام 
11.05 b 543 a 99.00 a 5شام 
9.30 c 515 b 98.83 a 0شام 
11.17 b 484 c 93.25 ab 11بحوث 

0.2 
0.101 
0.225 
*** 

1.7 
12.2 
27.3 
*** 

2.4 
4.01 
8.93 

* 

C.V% 
SD 

0.05LSD  
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وتم تخزين العينات حسب الفترات الزمنية المحددة الجراء التحاليل الكيميائية من مادة جافة مواد صلبة 
 ودراسة الصفات الحسية وتشمل ) اللون , النكهة , القوام (. Cكلية ذائبة وسكريات وفيتامين 

 :  دراسة المواصفات التصنيعية لبعض أصناف البطاطا والعوامل المؤئرة بها -ثامنا  
هدف البحث إلى تحديد المواصفات التصنيعية لبعض أصناف البطاطا المزروعة محليا  ومدى تأثرها بعوامل 
التحضير واإلعداد وصوال  إلى تحديد أفضل الممارسات للحصول على أفضل منتج ضمن الصنف الواحد 

وقد  ن حيث الحجم ،أخذت األصابع المخصصة للقلي من الجزء الداخلي للدرنات بحيث تكون متجانسة م
تم غسلها أو معاملتها بالحمام المائي ثم جففت وأجريت عملية قلي األصابع على مرحلتين )قلي أولي 

( بعد تعديلها لتناسب األمكانيات Domanski, 2001ونهائي( بحسب الطريقة الموصوفة من قبل )
دقائق تبعه ثم تنشيف وتبريد للعينات  2مئوية لمدة  240والظروف المحلية حيث تم القلي األولي على حرارة 

لتير من الزيت في المقالة  4مئوية لمدة دقيقتين، وقد استخدم كمية حوالي  200والقلي النهائي بدرجة حرارة 
 .لقلي عينات األصابع

 وبالتخزين المبّرد)%(. تغير محتوى الدرنات من السكريات عند التخزين بحرارة الغرفة
 T2مئوية( 2تخزين مبرد )  T1درجة حرارة الغرفة العادية 

 فترة 
 التخزين

 األصناف  األصناف
Agria Liseta Spunta  Agria Liseta Spunta 

P0 0.71 0.56 0.61  0.71 0.56 0.61 
P1 0.67 0.77 0.7  1.14 1.26 1.13 
P2 1.2 1.11 0.67  0.9 1.84 1.67 

 

 والصنف ومعاملة التبييض على قوام الشيبس )حسب مقياس القوام(. تأثير تفاعل فترة التخزين
 T2 مئوية(2تخزين مبرد )  T1درجة حرارة الغرفة العادية  

فترة 
 التخزين

 التبييض األصناف  التبييض األصناف
Agria Liseta Spunta B0 B1  Agria Liseta Spunta B0 B1 

P0 b1.5  b1.92  b2.0  a2.33  c1.28   d1.5  bc1.92  bc2.0  a2.33  c1.28  
P1 b2.0  b1.5  b2.0  ab2  bc1.67  cd1.75  bc2.0  d1.5  b2.0  c1.5  
P2 b1.75  a3.0  b2.0  ab2  a2.5   a2.5  ab2.17  ab2.25  a2.6  b2.0  

لمقلية احافظ التخزين المبرد على الدرنات بشكل جيد إال أنه أدى للحصول على منتجات من األصابع 
والشيبس بلون بني وغير مناسب، حيث أمكن التخفيف منه قليال  بالتخزين لمدة من الزمن بدرجة حرارة 
الغرفة العادية، حيث تميز المنتج بعد التخزين المبرد الذي لم يخضع للتبييض بقوام طري إلى طري جدا  

ييض حيث كانت المعاملة بحمام مائي وبفروق معنوية جدا  عن قوام المنتج غير المخزن أو المعامل بالتب
 ساخن لبضعة دقائق أكثر تأثيرا  بتحسين مواصفات المنتج النهائي من حيث اللون والقوام.
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 تأثير معاملة التبييض وفترة التخزين في لون األصابع المقلية ألصناف البطاطا المخزنة بدرجة حرارة الغرفة العادية

 T1 حرارة الغرفة/يوم فترة التخزين بدرجة التبييض الصنف
5P P1 P2 المتوسط 

Agria 

B0 3 3.5 5 3.83 

B1 2.5 3 3 2.83 

B2 2 1 1 1.33 

 2.67 3.00 2.50 2.50 المتوسط

Liseta 

B0 3.5 4 3 3.50 

B1 2.5 3.5 2 2.67 

B2 2 1 2 1.67 

 2.61 2.33 2.83 2.67 المتوسط

Spunta 

B0 3.5 3.5 3 3.33 

B1 3 2.5 4 3.17 

B2 2.5 2 3 2.50 

 3.00 3.33 2.67 3.00 المتوسط

 المتوسط

B0 3.33 3.67 3.67 3.56 

B1 2.67 3.00 3.00 2.89 

B2 2.17 1.33 2.00 1.83 

 2.76 2.89 2.67 2.72 المتوسط

  البطاطا المقلية المخزنة تحت التبريد لون أصابع ر معاملة التبييض وفترة التخزين فيتأثي

 التبييض الصنف
 T2 فترة التخزين/يوم

1P P1 P2 المتوسط 

Agria 

B0 3 5 4 4.00 

B1 3 3 3 3.00 

B2 2.5 2.5 2.5 2.50 

 3.17 3.17 3.50 2.83 المتوسط

Liseta 

B0 2.5 6 4 4.17 

B1 1.5 1.5 2.5 1.83 

B2 2 1 1.5 1.50 

 2.50 2.67 2.83 2.00 المتوسط

Spunta 

B0 4 5.5 4.5 4.67 

B1 2 2 4 2.67 

B2 3.5 1 2.5 2.33 

 3.22 3.67 2.83 3.17 المتوسط

 المتوسط
B0 3.17bc 5.50a 4.17b 4.28 

B1 2.17cd 2.17cd 3.17bc 2.50 

B2 2.67c 1.50d 2.17cd 2.11 

 2.96 3.17 3.06 2.67 المتوسط
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تم استخدام  :تأثير إضافات مختلفة من فول الصويا على تحسين المواصفات الكيميائية والنوعية للخبز -تاسعا  
الموجود في محطة بحوث حوط وحليب فول الصويا المصنع في  sb44دقيق فول الصويا من الصنف 
وبنسبة  (4( قمح قاسي وصنف القمح الطري دوما )2من األصناف دوما ) المحطة واستخدام دقيق القمح

 حيث بمساعدة فرن خاص بمدينة السويداء. فتمقمح طري ، أما الخبز  %20قمح قاسي و  %40إضافة 
 تم الخلط حسب النسب التالية:( كغ حليب صويا و 20ويا وتصنيع )( كغ فول الص0تم طحن )

 حليب الصويا دقيق الصويا

 (من كمية الدقيق الكلية20%)
 الكلية المضافة للعجين(من كمية المياه والحليب 20%)

 ماء ( %10حليب + 20%)
 (دقيق قمح%00( دقيق صويا + )40%)

 ماء ( %00حليب + 40%) 

 (دقيق قمح%00( دقيق صويا + )90%)
 ماء ( %00حليب + 90%) 

( من دقيق القمح %20( و )2( من دقيق القمح القاسي دوما )%40دقيق القمح بالنسب التالية:) خلطتم 
صنع تتم و  البروتين والنشاء لدقيق القمح و الصويا قبل الخلط وبعد الخبزحيث تم تحليل  (4الطري دوما )

 العجين باستخدام اإلضافات المذكورة أعاله وهي:
 ( %200شاهد / دقيق قمح فقط ) -2
 ( دقيق صويا%20( + )%10دقيق قمح ) -4
 ( دقيق صويا%40( + )%00دقيق قمح ) -9
 ( دقيق صويا%90( + )%00دقيق قمح ) -2
 ماء نقي ( %10حليب صويا +  %20دقيق قمح فقط + ) -0
 ماء نقي ( %00حليب صويا +  %40دقيق قمح فقط + ) -4
 ماء نقي ( %00حليب صويا +  %90دقيق قمح فقط + ) -0
 الماء  مع( على شكل معلق %2.0الخميرة بنسبة ) تفيضأ

 تم هضم العينات بالطريقة الرطبة باستخدام حمض الكبريت المركز و الماء االوكسجيني

تم (، و المرونة) المطاطية (،االنتفاخ ، عالمات النضجالتالية: )المواصفات النوعية كذلك تمت دراسة 
( % 0ثقة )  مستوى على  Mstatcبرنامج  باستخدام التحليل اإلحصائياجراء االختبارات الحسية وأخيرا  

  :وتوصل الباحثون إلى النتائج التالية
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 / 2نتائج خبز الصويا مكرر / 

 العينة البيانات

االزوت
 

الفوسفور 
 

 
البوتاسيوم

 
 

صوديوم
ال

 
الكالسيوم 

 
المغنزيوم 

 
بروتين 

 
الرطوبة 

 

الرماد 
 

 29521 0096 209215 09035 09002 09302 0910 09255 1916 233 خبز الصويا

 1925 0093 259615 0932 09006 0933 0910 09232 195 253 حليب الصويا 1%

 1910 0192 239115 09052 0905 09521 0910 09261 19356 232 حليب الصويا %1

 19316 3292 10915 09056 09053 09535 0910 09260 3910 250 حليب الصويا %3

 19335 0591 209523 09052 09051 0935 0915 09115 1933 252 دقيق الصويا %2

 2.559 44.1 15.4 0.088 0.059 0.92 0.32 09152 19060 251 دقيق الصويا %1

 2.918 52.3 16.781 0.09 0.066 1.015 0.36 0.313 2.685 183 دقيق الصويا 3

 / 2نتائج خبز الصويا مكرر / 

 العينة البيانات

االزوت
الفوسفور 
البوتاسيوم 
صوديوم 

ال
الكالسيوم 
المغنزيوم 
بروتين% 
الرطوبة% 
 

الرماد%
 

 1.89 40.5 14 09035 09002 0.75 0910 0.189 2.24 250 خبز الصويا
 1925 49.3 15.976 0.08 0.048 0.78 0910 0.183 2.55 251 حليب الصويا 1%
 2.25 0192 17.288 0.083 0.051 0.82 0910 0.158 2.766 252 حليب الصويا %1
 2.33 39.8 10915 09056 09053 0.88 0910 0.153 3910 253 حليب الصويا %3
 2.38 45.1 14.5 0.08 09051 0935 0915 09115 2.32 254 دقيق الصويا %2
 2.56 44.2 15.4 0.089 0.06 0.911 0.31 0.276 19060 255 دقيق الصويا %1
 2.92 52.3 16.738 0.092 0.066 1.02 0.36 0.315 2.678 256 دقيق الصويا %3

 / 3نتائج خبز الصويا مكرر / 

 العينة البيانات

االزوت
 

الفوسفور 
 

 
البوتاسيوم

 
 

صوديوم
ال

 
الكالسيوم 

 
المغنزيوم 

 
 

بروتين%
 

 

الرطوبة%
 

الرماد
 

 1.893 40.7 13.875 09035 09002 0.747 0910 0.18 2.22 257 خبز الصويا
 2.14 49.2 15.313 0.078 0.044 0.78 0910 0.178 2.45 258 حليب الصويا 1%
 2.26 0192 17.163 0.084 0.051 0.806 0910 0.165 2.746 259 حليب الصويا%1
 2.322 39.7 10915 09056 0.056 0.876 0910 0.147 3910 260 حليب الصويا%3
 2.37 0591 14.188 09052 0.051 0935 0915 0.227 2.27 261 دقيق الصويا %2
 2.557 44.3 15.406 0.087 0.058 0.9 0.32 0.27 2.465 262 دقيق الصويا %1
 2.916 52.3 16.688 0.094 0.065 1.01 0.35 0.31 2.67 263 دقيق الصويا %3
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 متوسط نتائج تحليل عينات الخبز

 االزوت البيانات

الفوسفور
 

 
البوتاسيوم

 
 

صوديوم
ال

 
الكالسيوم 

 
المغنزيوم 

 
 

بروتين%
 

 

الرطوبة%
 

الرماد
 

 29521 0096 14 09035 09002 09302 0910 09255 2.24 خبز الصويا
حليب  1%

 الصويا
195 0.183 0910 0933 09006 0932 259615 49.3 1925 

حليب  %1
 الصويا

19356 09261 0910 09521 0905 09052 239115 0192 1910 

حليب  %3
 الصويا

3910 0.153 0910 09535 09053 09056 10915 39.8 19316 

 19335 0591 14.5 09052 09051 0935 0915 09115 2.32 دقيق الصويا %2
 2.559 44.1 15.4 0.088 0.059 0.92 0.32 0.276 19060 دقيق الصويا %1
 2.918 52.3 16.738 0.09 0.066 1.015 0.36 0.313 2.678 دقيق الصويا %3

  أجريت بمخابر وزارة التموين وكانتلخبز المرقد العربي المدعوم النوعية لنتائج الصفات 
 ) مع حليب صويا ( 5عينة  دقيق صويا  ( % 11)  1عينة 

 التصاق الشطرين التصاق الشطرين
 اللون بني فاتح مع وجود خطوط أو بقع سوداء ) نواتج احتراق ( اللون بني فاتح

 النضوج واكتمال االختمار النضوج واكتمال االختمار
 يوجد أجزاء محروقة ) برغيف واحد ( أجزاء محروقة ) ال يوجد (

 مواد غريبة وأتربة وحشرات ) ال يوجد ( مواد غريبة وأتربة وحشرات ) ال يوجد (
 الطعم والرائحة ) مقبول ( الطعم والرائحة ) مقبول (

 وق وكتل دقيق أو ملح ) ال يوجد (كتل وشق كتل وشقوق وكتل دقيق أو ملح ) ال يوجد (
 تلون بزيوت معدنية ) ال يوجد ( تلون بزيوت معدنية ) ال يوجد (

 تأثير عمليات الطهي في محتوى البطاطا من النترات و النتريت -عاشرا  
د طول الموجة يتر عنتم تقدير النترات و النتريت في العينات الطازجة بواسـطة جهاز الســبكتروفوتوم

ــــط تركيز النترات  535 ــ ــ ــ ــ وتم مغ/كغ  في حين كان تركيز النتريت معدوم.  102950نانوميتر و بلغ متوسـ
 العمل بطريقتين:

 205955سـاعة و كان متوســط تركيز النترات بعد النقع  21ثم ُنقعت بالماء لمدة بغسـل الدرنات  -2
 55932ـ ت تراكيز النترات بعد السلق بمغ/كغ. بعد ذلك تم إجراء عمليتي السلق بالماء المقطر والقلي وُقدر 

 مغ/كغ . 52905مغ/كغ ، في حين كان تركيز النترات بعد القلي 
ــــلت الدرنات فقط، -1 ــ ــــعتُغسـ ــ ــلق بالماء المقطر والقلي وتم تقدير تركيز النترات بعد ل واخضـ ــ ــ عمليتي الســ

 مغ/كغ. 222922مغ/كغ ، في حين كان تركيزه بعد القلي  225920السلق فبلغ 
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مغ/كغ هي  402.02ن من النتائج السابقة أن تركيز النترات في درنات البطاطا الطازجة و البالغ يتبي
نالحظ انخفاض محتوى النترات في درنات البطاطا . مغ/كغ  400ضمن الحدود المسموح بها و المقدرة بـ 

ات انخفاض محتوى الدرنتبين بعد إجراء عملية السلق للدرنات المنقوعة  % 50901للمجموعة األولى بنسبة 
تقشيرها  و التي تم قليها بعد –المنقوعة سابقا   -أما بالنسبة للبطاطا  بعد السلق% 35931من النترات بنسبة 

 .% 30906فقد انخفضت نسبة النترات إلى 
 يبين نسبة انخفاض النترات في درنات المجموعة األولى

 المعاملة
 االنخفاض %

 نتريت نترات

 األولىالمجموعة 

 ال يوجد 14815 1النقع

 ال يوجد 51855  5بطاطا مسلوقة بعد النقع بالماء

 ال يوجد 54841 5بطاطا مقشرة مقلية بعد النقع بالماء 

 :تأثير التكليس في ثمار أصناف الزيتون األخضر على جودة المخلل الناتج  -أحد عشر
 زيتون خضراء متجانسة من حمص , على ثمارمركز بحوث  –نفذ البحث في مخبر تكنولوجيا األغذية 
كوراتينا , والمزروعة في مركز بحوث حمص ,يهدف البحث لدراسة  –حيث اللون والحجم للصنفين أبوسطل 

  لمناسب لتخليل األصناف المدروسةتأثير التخليل في عوامل الجودة وتحديد أفضل تركيز للكلس وا
 2لمدة  %9و  %2غمرت في تركيزين من رائق الكلس المطفئ تضمن البحث معاملة الثمار الكاملة, ثم 

أيام بعدها رفعت الثمار عن رائق الكلس و وضعت في ماء عادي لمدة يومين وحركت الثمار إلزالة أثار 
, أيام  9لمدة  %2بالماء ,وتم تحليتها بمحاليل ملحية بتركيز  وغمر الشاهدالكلس وجدد الماء مرتين يوميا  

 .%20أيام وتم حفظها بمحلول ملحي دائم بتركيز  4لمدة   %0أيام ثم بتركيز  2لمدة  %4ثم بتركيز 
أن ثمار الصنف أبو سطل أكثر صالبة من الصنف كوراتينا  بعد القطافبينت نتائج درجة صالبة الثمار 

( غ على الترتيب , 21.44 – 412.01وبشكل كبير وملحوظ حيث بلغ متوسط درجة صالبة الثمار )
 هذا لطبيعة ومواصفات الصنف . ويعود
لكال  %9ملة تفوقت المعاو  تفوق الصنف أبو سطل على الصنف كوراتينا تفوقا  معنويا ,التخليل نتائج 

والشاهد تفوقا  معنويا  , بينما لم يالحظ وجود فروق معنوية  بين  %2الصنفين على كل من المعاملة 
من شهور  9يمكن في الفترة الثانية )بعد  ر أكبر ماكانت درجة صالبة الثماوالشاهد .  %2المعاملة 
ثة حيث تفوقت تفوقا  معنويا  على الفترات األخرى , تلتها الفترة األولى حيث تفوقت على الفترة الثال (التخليل

 و الرابعة , وأخيرا  تفوقت الفترة الثالثة على الفترة الرابعة . 
به وضع ببدرجة الصالبة بعد ثالثة أشهر س االرتفاعما إن انخفاض درجة صالبة الثمار بعد التحلية أ

 رالذي ساعد على زيادة تماسك أنسجة الثما %20حي الثمار بمحلول الحفظ الم
في الصنف  القوام ( –الرائحة  –الطعم  –ارتفاع قيم عوامل الجودة ) اللون بالنسبة للتقييم الحسي تنبين 

 هذا لطبيعة ومواصفات الصنف.أبو سطل مقارنة مع الصنف كوراتينا ويعود 
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شاهد في كال الصنفين وال %2مقارنة مع المعاملتين  %9ارتفاع قيم عوامل الجودة في المعاملة و 
 .المدروسين 

 التقييم الحسي )متوسطات قيم عوامل الجودة(
 الصنف أبو سطل

 الجودة القوام الرائحة الطعم اللون  عوامل الجودة
 2.40 2.0 9.2 0.0 2.90 شاهد
2% 0.4 0.19 9.40 0.20 0.00 
9% 4.09 0.09 0.19 0.4 0.00 

 الصنف كوراتينا
 4.1 9.99 2.0 9.29 9.99 شاهد
2% 2.4 9.2 2.00 2.4 9.24 
9% 0.4 2.2 4.2 2.20 2.44 

 :حلب محافظة في المزروعة السوداء الحبة وزيت لبذور الغذائية القيمة -عشر اثنا
من بذور الحبة السوداء )الصنف البلدي (مزروعة في مناطق متفرقة من تم الحصول على أربع عينات 

 .4022-4029محافظة حلب مختلفة تبعا  لطريقة الري ومنطقة االستقرار خالل الموسم الزراعي 
وتم تنفيذ بعض االختبارات الفيزيائية والكيميائية في خطة البحث وهي تقدير المحتوى الرطوبي ونسبة الرماد 

 يت في كل عينة وذلك بمعدل ثالث مكررات لكل اختبار .وكمية الز 
 نتائج التحليل الكيميائي لبذور حبة البركة

 نسبة الزيت )%( نسبة الرماد )%( نسبة الرطوبة)%( المكررات نوع العينة

A 

 1,41 00,2 01,0 المكرر األول
 01,90 00,9 20,0 المكرر الثاني
 90,41 42,2 00,4 المكرر الثالث

 04,90 09,2 10,0 المتوسط الحسابي

B 

 00,90 10,9 42,0 المكرر األول
 44,92 20,2 94,0 المكرر الثاني
 00,90 4,2 00,0 المكرر الثالث

 04,90 24,2 21,0 المتوسط الحسابي

C 

 00,40 02,2 20,0 المكرر األول
 00,40 004,9 40,0 المكرر الثاني
 04,41 04,9 00,0 المكرر الثالث

 09,40 42,9 00,0 المتوسط الحسابي

D 

 00,90 10,9 01,4 المكرر األول
 4,92 20,9 20,4 المكرر الثاني
 90,99 4,9 42,4 المكرر الثالث

 42,92 20,9 22,4 المتوسط الحسابي
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يالحظ من النتائج المتحصل عليها أن عينات بذور الحبة السوداء المروية قد أعطت نسبة مرتفعة من 
الزيت مقارنة مع عينات بذور الحبة السوداء المزروعة بعال  سواء في منطقة االستقرار األولى والثانية ، 

عة بعال  في منطقة الزربة المزرو  Bوبالمقابل كانت نسبة الرماد فيها منخفضة ، في حين سجلت العينة 
المزروعة بشكل مروي .وحاليا  يتم   Dأعلى نسبة من الرماد ، كما سجلت أعلى نسبة للرطوبة في العينة 

 استكمال باقي االختبارات على عينات البذور المدروسة ودراسة الخصائص الكيميائية للزيت .

 تخليل اللوز األخضر : -ثالثة عشر

ز األخضر من السوق المحلية ومزجت هذه الكميات بعد استبعاد التالف تم شراء كميات من اللو 
كغ لكل عينة ، تم تخليل العينات وفق المعامالت  9عينات بواقع  0والمصاب وتم توزيع الكمية إلى 
 سكر .%2ملح + %9التالية :المعاملة األولى :محلول 
 سكر .%0ملح + %9المعاملة الثانية :محلول 

 سكر .%2ملح + %4المعاملة الثالثة :محلول   
 سكر .%2ملح + %20المعاملة الرابعة :محلول 

 سكر .%20ملح + %9المعاملة الخامسة :محلول 
ليتر .تركت العينات لمدة شهر ثم أجريت االختبارات  2مل خل لكل  0مع مالحظة اضافة 

 الحسية وكانت النتائج كما يلي:
 لفةتلمعامالت اللوز المخنتائج االختبارات الحسية 

 0المعاملة 4المعاملة  3المعاملة  2المعاملة  1المعاملة الصفة
 أخضر أخضر أخضر مصفر أخضر مصفر أخضر مصفر باهت اللون 
 رخو جيد جدا   جيد رخو رخو جدا   الصالبة
 ةغير مهترئ ةغير مهترئ ةغير مهترئ مهترئ جدا   مهترئ جدا   االهتراء
 غير مرغوب مرغوب ومحبب مرغوب غير مرغوب غير مرغوب الطعم
 جيدة جيدة مقبولة عفنة مقبولة الرائحة
 مائل للحالوة مالح متوسطة قليل قليل الملوحة
 حامضي حامضي قليل الحموضة حامضي متوسطة الحموضة

 لفةتية لمعامالت اللوز المخنتائج االختبارات الكيميائ
 0المعاملة 4المعاملة  3المعاملة  2المعاملة  1المعاملة 

 44.90 24.4 42.00 44.0 42.24 األلياف%
 ppm 44.90 92.00 02.92 94.21 09.4السكريات

 0.009 0.000 0.024 0.000 0.009 الحموضة%
PH 4.02 0.40 0.49 0.40 0.09 
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  التحليل الكيميائي لثمار أصناف المجمعات الوراثية للكرمة -14

ينجز س في وضع اللبنة األساسية ألي بحث أصناف العنب لما لها أهميةلتوصيف و توثيق ا يهدف 
الحقا  على األصناف المدروسة، بحيث يعطي فكرة موثقة للصنف. و من إحدى القراءات المهمة في تحديد 

 والعمل ما يزال مستمر. استعمال صنف العنب هو التحليل الكيميائي للثمار

عد البحث أ  االقتصادية واالجتماعية لألسرة واستراتيجيات التكيف مع نقص الغذاء :اليات التكيف -10
بالتعاون مع إدارة بحوث الدراسات االقتصادية واالجتماعية ليسلط الضوء على آلية التكيف لألسرة السورية 
مع الواقع الحالي وذلك من خالل استبيان يقع في أحد عشر صفحة تضمنت في حناياها معلومات عامة 

نفاق بقا  وحاليا ( وتناولت كذلك نواحي اإلعن بنية وتركيب األسرة السورية وكذلك مصادر الدخل المتاحة )سا
في ظل الوضع الراهن وتأثيرها على النواحي التعليمية والصحية ، وكذلك تقصت حالة األمن الغذائي لألسرة 

 السورية واستراتيجيات التكيف  مع ظروف النقص الحالي في الغذاء .
ختبار (. تم امهجرين –اطنيها )مقيمين االستمارات ستشمل كافة محافظات القطر اآلمنة بكافة ظروف ق 

 االستمارة لتصل إلى شكلها النهائي وبدأ العمل بجمع البيانات من محافظتي حماة ودمشق
 

 Pediococcusفي تحديد مورثة البديوسين المنتج من بكتيريا  PCRاستخدام تقنية -ستة عشر
تم جمع العينات )شنكليش, جبنة بيضاء, مخلل خيار, مخلل لفت, : المعزولة من بعض المنتجات المتخمرة

من مناطق مختلفة )المنطقة ساحلية  و منطقة الغاب والمنطقة الجنوبية( في مخلل زيتون, ذرة صفراء( 
سوري بطريقة معقمة, حيث تم استعمال عبوات زجاجية معقمة, محكمة اإلغالق, ومن القطر العربي ال

وكانت االختبارات الكيميائية والحيوية باستخدام صبغ غرام للكشف علن التقليدية.  ورشات تعمل بالطريقة
 شكل السالالت وتم اجراء االختبارات االوكسيداز وتخمير الحليب , ومايزال العمل مستمر.

 الصناعـات الغذائيـة التقليديـة ودورها في تحسين مستوى دخل األسرة الريفية في محافظة السويداء– 23
بصورة عامة إلى التعرف على دور الصناعات الغذائية التقليدية في تحسين مستوى دخل  يهدف البحث

  Primary dataبيانات أولية و: Secondary dataبيانات ثانوية .األسرة في ريف محافظة السويداء 
الدراسة مع  مناقشة النقاط واألفكار ذات العالقة بأهداف RRA تم خالل إجراء المسح الريفي السريع

لريفية مديرية المراة او مجموعة من المزارعين والفنيين الزراعيين في الوحدات اإلرشادية ومديريات الزراعة 

 الصنف
 

 %الحموضة  %المواد الصلبة الذائبة  %السكريات 
 سكروز األحادية الكلية

 0.9 21.0 19.5 19.5 19.26 ريسلنغ أبيض
 0.24 20.0 18.5 18.5 17.93 إيكانت بوشيه
 0.21 49 23 23 18.57 موسكات ديرتيه

 0.99 20 17 17 16.99 ليفال
 0.42 44.0 22.5 22.5 20.8 بورتون 
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بغية الوقوف على واقع الصناعات الغذائية بمحافظة السويداء، وبناء  على ذلك تم تصميم استمارة مسح 
 حقلي أولية 

ــــ ــة عـ ــ ــة الناتجــ ــ ــائج األوليـ ــ ــــى النتـ ــتنادا  إلـ ــ ــيح واسـ ــ ــم تنقــ ــ ــــي تـ ــار األولـ ــ ــــن االختبـ ــــريع وعــ ــــي السـ ــــح الريفـ ن المسـ
ــافة  ــ ضــ ــــر وا  ــها اآلخـ ــ ــديل بعضـ ــ ــئلة، وتعــ ــ ــــذف بعـــــض األسـ ــاء كحــ ــ ــــة األخطـ ــــي كافـ ــديلها وتالفــ ــ ــتمارة وتعـ ــ االسـ
ــــن  ــ ــــات عـ ــ ــع البيانـ ــ ــم جمــ ــ ــ ــدة تـ ــ ــتمارة الجديــ ــ ــ ــــى االسـ ــاد علــ ــ ــ ــا، وباالعتمـ ــ ــــرورة وجودهــ ــ ــين ضـ ــ ــــرى تبــ ــ ــئلة أخـ ــ أســ

ــــي  ــــح حقلــ ــــراء مسـ ــــق إجــ ــاد  Formal surveyطريـ ــ ــة باعتمــ ــ ــــات األوليــ ــع البيانـ ــ ــــه جمــ ــــن خاللـ ــم مــ ــ تــ
ــتبيان  ــ ــ ــ ــتمارة اسـ ــ ــ ــ ــــع  Questionnairاسـ ــ ــ ــية للمجتمــ ــ ــ ــ ــة الشخصـ ــ ــ ــ ــــق المقابلـ ــ ــ ــــن طريـ ــ ــ ــا عـ ــ ــ ــ ــم ملؤهـ ــ ــ ــ ــدة تـ ــ ــ ــ موحـ

 والعمل مايزال مستمر.المدروس تم اختيارها بحيث تمثل المجتمع المستهدف.
 ي كل منهاالقرى التي شملتها الدراسة وتوزعها في مناطق المحافظة وعدد االستمارات ف

 عدد االستمارات المنطقة القرية عدد االستمارات المنطقة القرية
 25 السويداء ولغا 20 السويداء حبران

 20 السويداء ريمة حازم 15 السويداء الكفر

 20 صلخد القريا 25 السويداء قنوات

 7 صلخد حوط 25 السويداء مفعلة

 13 صلخد العفينة 21 السويداء مياماس

 15 شهبا مردك 15 السويداء سليم

 23 شهبا أم الزيتون  23 السويداء كفر اللحف

 10 شهبا دوما 25 السويداء ريمة اللحف

 

 الغذائي التصنيع بعملية القيام على المؤثرة لعواملالمقدرة ل القيم

 
 
 

 .Sig الخطأ المعياري  βقيمة المعامل  العامل المؤثر

 066. 022. 041.- حجم األسرة

 223. 004. 005.- من األرض الزراعية الحيازة

 010. 034. **089. الحيازة من الثروة الحيوانية

 197. 107. 138. وجود مصادر دخل غير زراعية

 004. 156. **09005 الحصول على قرض

 009. 117. 306.* اتباع دورات في التصنيع الغذائي

 042. 113. 197.* مصدر المواد األولية

 000. 008. 031.** التصنيعالخبرة في 

 0β **-3.389 .476 .000الثابت 
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 :قسم بحوث التقانات الحيوية -7-15
 : %41.0وبلغت نسبة التنفيذ  22 والمنفذة 01 أبحاث القسم المخططة

  أهم النتائج:
الحفظ بهدف  ةالنباتيالمقاومة لحشرة الفيلوكسيرا بطرائق زراعة األنسجة المدخلة و  إكثار بعض أصول العنب -

  .ائيةأحيصول لإلجهادات الالاأل تلكتقييم استجابة و  الحصول على نباتات خالية من الفيروساتو 

عض ب، المانجو، السماق، الزعرور، التوليب( والستيفيابعض النباتات بزراعة األنسجة )حفظ وإكثار  -
  .بيالتفاح المقاومة للمن الزغاإلكثار الدقيق لبعض طرز أصول و النباتات الطبية )الزعفران، القبار(

  .إلكثار المخبري لبعض أنواع السحلب السوري بالطريقة التعايشية باستخدام الفطور الجذريةا -

ستخدام تقانات زراعة األنسجة والتطفير الكيميائي النتخاب طفرات متحملة للملوحة عند نباتات البطاطا ا -
  .(Marfonaصنف )

وحمض الجبرليك  ألشجار بعض أصول الحمضيات  في إنبات بذورها وزيادة أثر الرش بالعناصر الغذائية   -
 .فترة حيويتها

ية للتكاثر الخضري تّم وضع تقن: تأثير الخزعة النباتية والتوافقات الهرمونية المختلفة في إكثار نبات الكاكي -
 %51ام كلوركس، كما تّم تحديد أفضل طريقة للتعقيم السطحي هي استخدHachyiaالدقيق للكاكي صنف 

بتركيز  BAالبنزيل أدانين و  MS 1/2دقيقة. كما تّم التوّصل إلى أفضل معدل إكثار في وسط  02لمدة 
 IBAالمحتوي على اإلندولبيوترك أسيد MS 1/2، وكان أفضل وسط للتجذير هوميكرو مول/ ل 222

نقل النباتات إلى البيت عند  %20ميكرو مول، وتّم الحصول على نسبة أقلمة عالية بلغت  4.92بتركيز 
 سم بعد  شهرين من النقل للبيت الزجاجي. 05الزجاجي حيث نمت ووصل طولها إلى 

 ي: استخدام ثالثة أصول ه لتحوير الوراثي لبعض أصول العنب لمقاومة فيروس األوراق المروحية:ا -

3309 Couderc (3309C،Vitis riparia x V. rupestris) 
110 Richter (110R،V. berlandieri x V. rupestris)  
101-14 MgT (101-14،V. riparia x V. rupestris 

 زرعتها مباشرة على وسط الزراعه.المعقمة و تم إخراج المآبر من البراعم الزهرية 

لحامل الطول الكامل لمورثة الغالف البروتيني لفيروس ا CP -PGA+البالزميد  استخدام تم 
GFLV،  باالتجاه الصحيح(CP gene as a translatable construct ) أو المعكوس 

.( CP gene as a untranslatable or antisense construct) 

المسؤلة عن مقاومة المضاد الحيوي   nptIIكما ويحتوي البالزميد الحامل أيضا  على المورثة 
عد مرور كالوسا  ب المزروعة أعطت المآبروقد  .نتخاب للنباتات المهندسة وراثيا  الكانامايسين كعامل ا

األجنة  تحريض بهدف. و م°2±  28شهرين من الزراعة في ظروف من الظالم الكامل ودرجة حرارة 
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 على الوسط نفسه نمو خارجية أو الى إعادة زراعتها، تم نقله الى وسط خالي من أي منظمات الجسمية
ات المنقول الى الوسط الخالي من منظمالمحور و الكالوس  بدأت األجنة الجسمية بالظهور على .اكثارهبغية 
ين التوربيدي الذي يتابع نموه ليعطي الشكل النهائي للجن ما تلبث أن تتحول إلى كروية على أجسامالنمو 

 لىإالمنقول المحور و الكالوس  . بدأت األجنة الجسمية بالظهور علىمم 2الجسمي بطول متوسط يعادل 
ذي لى الشكل التوربيدي الما لبثت أن تتحول إ كرويةعلى شكل أجسام و الوسط الخالي من منظمات النم

  MSنمت األجنة على وسط مم. 2ين الجسمي بطول متوسط يعادل يتابع نموه ليعطي الشكل النهائي للجن
، اتللنباتات بشكل جيد لتعطي نباتبنصف التركيز المضاف له الكانامايسين العامل االنتخابي 

 .اثيا  ور  مهندسة نظريا ،
لمقاومة األمراض الفطرية: g2ps1 بوساطة بكتريا التدرن التاجي التي تحمل المورثةالتعديل الوراثي للتفاح  -

 Royalو  Golden Delicious لصنفي التفاح طريقة عملية وفعالة للتعديل الوراثي هدفت الدراسة إلى تطوير

Gala واألصلين 'MM111' و'M26'،  التاجي التي تحمل المورثةبوساطة بكتريا التدرن g2ps1  من أجل
 باستخدام الجزء الوسطي منتشكالت عرضية تم الحصول على  لألمراض الفطرية. تهامقاوم تحسين

 %94و 90و 95و 92 الورقة من األوراق الفتية للنباتات المكاثرة بطرائق زراعة األنسجة النباتية وبنسب تجدد
للصنفين واألصلين المدروسين على التوالي وذلك على وسط موراشيج  4.5و 4.1و 5.6و 4.0مع معدل نموات 

وقد كان الجزء الوسطي للورقة أكثر قدرة  على التجديد NAA مغ/ل 2.0و TDZمغ/ل  0.2 :ـالمزود ب وسكوغ
القمي والقاعدي ولذلك تم استخدام الجزء الوسطي للورقي من أجل التعضي من نسيج الورقة  الجزأينمن 

وية مورثة باستخدام بكتريا التدرن التاجي المحت إجراء التعديل الوراثيتم  .للصنفين واألصلين المدروسين
g2ps1 نموات  . تم تجديدمن نبات الجربيرا الذي يساهم في زيادة المقاومة لألمراض الفطرية والحشرات

 TDZمغ/ل ثيوديزيرون  2أو  BAPمغ/ل 5 خضرية معدلة وراثيا  على وسط موراشيج وسكوغ الحاوي 
. وتم إكثار النموات المعدلة وراثيا  على مغ/ل  3بتركيز PPTبوجود العامل االنتخابي NAAمغ/ل  0.2و

 بوجود العامل االنتخابيوذلك  . GA3مغ/ل IBA+ 0.2مغ/ل BAP+ 0.3مغ/ل  1.0 وسط موراشيج وسكوغ الحاوي:
PPT تم الحصول على كلونات معدلة وراثيا  من و  وتم إعادة إكثارها كل أربعة أسابيع مغ/ل 3بتركيز

إجراء بالصنفين واألصلين المدروسين والتي تم إثبات تعديلها الوراثي بنموها على الوسط االنتخابي وأيضا  
 1244ز باستخدام بادئات خاصة للكشف عن المورثة المنقولة )بحجم اختبار التفاعل التسلسلي للبوليمرا

زوج قاعدي( والتي أثبتت وجود المورثة المنقولة في األجزاء  477زوج قاعدي( ومورثة االنتخاب )بحجم
على التوالي، وكذلك من خالل %0.3و 0.1و 0.6و 0.4المعدلة وراثيا ، وكانت نسبة التعديل الوراثي 

النباتات المعدلة وراثيا  ومقارنته مع تسلسل  الـدنا المعزول من لسالسل النكليوتيدي التتابع تحليل نتائج
 MS ½ذير وسط التج علىمخبريا  تم بعد ذلك تجذير النباتات المعدلة وراثيا  من الجربيرا.   g2ps1المورثة

ركت تنجاح ، ثم بسهولة و تمت أقلمة النباتات المجذرة بوجود العامل االنتخابي و  IBA مغ/ل1.0والمزود بـ
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تقييم أدائها في ليتم  2012لتنمو في ظروف البيت الزجاجي حسب قانون األمان الحيوي في سورية لعام 
 مقاومة األمراض الفطرية.

تجاتها دراسة جودة أنواع اللحوم ومنالحليب و  منتجات من العديد تصنيع في المستخدمة الحليب أنواع تحديد -
  .الكشف عن الخلط فيها باستخدام التقانات الحيوية

دارسة القرابة الوراثية بين أصناف الزيتون البرية والمزروعة في سورية باستخدام التقانات الحيوية والتوصيف  -
  .الجزيئي ألصناف الزيتون المتحملة لإلصابة بمرض عين الطاووس

ص البري، )الشعير، القطن، الحمالمحاصيل النباتات و التوصيف الوراثي لسالالت واصناف بعض التقييم و  -
باستخدام تقانات البيولوجية الجزيئية، سواء للحصول على  العنب السلطي، أصول وأصناف األجاص(

  دروسة.المسالالت متحملة لإلجهادات اإلحيائية والالإحيائية، أو لدراسة التنوع الوراثي عند النباتات 

 .في المنطقة الجنوبية Pistaciaتقييم السلوكية والعالقات الوراثية بين أنواع وطرز الجنس  -

 .حساسية أكاروسات التفاح ومفترساتها تجاه بعض المبيدات والمستخلصات النباتية تحت الشروط المخبرية -

 .الحيوية باستخدام طرائق التقاناتالقمح  بعض طرزتحليل استجابة الالكتينات تجاه الجفاف والملوحة في  -
القمح  في بعض اصناف دراسة ارتباط بعض المؤشرات الجزيئية مع بعض الصفات المرتبطة بالجفاف -

هدف البحث إلى دراسة عالقات التوافق الوراثي بين بعض الصفات المورفوفيزيولوجية المرتبطة فقد  القاسي
، 2، وشام0، وشام0، ودوما0دوما القاسي. زرعت األصنافبالجفاف وبعض المؤشرات الجزيئية في القمح 

زراعة مروية. ولدى دراسة أداء األصناف  -استقرار ثانية، وقرحتا -في موقعي ازرع ، وحوراني4وشام
المدروسة بالنسبة للغلة ومكوناتها وطول النبات وطول حامل السنبلة إضافة للمحتوى المائي ومحتوى 

مية، فقد أظهرت النتائج فروقا  معنوية في أداء تلك األصناف لمعظم الصفات الكلوروفيل في الورقة العل
المدروسة وخاصة بالنسبة للغلة ومكوناتها، كما بينت النتائج وجود عالقات ارتباط معنوية بين الغلة 
ومكوناتها، إضافة إلى عالقات ارتباط معنوي بين مكونات الغلة من جهة وكل  من طول النبات وطول 

السنبلة والمحتوى المائي ومحتوى الكلورفيل في الورقة العلمية من جهة أخرى. أما الدراسة الجزيئية  حامل
فقد نفذت في مخابر قسم التقانات الحيوية في الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، وذلك باستخدام 

 بالصفات الحقلية، وقد بلغ عددمؤشرا  جزيئيا ، درست عالقات ارتباطها  50نتج عنها  ISSRثماني بادئات 
تراوح حيث  عالقة ارتباط، 12عالقة، ووصل عدد عالقات االرتباط المعنوي  003العالقات المدروسة 

وى المائي ين مع صفة المحتمرتبط ينمع الصفات المدروسة من موقعالوراثية المرتبطة معنويا  عدد المواقع 
مع  اثيور أكثر من موقع ارتباط ويعود  في السنبلة، عدد الحبوبموقع وراثي مرتبط مع صفة  02إلى 
صلنا . إن ما تو األثر التراكمي ذات الصفات كمية يتحكم بها عدد من المورثاتهذه لكون  حقلية ةصف

 Marker يةجزيئال المؤشرات على المعتمد االنتخاب عمليةفي  استخدامها إلى سيصارإليه من نتائج 

Assisted Selection ويزيد فاعليتها.برامج التربية  مما يسرع  
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بحث إلى هدفت ال إذ المنتشرة في سورية التنوع الوراثي عند أصناف وطرز من جنسي الدراق واللوز دراسة -
دراسة التنوع الشكلي والوراثي لبعض األصناف من جنسي الدراق واللوز المنتشرة في سورية وتحديد هيكلية 

تقييم األصناف المدروسة من الناحية المورفولوجية  هذا النتوع ودرجة القرابة بين األجناس وذلك من خالل
جراء تقييم كمي للصفات ا لمدروسة إلظهار مدى التنوع ضمن األجناس وبعض الصفات اإلنتاجية وا 

تمت الدراسة على  .EcoTILLINGو  ISSRو SSRالتباينات الوراثية باستخدام تقنيات و واألصناف. 
ي إضافة لطرازين بريين من اللوز الشرق بعض األصناف النباتية التابعة لكل من جنسي الدراق واللوز

(Amygdalusorintallisوطراز من النوع كورش )( نيسكيAmygdalus korschinskii واألصل )
GF677.  

لمحلية ة اتتميز طرز البندور  التوصيف الجزيئي لبعض الطرز الوراثية من البندورة المزروعة في سورية: -
بالعديد من الصفات المهمة بالمقارنة مع الهجن المدخلة، وتُعد2 مخزونا  وراثيا  قيما  يجب المحافظة عليه، 

 مع ةا  بالمقارنالمزروعة محلي البندورة طرز منوراثيا   طرازا   إحدى عشر التباين الوراثي بين لذلك تم  تقييم
بادئا   42 ( باستعمالISSRتم  استخدام تقانة الـتكرارات التتابعية البسيطة الداخلية ) أربعة أنواع برية.

لم تعط أي تضاعف، بلغ عدد  p20و P8 ،P12بادئ منها تضاعف أما كل من البادئات  20أعطى 
. % 00.120 بمتوسطحزمة متباينة شكليا  دّلت على تعددية شكلية  204حزمة، منها  212الحزم الكلية 

، وتراوح عدد الحزم المتباينة بين 20.000حزمة، بمتوسط  40و 4تراوح عدد الحزم الكلية لكل بادئ بين 
، P3 ،P6 ،P7للبادئ  %200لتعددية الشكلية حزمة لكل بادئ، بلغت ا 1.000حزمة بمتوسط  40و 0

P11 وP14  للبادئ  %0في حين أن التعددية الشكلية بلغتP4 أما بالنسبة لمتوسط محتوى التعددية .
( GD، وكان متوسط قيم التنوع المورثي )0.2121( للبادئات المستخدمة، فقد بلغ PICالشكلية )
. لوحظ من خالل التحليل العنقودي أّن الطرز المدروسة انقسمت إلى خمس مجموعات، حيث 0.0202

ت2 كل  من المجموعات األربع أحد األنواع البرية المدروسة ضمت المجموعة األولى النوع البري   .Lضم 
cheesmanii  وارتبطت مع المجموعة الثانية التي ضمت النوع البريS. pennelli  د أعلى مستوى عن
 L. chilenseوالتي ارتبطت بدورها مع المجموعة الثالثة التي ضمت النوع البري  0.090تباين وراثي قدره 

، في حين أن المجموعة الثالثة ارتبطت مع المجموعة الرابعة التي 0.402عند مستوى تباين وراثي قدره 
، ارتبطت المجموعة 0.200اثي قدره عند مستوى تباين ور  L. pimpinellifoliumضمت النوع البري 

ت2 المجموعة الخامسة 0.240الرابعة مع المجموعة الخامسة عند مستوى تباين وراثي قدره  ، في حين ضم 
إلى تحت مجموعتين ضمت األولى  0.200جميع الطرز المحلية وانقسمت عند مستوى تباين وراثي قدره 

 الطرز الوراثية، وكان أقرب طرازين وراثيين لبعضهم الطراز باروك فقط في حين أن الثانية ضمت باقي
في التمييز بين  ISSR. يثبت هذا البحث نجاح تقانة الـ 0.020بعضا  هما حران وريحاني بتباين وراثي 

  طرز البندورة المختلفة على المستوى الجزيئي.
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كمي التقدير النوعي والو  الكشف عن المنتجات المعدلة وراثيا  من منتجات في االسواق المحلية استمرار
ة وراثيا  خول النباتات المعدلعملية مراقبة دإذ أن  لبعض تلك المواد المعدلة وراثيا  باستخدام طرائق متنوعة

تطلب عملية تطوير علمي وتقني للبنى التحتية لتكون قادرة على كشف وجود النباتات المعدلة تإلى القطر 
عات المختبرة لمعرفة مدى توافقها وانسجامها مع القوانين واألنظمة والتشريوراثيا  وتحديد نسبتها في العينات 

بنة لعمل قسم التقانات الحيوية في هذا المجال  دعيو  الموجودة في القطر التي تحكم وتنظم هذه العملية،
الناظمة  تأساسية لبناء القدرات في مجال الكشف عن المواد المعدلة وراثيا  بغية تطبيق القوانين والتشريعا

من أجل حماية التنوع الحيوي في سوريا ومراقبة صدر ذات العالقة وخاصة قانون األمان الحيوي الذي 
المنتجات المستوردة والتأكد من أنها غير معدلة وراثيا  والحفاظ على صحة اإلنسان والبيئة من اآلثار 

 المحتملة للكائنات المعدلة وراثيا .
 
 حوث العلمية الزراعية:المجلة السورية للب -5-11
أبحاث، أما في العام  2( بحث، منها بحث واحد خارجي، رفض منها 90) 4022في العام  المجلةورد  -

 ( بحث.22( أبحاث خارجية، رفض منها )4( بحث، منها )02فقد ورد للمجلة ) 4020
أبحاث خارجية، ومجموع  0( أبحاث، منها 202) 4020للمجلة حتى نهاية عام  ةالوارداألبحاث مجموع  -

 :(2) ( بحث. يمكن توضيحها بالجدول20األبحاث المرفوضة )
 .2510. األبحاث الواردة للمجلة حتى نهاية العام 1الجدول 

 األبحاث التي رفضت األبحاث الخارجية الدولية األبحاث الواردة للمجلة البيان

 0 2 30 5114العام 

 20 3 30 5111العام 

 11 1 114 المجموع

  

 ثالثة أعداد: 4020حتى نهاية العام صدر للمجلة -
، ضم أحد عشر بحثا ، وّزعت كما في 4022للعام كانون األول/ديسسيمبر ( 2( العدد )2المجلد ) .2

 الجدول:
 .2514( للعام 1(، العدد)1. أبحاث المجلد )2الجدول 

 بستنة االختصاص
تقانات 

 حيويّة

تكنولوجيا 

 األغذية

ثروة 

 حيوانيّة

دراسات 

 اقتصاديّة
 محاصيل

موارد 

 طبيعيّة
 المجموع وقاية

األبحاث المنشورة في 

 5114-1العدد-1المجلد
2 - - 3 - 2 2 5 11 

 
 ، ضم اثنا عشر بحثاُ، وّزعت كما يلي:4020للعام حزيران/ يونيو ( 2( العدد )4المجلد ) .4

 .2510( للعام 1(، العدد)2المجلد ) . أبحاث3الجدول 
 بستنة االختصاص

تقانات 

 حيويّة

تكنولوجيا 

 األغذية

ثروة 

 حيوانيّة

دراسات 

 اقتصاديّة
 محاصيل

موارد 

 طبيعيّة
 المجموع وقاية

األبحاث المنشورة في 

 5111-1العدد-5المجلد
2 1 - - 2 0 1 1 15 
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، ضم اثنا عشر بحثاُ، وّزعت على 4020للعام كانون األول/ديسسيمبر ( 4( العدد )4المجلد ) .9
 الشكل التالي:

 .2510( للعام 2(، العدد)2. أبحاث المجلد )4الجدول 
 بستنة االختصاص

تقانات 

 حيويّة

تكنولوجيا 

 األغذية

ثروة 

 حيوانيّة

دراسات 

 اقتصاديّة
 محاصيل

موارد 

 طبيعيّة
 المجموع وقاية

األبحاث المنشورة في 

 5111-5العدد-5المجلد
- - 1 3 2 3 1 2 15 

 

  :مشاركات الباحثين من الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية
يمكن تلخيص مشاركات الباحثين من الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية في النشر بالمجلة حسب 

 :4020و 4022خالل العامين  اإلدارات واألقسام
 حسب اإلدارات واألقسام 2510و 2514للعامين . مشاركات الباحثين في هيئة البحوث 0الجدول 

 بستنة االختصاص
تقانات 

 حيويّة

تكنولوجيا 

 األغذية

ثروة 

 حيوانيّة

دراسات 

 اقتصاديّة
 محاصيل

موارد 

 طبيعيّة
 وقاية

أصول 

 وراثية
 المجموع

 86 5 25 23 26 5 13 3 1 6 اإلدارة أو القسم

الباحثين من الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية في النشر بالمجلة حسب كما يمكن تلخيص مشاركات 
 المراكز كما في الجدول:
 حسب المراكز 2510و 2514. مشاركات الباحثين في هيئة البحوث للعامين 5الجدول 

 م
 االختصاص

 المركز
 بستنة

تقانات 

 حيويّة

تكنولوجيا 

 األغذية

ثروة 

 حيوانيّة

دراسات 

 اقتصاديّة
 محاصيل

موارد 

 طبيعيّة
 المجموع وقاية

 1 - 2 - - - - - - ريف دمشق 1

 1 - - 2 - - - - - القنيطرة 5

 5 - - 1 - - - - - درعا 1

 1 2 - 2 - 2 - 1 - السويداء 4

 4 3 0 2 2 - - - - حمص 1

 1 - - - - 6 - - - حماه 1

 1 - - - 2 - - - - السلمية 5

 5 - - - - 1 - - - الغاب 1

 4 2 2 - 2 2 - - - حلب 4

 1 0 2 - - - - - - القامشلي 11

 5 3 2 - - 2 - - 1 الالذقية 11

 1 - - - - - - - 2 طرطوس 15

 44 15 1 1 1 11 - 5 1 المجموع
 

الهيئة العامة للبحوث العلمية  في المحاصيلمن إدارة بحوث  الباحثين في النشر بالمجلةمشاركات 
  :الزراعية

  2510و 2514. مشاركات الباحثين من إدارة بحوث المحاصيل في هيئة البحوث للعامين 7الجدول 
 المجموع زيتية ذرة صفراء بقوليات شوندر قمح االختصاص

 11 1 1 2 5 3 محاصيل
 

  :راعيةالهيئة العامة للبحوث العلمية الز  في البستنةمن إدارة بحوث  الباحثين في النشر بالمجلةمشاركات 
  2510و 2514. مشاركات الباحثين من إدارة بحوث البستنة في هيئة البحوث للعامين 1الجدول 

 زيتون تفاحيات حمضيات لوزيات االختصاص
طبية 

 وعطرية

خضار 

 ثمرية

خضار 

 درنية

زراعة 

 عضوية

زراعة 

 محمية
 المجموع

 1 - - - 3 - 1 - 2 - بستنة
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لعلمية الهيئة العامة للبحوث ا في الموارد الطبيعيةمن إدارة بحوث  الباحثين في النشر بالمجلةمشاركات 
  :الزراعية

 2510و 2514. مشاركات الباحثين من إدارة بحوث الموارد الطبيعية في هيئة البحوث للعامين 2الجدول 

االختص

 اص

احتياجا

ت مائية 

 وري

موارد 

مائية 

سطح

 ية

تخطيط 

مائي 

وشبكا

 ت ري

صيانة 

واستصال

 ح أراضي

صرف 

ونوع

ية 

مياه 

 ري

GIS 

واستشعا

ر عن 

 بعد

بيئة 

وتلو

 ث

فيزياء 

وكيمي

اء 

 تربة

بحوث 

حراج

 ية

مراع

 ي

خصو

 بة

المجمو

 ع

 11 0 - 2 2 - - 2 2 2 2 3 موارد

 

ة الهيئة العامة للبحوث العلمي في وقاية النباتمن إدارة بحوث  الباحثين في النشر بالمجلةمشاركات 
 :الزراعية

 2510و 2514مشاركات الباحثين من إدارة بحوث وقاية النبات في هيئة البحوث للعامين . 15الجدول 
 أعشاب نيماتودا حشرات أمراض نبات االختصاص

اختبار 

 مبيدات
 المجموع تحليل مبيدات

 11 - 2 - 1 3 5 وقاية نبات

يئة العامة اله في واالجتماعيةالدراسات االقتصادية من إدارة بحوث  الباحثين في النشر بالمجلةمشاركات 
  :للبحوث العلمية الزراعية

 2510و 2514. مشاركات الباحثين من إدارة بحوث الدراسات االقتصادية واالجتماعية في هيئة البحوث للعامين 11الجدول 
 المجموع استثمار نتائج البحوث بحوث اجتماعية بحوث اقتصادية االختصاص

 1 2 1 5 دراسات اقتصادية واجتماعية

لعلمية الهيئة العامة للبحوث ا في الثروة الحيوانيةمن إدارة بحوث  الباحثين في النشر بالمجلةمشاركات 
  :الزراعية

 2510و 2514. مشاركات الباحثين من إدارة بحوث الثروة الحيوانية في هيئة البحوث للعامين 12الجدول 
 حيوانيةصحة  تغذية وأعالف تربية ورعاية حيوان االختصاص

فيزيولوجيا الحيوان 

 وتقانات حيوية
 المجموع مخابر

 13 - 1 5 3 4 ثروة حيوانية

العلمية  الهيئة العامة للبحوث في التقانات الحيويةمن قسم بحوث  الباحثين في النشر بالمجلةمشاركات 
  :الزراعية

 2510و 2514البحوث للعامين . مشاركات الباحثين من قسم بحوث التقانات الحيوية في هيئة 13الجدول 
 المجموع األمان الحيوي الهندسة الوراثية البيولوجيا الجزيئية زراعة األنسجة االختصاص

 5 - - 1 - التقانات

ث العلمية الهيئة العامة للبحو  في تكنولوجيا األغذيةمن قسم بحوث  الباحثين في النشر بالمجلةمشاركات 
  :الزراعية

 2510و 2514الباحثين من قسم بحوث تكنولوجيا األغذية في هيئة البحوث للعامين . مشاركات 14الجدول 
 المجموع سالمة األغذية تصنيع منتجات حيوانية تصنيع منتجات نباتية االختصاص

 1 1 - 2 تكنولوجيا األغذية

 

لعلمية الهيئة العامة للبحوث ا فياألصول الوراثية من قسم بحوث  الباحثين في النشر بالمجلةمشاركات 
  :الزراعية

 2510و 2514. مشاركات الباحثين من قسم بحوث األصول الوراثية في هيئة البحوث للعامين 10الجدول 
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 المجموع تصنيف وتنوع حيوي أشجار مثمرة خضار نباتات رعوية محاصيل االختصاص

 5 - - - 2 6 أصول وراثية
 

 هيئة البحوث محليا  ودوليا :الجهات المشاركة من خارج 
 2510و 2514. مشاركات الباحثين من خارج هيئة البحوث محليا  ودوليا  للعامين 15الجدول 

 بستنة االختصاص
تقانات 

 حيويّة

تكنولوجيا 

 األغذية

ثروة 

 حيوانيّة

دراسات 

 اقتصاديّة
 محاصيل

موارد 

 طبيعيّة
 المجموع وقاية

 1 2 - - - - - - - شركة البستان/اإلمارات

 4 - - - 2 3 - - - جامعة النيلين/السودان

 5  - - - 1 - - - جامعة أم درمان/السودان

الجامعة العربية 

 األمريكية/فلسطين
- - - -  - - 2 1 

 1 - - - - - 2 - - هيئة المواصفات القياسية

 5 2 - - - - 2 - - هيئة التقانات الحيوية

 5 2 2 - - - - - - هيئة االستشعار عن بعد

 11 0 2 - 2 5 1 - - المجموع

 
 :5114توزيع األبحاث المسلمة للمجلة خالل العام 

 
 

 :2510توزيع األبحاث المسلمة للمجلة خالل العام 
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 قسم نقل التقانة: -7-12

مدى تبني المزارعين للتوصيات اإلرشادية وتعليمات البحث العلمي ودراسة كفاءة استخدام مستلزمات 
تم إجراء بعض التعديالت على االستمارة بعد اختبارها على مجموعة : قمح / بحث مستمر –اإلنتاج / قطن 

 استمارة وقد تم تنفيذها / 360/ عدد االستمارات المقترحة ، 1020عين خالل النصف األول لعام من المزار 
سيتم تحليل اسوب و تم االنتهاء من استكمال البيانات وتدقيق االستمارات، كما تم تنزيل البيانات على الح

  .النتائج الحقا  
/ استمارة موزعة على عدد من القرى التابعة للوحدات اإلرشادية في دوائر  360النتائج األولية : تم ملئ / 

أبو راسين والدرباسية / العائدة لمنطقة رأس العين وتم إجراء تحليل عينات ترابية / زراعة / رأس العين و 
/ قرية تابعة لـ  233/ مزارع والتي أخذت من /   233كربونات / عائدة لـ /  –ملوحة  –آزوت  –فوسفور 

 / وحدة إرشادية في منطقة رأس العين . 12/ 
 لة للشوندر السكري مدى تبني مفردات الحزمة التكنولوجية المتكام

تم جمع البيانات المطلوبة في كل من : حمص ، حماه ، إدلب ، الغاب ، دير الزور وتم تحليلها إحصائيا  
 ونظرا  لبقائها في مقر هيئة البحوث بدوما وصعوبة الحصول عليها فقد تم توقيف البحث 

 أما في حلب والرقة لم يتم جمع البيانات حتى اآلن بسبب الوضع األمني الراهن . 
 يفه/ بحث تم توق واستخدام التقانة دراسة مدى تطبيق وتبني مزارعي القطن لتعليمات البحث العلمي

تم جمع البيانات المطلوبة في كل المحافظات المستهدفة بالبحث وتم التحليل اإلحصائي لجزء من هذه 
نيين ، ويتعذر اآلن االستمرار بهذا البحث نظرا  لعدم تواجد الف البيانات الذي بقي في مقر هيئة البحوث بدوما

 المعنيين بتنفيذه . 
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لمعدالت السماد المنصوح بها من قبل  في محافظتي طرطوس والالذقية مدى تبني مزارعي الحمضيات
دخالها على برنامج اإلكسل تمهيدا  لتحليلها إحصائييتم جمع البيانات : البحوث العلمية الزراعية  ا  .تباعا  وا 

دخالها على برنامج اإلكسل تمهيدا  لتحليله: تبني مربي األبقار لتقانات األعالف ا يتم جمع البيانات تباعا  وا 
 إحصائيا  .

 : 5111في عام  إجمالي النشاطات المنفذة - 2

يوم  إدارة بحوث / مركز بحوث  م
 حقلي

ندوة 
 إرشادية

دورة 
 ةتدريبي

ورشة 
 عمل

من 
 الخطة

من 
خارج 
 الخطة

 المجموع
نشاطات 
 مشتركة مع

  51 1 51 5 4 11 1 البستنة 1
 مع حماه 0 1 5 4 1 1 4 5 القطن 5
  1 1 1 1 1 1 1 الثروة الحيوانية 1
  4 1 4 1 1 1 1 المحاصيل 4
الدراسات االقتصادية  1

  1 1 1 1 1 1 1 واالجتماعية

 مع القطن 0 14 1 11 1 1 15 5 حماه  1
  11 5 14 1 1 15 4 طرطوس 5
  1 5 1 5 1 1 5 حلب 1
  4 1 4 1 1 1 1 القامشلي  4
  1 1 1 1 1 5 1 الرقة 11
  15 1 11 1 1 11 5 السويداء 11
  11 1 11 1 1 1 4 حمص 15
  1 1 1 1 1 1 5 القنيطرة 11
  14 1 14 1 1 11 1 درعا 14
  1 1 1 1 1 1 1 إدلب 11
  4 1 1 1 1 4 1 السلمية 11
  11 1 11 1 1 1 1 الغاب  15
  55 1 14 1 1 1 11 الالذقية 11
  11 1 11 1 1 1 11 دير الزور 14
  1 1 1 1 1 5 1 جوسية الخراب 51
  1 1 1 1 1 1 1 ريف دمشق 51
  1 1 1 1 1 1 1 قسم التقانات الحيوية 55

  111 51 115 4 4 115 11 المجموع
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 إجمالي النشاطات الخاصة المقترحة والمنفذة ونسبة التنفيذ 
 خارج الخطة % نسبة التنفيذ المنفذة المقترحةاألنشطة إدارة بحوث /  مركز بحوث  مسلسل
 1 15 51 37 البستنة 1
 5 41 4 10 القطن 5
 1 51 1 15 الثروة الحيوانية 1
 1 11 4 0 المحاصيل 4
 1 14 1 7 الدراسات االقتصادية واالجتماعية 1
 1 111 11 13 حماه  1
 5 111 14 14 طرطوس 5
 5 11 1 25 حلب 1
 1 11 4 12 القامشلي  4
 1 111 1 3 الرقة 11
 1 11 11 17 السويداء 11
 1 111 11 10 حمص 15
 1 111 1 3 القنيطرة 11
 1 41 14 15 درعا 14
 1 11 1 10 إدلب 11
 1 51 1 11 السلمية 11
 1 55 11 13 الغاب  15
 1 51 14 25 الالذقية 11
 1 14 11 17 دير الزور 14
 1 111 1 3 جوسية الخراب 51
 1 51 1 4 ريف دمشق 51
 1 1 1 7 قسم التقانات الحيوية 55

 51 11 115 551 المجموع

 إجمالي النشاطات المشتركة مع اإلرشاد الزراعي المنفذة
 بحوثمركز  م

يوم 
 حقلي

ندوة 
 إرشادية

دورة 
 تدريبية

ورشة 
 عمل

من 
 الخطة

من خارج 
 الخطة

 المجموع

 1 1 1 1 1 1 5 مركز بحوث القامشلي 1

 1 1 1 1 1 1 1 مركز بحوث الحسكة 5

 1 1 1 1 1 1 1 مركز بحوث الغاب 1

 14 1 11 1 1 14 4 مركز بحوث السويداء 4

 4 4 1 1 4 1 1 مركز بحوث حماه 1

 4 4 1 1 1 1 1 مركز بحوث القنيطرة 1

 11 14 55 5 4 11 15 المجموع
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 إجمالي النشاطات المشتركة المقترحة والمنفذة ونسبة التنفيذ 
 مركز بحوث / م

 إدارة بحوث
النشاطات 
 المقترحة

النشاطات 
 من خارج الخطة نسبة التنفيذ  % المنفذة

 1 44 1 11 مركز بحوث القامشلي 1

 1 1 1 4 الحسكة مركز بحوث 5

 1 11 1 5 مركز بحوث الغاب 1

 1 11 11 11 مركز بحوث السويداء 4

 4 1 1 1 مركز بحوث حماه 1

 4 1 1 1 مركز بحوث القنيطرة 1

 14 44 55 41 المجموع

 
 المشاريع البحثية المنفذة في الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية: ثامنا :

 أكساد:-لدراسات المناطق الجافة واألراضي القاحلةالتعاون مع المركز العربي  -1
في إطار اتفاقية التعاون العلمي والفني بين الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية والمركز العربي  -

لدراسات المناطق الجافة واألراضي القاحلة في إطار البرنامج الوطني لتحسين إنتاجية أغنام العواس 
وتوزيع الكباش المحسنة  selection بحسين الوراثي لألغنام باالنتخام، في مجال الت4002عام 

على المربين لتحسين مستوى دخلهم ومعيشتهم، وذلك استنادا  للتعاون المتبادل بين المركز ووزارة 
الزراعة واإلصالح الزراعي بتنفيذ مشروع للتحسين الوراثي ألغنام العواس بالتعاون مع الجهات 

م، 2109جمهورية العراق والمملكة األردنية الهاشمية والجمهورية اللبنانية عام  المختصة في كل من
 فقد كانت األولويات إلدارة بحوث الثروة الحيوانية ُمعتمدة على مجموعة  من النقاط في هذا المجال:

سلمية، لكريم لتربية األغنام والمراعي با )مرجتم  العمل في برامج التحسين الوراثي بداية  في مراكز  -2
ومركز وادي العزيب بحماه والشوال بدير الزور وقصر الحالبات ب تدمر( والتي لعبت دورا  هاّما  

-4024كمحطات حقلية، وبعد خروج الكثير منها من الخدمة للظروف األمنية بالسنوات السابقة )
 م( فقد تم التركيز واالهتمام على محطة بحوث مرج كريم بالسلمية.4020

على مشروع وبرنامج التحسين الوراثي ألغنام العواس في مركز بحوث مرج كريم لتربية  باالعتماد  -4
كغ إلى  240األغنام والمراعي بالسلمية في زيادة إنتاج النعجة من الحليب الكلي في قطيع النواة من 

حم لم. أيضا  زيادة نسبة التوائم في قطيع النواة إلنتاج ال4004يوما  في عام  224كغ خالل  490
 ، أيضا  زيادة متوسطات أوزان ومعدالت أوزان ومعدالت نمو الحمالن.%20إلى  20من 

تم توزيع آالف كباش العواس المحسنة على مراكز تربية األغنام والمشاريع وشبكات المربين في  -9
 سورية وعدة أقطار الدول العربية.
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اهم ة ) العقدين األخيرين ( سإن تنفيذ المشروع الخاص بالتحسين الوراثي عبر السنوات الماضي -2
بصورة كبيرة في زيادة متوسط اإلنتاجية لقطعان األغنام وتأمين الكباش المحسنة وزيادة طاقة إنتاج 

 الكباش والنعاج العواس المحسنة وتوزيعها على المربين.
ت علمية اتم تنفيذ العديد من النشاطات العلمية من أبحاث ودورات تدريبية ونشاطات نقل التقانة ونشر  -0

وغيرها في مجال تفعيل ودعم أهداف مشروع التحسين الوراثي ألغنام العواس، وبالتالي رفع القدرات 
 العلمية والتدريبية للعاملين الفنيين واإلرشاد  للمربين في إنتاج األغنام العواس.
لمناقشة  44/0/4020وقد تم عقد اجتماع بين الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية واألكساد بتاريخ 

 بنود االتفاقيات ومذكرات التفاهم الخاصة بالثروة الحيوانية، وقد تم تقديم مجموعة من المقترحات:
تحديد منسق علمي لالتفاقية من كل طرف )د. منصور محمد أحمد من الهيئة العامة للبحوث العلمية  -

 الطرفين.الزراعية( بهدف تنسيق فعاليات ونشاطات المشروع كاملة من كال 
قرار الخطة السنوية ألنشطة المشروع  - تشكيل لجنة متابعة من الفنيين المتميزين من الجهتين لدراسة وا 

 سنوات. 0وتقديم تقارير مرحلية سنوية والتقرير النهائي كل 
وضع خطط مستقبلية تتضمن عدة محاور منها نتائج التحسين الوراثي للمراحل السابقة، ودور التقانات  -

التناسلية والصحية والتغذوية في التحسين الوراثي، واستخدام المخلفات في تغذية األغنام  الحديثة
وتحديد احتياجاتها الغذائية، واستخدام تقانات البيولوجية الجزيئية والبصمة الوراثية في توصيف 

 عواس.  لالسالالت المحلية، ونشر التراكيب الوراثية المحسنة عن طريق تفعيل شبكة مربي األغنام ا
تمديد مذكرتي التفاهم في مجالي تحسين الماعز الشامي وتطوير إنتاج اإلبل ضمن إطار التنمية  -

 الُمستدامة للمناطق الجافة وشبه الجافة في سورية. 
أهم النشــــاطات في مجال التحسين الوراثي ألغنام العواس في إطار برنامج التحسين الوراثي 

 - 2510عام  -ألغنام العواس  
 ) السلمية (. تربية، موزعة على المربين والمشاريع حيواناترأس من  900حو توزيع ن
 تربية، موزعة على المربين ) القامشلي (. حيواناترأس من  400حو توزيع ن

تاريخ ب مركز البحوث العلمية الزراعية بالقامشليفي  (الرعاية الدورية ألغنام العواس والعناية بالمواليديوم حقلي )
20/2/4020 

مص بحمركز البحوث العلمية الزراعية  ( فياألمراض السارية لقطيع األغنام وسبل الوقاية) ندوة علمية حول
 21/2/4020بتاريخ 

حلب بمركز البحوث العلمية الزراعية  األغنام والماعز( في – تربية ورعاية المجترات الصغيرةدورة تدريبية: )
 90/2/4020-40بتاريخ 

دخال األغنام فيها مركز البحوث العلمية الزراعية بالقامشلييوم حقلي        24/0/4020بتاريخ  أهمية الدورة الزراعية وا 
يوم حقلي بتاريخ  دور الكباش المحسنة في تحسين قطعان العواس مركز البحوث العلمية الزراعية بالقامشلي

22/0/4020 
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يخ بتار  مركز البحوث العلمية الزراعية بالسلمية في ثيا  على المربينأهمية توزيع أغنام العواس المحسنة ورا
 يوم حقلي  21/0/4020

تاريخ ب مركز بحوث السلمية في أهمية تنظيم تناسل األغنام وفتح سجالت التربية لدى مربي األغنامندوة علمية حول 
49/4/4020   

 للعلومورية المجلة السنشر داخلي لمقالة علمية )دراسة  وبائية سريرية لحاالت التهاب الضرع تحت السريري لدى أغنام(، 
 .4الزراعية، المجلد
نشر  (تشخيص التهاب الضرع تحت السريري في نعاج العواس(،  4020. 9الزراعية، المجلد للعلومالمجلة السورية 

 داخلي لمقالة علمية
 ر العمل إلدارة بحوث الثروة الحيوانية في العمل للتحسين الوراثي من خالل:ويستم

متابعة تطوير التراكيب الوراثية في الساللة لتحسين أداء األغنام العواس عن طريق تطوير برنامج  -أ
لحيوية االتربية واالنتخاب في قطيع النواة والقطعان االختبارية ونشرها على المربين، واستخدام التقانات 

 وحزم من التقنيات المالئمة لزيادة كفاءة التحسين الوراثي وكفاءة التكاثر.
 تحديد البصمة الوراثية ألغنام العواس المحسنة وتسجيلها لحفظ حق ملكيتها للدولة.  -ب
متابعة واستكمال المعلومات حول خصائص األغنام العواس المحسنة وتحديد الوسائل المالئمة   -ت

 ذية ورعاية القطعان وتحين قدرتها اإلنتاجية.لتطوير أداء وتغ
دخال التقنيات المالئمة لتحسين األداء اإلنتاجي واالقتصادي للقطعان   -ث دراسة نظم اإلنتاج المناسبة وا 

 لدى مربي أغنام العواس.
متابعة إكثار أغنام العواس المحسنة وراثيا  وتوزيعها على المربين والمحطات المعنية ) ضمن إطار  -ج

 مربي أغنام العواس (. شبكة
في إطار مذكرة التفاهم حول تطوير إنتاجية الماعز الشامي بسوريا بين الهيئة العامة للبحوث العلمية  -

الزراعية والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة واألراضي القاحلة، ونتيجة األولويات التي وضعتها 
ب الماعز الشامي ) أهم العروق بالنسبة لصفتي الحليوزارة الزراعة واإلصالح الزراعي باالهتمام بعرق 

والتوائم بالعالم في المناطق المعتدلة (، وبالتالي التطور المطرد ألعداد الماعز الشامي بالعقد األخير 
م((، فقد استمرت إدارة بحوث الثروة الحيوانية 4029ألف رأس) 29.4م( إلى 4002ألف رأس ) 90) 

 نتاجية للماعز الشامي وذلك من خالل تنفيذ بنود وأنشطة مذكرة التفاهم:في تنفيذ مشروع تطوير اإل
متابعة رعاية القطعان المتواجدة بمراكز بحوث حماه والسلمية والسويداء) محطة بحوث عرى ( وقرحتا  -أ

بريف دمشق، واستخدام التقانات الحديثة في التربية ) البصمة الوراثية والواسمات الجزيئية ( وتحسين 
 التناسل والتغذية والصحة الخ.. ظروف

 زيادة طاقة إنتاج الماعز الشامي من خالل توفير قواعد البيانات للماعز الشامي.  -ب
 دعم شبكات المربين بالحيوانات المحسنة قدر اإلمكان، وتوصيف أداء الماعز الشامي عند المربين.   -ت
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لمية ة ونشاطات نقل التقانة ونشرات عالقيام بالعديد من النشاطات العلمية من أبحاث ودورات تدريبي  -ث
وغيرها في مجال تفعيل ودعم أهداف مشروع التحسين الوراثي للماعز الشامي، وبالتالي رفع القدرات 

 العلمية والتدريبية للعاملين الفنيين واإلرشاد  للمربين في إنتاج الماعز الشامي.
ي في إطار برنامج التحسين الوراثي أهم النشــــاطات في مجال التحسين الوراثي للماعز الشام

 - 2510عام  -ألغنام العواس  
سلمية بتاريخ بالمركز البحوث العلمية الزراعية  في أسباُب النفوق في مواليد المجترات الصغيرة) ندوة علمية حول

44/2/4020 
وراثية في إنتاج الحليب الماعز بحث علمي حول   .يلالشامي باستخدام نموذجين للتحلدراسة تأثير بعض العوامل الال 

بحث  .التقييم بمعامالت التصحيح لبعض العوامل غير الوراثية لصفتّي إنتاج الحليب وأوزان المواليد للماعز الشامي
 علمي حول

 بحث علمي حول .الدليل االنتخابي لصفات الوزن عند مواليد الماعز الشامي
والمظهرية بين وزن الميالد ومعدالت النمو والوزن التسويقي عند القطيع النامي العالقات الوراثية بحث علمي حول 

  .للماعز الشامي
نشر داخلي لمقالة علمية )دراسة حاالت من التهاب الضرع تحت السريري للماعز الشامي في محطة بحوث حميمة(، 

 .29/0/4020، 9ية، المجلد ــــــــــالزراع العلوم مجلة
نشر داخلي لمقالة علمية )التقويم الوراثي لصفات إنتاج الحليب وكتلة البطن عند الميالد والفطام عند الماعز الشامي(، 

  4020 -9الزراعية، المجلد للعلومورية ـــــــالمجلة الس
م( حول تطوير إنتاجية اإلبل الموقعة بين الهيئة العامة 4004من خالل مذكرة التفاهم المصدقة ) -

للبحوث العلمية الزراعية والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة واألراضي القاحلة في إطار البرنامج 
الوطني لتحسين إنتاجية اإلبل. فقد ساهمت إدارة بحوث الثروة الحيوانية في دعم البرنامج الوطني 

قدين األخيرين عاشا  بالعلبحوث اإلبل وال سيما بعدما شهدت تربية اإلبل في القطر العربي السوري انت
م(، وال سيما لإلقبال 4029رأسا  عام) 09909م( والعدد 4002رأسا  عام) 42022) عدد رؤوس اإلبل 

دراكا  للدور الهام لإلبل  على لحوم اإلبل والذي أخذت تنافس لحم األبقار في بعض المدن السورية. وا 
غالل اضي القاحلة وقدرة اإلبل العالية على استفي الحفاظ على التنوع الحيوي في المناطق الجافة واألر 

الموارد العلفية والمائية الشحيحة، فقد كان االهتمام بتطوير هذه الثروة من خالل دعم وزارة الزراعة 
ــــسة عام  م( التي احتضنها 2114واإلصالح الزراعي وانتسابها إلى شبكة بحوث وتطوير اإلبل ) الُمؤس 

المناطق الجافة واألراضي القاحلة. تجل ى اهتمام اإلدارة بدعم  وتطوير بحوث المركز العربي لدراسات 
 اإلبل بمجموعة  من األمور) أهداف االتفاقية (:

راسة دوأهم هذه النشاطات بحث علمي حول  دعم كافة النشاطات العلمية لبحوث اإلبل في سورية. -أ
 .في سورية التوصيف الوراثي والبيئي لمنحى النمو عند اإلبل الشامية

 التعّرف على مشكالت إنتاج اإلبل في سورية واقتراح الحلول المناسبة.  -ب
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 تعزيز القدرات الفنية وتطوير التقانات المالئمة لتربية اإلبل وتصنيع منتجاتها وتسويقها.  -ت
 

 :الزراعي واإلصالح الّزراعة وزارة –مديرية مشروع تطوير الثروة الحيوانية -2
استمرت إدارة بحوث الثروة الحيوانية بالعمل على تنفيذ النشاطات العلمية والفنية المشتركة مع     

 Memorandum ofمشروع تطوير بحوث الثروة الحيوانية، وذلك من خالل إطار مذكرة التفاهم

understanding   ع و ( ضمن التنسيق والتعاون الذي تنصُّ عليه وثيقة مشر  4024) كانون الثاني
م بين وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي 40/4/4022تطوير الثروة الحيوانية الموق عة في روما بتاريخ 

والصندوق الدولي للتنمية الزراعية ) إيفاد ( بهدف التعاون العلمي والفني لتخطيط وتنفيذ مجموعة من 
 األنشطة المشتركة الهادفة لتحقيق أهداف المشروع وفقا  لما يلي:

 تنفيذ أنشطة مشتركة في مجال التحسين الوراثي لزيادة اإلنتاجية للوحدة الحيوانية. -2
 الحفاظ على الموارد الوراثية للسالالت المحلية وتطوير أدائها. -4
تحسين وتطوير نظم إنتاج ورعاية الحيوان للسالالت المحلية على المستوى الوطني ونظم وآليات  -9

 ق مع الجهات المعنية.تسويق المنتجات الحيوانية بالتنسي
 التعاون في مجال  تأسيس شبكات لمربي الثروة الحيوانية. -2
دعم البنى التحتية وتأمين مستلزمات تنفيذ األنشطة والفعاليات المشتركة بين الطرفين في بعض  -0

محطات إدارة بحوث الثروة الحيوانية التي تعمل في مجال إنتاج وتوزيع كباش أغنام العواس المحسنة 
 س الماعز الشامي للمربين المستهدفين، والتحسين الوراثي وحفظ المصادر الوراثية المحلية.وتيو 

 بناء القدرات وتطوير الخبرات ومهارات العاملين في قطاع الثروة الحيوانية. -4
 نشر الساللة الجديدة من الماعز الخليط ) الماعز الشامي مع الماعز الخليط ( بعد اعتمادها أصوال . -0
تنفيذ برنامج وطني إليجاد ذكور النخبة للمجترات الصغيرة لتطبيق التلقيح الصناعي بهدف تسريع  -0

 خطوات  تحسين إنتاجية الوحدة الحيوانية.     
 م ما يلي:4020وكان من أهم الفعاليات والنشاطات المشتركة لإلدارة مع المشروع لعام 

شة مسودة استمارة المربين لالنضمام إلى شبكات اقتراح  لتشكيل شبكات مربين أغنام العواس ومناق -
مربين األبقار، وذلك خالل االجتماع المنعقد للجنة المركزية الخاصة بشبكات المربين للثروة الحيوانية 

 م في مقر مشروع تطوير الثروة الحيوانية. 21/0/4020بتاريخ 
ي االغنام والتي تترافُق م  الخاص ب تشكيل شبكة مرب44/22/4020/ ت بتاريخ 202صدور قرار / -

أعمالها مع األنشطة المنفذة من قبل مديرية مشروع تطوير الثروة الحيوانية، والتي تهدف إلى اإلسهام 
في واقع تربية األغنام عبر الشبكة وبما يسمح بتنفيذ خطط التربية والتحسين الوراثي، ونشر المورثات 

اية مستوى الشبكة وفق أحدث التقانات، ورفع مستوى الرعللحيوانات ذات الكفاءة اإلنتاجية العالية على 
البيطرية، ونقل حزم التقانات المطبقة والناجحة في مراكز البحوث إلى المربين، وتطوير مهارات المربين 
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في مجال تصنيع المنتجات الحيوانية وتسويقها، تطوير النظم التقليدية في مجال تصنيع المنتجات 
اإلسهام في تسجيل وترقيم قطعان المربين ومراقبة األداء وفق اآلليات المعتمدة الحيوانية وتسويقها، و 
 من قبل المشروع. 

تنفيذ جولة اطالعية )فنية وعلمية( لمحطة بحوث اإلبل بدير الحجر لتوثيق وتصوير األطوار الفينولوجية  -
صبار األملس التي م، وحقول أمهات ال4022لشتول الغراس الرعوية في المشتل الرعوي المؤسس عام 

يتم اخذ كفوف الصبار منها وزراعتها في حيازات المربين المستهدفين في القرى المستهدفة بتاريخ 
 م. 7/12/4020

م تشكيل لجان لتحديد اسعار مبيع الحيوانات المحسنة 4/64020// و ال تاريخ 940صدور قرار رقم:  -
 أشهر.  9فقا  لتقلبات األسعار كل الثروة الحيوانية وا عادة النظر بها و في محطات بحوث 

متابعة أعمال اللجنة الفنية الخاصة ب توريد آالت فرم نواتج تقليم األشجار المثمرة خالل الشهر  -
 م.4020الرابع/

التخطيط وتنفيذ بعض النشاطات العلمية المشتركة في مجال استثمار مخلفات التقليم في صناعة المكعبات  -
نوان " االستفادة من نواتج تقليم الزيتون كبديل علفي في تغذية المجترات " العلفية ومنها ورشة عمل بع

على مدرج مركز البحوث العلمية الزراعية بالالذقية، وزراعة الصبار  /402018/8وذلك يوم الخميس 
كثار البقوليات العلفية وزراعة الشجيرات الرعوية، وذلك في المراكز البحثية العلمية الزراعي  ةاألملس وا 

م 4020قرحتا ( خالل عام  -وطرطوس وبريف دمشق  (الغاب)بالمحافظات ) السويداء والالذقية وحماه 
 4020أيلول/ 22-29ومنها اآلفاق المستقبلية لمشروع التحسين الوراثي ألغنام العواس في سورية لالذقية 
سوريا  من  ام العواس فيوالتي خرجت بتوصيات مهمة أبرزها التوسع في  برنامج التحسين الوراثي لألغن

نام العواس . تقييم أغالموّجهةخالل تأسيس قطيع نواة مستقل يعتمد في خطة اكثاره على تربية االقارب 
وضع خطة  المحسنة وانتخاب األفراد المقاومة لألمراض في قطيع النخبة في الظروف البيئية المختلفة.

ة. ات سائل منوي  مجمدة لدرء المخاطر المختلفحية وقشّ لحفظ المادة الوراثية لقطيع النخبة على شكل مادة 
دعم البحوث المشتركة التي تخدم مشروع التحسين الوراثي لألغنام. تدريب الكوادر الفنية السورية في كافة 
المجاالت التي تخدم برنامج التحسين الوراثي )التلقيح االصطناعي، والتربية، والتحسين الوراثي، التغذية 

الصحية للقطعان(. التقييم الدوري لنتائج التحسين الوراثي ضمن اجتماعات بين خبراء المركز والرعاية 
 العربي لدراسات المناطق الجافة واألراضي القاحلة/أكساد والهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية.
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ــ - ن تحسين الم راعي وتطـــوير المصــ ــــروع ــادر العلفالتخطيط وتنفيذ بعض النشاطات الحقلية لُمكوّ  ــ ــ ــ ــية في مشـ ــ ـ
تطويــر الثروة الحيوانية، والمشاركة في فعاليات الجلسات اإلرشادية ضـــمن البرنامج الزمـني المعتـمد 

ــــظات ) القنيطرة وحمص والالذقية وحماه  ــ ــ ــ  م.4020وطرطوس وبريف دمشق(  خالل  -الغاب  -بالمحافـ
 وزارة الّزراعة واإلصالح الزراعي: –اج الُعضوّي ُمديرّية َمكتب اإلنت -3

اج ُمديرّية م كتب اإلنت  -بُموجب  مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الّزراعة واإلصالح الزراعي     
، وذلك في إطار 2/20/4022والهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية في دمشق تاريخ  –الُعضوّي 

دعم وتشجيع قطاع الزراعة العضوي ة، وبناء  على الر غبة الُمشتركة بين الطرفين في وضع  أُسس التعاون 
ن ات التي تُعن ى ب شؤُون اإل  ــيق القوانين واألنظمة والت شري ع  اثه وتطبيق ات ه. ت اج الُعضلتفــــعيل وتطبــ وّي وأبح 

ن أهم ما جاء في مواد وثيقة التفاهم:  وا 
تنفيُذ مزرعتين عضوّيتين نموذجتين متكاملتين في موقعين هما: محطة بحوث زاهد الشرقية  -2

وموقع بحوث دبا في محافظة الالذقية لتحقيق أهداف الزراعة العضوية ) البحثية  –بمحافظة طرطوس 
الترويجية ( وذلك بمختلف القطاعات ومنها قطاع اإلنتاج الحيواني وحقل التصنيع  –ة التوعوي –

ل  العلفي والصناعات الثانوية لمستلزمات اإلنتاج العضوي، وذلك بهدف تشجيع المزارعين على التحوُّ
اج تإلى اإلنتاج العضوي والسعي لتقديم معلومات تطبيقية للمزارعين تتضمن مبادئ وأسس ومزايا اإلن

العضوي واآلليات الناظمة له، مع تأسيس قاعة تدريب مخصصة ومجهزة بالمستلزمات الضرورية 
العامة للبحوث العلمية الزراعية ( إلجراء التحاليل الالزمة لسلسلة اإلنتاج  ومخبر ) ضمن الهيئة

لهيئات ات واالعضوي والعمل على اعتماده دوليا  واالستفادة المشتركة من جميع المشاريع مع المنظم
مكانية إدخال مواقع ومحطات أو مراكز أخرى للمزرعة النموذجية بالمحافظات األخرى.  الدولية وا 

تبادل المعارف والخبرات والتقنيات الحديثة في مجال التشريعات الدولية العضوية والمواد المسموح  -4
 بها بالزراعة العضوية.

ة ة فيما يتعّلق بالمشكالت واألبحاث الفنية التطبيقيتبادل كافة المعلومات المشتركة والضروري -9
 الدراسات التسويقية واالقتصادية في قطاع اإلنتاج العضوي. 

المشاركةُ في إقامة  النشاطات المختلفة في الندوات وورش العمل والدورات التدريبية واألي ام الحقلية  -2
 خ...(.ومعارض المنتجات والنتائج الخاصة باألبحاث العلمي ال

لة باإلشراف على الزراعة العضوية  -0 يعتبُر مكتب اإلنتاج العضوي هو الجهة الناظمة والمخو 
والترويج لها، والعمل على إطالع الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية على كاّفة المشكالت والعوائق 

 الفنية واالقتصادي والتسويقية لعمليات اإلنتاج العضوي.
الُمستهلكين  –م نتائج األبحاث التطبيقية أصوال  على الُمشّغلين العضويين ) الُمزارعين نشر وتعمي -4
 الُمستثمرين (. –الُمصّنعين  –



 الصفحة                                    1025تقرير الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية لعام 
 

202  

تقوم الهيئة ب إدراُج األبحاث العضوية المقترحة من فريق العمل المركزي ) المؤلف من مدير مكتب  -0
ديرية ارات واألقسام البحثية في الهيئة وفنيين من مومن مدراء والفنيين من اإلد –اإلنتاج العضوي رئيسا  

مكتب اإلنتاج العضوي أعضاء  ( ضمن الخّطة البحثية السنوية للهيئة العاّمة للبحوث العلمية الزراعية، 
 واإلشراف على التجارب البحثية في المزرعة العضوية البحثية النموذجية.

 ة المستلزمات المادية والبشرية لألبحاث والتجارب فيتؤمن الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعي -0
المزرعة العضوية البحثية النموذجية، كما تقوم الهيئة بدعم االبتكارات واألفكار الخاّلقة للعاملين 

 والباحثين في تطوير القطاع العضوي في المزارع العضوية النموذجية.
 ث المنّفذة وبما يخدم هذا القطاع.تزّود الهيئة مكتب اإلنتاج العضوي بنتائج األبحا -1
يتم التمويل من الطرفين لتنفيذ كاّفة النشاطات المشتركة ضمن اإلمكانات الُمتاحة كال  فيما  -20

 يخّصه. 
 يقوم فريق العمل المركزي بمهام  عديدة منها: -22
 ُمباشر، وتوزيع بشكل  اقتراح خطة األبحاث العضوية السنوية وتحديد مستلزمات تنفيذها وآلية تطبيقها  -  

 المهام المختلفة فيها على الجهات ذات الصلة.       
ــــب إنتاجها  -   ــ ــ ــ ــــصة المساحات –إعداد الخطة السنوية العامة للمزرعة العضوية) األنواع الواجــ ــ  المخصــ

 الموارد البشرية والموارد المالية (. –المستلزمات  –للزراعة 
 التوعية والترويج والتدريب السنوية المنفذة بالمزرعة العضوية النموذجية.إعداد خطط  -  
 مرحلة.لوفقا  لمجاالت التعاون ومتطّلبات اإعداد البرامج التنفيذية الالزمة لتفعيل مذكرة التفاهم  -  
ــــمن  -24 ــقائيا  ضــ ــ ــ ــ ــدُد تلــ ــ ــفالشــــروط الُمتــُمّدة سريان مفعول مذكرة التفاهم خمس سنوات وتتجـ ــ ق عليـــها، كما ــ
ــــم  ــــع يحضــــره تعديل بعض مواد المــذكرة يتـ ــ ــــماع موّسـ ــين وبناء  على اجتـ ــ ــد بموافقة الطرفـ ــ ــ ــ ــ أو إضافة بنـ

ــــن، ــثلون من الطرفيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــرية المعلومـــات الت ممــ ــ ــان بسـ ــ ــــراءاتكما يلتزم الطرفـ ــاذ اإلجـ ــ ــادلها، واتخــ ــ  ي يتمُّ تبـ
ــــوات الرسمية المعتمدة وعبر الويب  الالزمة لضمان ذلك. ــ ــ ــــمن القنــ ــ ــ ــ ــ وأن تتمُّ المراسالت بين الطرفين ضــ

ــــريد االلكتروني شريطة الحفاظ على المعلومات. ــ راعية اهتماما  العلمية الز وقد أعطت الهيئة العامة للبحوث  والبــ
صدار كتيبات أو نشرات علمية  كبيرا  في هذا المجال، فقد كان من األهداف الهيئة االهتمام بتنفيذ أبحاثا  وا 
نتاج الغاز الحيوي وتطبيق  قامة نشاطات علمية في مجال استثمار الطاقة االستفادة من كفاءة الطاقة، وا  وا 

ــ ــ ــ ــئة )النباتات والتربة (، وتقدير الغازات المنبعثة من حظائر تقنية وحدة البيوغاز ودراسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــلى البيــ ــ ــ ــارها عــ ــ ــ ــ ــ ة آثـ
الحيوانات الزراعية واالستفادة من مخّلفاتها، واعتماد الزراعة العضوية لمختلف المجاالت واالستفادة من 

حليب منها المصل الناتج من صناعة األجبان ومخلفات مصانع األلبان المنتجات الثانوية من صناعة ال
 واأللبان لتغذية المجترات وصناعة األسمدة العضوية وغيرها من مجاالت استخدامه، وذلك للحدّ  من التلوث.
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ن  من أولويات والمهام والنشاطات العلمية البحثية إلدارة بحوث الثروة الحيوانية القيام بعّدة نشـــاطات        وا 
دة والحّد من التلّوث البيئي وغيرها من المواضيع خاّصة تتع لُق بالزراعات العضوية واستثمار الطاقات الُمتجدّ 

 ، وهذه النشاطات تتمّثُل بما يلي:4024ذات الصلة وذلك ضمن الخّطة الفنّية التنفيذية لإلدارة لعام 
دراجها ضمن الخّطة الفنّية التنفيذية لإل -أ      وهي:         4024دارة لعام إعداد ثالثة كتّيبات علمية وا 
 (.4024-4022)االستفادة من المخلفات الزراعية غير التقليدية والتقليدية وتحسين قيمتهما الغذائية -
 4024) األغنامو والماعز والجاموس واإلبل تقدير القيمة الحيوية للمخلفات الحيوانية الناتجة من حظائر األبقار  -

– 4020.) 
 – 4024) واألغنامتقدير نسب وتركيز بعض الغازات المنبعثة في حظائر األبقار والجاموس واإلبل والماعز  -

4020.)   
ــتأثير استخدام مصل الجبن في الكفاءة اإلنبحث علمي بعنوان:   -ب ــتاجـ ــ ــ ــية والتناسلية ألغـ ــ ، في عواسنام الـ

 (.4024 – 4022مركــــز البحوث العلمية الزراعية بالسلمية )
الجتها ( ) التحديات البيئية وطرق ُمع: المشاركة بفعاليات المؤتمر البيئي البحثي الثالث وهو بعنوان -ج

 برعاية وزارة الدولة
ــئة في رحـــاب جامعة دمشق بتاريخ      خــالل المشـــاركة ، من 2510/ 3/12 – 35/11لشؤون البيــ

بالبحث: ))تكنولوجيا االستفادة من مخّلفات صناعة الُمنتجات الحيوانّية للحّد من تأثيرها على صّحة اإلنسان 
 والبيئة((.

تأثير اســـتخدام األعالف المتكاملة يتعلقان بدراسة  4024اقتراُح بحثين )بالتعاون مع أكساد( لعام   -د
نتاج الحليب عندالمصنوعة من المخلفات الزراعية على النمو   .جدايا الماعز الشامي وا 

 تعزيز األمن الغذائي في األقطار العربية مشروع  -4
ــتخدام الكفء  :أهداف المشـــــروع ــ ــ ــ ــناف جديدة معتمدة واالسـ ــ ــ ــ ــتخدام أصـ ــ ــ ــ زيادة إنتاجية القمح من خالل اسـ

 المياه. من خالل:لمصادر 
 تطبيق حزمة تكنولوجية لمحصول القمح الموصى بها بالهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية 29
 تطبيق تقانات الري الحديث لترشيد استهالك المياه  49
 واجتماعية دراسات اقتصادية 99
 ريب باحثين في ايكارداتد 29
 زيادة غلة القمح وتعزيز قدرات مؤسسات البحوث  09
 المشروع:نتائج 

 الحافظة.ضمن زراعات بعلية ومروية والزراعة تجربة لنشر األصناف المحسنة / 200تنفيذ /تم  -
 / حقل مروي  90تم توزيع بذار مجاني إلى / -
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تم إجراء تجارب تطبيقية حول مقارنة الغلة الحبية ألصناف القمح القاسي والطري في مناطق االستقرار  -
 الثانية.

راعة جحة من الز ى المزارع من حيث التطبيقات الزراعية الناتم إنشاء مدارس مزارعين لزيادة الوعي لد -
 وحتى الحصاد.

 مشروع.التم إجراء دراسات اقتصادية واجتماعية لمنطقة عمل  -
تم إجراء فعاليات التدريب الداخلي وندوات نوعية علمية وتوزيع هدايا مع شهادات تقدير للمزارعين  -

  .المتميزين
 
ي في منطقت تقويم إنتاجية ومواصــــــفات جودة الزيتون في أســــــلوبي اإلنتاج العضـــــــوي والتقليدي -0

 .العاليمشروع بالتعاون مع وزارة التعليم  4020-4020" مصياف وصافيتا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الهيئة:األخرى المنفذة من قبل نشاطات ال تاسعا :
وات والمشاركة بأوراق عمل في ورش العمل والند محّكمة، تتضمن نشر األبحاث في مجالت علمية إنتاجها العلميتقوم الهيئة بالعديد من النشاطات المترافقة مع 

صدار النشرات اإلرشادية وتأليف الكتب العلمية واألكاديمية إضافة إلى حصول العاملين ف والمؤتمرات العلمية ذات الصلة وتنفيذ الدورات التدريبية واأليام الحقلية ي وا 
 وفق الجدول التالي:هيئة على شهادات عليا في تخصصات، عدة ال

أوراق علمية في مؤتمرات أو  أبحاث منشورة اإلدارة/القسم
 ندوات أو ورشات عمل

نشرات  أيام حقلية دورات تدريبية
 إرشادية

كتب علمية 
 وأكاديمية

 علياالحاصلون على شهادات 

 دكتوراه ماجستير خارجي داخلي خارجي داخلي
 9 2 0 0 4 0 0 0 4 2 محاصيل
 2 4 2 0 20 4 0 22 0 20 بساتين
 4 4 4 0 0 4 0 29 44 9 وقاية

 2 0 0 4 24 0 0 0 2 0 إنتاج حيواني
 2 9 9 0 9 90 9 20 4 20 موارد
 0 0 0 0 9 9 0 2 0 0 قطن

 2 4 0 2 2 4 0 2 9 4 دراسات
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 تقانات حيوية
 0 2 0 0 0 2 0 9 0 4 أصول وراثية
 0 0 0 0 0 0 0 0 9 24 علوم أغذية
 12 22 5 3 31 02 15 25 44 112 المجموع



 :هومقترحات تطوير  العمل صعوبات –عاشرا  
 الصعوبات: -1
العلمي للبحث المخصصة المالية الموازنات ضعف. 
البحوث إجراء متطلبات لتلبية والمالية اإلدارية النواحي من كافية مرونة وجود عدم. 
البحوث بعض تنفيذ عدم إلى أدى الذي األمر المتخصص، العلمي الكادر كفاية عدم. 

 العالقة ذات البحثية المؤسسات مع والتشاركية الفريق بروح العلمي البحث في العمل غياب. 
 بينها الكافي التنسيق وعدم مختلفة جهات قبل من وتنفيذها الزراعية البحوث تشتت . 
 الحوافز نظام ضعف. 
سورية في الزراعية البحوث ومساندة دعم في الخاص القطاع به يقوم دور ألي التام الغياب. 
طيئةب الصرف عملية في المتبعة اآلليات أن إال البحثية، المشاريع بتمويل تسمح األنظمة أن رغم 

 .الباحثين همة وتثبط وبيروقراطية،
 العمل:مقترحات تطوير  -5

 المالية األمور في وخاصة واألنظمة القوانين تعديل. 
 البحث تمهارا على المستمر والتدريب التأهيل طريق عن العلمي البحث في العاملين سوية رفع. 
 البحثية بالمؤسسات خاص مالي نظام إصدار. 
 العلمي البحث في العاملين لتشجيع للحوافز خاص نظام تطبيق . 

 واالبتكارية التقانية قدراته تنمية بهدف الخاص القطاع مع التشارك تعزيز . 

 اإلنتاجية، لكفاءةا لرفع الستخدامها المالئمة للتقانات الفعال والتطويع والتوطين النقل في االستمرار 
 .الزراعي اإلنتاج لقطاع التنافسية والقدرات

 تقانة ونقل التقاني والتطوير الزراعي العلمي البحث جهود تعزيز  ستوىللم لالرتقاء ال
 .المطلوب

 ياته وتطوير الخارجي، العالم مع والتقاني العلمي التعاون  تعزيز  جاهاتاالت يوائم بما آل
 يالعلم والبحث العلمي التقدم واحتياجات خصوصيات مع ويتماشى المعاصرة العالمية
 .سورية في المنشود الزراعي

 واالعتمادية الجودة نظام تطبيق خالل من العلمية األبحاث سوية رفع.  
 مستقبليةوال الحالية المتطلبات لتالءم العلمية المؤسسات في واإلدارة التنظيم مستوى رفع 

 .الزراعي العلمي للبحث
 الزراعي العلمي البحث أنشطة تمويل مصادر وتنويع تطوير. 
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 إطار مثابةب لتكون  الزراعي العلمي للبحث الرؤية وواضحة فعالة وطنية سياسة وتطوير تبني 
رشادي مرجعي  لمية،الع الموارد استخدام وتنظيم تنسيق إلى ويؤدي بالشمولية يتصف وا 

 تقرير من منقولة والمقترحات )الصعوبات .الوطنية واالحتياجات األولويات نحو وتوجيهها
 (الخمسية للخطة الزراعة قطاع لجنة

 
 
 
 
 
 

 
 

 


