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 تقديم

 على جميع القطاعات االقتصادية وكان للقطاع ن الحرب الظالمة التي تعرضت لها سورية أثرت سلبا  إ 

 .الزراعية في أغلب المحافظاتبحوث الزراعي نصيبه حيث تم استهداف العديد من المراكز ومحطات ال

اركة للبحوث العلمية الزراعية بمش من عقد مؤتمرها العلمي الحادي عشر الهيئة تمكنتالرغم من ذلك وعلى 

ثر أا حثين التي سيكون لهبحاث العلمية وجهود الباعرض نتائج األلالمؤتمر بحثا ، حيث يهدف هذا  11

 الحقلية. لمحاصيلا زراعة تطويرو  يجابي على القطاع الزراعيإ

األشجار المثمرة والتفاح على وجه الخصوص والمحاصيل الحقلية  أصناف من العديدهذا وقد تم انتخاب 

 ما ومنها للمناطق البعلية واألخرى المروية المناطق لزراعة يصلح ما منها، 6102التي اعتمدت خالل عام 

 ناتللبروتي أساسي كمصدر البقوليات هميةأل ونظرا   .األخرى واإلجهادات واألمراض لآلفات متحمل هو

صنف ثل: م الجديدة األصناف بعض اعتمدت فقد سورية ودول المتوسط، في الغذائية بالعادات والرتباطها

 طرطوس،: يخصص للزراعة في محافظات حمص، 6تحت اسم سوري  ICGV 92022الفول السوداني 

صنف و  .%1990وصلت إلى  الزيت بنسبة وارتفاع ،%01 بلغت اإلنتاجية من عامة زيادة بنسبة الالذقية

ومن جهة  درعا. إدلب،: يخصص للزراعة في محافظات حلب، الحسكة، حماة، 1العدس تحت اسم إدلب 

خصص للزراعة في العروة : ي0تحت اسم سلمية  1صنف الذرة الصفراء غوطة مجتمع أخرى فقد تم اعتماد 

  سورية. في الحيوانية لقطاع الثروة المركز علفال مادة توفير في يساهم والذي التكثيفية

 وحيد صنفا  ( 0171) 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 نتحسي شأنها من التي

 ألساسيةا الزراعة لمناطق مناسبة محليا   المزروعة القطن أصناف من أفضل سالالت إلى مؤخرا   التوصل تم

 المكافحة طرق  اتباع وتم. %09-1 من تتراوح اإلنتاجية في بزيادة والرقة والحسكة وحماه الزور دير في

 كما. الكيميائية المكافحة تكلفة من فقط %11 تعادل بتكلفة الهكتارات فآال على القطن آلفات الحيوية
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 بلغ فقد) لالتحالي من آالف لعدة يصل ما سنويا   تجري حيث لألقطان التكنولوجية المواصفات مراقبة تمت

 (.6106 لعام تحليل 17111 عن يزيد وما تحليل 71111 عن يزيد ما/ 6100/ لعام التحاليل عدد

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

 وتوزيعها إكثارها بهدف/ 6100/ ل. س. عام مليون  6191 تقديرية بقيمة األساس بذار من طن 017 كمية

 ربذا من كمية تحضير عام كل في ويتم ،6106 لعام طن 011 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 العمل البحثي الجاد فقد الحت في األفق بشائر العديد ونتيجة  لجهود الباحثين واستمرارهم في

 نافواألص األصول من العديد وهناك والسمسم. الشمس وعباد والشعير والطري القاسي القمح من الجديدة

 .مستقبال   لالعتماد المرشحة

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

 تعترض التي الصعاب تذليل كيفية ودراسة الخضار أنواع مختلف من األصناف لمئات اختبارات الهيئة

 يضاألب كالبصل محليا   المنتشرة األنواع من العديد بتحسين تقوم أن واستطاعت .الزراعات هذه تطوير

 .والبازالء والكوسا ليفلةالف 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

 سوريا يف القطف أزهار واقع دراسة تمت كما لإلجهاد. النباتات وتحمل اإلنتاجية تحسين في الطبيعية

 والتزينية لطبيةا النباتات أهم دراسة يتمو . بها للنهوض الحلول من المناسب واقتراح تراجعها أسباب وتحديد

كثارها وتوثيقها وجمعها آالف  ونشر ةبتربي الهيئة قامتو . فيها المؤثرة والعوامل الفعالة المواد وتحديد وا 
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ات كأحد إجراء النوعية وتحسين اإلنتاجية زيادة يحقق مما الحمضيات زراعة مناطق األعداء الحيوية في

 ويةالعض الزراعة قانون  إعداد في محوريا   دورا   ئةالهي لعبت وقد. المكافحة المتكاملة على الحمضيات

 .وملحقاته

 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 تياجلتقدير اح

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

 اية، وبرنامجسق زمن لري وتحديدشبكات ا تقييم الهيئة، وبرنامج تجارب على باالعتماد المائي واالحتياج

 والحد اراألمط مياه من االستفادة طرق  عن باستمرار يتم البحث كما المياه. قساوة الفعال، وبرنامج المطر

 أبحاث أن كما .المجال هذا في جيدة وسيلة والسدات المياه حصاد تقنيات توفر حيث التربة انجراف من

 .كثب متابعتها عنتتم  النباتي والغطاء الحراجية الثروة

 من بيرة ومتنوعةك بثروة سوريا وتتميز والحيواني النباتي شقيه تكامل دون  الزراعي اإلنتاج دورة تكتمل وال

 القت يالت الشام بالد في نوعها من الفريدة العواس أغنام ومنها المحلية، وخصوصا   الزراعية الحيوانات

 خاصة قطعانو  بإنتاج الحليب، خاصة قطعان عمل البحثي عنال ُأنتج بحيث تحسينها وتم متزايدا   اهتماما  

 الحليب من لرأسا مستوى إنتاجطورت الهيئة  .التوائم من توالدها مستوى بتطور تتميز وكليهما اللحم، بإنتاج

 التوأمية داتالوال ونسبة ،الشامية األبقار قطعان في الوالدات نسبة زيادة من تمكنت كما الجبلي، الماعز لدى

 التأخر من تقليللل مبكرة تربوية برامج في اإلبل بكرات وأدخلت ،الحليب إلنتاج المخصصة العواس أغنام في

 الزراعية خلفاتالم من االستفادة إمكانية بينت التي الدراسات من العديد وأنجزت .الجنسي لديها البلوغ بموعد

 .والمردود الكلفة صعيد على مبشرة والنتائج الحيوانات تغذية في

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

 .  رمزية بقيمة الحكومية والجهات
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استطاعت المجلة السورية للبحوث العلمية الزراعية التي تصدرها الهيئة الحصول على اعتراف العديد من 

ا وتحجز لنفسها مكانا  مميزا  بين المجالت الدورية المحكمة العالمية والعربية جامعات القطر وأن تثبت جدارته

 والمحلية على الرغم من حداثتها.

 أنها كما. نباتي نوع/ 1111/ من أكثر جغرافيتها تنوعا  فريدا  يضم   بتنوع وريةتتمتع سمن جهة أخرى 

 والحمص عدسوال والشعير الحلبي والفستق وزوالل من الزيتون  النباتية األنواع من للعديد األصلي الموطن

 منها االستفادةو  وحفظها بصيانتها يقوم لمن احتاجت للتهديد المعرضة الثروة الكثير، وهذه وغيرها والقمح

 األنواع ذهه على المحافظة هي سامية بمهمة الهيئة اضطلعت لذلك الوراثي، والتحسين التربية برامج في

كثارها مجمعات الوراثية ال إنشاء وتم الوراثية المصادر من الكثير وتوثيق بجمع قامت فقد ،منها واالستفادة وا 

. لوراثيا البنك في النباتية المدخالت من كبير عدد حفظ وجرى والخضار، والمحاصيل المثمرة لألشجار

كثار مدخل، 101 عن يزيد ما تقييم تم كما  ختباراتاال واجراء الجمع لمتابعة إضافة مدخل 101 قرابة وا 

 .الحيوية

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 ها إلى شروطإكثار  يحتاج التي السيما النباتات، من العديد

 )نباتات( نباتية مادة إلنتاج الالزم الوقت اختصار يتم كما. والفيروسات األمراض من خالية نباتات انتاج

لة ات المسؤو المورثبعض  وفي هذا المجال تمكنت الهيئة من عزل محسنة من حيث إنتاجها كما  ونوعا .

 واستنساخها للجفاف الشعير أصناف تحمل عن المسؤولة مرغوبة في النباتات كالمورثةعن بعض الصفات ال

 إلكثار إضافة. الموجودة وراثيا   المعدلة المنتجات عن لكشففي مجال ا العمل ويستمر. استثمارها بهدف

 .باالنقراض المهددة النباتية األنواع بعض وصيانة

ئة وتدميرا ، وكما باقي المؤسسات تأثرت الهي 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 
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كل ما في وسعها لدعم القطاع الزراعي بكل جوانبه اإلنتاجية والتنموية، إيمانا  منها بأن القطاع الزراعي  تبذل

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

لب د العاملة، والذي يوفر حاجات الطبما تحتاجه، وهو القطاع الذي يوفر فرص عمل للنسبة األكبر من الي

 االستهالكي ألبناء المجتمع.

لوم استثمار الطاقات البشرية العلمية والفنية في مجال الع إلىالهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية  تهدف

من أهمية البحث العلمي الزراعي تكإن  الزراعية وتسخيرها لخدمة القطاع الزراعي في شتى التخصصات.

استخدام األساليب الفنية الحديثة في اإلنتاج والقيام ببحوث زراعية ذات نوعية عالية وتطبيقية، تساهم  في

متمثلة ال . وعلى الرغم من الصعوباتض التكاليفيفي تحسين نوعية المنتجات والمحافظة على الموارد وتخف

سعار مستلزمات أارتفاع و لزراعي، ضعف التسويق او ، في موجات الجفاف المتكررة وتفتت الحيازات الزراعية

ن قبل فإن جهودا  كبيرة تبذل ماإلنتاج بشكل ملحوظ،  كميات م في خفضسهمما ي اإلنتاج الزراعي وغيرها

الباحثين والفنيين وجميع الكادر العامل في الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية لالرتقاء بمستوى البحث 

اط أصناف استنببرامج واستراتيجيات تعمل على  طاع الزراعي، من خاللالعلمي، مما يساهم في تطوير الق

جديدة من مختلف المحاصيل الزراعية تتيح زيادة اإلنتاجية لتأمين الطلب المتزايد عليها سواء  للسوق المحلية 

سبية والبحث والتي لها ميزة ن ،واالهتمام بالمحاصيل الزراعية المالئمة للظروف المناخية البيئية ،أو للتصدير

 إضافة لالهتمام بالمحاصيل ذات االحتياج المائي القليل وتحسين ،عن محاصيل جديدة تالئم البيئة السورية

لى بحوث والتركيز ع، وترشيد استخدام مدخالت اإلنتاج وتحسين نوعية المنتجات الزراعية اإلنتاج تقانات

ول هندسة الوراثية وتطبيق نتائجها ونشرها في حقلاإلنتاج الحيواني واالهتمام ببحوث التقانة الحيوية وا

لريفية ا المزارعين والمربين، مما يسهم في زيادة دخل المزارع، وتحسين مستوى معيشته، وتحقيق التنمية

 .ةالسوري ةالعربي الجمهوريةالشاملة في  والزراعية

 
 العامالمدير                                                             
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 :مقدمة أوال :
تعتبر التنمية الزراعية الجزء األهم من عملية التنمية المستدامة في سوريا وغايتها اإلنسان حاضرا          

هم واجبات هذه التنمية أن تضمن نموا  زراعيا  يتوازن مع ضغط النمو السكاني والمتطلبات أ ومستقبال  و 
ر الزراعية المالئمة لمختلف أنواع الزراعات المنتشرة في حوض البحالمتزايدة وتتميز سورية بتنوع البيئات 

ي حاجة االستهالك بما يلب األبيض المتوسط إضافة إلى التنوع في اإلنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني
 المحلي والتصنيع والتصدير.

دمات ل تقديم الختسعى الحكومة في سورية إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد الزراعية من خالو 
التعليم  -اإلرشاد  –مشاريع التنمية الريفية  –استصالح األراضي  -المساعدة )البحوث العلمية الزراعية 

توفير الغراس المثمرة والحراجية ......( واالستثمارات الحكومية وتحسين ظروف  -التأهيل والتدريب –
قطر في ي بما يتناسب مع أهداف التنمية المستدامة في الاإلنتاج واالستثمار الزراعي بشقيه النباتي والحيوان

من الغذاء الذي يلبي متطلبات األمن الغذائي والصناعات الوطنية ، وتشغيل اليد  يتحقيق القدر الكاف
العاملة، وتحقيق فائضا  للتصدير. ولكن في نفس الوقت توجد هناك تحديات تواجه تطور القطاع الزراعي 

 من تطبيقات البحث العلمي ومن خالل التعاون مع الوزارات األخرى ذات العالقة. والتي تتطلب المزيد
ال تزال الموارد األرضية تعاني من الكثير من التحديات كتعرض بعض أجزاء األراضي لفقدان الخصوبة 

لى إ والتملح والتلوث والتدهور نتيجة الظروف المناخية الطبيعية من جفاف وقلة الهطوالت المطرية إضافة
العامل البشري وعمليات التكثيف الزراعي وعدم االلتزام بالدورات الزراعية المناسبة وبالتالي انخفاض 

تعيق  الزراعية إلى حدود وتفتت الحيازاتاإلنتاجية، مما يتطلب إعادة استصالح هذه األراضي وتأهيلها 
 االستثمار والمكننة وعدم اتخاذ خطوات جادة للحد من هذه الظاهرة.

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

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

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

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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 :لزراعـة في سورياالعامة ل االستراتيجياتثانيا : 
 :سوريا حسب وزارة الزراعة بما يلي تتمثل األهداف العامة لقطاع الزراعة في

 .تحقيق األمن الغذائي وتوفير حاجة االستهالك الوطني من السلع الغذائية الحياتية -0
لمحافظة واواالستثمار االقتصادي المرشد لها، ( أرض، مياه، غابات، مراعي)استدامة الموارد الطبيعية  -6

 عليها من التدهور واالستنزاف والتلوث.

 تسويق المنتجات الزراعية. -3
 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  -5

 القطاعات األخرى.
خالل  نم البحث الزراعيومهامها بتطوير  العامة للبحوث العلمية الزراعية أهداف الهيئةحددت وقد 

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

قامة  اإلنتاج والمحافظة على الموارد الطبيعية الزراعية وتطويرها، وتطوير القدرات الفنية والعلمية للباحثين، وا 
عالقات علمية وشراكات مع مراكز البحوث الزراعية العربية والدولية واألجنبية ومع كافة الجهات العلمية 

 الزراعية، وتنفيذ مشاريع بحوث متطورة وخاصة في مجاالت السورية والجهات المستفيدة من نتائج البحوث
بحوث التقانات الحيوية والري الحديث والجفاف واإلنتاج الحيواني ومواصفات المنتجات الزراعية والزراعة 
العضوية، وربط البحوث الزراعية مع أجهزة التخطيط واإلرشاد الزراعي والفالحين والقطاع الخاص بما يمكن 

تتوفر ذا و هع بتطبيق نتائج البحوث الزراعية وربطها مع التنمية الزراعية واالقتصادية الشاملة. من التسري
طيط وتنفيذ علمية قادرة على تخ، وأطر التابعة لهامراكز في اللدى هيئة البحوث الزراعية بنى تحتية متعددة 
 .يفيةطاع الزراعي والتنمية الر الق تكاللمش المطلوبة الحلولاألنشطة البحثية بروح الفريق وصوال  إلى 

 :الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية محاور البحث العلمي في –ثالثا  
  :إدارة بحوث الموارد الطبيعية

  الزراعية.اإلدارة المتكاملة والمستدامة للموارد الطبيعية لألغراض 

  راعيةزيادة اإلنتاج الزراعي من خالل تحسين كفاءة استخدام المدخالت الز.  

  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.ستخدام األسمدة ترشيد وتحسين كفاءة ا 

  والمراعي.تنمية وتطوير الغابات والمناطق الحراجية 

  الطبيعية.استخدام النمذجة الرياضية في إدارة الموارد 

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

  تقديم الخدمات الفنية اإلرشادية في مجال إدارة وترشيد استخدامات الموارد الطبيعية من
 .خالل تقديم حزمة تكنولوجية متكاملة للفالحين والمزارعين

 :المحاصيل بحوث إدارة

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

  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 علالمؤسسة العامة إلكثار البذار بنويات األصناف المعتمدة تزويد
 .المزارعين

 القطن: بحوث إدارة

  القطن.استنباط أصناف جديدة مالئمة لمناطق زراعة 

  المعتمدة.تزويد المؤسسة العامة إلكثار البذار بنويات األصناف 

  القطن.المكافحة المتكاملة لمحصول 

 ة.نالمكنزراعية المناسبة لمحصول القطن بما فيها المعامالت ال  

 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
 ية.الصحالناحية 

  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.تفادة منها في برامج واالس

  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 إدخال أنواع وأص  .تأقلمهاناف جديدة وا 

  الفيروسية.تزويد المشاتل باألصول واألصناف الموثوقة الخالية من األمراض 

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

 الحيوانية:حوث الثروة إدارة ب 
  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

 نتاج الزراعي النباتي والحيواني واالستخدام األمثل للموارد الزراعية.اقتصاديات اإل 

 .إدارة المزارع والتسويق الزراعي 
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 .تقييم المشاريع ودراسات الجدوى 

 .تحليل السياسات الزراعية 

  الفقر. وتمكين المرأة الريفية والحد منالتنمية الريفية 

  ديد تطبيق وتبني التقانات الزراعية وتحمن خالل  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: 

  الزراعية الغذائية.تحديد جودة إنتاج المنتجات 

 .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 

 قتصادية التباينات الوراثية للنباتات اال التوصيف الجزيئي وتحديد البصمة الوراثية ودراسة
 الهامة )القمح وأشجار الفاكهة والخضار والنباتات الطبية والنباتات الرعوية(.

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

 اقتصاديا   اإلكثار الخضري الدقيق للعديد من األنواع النباتية الهامة. 

  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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 :واألقسام المستقلةلإلدارات  بحثيةالخطط التنفيذ  رابعا :
 :5102 عام والمنفذة المخططة والتجارب والبحوث الدراسات عددو  التنفيذ نسب

 نسب التنفيذ % عدد األبحاث المنفذ عدد األبحاث المخطط مجال البحث

 7191 11 71 بحوث وقاية النبات

 7997 611 691 بحوث المحاصيل

 9291 11 12 بحوث الثروة الحيوانية

 9290 061 069 ةبحوث البستن

 72 069 021 بحوث الموارد الطبيعية

 2197 66 11 بحوث القطن

 1692 11 19 بحوث الدراسات االقتصادية واالجتماعية

 9292 61 69 بحوث األصول الوراثية

 9191 11 11 بحوث تكنولوجيا األغذية

 91 11 11 بحوث التقانات الحيوية

 8885 818 303 مجموعال
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 :هيئةال في العلمي البحث على المالي اإلنفاق واقع خامسا :
مليون  ***حوالي  6102بلغت الميزانية االستثمارية للهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية للعام المالي 

 ل.س موزعة كما يلي:
)ليرة( 7102لعام للهيئة توزع الميزانية االستثمارية يبين جدول   

 %نسبة التنفيذ الباقي اإلنفاق اداالعتم اسم المشروع
 * 0 0 0 أراضي

نشاءات ومرافق  8.695 27391397 2608601 00000000 مباني وا 
 74.489 10969600 32030400 43000000 آالت ومعدات

 * 0 0 0 وسائل نقل وانتقال
 88.05 1194960 8805040 10000000 عدد وأدوات وقوالب

 97.185 197000 6803000 7000000 أثاث ومعدات مكاتب
 * 0 0 0 ثروة حيوانية
 99.907 315868 340684132 341000000 نفقات تأسيس
 95.052 9103135 174869865 184000000 رواتب وأجور

 92.005 49171962 565828038 615000000 المجموع
 

 7102 لعام الهيئة في (إدارية–فنية-بحثية)العاملة  القوى  سادسا :
 :الصفةالفني بحسب البحثي و كادر توزع ال 1-1

 العدد التوصيف
 390 باحث

 57 مساعد باحث أول
 507 مساعد باحث

 533 قائم باألعمال معاون 
 311 حملة ماجستير غير موصفين
 765 مهندسين غير موصفين

 :توزع العاملين في الهيئة حسب الحالة التعليمية -1-4
 العدد الشهادة
 397 دكتوراه  
 503 رماجستي

 3010 إجازات جامعية
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 حسب االختصاص جامعيةتوزع العاملين الحاصلين على اإلجازات ال -1-5
 العدد الشهادة

 585 هندسة زراعية
 53 اقتصاد
 39 حقوق 

 50 كهرباء ومكانيك
 05 هندسة مدنية
 56 طب بيطري
 300 أخرى

 1143 المجموع

 حسب االختصاص: )المراحل فوق الثانوية( هدمعتوزع العاملين الحاصلين على شهادة  -1-1
 العدد اسم المعهد
 8 معهد إحصاء
 375 معهد زراعي
 56 معهد بيطري
 35 معاهد هندسية
 59 معهد تجاري

 379 أخرى
 391 المجموع

 ة:ثانويتوزع العاملين الحاصلين على شهادات ال -1-7
 العدد الشهادة

 378 ثانوية عامة
 6 ثانوية تجارية
 08 ثانوية بيطرية
 95 ثانوية زراعية
 30 ثانوية صناعية

 35 أخرى
 324 المجموع

 :التعليم األساسيالعاملين الحاصلين على شهادات  -1-6
 العدد الشهادة

 3395 إعدادية وما دون 
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 :7102أهم المنجزات العلمية في الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية لعام  - بعا  سا
 :بحوث الموارد الطبيعية إدارة -2-0

 وهي كما يلي: %22ونسبة التنفيذ  073والمنفذ  028عدد البحوث 
دراسة االحتياج المائي وتأثير الكثافة النباتية على إنتاجية الفول السوداني بإتباع طريقة الري بالتنقيط 

 61سقايات بلغ  /هـ بعدد1م 01167الري بالتنقيط  المحصول استهلكفي محطة بحوث المختارية بحمص: 
 %011وزيادة بالمردود عن الشاهد  %1191سقاية وبتوفير بمياه الري مقارنة مع الري السطحي التقليدي 

سم  61سم على المسافة  01طن/هـ ومن حيث مسافات الزراعة تفوقت مسافة الزراعة  02972حيث بلغ 
 طن/ه(. 01991-07911بطريقة الري بالتنقيط حيث بلغ مردود القرون على التوالي )

( % من 011-31-81تأثير اإلجهاد المائي في أشجار اإلجاص قيد اإلثمار عند مستويات مختلفة )
عاملة : حيث كانت الماالحتياج المائي الكامل باستخدام الري بالتنقيط في محطة بحوث المختارية بحمص

 6211طن/هـ مقابل  6171بلغ أفضل من بقية المعامالت المائية من ناحية مردود الثمار والذي  % 011
-91-011كما بلغ االستهالك الصافي للمعامالت ) %11كغ/هـ للمعاملة  6011و  %91كغ/هـ للمعاملة 

 -91/هـ وبلغت نسبة التوفير في مياه الري للمعاملة )1( م 1111 -1091 -1212(% على التوالي ) 11
و بلغت كفاءة استخدام المياه (% 6196-01على التوالي) %011(  % مع المعاملة الشاهد11

 (.1917-1912-1911(% على التوالي) 11-91-011للمعامالت)
 (7102-7107: )الالذقية، السدات الجبلية على حصاد المياه وضبط االنجراف في المنطقة الساحلية تأثير

  نفذت تقنيات الســـدات والبحيرات الجبلية في مناطق ريف
ــاء  6106_ 6112الالذقيــة خالل الفترة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  06إذ تم إنشــ

سدة: الخنزورية، خرايب سالم، القطلبة، المنيزلة، ديروتان، 
ــبـاحيـة، اليمـامة، عرامو،  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ جورة المـاء، المزار، الريم، الصــ

 المعصرة. 

 ــــع تم ــ ــ ــ ــــع تم وضــ ــ ــ ــ ــ  لمحافظة الرقمي االرتفاع نموذج وضـ
 الجبلية . السدات مواقع عليه موضحا الالذقية

 دد سعة تخزين وع تم تحديد مواصفات السدات الجبلية من
 المستهدفين والمحاصيل الزراعة.

 تم تحديد الوردات المطرية تم تحديد المعطيات المطرية 

 الوسطية الشهرية لسلسلة عشر سنوات لألعوام
 على مستوى الحوض الساكب.0911-0997

 

 

لالذقية لمحافظة ا نموذج االرتفاع الرقمي
 بليةموضحا عليه مواقع السدات الج
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  الذقية متر لمحافظة ال 11تم تحديد أحواض السدات المائية باستخدام نموذج االرتفاع الرقمي دقة
وتحديد اتجاه الجريان السطحي ونقاط تجميع الجريان وحسبت مساحات المساقط والميول 

الطبوغرافية وأطوال الجريان. كما درست الخصائص الهيدروغرافية ألحواض السدات )طول 
، ميل المسقط الوسطي، الواردات الوسطية 6المجرى كم، ميل المجرى الطولي، مساحة المسقط كم

( وذلك باستخدام 1، سعة التخزين ألف م1، معامل الجريان التقريبي، الجريان السنوي م1السنوية م
كما تم تحديد معامل  11111:  0نظام المعلومات الجغرافي والمخططات الطبوغرافية مقياس 

 الجريان السطحي التقريبي لكل مسقط والواردات السنوية حسب معدالت األمطار لعشر سنوات.

 

 

 

 

 

 
 ليل نتائج مراقبة حجوم التخزين وتحديد كميات الجريان السطحي الواردة على مناطق التخزين. تم تح

ة  إذ تم  حساب كميات الفقد في السدات من خالل التبخر من سطح الماء الحر لكل سطح سد 
ومراقبة التخزين لقياس الفقد عن طريق التسرب في الجدران والمائدة. فقد بلغت أعلى نسبة للفقد 

في سدة المزار وهذا يتعلق بعمق التخزين ومسطح السدة  %6في سدة المنيزلة وأدني قيمة  1%
 المائي.

  لالستعماالت المنزلية والري التكميلي. حيث بلغت مساحة  1م 0011111تم استجرار أكثر من
منزل. كما قامت  161هكتار وأكثر من  122األراضي المروية من السدات والبحيرات حوالي 

المفيضات للسدات الجبلية بتصريف الحجوم الزائدة، عدا سدات عرامو والمنيزلة حيث كانت جميع 
 غلب السدات عليها مجاري ينابيع صغيرة فقد احتفظتأ كون لعملت و سعات التخزين أكبر من الوارد 

 الموسم.فترة  طيلةبالمياه 

 

 اتجاه الجريان مساقط السدات الجبلية
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 الطبيعية المراعي لتطوير بالسويداء المنطقة الهامشية في الجريان وتنظيم المائية المساقط هيدرولوجيا
 (7103-7102تطبيقي: )السويداء،  نموذج

  أخذت عينات التربة وقياس الرطوبة الوزنية المخزنة في التربة وحساب متوسطاتها لموقعي شنيرة والعانات
 .6102حتى شهر آذار 

 م الجريان السطحية وتنظي تم رسم المخطط الرقمي الشبكي واالرتفاعات لمنطقة دراسة هيدرولوجيا المياه
 لتطوير المراعي في المناطق الجافة وشبه الجافة حيث تم اختيار جزء من منطقة صلخد.

  سنوات على  01تقدير كمية الواردات المطرية السنوية حسب خطوط تساوي المطر المحدد لمتوسطات
رتفاع الرقمي لمنطقة على نموذج اال  GISاألقل، ومساحة كل منطقة مطرية محددة ومقاسة باستخدام 

 الدراسة.

 

  تقدير كمية الجريان السطحي السنوي لمنطقة الدراسة من خالل تحديد قواعد البيانات المستنبطة من
 مخططات تصنيف درجات االنحدار وقوامها ومتوسطات الواردات المطرية ومساحة كل منطقة مطرية.

 راسة ورتب المسيالت المائية وحساب مساحة تصنيف األحواض الساكبة لكل مجرى مائي في منطقة الد
 كل منها وتقدير الواردات المطرية لكل حوض.

 

 

 

 

 

 

 

 (حجارةبال مدعمة متسلسلة ترابية( كونتورية حواف) شنيرة موقع ( مغلقة كونتورية حجرية حواف) العانات موقع

 الدراسة موقع ارتفاعات مخطط 
 

  المائية المسيالت رتب تصنيف 

 المدروسة للمنطقة

 الساكبة األحواض هيدروغرافيا
 المدروسة ةللمنطق
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نتاج أشـــجار التفاح متابعة تمت ً(:7102-7104)الســـويداء،  تأثير تقانات حصـــاد المياه على نمو واا
ــاوي الرطوبة الوز ، و %06و 9قراءات رطوبة التربة على معامالت البحث للميول  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــم مخطط تسـ ــ ــ ــ ــ ــ نية رسـ

ــم  ــ ــتخدام نظام المعلومات الجغرافي 6102_6101و 6101_6101المخزنة في التربة للمواســ ــ ــ ،  GIS باسـ
 المخطط بحس الطبوغرافية الميول ، حيث تراوحترسم مخطط تساوي الميول الطبوغرافية لمنطقة البحثو 

 .%01 إلى 7 بين الكونتوري
م ذات ( 1،1،2) ، والمقاسم%06 ميل ( ذات0،6،1مقاسم كما يبين المقاسم ) ستة إلى البحث موقع ُقس 
 دون ) الشاهد مع مباشرة الكونتورات على الدائرية نصف الحجرية الجدران . تم استخدام تقنية%9 ميل

  تقنيات(.
      (متر 1 ، 1 ، 6 أقطار 1)  التقنية قطر: معامالت البحث: المعامالت الرئيسية

 (% 06 ،9 ميل 6الطبوغرافي ) الميل المعامالت الثانوية:
    مكرر خط كل الشاهد / يعتبر إلى إضافة 1 المكررات عدد
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :تمت دراسة وتحليل نتائج البحث فتبين ما يلي 
 أقطار ولكافة % 9 بالميل مقارنة % 06 الميل على التربة في المخزنة الرطوبة ازدياد -

 %01,  6692التوالي  على السنوي المتوسط وكان التقنيات

 .الميول كافة على متر 6 بـ مقارنة متر 1 األقطار على المخزنة الرطوبة نسبة يادازد -

 أقطار لكافة المياه حصاد معامالت على ملحوظ للتربة وبشكل الوزنية الرطوبة ازدياد -
 % 1 الشاهد وعلى % 61 التقنيات على سنوي كمتوسط بلغت حيث بالشاهد مقارنة الجدران

 .%06 بالميل مقارنة %9 الميل عند الشاهد على ربةالت رطوبة في نسبي ازدياد -

 
 
 
 

 البحث موقع في والمكررات المعامالت توزع البحث مقاسم وتوزع الجريان اتجاه
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زرعة: الم مستوى  على التكميلي للري  المياه توفير على المنازل أسطح من المياه حصاد تأثير دراسة
 : )7103-7102)السويداء، 

موقع متر عن سطح البحر وتخطيط  0011تحديد موقع البحث في قرية حوط بالسويداء على ارتفاع  -
متر مربع مع األشجار إلعطاء ري تكميلي من حصاد المياه على  671البحث على سطح بمساحة 

 مستوى المزرعة.

الج مسقط مع ،تقسيم معامالت البحث / ثالثة مقاسم أو مساقط بمساحات متساوية  / مسقط بيتون  -
 .مسقط من البالط العادي ورسم مخطط التجربة، باالسفلت زيرو

 

 

 

 

 
 

نتاج أشجار الزيتون في موقع صمنديل )الالذقية، ت تأثير  (:7108-7104قانات حصاد المياه على نمو واا
  تم وضع نموذج االرتفاع الرقمي لمحافظة الالذقية وتحديد موقع الدراسة عليه صمنديل 

 اعتبارا  من   تم الحصول على المعطيات المناخية للموقع لسلسلة زمنية تزيد على عشر سنوات
)هطول مطري، حرارة الهواء، المعدل اليومي للتبخر(، وهي تعتبر كافية  كمؤشرات عن  6101حتى 6110

 الطبيعة المناخية لمنطقة الدراسة.

 حوط قرية في البحث موقع

 
  -1 باالسفلت، معالج -6 بيتون،-0) البحث معامالت

 (شاهد-1 عادي، بالط

 عالقة رطوبة التربة بأقطار التقنيات

0

10

20

30

م3قطر  م2قطر  شاهد

ىًمتوسطاتًالرطوبةًالمخزنةًفيًالتربةًعل
معامالتًالبحث

%9ميل 

%12ميل 

 التربة في المخزنة الرطوبة متوسطات
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  تم من خالل المسح الطبوغرافي لمنطقة الدراسة ورسم حدودها وخطوط الكنتور لها تحديد الصفات
إلى  %1فة تعقيد وأن ميولها تتراوح بين الضعيالطبوغرافية للموقع، فتبين أن طبوغرافية الموقع متوسطة ال

 .%7المتوسطة 
 على مغلقة حجرية ثالث سدات إنشاء يتم األول الموقع يتم في إجمالي من مقسمين تم أخذ 

 متسلسلة. دائرية نصف حجرية جدران وفي الثاني مباشرة الكونتورات
ً

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 تقنية  6قطعة ) 01لغ عدد القطع التجريبية اختير تصميم القطع المنشقة لهذه التجربة، حيث بx 
مكررات(، وتم تحديد القراءات المطلوبة للبحث )الواردات المطرية، رطوبة التربة،  x 1متباعدات  1

 معامل الجريان السطحي، كمي ة المواد المنجرفة(. 

  ي ُحددت مساحات الشرائح بين الحواف وكمية الواردات المطرية والجريان السطحي السنو
( وكذلك متوسط الرطوبة الوزنية المخزنة في التربة 6102-6101، 6101 -6101للموسمين )

وصل إلى تم التوقد  للموسمين، وسيتم استكمال النتائج النجراف التربة الزراعية خالل الموسم المقبل.
 النتائج التالية:

o  ل الجريان.ازدياد كفاءة الجريان السطحي بتناقص مساحة المسقط المائي وتناقص طو 
o  تعمل الحواف الحجرية الكونتورية على تهدئة سرعة الجريان السطحي بغض النظر عن المتباعدات

 .% 19بينها بنسبة تزيد عن 
o  م. 01و 61م أكبر كمية جريان تلتها  11أعطت المتباعدات 
o  م. 01و 11م مقارنة بـ61ازدادت قيم الرطوبة المخزنة في التربة على المتباعدات 
o الرطوبة المخزنة في التربة على كافة المتباعدات بين الحواف وبشكل متجانس مقارنة بالشاهد.  ازدياد

وتعمل الحواف الكونتورية على فرش المياه بين الشرائح بشكل متجانس وتتيح للتربة امتصاص أكبر كمية 
 ممكنة.

ًصمنديلًموقعًفيًالمائيًالحصادًياتتقنًتوزيع

 بالالذقية

ًلصمنديًموقعًفيًالمائيًالحصادًتقنياتًتوزيع: 

 بالالذقية

 الحجريةًالكونتوريةًالحواف(: 45الشكل)
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o ف والشاهد مقارنة بالحوا أعطت تقنية األقواس الحجرية المتسلسلة أفضل النتائج من حيث رطوبة التربة
كون األقواس المتسلسلة تركز الجريان السطحي مباشرة عند المجموع الجذري لألشجار ووصلت إلى أكثر 

 .%61من 

o  71إلى أكثر من  61ترفع تقنيات الحواف الكونتورية واألقواس المتسلسلة قيمة الواردات من %. 

o  اغلب األراضي الزراعية ذات الميول المختلفة.يمكن تعميم تقنيات الحواف الحجرية واألقواس على 
 

 : وأثرهما في إنتاجية الزيتون  دراسة مقارنة لنظامين مختلفين إلدارة التربةبحث 
كم شمال شرق مدينة حمص على ارتفاع  01أجريت الدراسة في محطة بحوث المختارية، الواقعة على بعد 

راثة المختلفة في إنتاجية أشجار الزيتون، في حقل م عن سطح البحر، بهدف دراسة أثر معامالت الح 111
سنة عند بدء التجربة، وطبقت على األشجار معاملتي حراثة  01زيتون صنف أبو سطل عمر أشجاره 

)حراثة واحدة في الموسم بعد القطاف، دون حراثة( مع شاهد )حراثة تقليدية(، إضافة لمعاملتي ري ناقص، 
 من قيمة حوض التبخر، ومعاملة دون ري. % 11ومن قيمة حوض التبخر  % 21

كانت المعطيات المناخية للموقع مالئمة لزراعة أشجار الزيتون من حيث الحرارة المعتدلة واإلضاءة الجيدة 
. وكانت تربة الموقع طينية القوام، كثافتها الظاهرية وسعتها الحقلية مقبولة،  صيفا  والبرودة المناسبة شتاء 

ا فكان منخفضا . وكانت فقيرة المحتوى من اآلزوت المعدني وجيدة المحتوى من أما معدل الرشح فيه
الفوسفور والبوتاسيوم القابلين لإلفادة، ومنخفضة إلى متوسطة المحتوى من المادة العضوية. ازداد إنتاج 

ضل هي األفضل، وأعطت معاملة الحراثة الواحدة أف %21الثمار عند تقديم مياه الري وكانت المعاملة 
إنتاج للثمار. وزاد متوسط طول الطرود الحديثة مع تقديم مياه الري، وكانت معاملة الحراثة الواحدة والمعاملة 
دون حراثة أفضل مقارنة مع الحراثة التقليدية بالنسبة ألطوال الطرود. وأعطت معاملة الحراثة الواحدة أفضل 

 .وزن وأفضل حجم للمائة ثمرة مقارنة مع باقي المعامالت
 أشجار نم الناتج الزيت ونوعية النباتية المؤشرات بعض في الحراثة ونظام الزراعية المسافة بحث أثر
 حمص محافظة في( صوراني صنف) الزيتون 

أجريت هذه التجربة في محطة بحوث المختارية في حمص، لمعرفة تأثير المسافة الزراعية ونظام الحراثة 
، وطبقت ثالث معامالت للمسافة الزراعية: 6101مزروعة سنة في نمو غراس الزيتون صنف صوراني ال

م. وطبق أسلوبان للحراثة أحدهما دون حراثة نهائيا   7×7م، إضافة لمعاملة الشاهد  1×1، و1×1، 1×1
 21واآلخر تجرى فيه حراثة واحدة في الخريف بعد انتهاء موسم النمو، كما طبقت معاملتان مائيتان للري 

(. بينت النتائج أن تطبيق معامالت الحراثة أو Aحوض التبخر الدائري )كالس  من قيمة % 11و %
معامالت الري لم يؤد ِّ إلى إحداث أي فرق معنوي في كل من: ارتفاع الغرسة، قطر الساق، أطوال الطرود 

عاملة مالحديثة، سماكة الطرود الحديثة. بينما أدى اختالف المسافة الزراعية إلى زيادة أطوال الطرود في 
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م(، ولم يؤثر اختالف المسافة الزراعية في  1×1، و1×1، 1×1م( مقارنة بباقي المعامالت )7×7الشاهد )
 كل من: ارتفاع الغرسة وقطر الساق وسماكة الطرود الحديثة.

 نتيجة لطينيةا التربة انجراف على البقولية للمحاصيل الكنتورية بالزراعة المنحدرة الترب تغطية بحث أثر
 العالية:  المطرية بالشدات السطحي المياه قتدف

، منها ما هو متعلق بطبيعة األمطار  التربة بالمياه انجرافهناك العديد من العوامل المؤثرة في معدل 
،  المنطقة يةبطبوغراف، ومنها ما هو متعلق  التربة نفسها وتركيبها، ومنها ما هو متعلق بطبيعة الهاطلة 

لية وقد بينت الدراسات األو  ومنها ما هو متعلق بالنشاط البشري ، ومنها ما هو متعلق بالغطاء النباتي
 16من مياه االنسيال تذهب للوديان والبحر هدرا وان كمية انجراف التربة تصل ل  %61لموسمين فقط أن 

 من نفس االراضي المهملة الجرداء. ه/طن 
ــيـة ينخفض هـذان الرقمـان الى حوالي  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ للميـاه الجارية  %7-6كمـا تبين انـه بـالمعـامالت الزراعيـة واألرضــ

 سنة وهي العمليات الزراعية الهادفة لصيانة التربة. /ه/طن  0- 1016المهدورة والى 
 المشـــكل اتيالنب بالغطاء ذلك وربط ونوعا   كما   التربة من الفاقد وتقدير االنجراف يهدف البحث إلى دراســة

ــــول زراعة نتيجة ــافات بينية مختلفة بين الخطوط  البازالء محصـ ــ على خطوط توازي خطوط الكونتور بمســ
ــوية التي يمكن أن تحد من  ، وعلى نفس الميل ــ ــتخدام خطوط التســ ــ ــــب طريقة للزراعة باسـ بغية معرفة أنســ

ــــر الغذائية وتعطي أكبر كمية من الغلة ، حيث تم تقدير  االنجراف المائي للتربة وتخفض من فقد العناصــ
 – البوتاس – الفوســـفور – اآلزوت"  التربة من للنباتات الضـــرورية المغذيات من التربة والفاقد من الفاقد
ــ العضوية ، وكذلك تم تقدير التغير الحاصل  المادة ــ ــ ــ ــ ــ ــ + SO  +ˉ ,  K4,PO ,4لـ

4ˉ , NH3pH ,No  وقد
 %11أكثر من  من عنصـــر اآلزوت و %11القياســـات والتحاليل الكيميائية فقدان حوالي تبين من خالل 

ــيوم من التربة وكذلك فقد ما يزيد عن  ــ ــفور والبوتاســ ــ ــ ــــري الفوسـ ــائد  9من عنصــ ــ ــ طن/هكتار تربة قوامها السـ
على  ةطيني أما األسلوب الزراعي األفضل للحد من االنجراف المائي للتربة فكان زراعة المحاصيل البقولي

سم مما يقلل انجراف  11سم وفق أثالم بارتفاع  71خطوط متقاربة موازية لخطوط الكونتور ويفصل بينها 
كما قلل انجراف المياه أسلوب الزراعة  %1عن الشاهد على مستوى ثقة  %6691التربة بفارق معنوي قدره 

سم وفق أثالم بارتفاع  11ينها للمحاصيل البقولية على خطوط متقاربة موازية لخطوط الكونتور ويفصل ب
وكان الفصـل بين المعاملتين الســائدتين  %1عن الشـاهد على مسـتوى ثقة  %6092سـم بفارق معنوي  11

هو كمية اإلنتاج فقد كانت الزراعة للمحاصيل البقولية على خطوط متقاربة موازية لخطوط الكنتور ويفصل 
كغ للدونم بفارق معنوي عن أصــغر غلة  711كبر بواقع ســم الغلة األ 11سـم وفق أثالم بارتفاع  11بينها 
ــتوى ثقة  %16992قدره  ــ ــ ــيل البقولية على  %1على مسـ ــ ــ حيث تعتبر بذلك الطريقة المثلى لزراعة المحاصــ

 .%11 -%61المنحدرات التي يتراوح ميلها بين 
 
 

http://www.arabgeographers.net/vb/forumdisplay.php?f=68
http://www.arabgeographers.net/vb/forumdisplay.php?f=68
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 الرملية: الترب إنتاجية على التربة محسنات إضافة بحث تأثير
بفارق  رةالعاشية تفوق إضافة السماد العضوي على كافة المعامالت عند ظهور الورقة أظهرت النتائج األول

إال أنه تراجع بعدها ليظهر تفوق الهيدروجيل عند  %1عن الشاهد على مستوى ثقة  % 11 قدره معنوي
ثمار حتى ما بعد العقد واإل %1على مستوى ثقة عن الشاهد  %67بفارق معنوي قدره والعقد بداية اإلزهار 

عن الشاهد  %02بفارق معنوي قدره  المعامالت تفوق مادة الحمأة على جميعتإال أنه تراجع مع القطاف ل
 .%1على مستوى ثقة 

 
  

 تأثير تقنية الزراعة الحافظة في أطوال جذور النباتات النجيلية والبقولية في منطقة االستقرار األولى:
األزهار  –يل البقولية )العدس( خالل موسم نمو النبات )اإلنباتتأثير نوع الفالحة على أطوال جذور المحاص

النضج(: لنوع الفالحة تأثير واضح على أطوال جذور العدس في مراحل نموه كافة حيث انه وفي مرحلة  –
اإلنبات لوحظ أن طول الجذور لمعاملة الزراعة الحافظة مع الحرث العميق كانت أقصر من بقية المعامالت 

كانت معنوية. أما في مرحلة اإلزهار فكانت أطوال الجذور في معاملتي الزراعة التقليدية أطول والفروقات 
منها في معاملتي الزراعة الحافظة حيث تعمل زيادة تعمق الجذور على زيادة امتصاص الماء والعناصر 

بي أما في الرطو الغذائية فضال عن الزيادة التي تنعكس على سرعة النمو وبالتالي تقليل ضرر اإلجهاد 
 مرحلة النضج استمرت الفروق بين أطوال الجذور لمعاملتي الزراعة التقليدية والحافظة.

 –تأثير نوع الفالحة على انتشار جذور المحاصيل البقولية )العدس( خالل موسم نمو النبات )اإلنبات
ث مراحل نموه كافة حي النضج(: إن  لنوع الفالحة تأثير واضح على انتشار جذور العدس في –اإلزهار 

انه وفي مرحلة اإلنبات لوحظ أن أطوال الجذور لمعاملتي الزراعة التقليدية كانت أطول منها في معاملتي 
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الزراعة الحافظة والفروق كانت ظاهرية أما في مرحلة اإلزهار فكانت أطوال الجذور العرضية في معاملتي 
عة الحافظة والفروق كانت معنوية حيث تعمل زيادة تعمق الزراعة التقليدية أطول منها في معاملتي الزرا 

الجذور على امتصاص الماء والعناصر الغذائية فضال عن الزيادة التي تنعكس على سرعة النمو وبالتالي 
تقليل ضرر اإلجهاد الرطوبي  أما في مرحلة النضج لم تكن هناك فروق بين المعامالت كافة ولكن كان 

 الزراعة تأثير على انتشار الجذور حيث كانت اقل من المعامالت بدون  حرثللحرث العميق في نوعي 
اإلزهار  –تأثير نوع الفالحة على وزن جذور المحاصيل البقولية )العدس( خالل موسم نمو النبات )اإلنبات

النضج(: إن لنوع الفالحة تأثير على أوزان جذور العدس في مراحل نموه كافة حيث انه وفي مرحلة  –
نبات لم تكن هناك فروق معنوية بين أوزان جذور لكافة معامالت التجربة أما في مرحلة اإلزهار فقد اإل

توقفت معاملة الحرث العميق مع الزراعة التقليدية معنويا على كافة المعامالت من حيث وزن الجذور واقل 
 للجذور كانت في معاملة وزن للجذور كان في معاملة الزراعة الحافظة وفي فترة النضج كذلك اقل وزن 

 الزراعة الحافظة  
)تتبع التلوث بالنترات والنتريت والرصاص عبر السلسلة الغذائية في محافظة طرطوس حتى  بحث

 (: اإلنسانوصول هذه الملوثات الى جسم 

ضمن نفس المواعيد المصممة ألخذ  الصبوحية( –سنون  تل-كفرفومن موقع ) )البندورة(الثمار  أخذت
مرفأ ي وحدة المخابر المركزية ف مديرية)المشاركة ت وتم تحليلها في المخابر المختصة و مع الجهات العينا
( و لوحظ في عينات الثمار تواجد للنترات و النتريت في كافة العينات للموعد االول في الموقعين سطرطو 
ة العينات الفصل المطري( لكافكفرفو ( و خلوها من موقع الصبوحية في الموعد الثاني ) نهاية  –سنون  )تل

بينما موقع تل سنون سجل وجود النترات والنتريت في بعض العينات و خلوها في البعض اآلخر. يتم تحليل 
في الموعدين في مديرية المخابر المركزية بمرفأ طرطوس وكانت  المأخوذةعنصر الرصاص لكافة العينات 
 .عالميا المسموح بهانتائج الرصاص ضمن الحدود 

بعد طبخ  %71-11فقدان للنترات بنسبة تصل من  و %011 ت بنسبةافقدان للنتر  األوليةبينت النتائج  
 دقائق./ 1العينات العشوائية لمدة /

عينات المياه التي تم تحليلها تجاوزت نسبة النتريت الحد المسموح به حسب  من %71بينت النتائج أن 
 (.PPM 1910 )< المواصفة القياسية السورية لمياه الشرب

من عدد عينات البندورة التي تم تحليلها تجاوزت نسبة النتريت الحد المسموح به  %11بينت النتائج أن 
 حيث ال يسمح بوجودها(  PPM 1حسب المواصفة القياسية السورية )

لمسموح امن عينات المياه التي تم تحليلها لم تتجاوز نسبة النترات الحد  %011وضحت نتائج التحاليل أن 
 (.01PPM) ولمياه الري (01PPMبه حسب المواصفة القياسية السورية لمياه الشرب )

 .(01PPMمن عينات البندورة التي تم تحليلها لم تتجاوز نسبة النترات الحد المسموح ) %011تبين أن 
 .(1296PPM) وأعلى قيمة (197PPMدلت نتائج تحليل التربة أن أقل قيمة لتركيز النترات كانت )
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 " .Solanum elaeagnifolium Cavدراسة بيئية جزيئية لنبات الباذنجان البري 
 Solanumنبات الباذنجان البري للطرازين الوراثيين لالتوصيف الجزيئي في هذه الدراسة  يتم    

elaeagnifolium Cav. باستخدام التقانتين المنتشرين في البيئة السورية ISSR-PCR  +SSR-PCR. 
التعقيم السطحي لبذور كل  من الطرازين الوراثيين لهذا النبات، وثالثة أصناف من الباذنجان المزروع.  تم     

ثم ُزرعت البذور الُمعق مة سطحيا  كل  على حده، في ثنيات ورقة اإلنبات  داخل علب إنبات بالستيكية 
ر أربعة مكررات لكل نوع من أنواع البذور. تم  ترطيبه ب بإحكـام، ا بالماء المقط ر، وأُغلقـت العلشفافة، وُحض ِّ

 ثم وضعت على طاولة في غرفة نمو  في شروط اإلنبات.
لة وفقا  لما أشار إليه  CTABبطريقة  DNAتم  عزل الـ     ( 1984وزمالؤه ) Saghai-Maroofالمعد 

استخدام جهاز  المعق م.   تم   TEفي محلول   DNAمع إجراء بعض التعديالت الطفيفة. ثم أذيب الـ
Power Wave XTM (BIO-TEK Instruments, Inc.)   لتقدير كمية الـDNA  .وتحديد نقاوته

(. تم  التقدير النوعي على هالمة اآلغاروز. وتم 1982وزمالؤه،  Maniatis) DNAوتم  حساب تركيز الـ 
 حتى تاريخ اليوم تم الحصول . وقد تم  اختبار اثنا عشر بادئةISSR-PCR  +SSR-PCRتطبيق التقانتين 

وفقا  لـ  PCRعليها من الهيئة العامة للطاقة الذرية في سورية. ويتم  إجراء تفاعل البلمرة المتسلسل 
Williams ( مع بعض التعديالت. ُحفظت العينات على درجة الحرارة1990وزمالؤه ) وذلك  منخفضة

غاروز وتحديد الحجم الجزيئي للحزم الناتجة.أما الناتجة عن التضخيم على هالمة األ DNAلفصل حزم الـ 
  جديدة مستمرة. تجارب اختبار بادئات تبالنسبة للدراسة البيئية فلم يتم البدء بالتجارب الخاصة بها. وما زال

 

 البحوث.اإلدارة المركزية ومراكز  في 6102للعام  :عدد العينات المحللة وعدد التحاليل

 المحافظة

 المجموع النبات سمادال المياه التربة

 تحليل عينة تحليل عينة تحليل عينة تحليل عينة تحليل عينة

 11873 2871 0 0 11873 2871 0 0 0 0 المخبر المركزي

 938 322 0 0 0 0 90 10 848 312 المخبر حماه

 2173 497 640 256 0 0 32 8 1501 233 المخبر حمص

 2137 454 0 0 0 0 0 0 2137 454 المخبر حلب

 15820 2752 6957 1549 0 0 0 0 8863 1203 المخبر السويداء

 8348 1102 0 0 0 0 32 3 8316 1099 المخبر طرطوس

 14218 2303 3795 767 170 22 295 61 9958 1453 المخبر الالذقية

 55507 10301 11392 2572 12043 2893 449 82 31623 4754 المجموع
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 :إدارة بحوث المحاصيل -7-2
 .%3282ونسبة التنفيذ  783والمنفذ  785عدد البحوث 

 –واقع الخطتين التنفيذيتين )الشتوية  2014-2015يعكس التقرير السنوي إلدارة بحوث المحاصيل للموسم 
الصيفية( والتي وضعت للمساهمة في إيجاد الحلول العلمية للمشاكل التي تعيق اإلنتاج الزراعي للمحاصيل 

اإلدارة والتي تسعى جميعها إلى زيادة كمية ونوعية اإلنتاج في وحدة المساحة بالوسائل التي تعمل عليها 
 وكانت أهم المنجزات على النحو التالي: المختلفة.

 األصناف المعتمدة: -أ
يخصص للزراعة في محافظات حمص، : 2تحت اسم سوري  ICGV 92022صنف الفول السوداني  -1

 طرطوس ، الالذقية.
 يخصص للزراعة في العروة التكثيفية.: 1تحت اسم سلمية  3ة الصفراء غوطة مجتمع صنف الذر  -2
 درعا.، محافظات حلب، الحسكة، حماة، إدلبيخصص للزراعة في : 5صنف العدس تحت اسم إدلب  -3
 نتائج األبحاث المبشرة: -ب
 تشير نتائج تجارب الحقول االختبارية إلى ما يلي:: محاصيل الحبوب -1
  القاسي: القمح -

 تجارب الحقول االختبارية: 
 دراسة أداء سالالت القمح القاسي المبشرة والمتفوقة في تجارب مقارنة الغلة المنفذة فيهدف التجربة: 

رقاد لومقاومتها لللظروف البيئية  تهامئوتحديد مدى مال محطات البحوث العلمية من الناحية اإلنتاجية
ية، وتحملها لألمراض واآلفات الحشر ا من الزراعة إلى اإلسبال والنضج، واالنفراط، ومعرفة طول فترة نموه

ودراسة مواصفاتها المظهرية والتكنولوجية، ومالئمتها للزراعة المروية والبعلية في منطقتي االستقرار األولى 
    وتعريف المزارعين بالسالالت الجديدة والتقانات المطبقة في تنفيذ التجارب. والثانية،

عدة سالالت متفوقة في تجارب الحقول االختبارية ليتم متابعة اختبارها في الموسم  تم انتخابائج: النت
 القادم موزعة على المناطق البيئية وفق مايلي:

 الزراعة المروية:
 حماة. ،حمص ،قرحتا: أماكن التنفيذ

 7لم تتفوق إال على الشاهد شام بالمقارنة مع الشواهد في موقعي حمص وحماة، بينما 11101تفوقت الساللة دوما 
 6106 -6100في محطة بحوث قرحتا، ونحن في صدد إعداد تقرير العتمادها، مع العلم أن نتائج الموسم 

وفق وهي أيضا  ساللة مبشرة من الموسم السابق  10166، ثم تلتها الساللة دوما الراهنةمفقودة بسبب الظروف 
 : الجداول التالية
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 _ مركز بحوث حمص:

 الغلة كغ/هـ الشواهد -الساللة قم الساللةر

 7027 11101دوما  2

 7012 7شام  7

CV% 0191  

L.S.D 079691 

 _ مركز بحوث حماة:

 الغلة كغ/هـ الشواهد -الساللة رقم الساللة

 2160 11101دوما  2

 2160 10166دوما  6

 1911 7شام  7

CV% 0096  

L.S.D 0019 

 _ محطة بحوث قرحتا:

 الغلة كغ/هـ الشواهد -الساللة الساللة رقم

 1171 9بحوث  1

 1121 11101دوما  2

 1779 7شام  7

CV% 0191  

L.S.D 191  

 :منطقة االستقرار األولى
 يحمول. ،الغاب ،حمص: أماكن التنفيذ

حمص وفق أعلى شاهد في مركز بحوث ب زيادة في الغلة الحبية مقارنة 17012الساللة دوما  أبدت
 :دول التاليالج

 الغلة كغ/هـ الشواهد -الساللة رقم الساللة

 2111 17012دوما  1

 2670 17617دوما 9

 2611 7بحوث 7

CV% 0191  

L.S.D 016197 
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 :الجدول التاليوفق  لم تتفوق أي من السالالت على الشواهد في مركز بحوث الغاب

 الغلة كغ/هـ الشواهد -الساللة رقم الساللة

 1217 7بحوث 7

 1617 0دوما 1

 1012 9شام  0

CV% 61 

L.S.D 011991 

 :منطقة االستقرار الثانية
 حلب. -حماة -ازرع :أماكن التنفيذ

 ( في محطة بحوث ازرع2، 1، مع تميز للساللتين رقم )1لم يالحظ تفوق أي ساللة على الشاهد دوما
 :كما يبين الجدول التالي

 غلة كغ/هـال الشواهد -الساللة رقم الساللة

 6172 1دوما  9

 6110 0671أكساد  1

 6166 11127دوما  2

CV% 6196 

L.S.D 11691 

وفق  في مركز بحوث حماة 0الشاهد شامب زيادة في الغلة الحبية قياسا  ( 17065دوما ) 6الساللة  أظهرت
 :الجدول التالي

 الغلة كغ/هـ الشواهد -الساللة رقم الساللة

 1171 11127دوما  2

 1111 1شام 0

 1176 0671أكساد  1

CV% 01 

L.S.D 71999 

 :القمح الطري 
 تجارب الحقل االختباري: 

لمنفذة في االحقول االختبارية المبشرة والمتفوقة في تجارب  القمح الطريسالالت  أداءدراسة  هدف التجربة:
رقاد لومقاومتها لف البيئية للظرو  تهامءوتحديد مدى مال محطات البحوث العلمية من الناحية اإلنتاجية
الحشرية,  واآلفاتوتحملها لألمراض اإلسبال والنضج,  حتى واالنفراط, ومعرفة طول فترة نموها من الزراعة
ولى متها للزراعة المروية والبعلية في منطقتي االستقرار األءودراسة مواصفاتها المظهرية والتكنولوجية, ومال

  . والثانية
 القامشلي. -الغاب -حلب -حماة -حمص -زرعإ :أماكن التنفيذ -
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تم انتخاب عدة سالالت متفوقة في تجارب الحقول االختبارية ليتم متابعة اختبارها في المواسم  النتائج: -
 القادمة موزعة على المناطق البيئية وفق مايلي:

 منطقة الزراعة المروية: 
 ئج كما يلي:نفذت التجارب في مواقع قرحتا وحمص وحماة، وكانت النتا

( 1كغ/ه( على الشاهد )شام  1711( إنتاجيتها )11111دوما  (تفوقت السالالتمحطة بحوث قرحتا :  -
( إنتاجيتها 1بحوث -01شام-01كغ/هـ( تفوقا معنويا وتفوقت على الشواهد  )بحوث  6677إنتاجيتها)

(إنتاجيتها 11111 دوما-11171كغ/ه( على التوالي، وتفوقت السالالت )دوما  1117-6976-6910)
-6976(  إنتاجيتها )1بحوث  – 1شام -01كغ/ه(على التوالي على الشواهد )شام  1617-1011)

 كما يلي:وكانت النتائج  كغ/ه( على التوالي،6677-6910
 الغلة كغ /هـ الشواهد –الساللة 
 1711 11111دوما 
 1617 11171دوما 
 1011 11111دوما 

 1117 01بحوث
 6976 01شام 
 6677 1شام 
 6910 1بحوث

c.v % 02 
l.s.d 111 

كغ/ه( على الشاهد )بحوث  1717( إنتاجيتها ) 11171تفوقت السالالت )دوما مركز بحوث حمص:  -
( إنتاجيته) 1كغ/ه( تفوقا معنويا في حين أنها تفوقت ظاهريا على الشاهد)شام 1671( إنتاجيتها )01

 – 1كغ/ه( على الشاهدين )شام  1691( إنتاجيتها)11111ا كما تفوقت الساللة )دوم كغ/ه( 1111
 يلي: ( وكانت النتائج كما 1بحوث 

 الغلة كغ /هـ الشواهد –الساللة 
 1717 11171دوما 
 1691 11111دوما 

 1111 1شام 
 1671 01بحوث 

c.v % 01 
l.s.d 0020 
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(  إنتاجيتها 18007ما دو -78058دوما -5مركز بحوث حماة : تفوقت السالالت )إيكاردا  -
( إنتاجيتها 30شام -8كغ/ه( على التوالي على أفضل الشواهد)بحوث 7800-7101-7035)
 كغ/ه(على التوالي وكانت النتائج كمايلي:  7000-7306)

 الغلة كغ /هـ الشواهد –الساللة 
 1111 6إيكاردا 

 1111 11171دوما 
 1107 11111دوما 

 1111 1بحوث 
 1012 01بحوث 

c.v % 00 
l.s.d 926 

 : )زراعة بعلية( منطقة االستقرار األولى -
 نفذت التجارب في مواقع حمص والغاب وحلب، وكانت النتائج كما يلي:

كغ/ه( على كافة السالالت ، وتميزت  7169إنتاجيته ) 6مركز بحوث حمص: تفوق الشاهد دوما   -
 1908-7000-7388تاجيتها )(  في إن78570دوما -78787دوما-18331السالالت )دوما 

 كغ/ه( على التوالي وكانت النتائج كمايلي : 
 الغلة كغ /هـ الشواهد –الساللة 
 1011 11001دوما 
 1111 11111دوما 
 1911 11611دوما 

 1129 2دوما 
c.v % 991 
l.s.d 106 

أفضل كغ/ه( على  1955( إنتاجيتها )78850مركز بحوث الغاب: تفوقت السالالت )دوما   -
( وكانت إنتاجيتها 18331) دوما  كغ/ه( وتميزت الساللة 1935( إنتاجيتها )6الشواهد)بحوث

 يلي:  كغ/ه( وكانت النتائج كما 1608)
 الغلة كغ /هـ الشواهد –لساللة  

 1967 11171دوما 
 1211 11001دوما 

 1907 2بحوث 
c.v % 69 
l.s.d 7075 
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 :بعلية( )زراعةمنطقة االستقرار الثانية  -
 درعا )إزرع( وحماة وكانت النتائج كما يلي:  قعينفذت التجارب في مو 

-1)دوما  على الشاهدين كغ/ه(، 5855) إنتاجيتها (3576)أكساد ة الساللتفوقت مركز بحوث درعا:  -
 (61170كغ/ه( على التوالي تفوقا معنويا، وتفوقت الساللة )دوما  5053-5131( إنتاجيتها )5دوما 
(، وأيضا تفوقت 5)دوما ( ومعنويا على الشاهد1)دوما  على الشاهد كغ/ه( ظاهريا 5510يتها )إنتاج

 يلي:  على الشاهدين، وكانت النتائج كما كغ/ه( 5551( إنتاجيتها )3571)أكساد  الساللة
 الغلة كغ /هـ الشواهد –الساللة 

 6166 0612أكساد 
 6711 21111دوما 
 6761 0611أكساد 

 6101 1دوما 
 6170 6دوما 

c.v % 199 
l.s.d 111                                                                                                                                                                 

 كغ/ه( 0537-0860) ( إنتاجيتهما61175دوما -3319)أكساد تان السالل تفوقتمركز بحوث حماة:  -
كغ/ه( على التوالي وكانت  5505-5585( إنتاجيتها )1دوما -5على الشاهدين ) دوما  ،على التوالي
 :يلي النتائج كما

 الغلة كغ /هـ الشواهد –الساللة 
 1121 0019أكساد 
 1601 21117دوما 

 6717 6دوما 
 6717 1دوما 

c.v % 61 
l.s.d 0671 

 :الشعير 
 :)سالالت مبشرة( تجارب الحقول االختبارية -
تبين في التحليل و ، والسلمية،(السفيرة)زرعت في مراكز بحوث درعا محطة ازرع، وحماه، حلب  

 اإلحصائي المشترك للمواقع وجود فرق معنوي في تفاعل السالالت مع الموقع.
من في الغلة الحبية  كانتا( L7003 ،T7012ساللتين ) تبين النتائج أن مركز بحوث درعا )ازرع(: -
تفوق معنويا  في  6، ويالحظ أن الصنف فرات6الشاهد المعتمد لمنطقة االستقرار الثانية الصنف فرات فئة

، 1الغلة الحبية على األصناف المعتمدة )عربي أسود، وعربي أبيض، وعربي أبيض محسن، وفرات
 (. 5وفرات
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، C6955 ،M6568 ،R6367وجود أربع سالالت ) تشير النتائج إلىمركز بحوث السلمية:  -
T7012 )فرق معنوي مع األصناف )عربي أسود، وعربي أبيض، وعربي أبيض محسن،  ال يوجد
على األصناف المعتمدة  0(، ويالحظ تفوقا  معنويا  للصنف فرات9، فرات5، وفرات6، فرات0وفرات

 (. 6، وفرات1)عربي أسود، وعربي أبيض محسن، وفرات
كغ/هـ( بالمقارنة مع 3099أعلى غلة حبية ) IC 12-10: أعطت الساللة (السفيرة) بحوث حلب مركز -

فروق معنوية مع السالالت  لم تظهركغ/هـ(، وبدون فروق معنوية،  978) 6أعلى الشواهد فرات
 .األصناف المعتمدة

ق على األصناف كغ/هـ( وتفو  3660أعلى إنتاجا  حبيا  ) R6367مركز بحوث حماه: أعطت الساللة  -
(، وتماثلت مع ست سالالت  5، وفرات1، وفرات0المعتمدة )عربي أسود، وعربي أبيض محسن، فرات

(226-6 ،IC 12-10 ،L 7003 ،S 6664،T 6669 لعدم وجود فروق معنوية ) كما في فيما بينها ،
 جدول النتائج التالي:

 المواقع

 
الطراز 

 الوراثي

ةحما حلب )السفيرة( السلمية ازرع  

الغلة 

 الحبية
 الترتيب

الغلة 

 الحبية
 الترتيب

الغلة 

 الحبية
 الترتيب

الغلة 

 الحبية
 الترتيب

210-18 2880 bcde 10 0 f 19 793 ab 15 3340 Ab 3 

226-10 2921 bcde 9 954 bcd 9 773 ab 18 2333 Cde 16 

226-6 2943 bcde 7 823 bcde 14 936 ab 3 2773 Abcd 10 

C 6955 2588 cdef 16 1005 abcd 7 724 b 20 2388 Cde 14 

IC 12-
10 

2868 bcde 11 0 f 20 1099 a 1 3056 Abc 6 

IC 12-

4 
3021 bcd 6 710 cde 16 880 ab 7 2356 Cde 15 

L 7003 3071 abc 5 931 bcd 10 732 ab 19 3365 Ab 2 

M 
6568 

2814 bcde 13 1028 abcd 5 817 ab 12 2448 Bcde 12 

R 6367 2926 bcde 8 1019 abcd 6 927 ab 5 3660 A 1 

S 6664 2833 bcde 12 926 bcd 11 873 ab 9 3160 Abc 4 

T 6669 2638 bcde 15 684 de 17 888 ab 6 3140 Abc 5 

T 7012 3133 abc 3 1046 abcd 4 798 ab 14 2460 Bcde 11 

عربي 
 أسود

2069 f 20 844 bcde 12 878 ab 8 2075 De 19 

عربي 

 أبيض
2778 bcde 14 1094 abc 3 775 ab 17 2819 Abcd 9 

عربي 
أبيض 

 محسن

2456 ef 18 823 bcde 15 852 ab 10 1600 E 20 

1فرات  3113 abc 4 1335 a 1 785 ab 16 2296 Cde 17 

1فرات  2463 def 17 513 e 18 934 ab 4 2435 Bcde 13 

2فرات  3578 a 1 827 bcde 13 958 ab 2 2946 Abcd 7 

7فرات  2103 f 19 1104 ab 2 848 ab 11 2271 Cde 18 

9فرات  3161 ab 2 994 abcd 8 800 ab 13 2823 Abcd 8 
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 محصول الحمص:  -2
 كغ/ه( في اإلنتاج الحبي قي 3088) Flipos-44كغ /ه( و  3011) 6508تم تفوق الساللتين 

( % 56.9،  53.8كغ/ه( بنسب زيادة بلغت ) 875) 1الحقل االختباري سنة أولى على الشاهد غاب 
 على التوالي.

 الفول:محصول  -3
بمكررين  RCBDزرعت التجربة في مراكز بحوث حماة وحلب وفق تصميم القطاعات العشوائية الكاملة 

 1301رية حيث أعطت غلة قدرها في صفة الغلة البذ  HBP/SOD/2008، 3وتفوقت الساللتان م.ف
 . 3-كغ.هكتار  0350 3على الترتيب مقارنة مع الشاهد حماة 3-كغ.هكتار 1050، 
 محصول الشوندر السكري:  -4

تقييم بعض المعامالت الكيميائية في الصفات اإلنتاجية والنوعية لجذور صنفين )وحيد "أظهرت نتائج 
 5031/5037" للموسمين  خالل الفترة ما بعد القلع Beta vulgaris Lومتعدد( من الشوندر السكري 

تدني جميع المؤشرات النوعية المدروسة طردا  مع طول فترة بقاء الجذور بعد القلع في  5037/5036و 
العراء ولجميع األصناف المدروسة وفي العروتين، مع مالحظة أن التدني كان أعلى في العروة الشتوية 

 ية، والذي يعزى لتباين ظروف التخزين وخاصة درجات الحرارة.مقارنة  مع العروة الخريف
تؤكد النتائج على ضرورة توريد الجذور فورا  بعد القلع للحصول على الريعية االقتصادية لزراعة هذا 

 المحصول.
 تجارب المعامالت الزراعية: -5

 محصول القمح:
 :في منطقة االسـتقرار األولىالقاسي على إنتاجية القمح  ومواعيد الزراعة تأثير معدالت البذار -

 المعامالت:
كانون الثاني حتى  0: متأخرD2كانون األول،  02تشرين الثاني حتى  02: مبكر D1مواعيد الزراعة: -

 كانون الثاني. 02

 .011، 521، 511 :هـكغ/ معدالت بذار -

 .0دوما، 9شام، 00بحوثأصناف:  -
 .راعية في الغابتم زراعتها في مركز البحوث العلمية الز 

 وتبين النتائج حسب الجدول التالي:
كغ/هـ  000مع معدل البذار  3األول( مع الصنف دوما كانون 37-3تفوق تفاعل موعد الزراعة المبكر)

فات مع موعدي الزراعة، كما ثامع كافة الك 33معنويا  في الغلة الحبية على كافة تفاعالت الصنف بحوث
، 33على بحوث 3مع كافة الكثافات، وتفوق الصنف دوما األولفي الموعد  9تفوق على تفاعل الصنف شام 

  كما في الجدول التالي: ( على الترتيب%5، 39بالغلة الحبية وبزيادة قدرها ) 9وشام
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 Dموعد الزراعة 
معدالت البذار 

P 

 Vاألصناف 

1 2 3 

1 

1 3154 3586 3565 

2 3412 3232 3500 

3 3119 2990 3931 

2 

1 2895 3688 3690 

2 2764 3676 3887 

3 2922 3672 3840 

 3044c 3474b 3735a متوسط األصناف

  3448 3388 متوسط المواعيد

 3412 3412 3430 متوسط الكثافات

L.S.D.5% أقل فرق معنوي 

V D P 

125.8 104.9 102.6 

V.D V.P D.P 
134.7 172.8 128.7 
V.D.P 

 
235.6 

C.V.5% مل االختالف معا  5 
 

 الثانية:في منطقة االسـتقرار القاسي تأثير معدالت البذار على إنتاجية القمح  -
  المعامالت:

 ؟0(، والصنف دوما35350،  13585لساللتين )ا -
 كغ/هـ(. 500، 370، 300) بذارالمعدالت  -
 تم زراعتها في مركزي البحوث العلمية الزراعية في حماة. 

اثية ال يوجد فرق معنوي في الغلة الحبية في تفاعل الطرز الور حصائي للغلة الحبية بأنه يبين التحليل اإل
كغ/ه(، واحتل تفاعل الصنف 500-370-300( مع معدل البذار)0)الساللتين المبشرة والصنف دوما

ة من كغ/ه(، وال يوجد فرق معنوي بين الطرز الوراثي 1655المرتبة األولى ) 300مع معدل البذار  0دوما
 كما هو واضح في الجدول التالي:أخرى، جهة، وبين معدالت البذار المدروسة من جهة 

 Vالوراثية  الطرز

P كغ/ه رمعدالت البذا متوسط الطرز  

 200 150 100 الترتيب الوراثية

1 3655 3728 4567 3983 2 

2 2936 3355 3260 3183 3 

3 4672 4522 3926 4373 1 

 3918 3868 3754 ارمتوسط معدالت البذ

 

 1 2 3 الترتيب

 L.S.D.5%أقل فرق معنوي  
V P V×P 

1129 473 1154 

 C.V.5% 12معامل االختالف 
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 ( للتسميد األزوتي ومستويات من الري. 1ودوما 11استجابة صنفي القمح الطري )بحوث -
 :ةمستويات من السماد األزوتي التاليخمس وتشمل  معاملة السماد اآلزوتي:

N0 (%300بنسبة  اإلضافة) أي حسب الموصى به  المعادلة السمادية 
N1  57مستوى أعلى من الموصى به بنسبة % 
5N  70مستوى أعلى من الموصى به بنسبة % 
0N  57مستوى أقل من الموصى به بنسبة % 
1N  70مستوى أقل من الموصى به بنسبة % 

 اج المائي الكلي سيتم تطبيق أربع نسب من االحتي معامالت الري:
R0  )معاملة بدون تطبيق الري / بعل ( 
R1   من االحتياج المائي  %00تطبيق 
R2   من االحتياج المائي  %66تطبيق 
0R  من االحتياج المائي %300تطبيق 

 النتائج: 
 في مجال االحتياج المائي ونظام الري:

 االحتياج المائي:
 ألصناف والمستويات المائية ما يلي:بلغ االحتياج المائي الصافي والكلي حسب ا

 من الماء المتاح: % 70( عند %300المستوى المائي األول ) -
 /هـ.0م 1306االحتياج الكلي :  -/هـ  0م 0559االحتياج الصافي : 

 (:%300( من المعاملة المائية األولى )% 66المستوى المائي الثاني ) -
 /هـ.0م 0101الكلي : االحتياج  –/هـ 0م 0368االحتياج الصافي  

 (:%300( من المعاملة المائية األولى )%00المستوى المائي الثالث ) -
 /هـ.0م 5880االحتياج الكلي :  –/هـ0م 5565االحتياج الصافي : 

 المستوى المائي الرابع شاهد بدون ري: -
 /هـ.0م 5103االحتياج الكلي : -/هـ  0م 5103االحتياج الصافي : 

 نظام الري:
/ه ـومعدل 0( م657(: بلغ عدد السقايات ثالثة: معدل السقاية النظرية )%300لمستوى المائي األول )ا -

 /هـ.0( م591السقاية الفعلية )
/هـ ومعدل 0( م116(: بلغ عدد السقايات ثالثة: معدل السقاية النظرية )%66المستوى المائي الثاني ) - 

 /هـ.0( م757السقاية  الفعلية )
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/هـ 0( م%550(: بلغ عدد السقايات ثالثة : معدل السقاية النظرية )%00لمائي الثالث )المستوى ا- 
 /هـ.0( م565ومعدل السقاية الفعلية )

 مجال الكفاءات والزيادة في المردود والمردود وعالقته بالصنف والمعاملة المائية: -
ـ(،باستهالك مائي صافي طن/ه 1.17، حيث بلغ متوسط وزن الحب )6الصنف األفضل هو الصنف دوما 

/هـ(، وكانت كفاءة استخدام مياه الري الصافية 0م 0535/هـ(، واستهالك مائي كلي )0م 0007قدره )
/هـ( وبلغت الزيادة في المردود عن 0كغ /م 0.99/هـ( ، وكفاءة استخدام مياه الري الكلية )0كغ /م 3.08)

/هـ( وكفاءة استخدام المياه 0كغ/م 0.67ة الصافية )(، وبلغت كفاءة استخدام المياه المستهلك%19الشاهد )
 /هـ(.0كغ/م 0.77المستهلكة الكلية )

(، حيث بلغ متوسط وزن %300المستوى المائي األفضل في مجال وزن الحب المستوى المائي األول )
 1306/هـ(، واستهالك مائي كلي )0م 0559طن/هـ( باستهالك مائي صافي قدره ) 7.56الحب فيها )

/هـ(، وكفاءة استخدام مياه الري 0كغ/م 3.03هـ(، وكانت كفاءة استخدام مياه الري الصافية الوسطية )/0م
( وبلغت كفاءة %70/هـ(، وبلغت الزيادة في المردود عن الشاهد )0كغ/م 0.95الكلية الوسطية لألصناف )

 0.71المستهلكة الكلية ) /هـ( وكفاءة استخدام المياه0كغ/م 0.61استخدام المياه المستهلكة الصافية )
 /هـ(.0كغ/م

طن/هـ(  1.75( ، حيث بلغ متوسط وزن الحب فيها )N2المستوى السمادي األفضل المستوى السمادي )
/هـ(، وكانت كفاءة استخدام 0م 0535/هـ(، واستهالك مائي كلي )0م0.07باستهالك مائي صافي قدره )
 3.01فاءة استخدام مياه الري الكلية الوسطية لألصناف )/هـ(، وك0كغ/م 3.09مياه الري الصافية الوسطية )

( وبلغت كفاءة استخدام المياه المستهلكة الصافية %55/هـ( وبلغت الزيادة في المردود عن الشاهد )0كغ/م
 هـ(.0كغ/م 0.07/هـ( وكفاءة استخدام المياه المستهلكة الكلية )0كغ/م 0.09)

مع المستوى  6ضل مستوى سمادي فهو الصنف دوما أما أفضل صنف مع أفضل مستوى مائي مع أف
طن/هـ، باستهالك مائي  6.59حيث بلغ متوسط إنتاجها   N2( مع المستوى السمادي%300المائي )

/هـ(، وكانت كفاءة استخدام مياه الري الصافية 0م 1306/هـ(، واستهالك مائي كلي )0م 0559صافي قدره )
/هـ( وبلغت الزيادة في المردود عن الشاهد 0كغ/م 3.3ه الري الكلية )/هـ(، وكفاءة استخدام ميا0كغ/م 3.53)
/هـ( وكفاءة استخدام المياه المستهلكة 0كغ/م 0.66( وبلغت كفاءة استخدام المياه المستهلكة الصافية )15%)

 N3( مع المستوى السماد %300مع المستوى المائي ) 6/هـ(، يليه الصنف دوما 0كغ/م 0.76الكلية )
 1306/هـ(، واستهالك مائي كلي )0م 0559طن/هـ، باستهالك مائي قدره ) 1.01لغ متوسط إنتاجها حيث ب

/هـ(، وكفاءة استخدام مياه الري الكلية 0كغ/م 3.37/هـ(، وكانت كفاءة استخدام مياه الري الصافية )0م
م المياه المستهلكة ( وبلغت كفاءة استخدا%50/هـ( وبلغت الزيادة في المردود عن الشاهد )0كغ/م 3.07)

 /هـ(.0كغ/م 0.57/هـ( وكفاءة استخدام المياه المستهلكة الكلية )0كغ/م 0.88الصافية )
 ومن خالل مناقشة النتائج نجد ما يلي :
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 .30على الصنف بحوث  6تفوق ظاهري للصنف دوما 
 ( على المستويات المائية.%300تفوق معنوي للمستوى المائي األول )

 (.N3,N4( على المستويات السمادية )N2توى السمادي )تفوق معنوي للمس
 يزداد مردود الحب بزيادة المياه المقدمة إلى حد ما في ظل ظروف التجربة.

 محصول الشعير:
في منطقة االستقرار   دراسة تأثير معدالت البذار ومواعيد الزراعة في إنتاجية بعض طرز الشعير -

 الثانية:
  المعامالت:

 ، 6669(، والساللة 6، فرات0)فراتصنفي : ثيةطرز الوراال -
    .6حبة/م 111، 111، 111معدل البذار: ، 5ك 37، 5ك 3، 3ك 3مواعيد الزراعة: -

 تم زراعتها في مركز البحوث العلمية الزراعية في درعا محطة ازرع، وحلب )موقع سفيرة(.
جد فرق الطرز الوراثية مع المواقع، كما و بين التحليل اإلحصائي للغلة الحبية وجود فرق معنوية في تفاعل 

معنوي في تفاعل األصناف مع الموقع، ويبين المخطط التالي انه في موقع ازرع تفوق الموعد األول في 
( على بقية مواعيد الزراعة المدروسة، أما في موقع السفيرة لم يوجد فروق معنوية بين 3ك3كانون األول )3

 كافة مواعيد الزراعة.
 

 
 
 بالنسبة لتأثير الطرز الوراثية المدروسة في الغلة الحبية فيبين المخطط التالي ما يلي: أما

، أما في موقع السفير لم 6على الصنف المعتمد فرات 0والصنف فرات 6669في ازرع تفوقت الساللة 
 لى.المرتبة األو  6669يوجد فروق معنوية بين الطرز الوراثية الثالث المدروسة، واحتلت الساللة 
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أما بالنسبة لتأثير الكثافة النباتية في الغلة الحبية فلم يكن هناك فروق معنوية بين كافة الكثافات النباتية 
 المدروسة، مما يدل على عدم الجدوى االقتصادية في زيادة الكثافة النباتية.

  

 
 

 االستقرار الثانية: مقارنة معدالت بذار مختلفة لألصناف المعتمدة لمحصول الشعير في منطقة -
، 7فرات ، عربي أبيض محسن،عربي أسود، عربي أبيض،6فرات)أصناف  9: أصناف الشعير المعامالت:

 كغ/هـ 611، 011، 011معدل البذار: (،  WI-tad،9، فرات7فرات، 1فرات
 تم زراعتها في مركزي البحوث العلمية الزراعية في درعا )محطة ازرع(، حماه. 
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ي تفاعل ف فرق معنوي في الغلة الحبيةالمشترك لموقعي الزراعة بأنه ال يوجد صائي التحليل اإلح بين
مع  وراثيةالطرز ال، وال يوجد فروق معنوية في تفاعل معدالت البذار مع الطرز الوراثية في موقعي الدراسة

 :ما يلي يبين الجدول التاليو  الكثافة النباتية،
 011كغ/هـ( وبدون فروق معنوية مع كثافتي ) 3569غلة حبية ) كغ/ه أعلى 011الكثافة النباتية  أعطت 
واحتل الصنف عربي أبيض المرتبة األولى في الغلة الحبية وتفوق على صنفي عربي ، كغ/هـ( 611، 

 WI-tadالطراز الوراثي كما يبين الجدول أن أفضل التفاعالت في الغلة الحبية هو تفاعل ، 7أسود، وفرات
 كافة التفاعالت.كغ/ه(، بدون فروق معنوية مع  1617) 6حبة/م 011ة الكثافة النباتيمع 

تأثير األصناف ومعدل البذار والتفاعل بينهما على متوسط الغلة الحبية لموقعي ازرع وحماه في موسم 
7105-7102 

 أصناف
 معدل البذار كغ/هـ

 الترتيب المتوسط
011 150 200 

 a 1 4075 3947 4266 3691 عربي أبيض

 WIT-tad 3616 4257 3678 3998 2 aتدمر

 a 3 3968 2867 2920 3145 6فرات 

 a 4 3851 4192 3894 4139 عربي ُمَحسن

 a 5 3738 3155 3699 3203 1فرات 

 ab 6 3518 3890 3566 3759 9فرات 

 abc 7 3352 2883 3051 2660 1فرات 

 bc 8 2977 3743 3426 3386 عربي أسود

 bc 9 2865 3718 4150 4125 7فرات 

  3487 3569 3445 المتوسط

  6 0 3 الترتيب

 محصول الجلبان:
 :2تأثير مواعيد الزراعة ومعدالت البذار على إنتاجية  صنف الجلبان حلب -
 .تم زراعتها في مركز البحوث العلمية الزراعية في درعا محطة ازرع  
 المعامالت:  
بتاريخ  D2والموعد الثاني  01/0/6102بتاريخ  D1ول مواعيد الزراعة: موعدين، الموعد األ -

01/6/6101.   
 ./هـكغ R1 =،  R2 = 150، R3 = 200  100:معدالت ةثالث :معدالت البذار - 

كان الموسم جاف بشكل عام، وكانت األمطار الهاطلة أقل من المعدل السنوي العام، ولم يكن توزع األمطار 
 لألمطارس اانحبتم من أمطار الموسم خالل شهر كانون الثاني، و  % 19 تالو هطكان نسبة الجيد، حيث 

بوقت مبكر من الموسم، وترافق ذلك مع ارتفاع في درجات الحرارة، مما تسبب في تراجع كبير في الغلة 
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جدول بين مواعيد الزراعة، ويبين ال التحليل اإلحصائي وجود فرق معنوي في الغلة الحبية ، وبينالحبية
كغ/هـ في الغلة الحبية على كافة  611 ( مع معدل البذار 6كانون  01فوق تفاعل الموعد األول )ت التالي :

، وقد تفوق الموعد األول في الغلة الحبية عن 6تفاعالت موعدي الزراعة مع معدالت البذار للصنف حلب
، 011البذار ) كغ/هـ  على معدلي 611، وتفوق معدل البذار %11الموعد الثاني وبزيادة معنوية قدرها 

  على الترتيب. %67، 60كغ/هـ  وبزيادة قدرها 011

 معدل البذار
ـهـكغ/  

 موعد الزراعة

 01 الترتيب المتوسط
 كانون الثاني

01 
 شباط

010 102.2 54.1 78.1 3c 

010 154.8 60.7 107.8 2b 

610 189.6 85.2 137.4 1a 

 66.7 148.9 المتوسط
 

 1a 2b الترتيب

 حمص:محصول ال
 :إنتاجية محصول الحمص الشتوي  في ومعدالت البذار تأثير مواعيد الزراعة -
 والغاب .القامشليالبحوث العلمية الزراعية في  يتم زراعتها في مركز    
 المعامالت:    
 كانون الثاني. 37كانون األول،  01، كانون األول 37ثالثة مواعيد زراعة: مواعيد زراعة:  -
 .(7غاب،1وصنفين معتمدين :غاب ،F95- 67ساللة مبشرة) طرز وراثيةي: ثالثة الطراز الوراث -
 كغ/هـ 360-310-350معدالت البذار:  -

أصيبت التجربة في موقع الغاب في الموعد الثالث بالذبول مما أثر على اإلنتاجية لذا تم التحليل اإلحصائي 
 الغاب لكل موقع على حدة مع إلغاء نتائج الموعد الثالث في موقع

 موقع القامشلي:
تبين في التحليل اإلحصائي للغلة الحبية في موقع القامشلي بأنه ال يوجد فروق معنوية في الغلة الحبية بين 
مواعيد الزراعة المدروسة، وكذلك األمر بالنسبة بين األصناف، كما ال يوجد فروق معنوية بين كافة 

فاعل موعد الزراعة مع الكثافة النباتية، تفاعل األصناف التفاعالت: تفاعل موعد الزراعة مع األصناف، ت
مع موعد الزراعة، باإلضافة لتفاعل موعد الزراعة مع األصناف ومع  الكثافة النباتية، وقد احتل موعد 

أعطى  1كغ/ه(، وبأن الصنف غاب  591كانون األول المرتبة األولى وبإنتاجية قدرها ) 00الزراعة في 
كغ/هـ أعلى  310، وأعطت الكثافة F95-67والساللة  7ن فروق معنوية مع غاب أعلى غلة حبية  بدو 

 37غلة حبية وبدون فروق معنوية مع بقية الكثافات المدروسة، بينما أعطى التفاعل موعد الزراعة في 
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كغ/ هـ المرتبة األولى وبدون فروق معنوية مع  360مع الكثافة النباتية  1كانون األول مع الصنف غاب
 فة التفاعالت، كما في الجدول التالي:كا

 مواعيد زراعة ومعدالت بذار لثالثة أصناف من الحمص

 Vاألصناف  Dموعد الزراعة 
 كغ/هـ Pمعدالت البذار 

061 011 021 

كانون األول 01  

F95-67 683 862 579 

1غاب  821 860 1112 

1غاب  731 655 798 

كانون األول 11  

F95-67 731 648 429 

1غاب  1019 1105 1045 

1غاب  669 876 626 

كانون الثاني 01  

F95-67 405 498 655 

1غاب  517 714 502 

1غاب  538 564 600 

 555 794 789 متوسط المواعيد

 673 855 610 متوسط األصناف

 705 753 679 متوسط الكثافات

L.S.D.5%أقل فرق معنوي 

D V P 

474 238 100 

V.D V.P D.P 

508 268 463 

V.D.P 
 

548 

C.V.5%25 معامل االختالف 

 موقع الغاب:
تم إلغاء نتائج الموعد الثالث لإلصابة بمرض الذبول، وبين التحليل اإلحصائي للغلة الحبية للموعدين وجود 
فروق معنوي في تفاعل مواعيد الزراعة مع األصناف مع معدالت البذار، ويتبين عدم وجود فرق معنوي 

كانون األول غلة  00كانون األول وأعطى الموعد الزراعة في   00كانون األول و 37ين موعدي الزراعة ب
-F95على كل من الساللة  7كانون األول، بينما تفوق الصنف غاب 37حبية أعلى من موعد الزراعة في

 310ار مع معدل البذ 7كانون االول مع الصنف غاب 00، وأعطى تفاعل موعد 7، والصنف غاب 67
 F95-67كغ/هـ( وتفوق على كامل تفاعالت الموعد المبكر مع الساللة  0885كغ/هـ أعلى غلة حبية )

في الموعد األول مع كثافتي الزراعة  7مع كافة الكثافات المدروسة، وتفاعل الصنف غاب 1والصنف غاب 
ة معدالت البذار مع الموعد المبكر في كاف F95-67كغ/ه، وتفوق على  تفاعل الساللة  350،310

 المدروسة، كما في الجدول التالي:
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 مواعيد زراعة ومعدالت بذار لثالثة أصناف من الحمص

 Vاألصناف  Dموعد الزراعة 
 كغ/هـ Pمعدالت البذار 

061 011 021 

كانون األول 01  

F95-67 3154 3412 3119 

1غاب  3586 3232 2990 

1غاب  3565 3500 3931 

ولكانون األ 11  

F95-67 2895 2764 2922 

1غاب  3688 3676 3672 

1غاب  3690 3887 3840 

  3448 3388 متوسط المواعيد

 3044c 3474b 3735a متوسط األصناف

 3412 3412 3430 متوسط الكثافات

L.S.D.5%أقل فرق معنوي 

D V P 

105 126 103 

V.D V.P D.P 

135 173 129 

V.D.P 
 

236 

C.V.5% امل االختالفمع  4 

 اآلثار اإليجابية للزراعة الحافظة: -
 في الحسكة:

 من حيث اإلنتاج. % 57 – 30هناك تفوق للزراعة الحافظة على الزراعة التقليدية بنسب من  -
 في السلمية:

تفوق الزراعة المبكرة على المواعيد المتأخرة معنويا  في محصول الشعير والعدس عند تطبيق الزراعة  -
 ( على التوالي. % 11،  26افظة ونسبة زيادة قدرها )الح

سم األفضل حيث أعطت أعلى غلة حبية في محصول الشعير عند تطبيق  57تعد مسافة الزراعة   -
 سم بين السطور.  50عند الزراعة بمسافة  %15الزراعة الحافظة وبزيادة معنوية تصل حتى 

كغ/د احتل 37اجية البيقية الناربونية وجد أن المعدل البذار أما بالنسبة لتأثير معدالت البذار على إنت  -
 كغ/د.  8، 7يا  على معدل البذار المرتبة األولى في الغلة البذرية، ووزن التبن وتفوق معنو 

 
 كميات نويات األصناف المعتمدة والمسلمة للمؤسسة العامة إلكثار البذار:  -

 كغ من نويات األصناف المعتمدة التالية: 42تم تسليم المؤسسة العامة إلكثار البذار 

 أصناف حمص 1صنف عدس،  0أصناف شعير،  01صنف قمح طري،  06صنف قمح قاسي،  01
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 إدارة بحوث القطن:-7-3
 :%14.7وبلغت نسبة التنفيذ  22 والمنفذة 34 بحوث والتجارب المخططةلدراسات والبلغ عدد ا

 :نتائجأهم ال
 ظة على األصناف:أوال : قسم التربية والمحاف

 :مج التربية مع األصناف المعتمدةمقارنة السالالت المنتخبة من برا -0

 مركز البحوث العلمية الزراعية بحماة9  أماكن التنفيذ:

 رنة مع األصناف المحليةتهدف التجربة إلى تقييم أفضل السالالت المنتخبة من الهجن المحلية مقا

ساللة ناتجة عن برامج التربية مقارنة  01مدخالً وراثياً ) 01ة تضمنت التجربة دراسة مقارن، والمعتمدة

 مع األصناف الخمسة المحلية المعتمدة(9

يتضمن كل مكرر  مكررات،بثالثة (RCBD)زرعت التجربة وفق تصميم القطاعات العشوائية الكاملة 

سم، عدد النباتات 11سم وبين الجور  71والمسافة بين الخطوط  م، 1طول الخط  مدخل،ثالثة خطوط لكل 

في الجورة الواحدة نباتين، وأجريت كافة عمليات الخدمة الزراعية للمحصول وفق توصيات مؤتمر القطن 

 61009الثامن والثالثون لعام 

جوزة من الخطوط الطرفية للمكرر الثالث من كل طراز وراثي ليتم حلجها وإرسال الشعر  11أخذت ناتج 

لقطن ت أوزان او جمعاصفات التكنولوجية للشعر بغية انتحاب أفضلها، إلى مختبر التيلة لمعرفة المو

المحبوب الناتج عن القطفتين األولى والثانية للخط الوسطي لكل مكرر ، وتم إجراء التحليل اإلحصائي 

 Genstat  9بواسطة برنامج للنتائج 

في  الطرز الوراثية الداخلة /غ بين اإلنتاجيةلصفة معنوية  أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي وجود فروق

وتفوقاً  02و01و00و9و1تفوقاً معنوياً على الطرز الوراثية  06تفوق الطراز الوراثي رقم  حيثالدراسة، 

 النتائج: يبين والجدول التالي ظاهرياً على باقي الطرز الوراثية
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 ألصناف المحلية المعتمدة 8اإلنتاجية/غ والمردود )كغ/د( للسالالت المنتخبة مقارنة مع ا7جدول 

الطرزً

ًالوراثية
ًالمعامالت

وزنًالقطنًالمحبوبًللخطً

ًالوسطيًلكلًمدخل/غ
ًالمردودًكغ/د

 ab 0110 11702 (017ساللة ×  001)حلب 002 0

 ab 0691 112001 (017ساللة ×  001)حلب 011 6

 b 0111 611 (017ساللة ×  001)حلب 027 1

 ab 0111 117071 (017ساللة ×  001)حلب 012 1

 ab 0111 111017 (017ساللة ×  001)حلب 011 1

 ab 0161 112027 (6زيتا ×  66)ديرالزور 029 2

 ab 0161 11101 (66ديرالزور ×  11)ساللة 1 7

 ab 0111 119011 (66ديرالزور ×  11)ساللة 67 1

 b 0071 10601 (1رقة ×  11)ساللة 70 9

 ab 1700 12102 (1رقة ×  11)ساللة 71 01

 b 0112 61902 (1رقة ×  11)ساللة 10 00

 a 0919 119017 (1رقة ×  11)ساللة 91 06

 b 0617 11106 (91حلب ×  001)حلب 27 01

 ab 0121 19101 001حلب  01

 ab 0166 116011 91حلب  01

ًالمعامالتًالرمز

وزنًالقطنًالمحبوبً

للخطًالوسطيًلكلً

ًمدخل/غ

ًالمردودًكغ/د

 b 0017 11106 11/0حلب  02

 ab 0101 111001 1رقة  07

 ab 0110 11002 66ديرالزور 01

LSD%5  16101  

C.V %  6106  
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 :بية مع األصناف المحلية المعتمدةمقارنة السالالت المنتخبة من برامج التر -7

 مركز البحوث العلمية الزراعية بحماة9  أماكن التنفيذ:

 رنة مع األصناف المحليةالسالالت المنتخبة من الهجن المحلية مقاتهدف التجربة إلى تقييم أفضل 

ساللة ناتجة عن برامج التربية مقارنة مع  01مدخالً وراثياً ) 09تضمنت التجربة دراسة مقارنة و 9المعتمدة

 األصناف الخمسة المحلية المعتمدة(9

يتضمن كل مكرر  مكررات، بثالثة (RCBD)زرعت التجربة وفق تصميم القطاعات العشوائية الكاملة 

سم، عدد النباتات 11سم وبين الجور  71والمسافة بين الخطوط  ،م1طول الخط  مدخل،ثالثة خطوط لكل 

وأجريت كافة عمليات الخدمة الزراعية للمحصول وفق توصيات مؤتمر القطن  نباتين،في الجورة الواحدة 

 61009الثامن والثالثون لعام 

 الشعر وإرسالمن الخطوط الطرفية للمكرر الثالث من كل طراز وراثي ليتم حلجها جوزة  11أخذت ناتج 

القطن المحبوب  ت أوزانجمعوالمواصفات التكنولوجية للشعر بغية انتحاب أفضلها،  لتقديرإلى مختبر التيلة 

بواسطة لنتائج ل وتم إجراء التحليل اإلحصائي مكرر،الناتج عن القطفتين األولى والثانية للخط الوسطي لكل 

 Genstat9برنامج 

لة /غ بين الطرز الوراثية الداخ إلنتاجيةلصفة امعنوية  أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي عدم وجود فروق

 النتائج: يبين والجدول التالي الدراسة،في 

 

 دة8اإلنتاجية/غ والمردود )كغ/د( للسالالت المنتخبة مقارنة مع األصناف المحلية المعتم3جدول

ًالمعامالتًالرمز
وزنًالقطنًالمحبوبًللخطً

ًالوسطيًلكلًمدخل/غ
ًالمردودًكغ/د

0 11 (T105   × 91حلب) a 0171   171001 

6 1 (T105   × 91حلب) a 0111 171011 

1 67 (T105   × 91حلب) a 0791 171001 

1 61 (T105   × 91حلب) a 0111 117017 
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ًالمعامالتًالرمز
وبًللخطًوزنًالقطنًالمحب

ًالوسطيًلكلًمدخل/غ
ًالمردودًكغ/د

 a 0167 111011 (72بالمو × )بروميز 00 1

 a 0111 111001 (72بالمو × )بروميز 02 2

 a 0711 126001 (72بالمو × )بروميز 12 7

 a 0717 172011 (72بالمو × )بروميز 11 1

9 6-1(503 M  × 91حلب) a 0171 109017 

01 1-00(503 M  × 91حلب) a 0191 191001 

00 61-11(503 M  × 91حلب) a 0211 111017 

06 11-001(503 M  × 91حلب) a 0261 11601 

01 11-012(503 M  × 91حلب) a 0111 12101 

 a 0111 101011 (66ديرالزور×  91)حلب 09-11 01

 a 0101 111017 001حلب  01

 a 0111 121 91حلب  02

 a 0117 16106 11/0حلب  07

 a 0161 111011 1رقة  01

 a 0111 111 66ديرالزور 09

LSD%5 11106 

C.V % 61 

 

التحسـين الوراثـي للمواصفــات التكنـولوجيــة في القطــن باستخدام التهجيــن  -3

 ( الجيل الثالث:G.barbadense×G.hirsutumالنوعـي)

 مركز البحوث العلمية الزراعية بحماة . أماكن التنفيذ:

العشائر  جاربفي تتخاب أفضل األنجال الناتجة عن النباتات الفردية إنتاجياً وتكنولوجياً وسيتم إدخالها تم ان

 61079موسم  في 
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 :F2تربية أصناف مبكرة بالنضج ومتحملة لإلجهادات البيئية  -4

 مركز البحوث العلمية الزراعية بحماة9  أماكن التنفيذ:

ح (، ودرجة التوريث والرباألب األفضللمتوسط األبـوين ولمتوسط  قوة الهجين بمفهوميها )قياساً  تعد  

الوراثي المتوقع تحقيقه بفعل االنتخاب من المقاييس الوراثيـة المهمة التي تساعد مربي النبات في الوقوف 

علـى حقيقـة الفعـل المـورثي للصـفات المدروسة، وفي تحديد أفضل الهجن لمتابعة العمل عليها بهدف 

 الصـفات الكميـة والنوعية9 تحسين

باإلضافة إلى دراسة  نسبة التبكير لـ يهدف هذا البحث إلى دراسة ظاهرة قوة الهجين لصفة المردود       

، Candyخمسة طرز وراثية مدخلة كآباء )بين  / Linex Tester/طراز وراثي ناتج عن التهجين القمي 61

Fantom  ،Stonvil 468 ، Niab 78 ،Ozbek 100) كأمهات محلية خمسة طرز وراثية و

 9  (G73، 061، ساللة  1، رقة 001، حلب 66)ديرالزور

بثالثة  (RCBD)على خطوط وفق تصميم القطاعات العشوائية الكاملة   F2زرعت بذورالجيل الثاني    

حصائي إجراء التحليل اإلسم ، وتم 11م ، المسافة بين النباتات في الخط الواحد 1مكررات ، طول الخط 

 :Genstat لصفة اإلنتاجية /غ  بواسطة برنامج 

                 معنوياً على الهجن Ozbek100)×  061تفوق الهجين  )ساللة :أظهرت النتائج  اإلنتاجية /غ صفة -أ

 G73 ×Ozbek100و)(  Niab78× 061)ساللة  ،( Niab78× 1(، )رقة  Fantum×1)رقة 

تفوقت كما ( ،  Fantum×1( على الهجين)رقة  Stonvil468×66تفوق الهجين )دير الزور( ، و

×  061( و )ساللة Stonvil468× 061( ، )ساللة  Stonvil468×66)دير الزورالهجن 

Ozbek100على الهجين )      (G73 ×  ( Ozbek 100(19جدول) 

( ، )دير  Ozbek100×  061:أظهرت الهجن)ساللة اإلنتاجيةقوة الهجين لصفة  -ب

( قوة Fantum× 061و )ساللة  (Stonvil468× 061ساللة ) ، (Stonvil468×66الزور

×  061هجين موجبة قياساً لمتوسط األبوين ولألب األفضل وكان أعالها الهجين )ساللة 

Ozbek100 )  ( 1جدول)9 

 9 فقط قوة هجين موجبة قياساً لمتوسط األبوين (G73)×Fantumالهجين  وأظهر
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  المردود )كغ/د( للمعامالت المدروسة 8اإلنتاجية /غ و4 جدول

ًالمعامالت الطرازًالوراثي
ًمتوسطًاإلنتاجية

 )غ(
ًكغ/دونمًالمردود

 abcd 0617 160017 66دير الزور  0

 abcd 0611 11601 001حلب  6

 abcde 0161 676 1رقة  1

 abcde 0017 69106 061ساللة  1

1 G73 abcde 0011 117017 

2 Candy ab 0111 116001 

7 Fantum abcde 911 611 

1 Stonvil468 abcde 911 611027 

9 Niab78 abcd 0617 160017 

ًالمعامالت الطرازًالوراثي
ًمتوسطًاإلنتاجية

 )غ(
ًكغ/دونمًالمردود

01 Ozbek100 abcde 971 621 

 Candy abcde 0110 611067×  66دير الزور  00

 Candy abcde 0111 622027× 1رقة  07

 Candy abcde 0111 677011×  061ساللة   03

01 G73 ×Candy abcde 971 621 

 Fantum abcde 911 620011× 66دير الزور  01

 Fantum abcde 917 62106×001حلب  02

 Fantum de 291 01101×1رقة  07

 Fantum abcde 0001 69201×  061ساللة  01

09 G73×Fantum abcde 0121 616027 

 Stonvil468 abc 0117 17106×66الزوردير  61

 Stonvil468 abcde 967 61706×  001حلب  60

 Stonvil468 abcde 911 611001×1رقة  66
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 Stonvil468 abcd 0617 116011× 061ساللة  61

61 G73  ×Stonvil468 abcde 911 61101 

 Niab78 abcde 111 611027×  66دير الزور  61

 Niab78 abcde 111 667017× 001حلب  62

 Niab78 cde 111 601011× 1رقة  67

 Niab78 bcde 111 662001× 061ساللة  61

69 G73 ×Niab78 abcde 0171 612001 

 Ozbek100 abcde 111 611027×66دير الزور  11

 Ozbek100 abcde 0101 671001×001حلب  10

 Ozbek100 abcde 911 611011×1رقة  16

 Ozbek100 a 0121 119011×  061ساللة  11

11 G73 ×Ozbek100 e 171 01601 

L.S.D2%5 ً117,1  

C.V % ً69,0  

 

 % قوة الهجين قياسا  لمتوسط األبوين ولألب األفضل 58جدول 

ًالمعامالتًالرمز

قوةًالهجينًقياساًا

ًلمتوسطًاألبوينً%

 

قوةًالهجينًلألبً

ًاألفضلً%

ً

ً
 -Candy 01000- 61012 × 66ديرالزور 00

 -Candy 01017- 11066×  1رقة 06

 -Candy 01000- 67016 × 061ساللة 01

01 G73 × Candy 61019- 10092- 

 -Fantom 2091- 01010 × 66ديرالزور 01

 -Fantom 1001- 61090×  001حلب 02

 -Fantom 67010- 16012 × 1رقة 07

 Fantom 01090 1011 × 061ساللة 01

09 G73 × Fantom 1062 1017- 
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 Stonvil 468 10017 02017 × 66ديرالزور 61

 -Stonvil 468 01067- 61076×  001حلب 60

 -Stonvil 468 6072- 2017 × 1رقة 66

 Stonvil 468 60011 06021 × 061ساللة 61

61 G73 × Stonvil 468 01011- 09011- 

 -Niab 78 67019- 67019 × 66ديرالزور 61

 -Niab 78 11010- 10021×  001حلب 62

 -Niab 78 61001- 11076 × 1رقة 67

 -Niab 78 62070- 69071 × 061ساللة 61

69 G73 × Niab 78 9017- 00001- 

 -Ozbek 100 09011- 67019 × 66ديرالزور 11

 -Ozbek 100 1012- 01011×  001حلب 10

 -Ozbek 100 1072- 2012 × 1رقة 16

 Ozbek 100 11061 10019 × 061ساللة 11

11 G73 ×  Ozbek 100 12001- 11011- 

 

 G73يوماً وكان الهجين   21إلى  11ج ـ التبكير: تراوحت قيم معظم الهجن بالنسبة لتفتح أول زهرة من 

×Ozbek 100 9 من أبكر األصناف بالنضج 

 :F1تربية أصناف متحملة لدرجات الحرارة العالية باستخدام التهجين المركب  -5

 مركز البحوث العلمية الزراعية بحماة9 :أماكن التنفيذ

 ،Candy × 66هجينة في جيلها األول  ) ديرالزور)خمس مجموعات  هجيناً  01شملت الدراسة على       

وعشرة  ( Niab 78 × 66، ديرالزور Fantom  ،G73 × Fantom × 1،  رقةFantom × 66ديرالزور

بمعدل ثالثة خطوط لكل مجموعة  جين المضاعف(بطريقة التهبالتهجين ناتجة عنها  مجموعات هجينية

تم قطاف  سم9 11سم ، المسافات بين النباتات بالخط الواحد 71م ، المسافة بين الخطوط 1طول الخط  هجينة

لتقدير المواصفات التكنولوجية  من الخطوط الطرفية جوزة من كل طراز وراثي )من المكرر الثالث( 11

وب الناتج من القطفتين األولى والثانية من الخط الوسطي لكل طراز وراثي للشعرة،جمع أوزان القطن المحب

 Genstat9، وتم إجراء التحليل اإلحصائي بواسطة برنامج لتقدير اإلنتاجية

 :لإلنتاجية /غ أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي 
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الهجين على  ((Candy×      66)دير الزور ( × Fantum×    66))دير الزور  الهجين المضاعفتفوق 

)دير الزور ( × Fantum×   (G73 )وعلى الهجن المضاعفة  (،Fantum×    66)دير الزور   األحادي

66      ×Candy 66((، ))دير الزور  ×Niab 78 × ) 66)دير الزور  ×Candy 1((و))رقة   ×

Fantum  × )  دير الزور(66    ×Fantum9) ) 

الهجين  (( على Fantum×   (G73( × Niab 78× 66))دير الزور الهجين المضاعفتفوق كما 

 9(Candy×    66)دير الزور ( × Niab 78×  66)دير الزور  المضاعف 

 وبالتالي يمكن االستمرار ببرامج التربية واالنتخاب ضمن هذه الطرز المتفوقة 9      

  8 اإلنتاجية /غ والمردود )كغ/د( للمعامالت المدروسة 2جدول 

الطرازً

ًثيالورا
ًالمعامالت

وزنًالقطنًالمحبوبً

للخطًالوسطيًلكلً

ًطراز/غ

المردودً

ًكغ/د

 abc 0127 19006 (Candy×      66)دير الزور  0

 bc 0111 677011 (Fantum×    66)دير الزور  6

 abc 0611 16101 (Fantum×    1)رقة  1

1 G73)   ×Fantum) abc 0117 111011 

 abc 0671 119017 (Niab 78×  66)دير الزور  1
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الطرازً

ًالوراثي
ًالمعامالت

وزنًالقطنًالمحبوبً

للخطًالوسطيًلكلً

ًطراز/غ

المردودً

ًكغ/د

 66دير الزور ( ×)Fantum×    66)ديرالزور  2

 ×Candy) 
a 0217 

11906 

×   66)دير الزور ( ×  Fantum×    1)رقة  7

Candy) 
abc 0161 

171027 

1 G73)   ×Fantum × )66زور )دير ال   ×

Candy) 
bc 971 

619017 

)دير الزور ( × Niab 78×  66)دير الزور  9

66  ×Candy) 
c 117 

612011 

×   66)دير الزور ( ×  Fantum×   1)رقة  01

Fantum) 
bc 0161 

676 

00 G73)   ×Fantum × ) 66)دير الزور   ×

Fantum) 
abc 0611 

161 

لزور )دير ا( × Niab 78×  66)دير الزور  06

66    ×Fantum) 
abc 0611 

161 

01 G73)    ×Fantum × ) 1)رقة     ×

Fantum ) 
abc 0617 

116011 

×    1)رقة ( × Niab 78×  66)دير الزور  01

Fantum ) 
abc 0611 

161 

×   (G73( × Niab 78×   66)دير الزور  01

Fantum) 
ab 0111 

11101 

LSD%5 101,1   

C.V % 61,7   

 

 

 

 



 الصفحة                                    6102تقرير الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية لعام 
 

11  

 :F1سة قوة الهجين والقدرة على االئتالف للصفات اإلنتاجية والتكنولوجية درا -2

 9 بحماةمركز البحوث العلمية الزراعية  أماكن التنفيذ:

( بمعدل ثالثة خطوط لكل  Fantom  ،Niab 78  ،Candy،  11/0، حلب 91زرعت اآلباء ) حلب   

سم 11والمسافة بين النباتات في الخط الواحد  سم،71م ، المسافة الفاصلة بين الخطوط  1أب ، طول الخط 

 9مختبر( ونتج عنه ستة هجن × ونفذ برنامج التهجين بطريقة    )ساللة 

 اإلنتاجيةلصفة معنوية  عدم وجود فروق Genstatأظهرت نتائج التحليل اإلحصائي بواسطة برنامج       

على الصنف المحلي Niab 78صنف األجنبي  ما عدا تفوق ال /غ بين الطرز الوراثية الداخلة في الدراسة

 9 11/0حلب 

 × 11/0( و )حلب Fantum× 11/0من خالل دراسة ظاهرة قوة الهجين أظهرت الهجن )حلب       

Candy وكان أعالها الهجين )حلب ولألب األفضل  ( قوة هجين موجبة قياساً لمتوسط األبوين

11/0×Fantum  جموعات الهجينية في المستقبل النتخاب انعزالت يجب االهتمام بهذه الم( وبالتالي

 9متفوقة

 % قوة الهجين قياسا  لمتوسط األبوين ولألب األفضل 28جدول 

الطرازً

 الوراثي
ًالمردودًكغ/د /غمتوسطًاإلنتاجيةًالمعامالت

ًا قوةًالهجينًقياسا

 لمتوسطًاألبوينً%

الهجينًلألبً قوًة

ًاألفضلً%

   ab0616 161011 91حلب  0

   b111 66101 11/0 حلب 6

1 Fantum ab902 761106    

1 Niab 78 a0117 711001    

1 Candy ab911 619011   

Fantum ab0111 762701 × 91حلب  2  1069-  02012- 

 -Niab 78 ab0611 161 9,09- 01011 ×91حلب  7

 -Candy  ab910 62002 1009- 01019 ×91حلب  1

Fantum ab0011 770111× 11/0حلب  9  69099  61017 

Niab 78 ab0026 711901×  11/0حلب  01  0,71- 66019- 

Candy  ab0111 762202 × 11/0حلب  00  00011  2091 

L.S.D%5 ً541,4    

C.V %  69,6    
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 :7102تربية أصناف مبكرة في النضج من القطن باستخدام التهجين نصف التبادلي موسم  -2

 بحوث العلمية الزراعية بالالذقية 9مركز ال أماكن التنفيذ:

،  Flora  ،Lider،  1، رقة 001شملت التجربة على إجراء التهجين بين ستة آباء من القطن  )حلب

Fantom  ،Carmen   هجين ، تم قطاف  01( بطريقة  التهجين النصف تبادلي بينهما للحصول على

دم وفق تصميم القطاعات العشوائية الكاملة  الجوزات المهجنة لكل مجموعة حيث ستزرع  في العام القا

 إلنتاج الجيل األول  وتقييمه 9

 تحليل مكونات الغلة وتقدير نسبة الزيت في أصناف القطن المعتمدة والسالالت المبشرة: -8

 مركز البحوث العلمية الزراعية بحماة9 أماكن التنفيذ:

منتخبة من برامج التربية إضافة إلى أصناف ساللة  67مدخالً وراثياً )  16شملت التجربة دراسة       

القطن المعتمد زراعتها في سورية(بهدف مقارنة السالالت المنتخبة مع أصناف القطن السورية المعتمد 

 زراعتها في سورية إنتاجياً وتكنولوجياً وكذلك نسبة الزيت في البذور9

ساللة  01ساللة والمجموعة الثانية  01قسمت التجربة إلى مجموعتين بحيث  تضم المجموعة األولى       

إضافة إلى أصناف القطن الخمسة المعتمد زراعتها في سورية ، زرعت التجارب وفق تصميم القطاعات 

م ، 1بثالثة مكررات ، حيث زرع كل مدخل في ثالثة خطوط ، طول الخط   (RCBD)العشوائية الكاملة

 سم ، أخذت أوزان الغلة من الخط الوسطي لكل مدخل11 سم وبين الجور )النباتات(71المسافة بين الخطوط 

حيث سيتم حلجها لتقدير صافي جوزة للمكرر الثالث  11بينما أخذت من الخطوط الطرفية  لتقدير اإلنتاجية ،

لك سيتم تحديد ، وكذ للشعرةالتكنولوجية  الحليج وإرسال القطن الشعر إلى مختبر التيلة لتقدير المواصفات

واسطة جهاز سوكسليت في مختبر تكنولوجيا الزيوت في كلية الزراعة بجامعة حلب بعد عملية نسبة الزيت ب

 حلج العينات9

/غ  اإلنتاجيةلصفة معنوية  وجود فروق Genstatأظهرت نتائج التحليل اإلحصائي بواسطة برنامج       

 06لطراز الوراثي رقم تفوق ا حيث ، بين الطرز الوراثية الداخلة في الدراسة في المجموعة األولى

وتفوقاً ظاهرياً على باقي الطرز الوراثية ،   02و01و00و9و1/غ معنوياً على الطرز الوراثية باإلنتاجية

بينما لم يكن هناك فروق معنوية لصفة اإلنتاجية بين الطرز الوراثية الداخلة في الدراسة بالمجموعة الثانية 

 ( 19و6)جدول رقم

 :31حلب  إكثار وتحسين صنف القطن -3

لم يتم قطاف الحقل نتيجة لقربه من حقول  مركز البحوث العلمية الزراعية بالالذقية9 أماكن التنفيذ:

 مخالفة9
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 :008إكثار وتحسين صنف القطن حلب  -01

 محافظة حلب9ــ منطقة السفيرة لدى المزارعين ب أماكن التنفيذ:

طن بذار بزراعة حوالي  991حوالي  قطن محبوب )مرحلة أساس( نتج عنها طن 60تم إنتاج حوالي  -

في مناطق معزولة لدى عدد من  001دونم من بذار مرحلة النوية )بذار مربي( للصنف حلب  011

 لصنف،لعملية التنقية لتأمين النقاوة الوراثية  أجريت حلب،محافظة  –المزارعين في منطقة السفيرة 

فردي مماثل للصنف من الحقول المزروعة / نبات 011تم إجراء عمليات االنتخاب الحقلي ألفضل /

 عليه9لالستمرار في برنامج إكثاره والمحافظة 

 تأثير الزراعة الحافظة على أداء بعض الطرز الوراثية لمحصول القطن: -00

 مركز البحوث العلمية الزراعية بالالذقية9 أماكن التنفيذ:

حلب  ،91حلب  ،66ر، ديرالزو001حلب معتمدة )رصد سلوك خمسة أصناف محلية  إلىالتجربة  تهدف

التقليدية ومعرفة مدى استجابتها مقارنة مع الزراعة الزراعة الحافظة  للزراعة ضمن نظام( 1، رقة11/0

 لهذا النوع من الزراعة9

عدد القطع التجريبية  مكررات،بثالثة  (RCBD)زرعت التجربة وفق تصميم القطاعات العشوائية الكاملة 

 سم9 71 عرض الخط م،1طول الخط  خطوط،من خمسة  قطعة مؤلفةكل  قطعة، 01

الجدول التالي يبين أداء الطرز الوراثية المدروسة للصفات المختلفة في الزراعة  التقليدية:أــ الزراعة 

 :التقليدية

 أداء الطرز الوراثية المدروسة للصفات المختلفة في الزراعة التقليدية 88جدول 

ًالصنف

ارتفاعً

عًأولًفر

ًثمري

عددً

األفرعً

ًالخضرية

عددً

األفرعً

ًالثمرية

ًارتفاع

ًالنبات

عددً

ًالجوزات

ًاإلنتاجية

ًغ

ًالمردود

ًكغ/د

 01101 11701 1021 9202 1017 1067 1001 001حلب 

 1007 612 1 9209 1021 107 106 66ديرالزور

 7001 61001 107 1109 1021 101 107 91حلب 

 11061 02107 100 9607 1 1091 101 11/0حلب 

 19061 01701 200 001 1061 1017 109 1رقة 

L.S.D%5ً1017 0091 0011 10007 1002 011019  

L.S.D%1ً0067 6011 6061 11019 2017 621061  
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  وبينت النتائج ما يلي :  Genstatأجريت عملية التحليل اإلحصائي للنتائج باستخدام برنامج 

، وبشكل معنوي جداً  66معنوياً على الصنف ديرالزور 001حلب تفوق الصنف  اإلنتاجية/غ :صفة  -

 9 1، رقة11/0،حلب  91على كل من األصناف حلب 

حلب  ظاهرياً على األصناف 66وديرالزور001حلب  انتفوق الصنف :ول فرع ثمريارتفاع أ صفة -

 919وحلب 1و رقة 11/0

ناف المدروسة وتفوق الصنف لم تكن هناك فروق معنوية بين األص: األفرع الخضرية صفة عدد -

 ظاهرياً على كافة األصناف9 001حلب 

وظاهرياً على باقي  1معنوياً على الصنف رقة  11/0األفرع الثمرية: تفوق الصنف حلب  صفة عدد -

 9األصناف

ظاهرياً على  1لم تكن هناك فروق معنوية بين األصناف وتفوق الصنف رقةارتفاع النبات: صفة  -

 باقي األصناف9

ظاهرياً على  91لم تكن هناك فروق معنوية بين األصناف وتفوق الصنف حلب: عدد الجوزاتصفة  -

 باقي األصناف9

الجدول التالي يبين أداء الطرز الوراثية المدروسة للصفات المختلفة في الزراعة  ب ــ الزراعة الحافظة :

 :الحافظة

 زراعة الحافظةأداء الطرز الوراثية المدروسة للصفات المختلفة بال 38جدول 

ًالصنف
ارتفاعًأولً

ًفرعًثمري

عددًاألفرعً

ًالخضرية

عددًاألفرعً

ًالثمرية

ًارتفاع

ًالنبات
ًعددًالجوزات

ًاإلنتاجية

ًغ

 12027 2011 7206 1027 101 1011 001حلب 

 61027 7017 9007 1 1 1011 66ديرالزور

 01011 1071 7101 1017 101 1011 91حلب 

 11 2001 96011 1011 201 1011 11/0حلب 

 21011 1011 7101 1011 109 1091 1رقة 

L.S.D%5ً1029 0019 6011 61017 1006 01071 

L.S.D%1ً0010 6011 1076 11019 7017 01027 

%CV       

  وبينت النتائج ما يلي :  Genstatأجريت عملية التحليل اإلحصائي للنتائج باستخدام برنامج 

ظاهرياً على  1اك فروق معنوية بين األصناف المدروسة وتفوق الصنف رقةلم تكن هن :/غ اإلنتاجيةصفة  -

 باقي األصناف9

عند  91وحلب 66ديرالزور الصنفان على معنوياً  001الصنف حلبتفوق  :ثمري فرع ارتفاع أولصفة  -

 9%1عند مستوى معنوية 1ورقة  11/0حلب  الصنفان ، كما تفوق بشكل معنوي على  %0مستوى معنوية 

على  وظاهرياً بشكل معنوي  1رقةالصنف على  11/0دد األفرع الخضرية: تفوق الصنف حلب عصفة  -

 باقي األصناف9
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 66لم تكن هناك فروق معنوية بين األصناف المدروسة وتفوق الصنف ديرالزورعدد األفرع الثمرية: صفة  -

 ظاهرياً على باقي األصناف9

ظاهرياً  11/0األصناف المدروسة وتفوق الصنف حلب لم تكن هناك فروق معنوية بينارتفاع النبات: صفة  -

 8 على باقي األصناف

 66لم تكن هناك فروق معنوية بين األصناف المدروسة وتفوق الصنف ديرالزورعدد الجوزات: صفة  -

 9ظاهرياً على باقي األصناف

 عند إجراء الصيانة لمختبر التيلة 9سيتم إجراء االختبارات التكنولوجية الحقاً و

 ير درجات الحرارة على أداء بعض الطرز الوراثية لمحصول القطن:تأث 

 مركز البحوث العلمية الزراعية بحماة9  أماكن التنفيذ: 

 تهدف الدراسة  إلى رصد سلوك الطرز الوراثية المدروسة من حيث تحملها للحرارة9 

 012الساللة  ،66ر، ديرالزو11/0، حلب001اشتتملت التجربة على مقارنة خمس مدخالت وراثية )حلب

بثالثة مكررات ،  (RCBD)( ، زرعت التجربة وفق تصتميم القطاعات العشتتوائية الكاملة 061، الستاللة

م ، والمستتتتتتتافتة بين 1قطعتة ، كتل قطعتة  مؤلفتة من ثالثتة خطوط ، طول الخط  01عتدد القطع التجريبيتة 

توصيات مؤتمر القطن الثامن سم ، وأجريت كافة عمليات الخدمة الزراعية للمحصول وفق  71الخطوط 

 :الطرز الوراثية المدروسة إنتاجية/غوالجدول التالي يبين  6100والثالثون لعام 

 كغ/د للطرز الوراثية المدروسة  مردود الطرز الوراثية8اإلنتاجية/غ و01جدول 

ًكغ/دًًالمردود /غ  اإلنتاجيةًالطرازًالوراثي

 761b  091 001حلب

 ab0111 677 11/0حلب

 ab997 621 66يرالزورد

 ab121 669 012الساللة 

 a0611 161 061الساللة 

L.S.D%5 11107  01609 

CV% 60 60 

 

غ( معنوياً بصفة 0611)061تفوق الساللة  Genstatبينت نتائج التحليل اإلحصائي بواسطة برنامج       

 التكنولوجية الحقا9ً سوف يتم إجراء االختباراتو ، غ(761) 001اإلنتاجية على الصنف حلب 

 ثانيا : قسم المكننة:

تحديد الكمية المناسبة من البذار المحلوق كيميائيا  وفق الكثافة النباتية المعتمدة بالزراعة اآللية  -0

 :33/0للصنف حلب 

 مركز البحوث العلمية الزراعية بحماة9  أماكن التنفيذ:
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إيطالية(  -بذارة اآللية الدقيقة )نوع ناردي / دونم ،باستخدام ال001نفذت الدراسة في حقل مساحته /

باختبار تأثير نسبة نقل الحركة بتغيير مسننات نقل الحركة بين الدوالب ومسنن القرص بثالث معامالت 

مم، وبأربعة مكررات 01على التوالي و فتحة قرص التلقيم بقطر  0012و0و1071بنسب نقل الحركة 

 م011البذارة أوخط زراعة على األرض( ، طول الخط   لكل معاملة )كل مكرر هو وحدة بذر على

سجلت كميات البذار المستهلك في كل معاملة ، 6م9701مساحة المكرر سم،  71المسافة بين الخطوط 

 وحسب معدل البذار في وحدة المساحة والجدول التالي يبين النتائج :

 حدة المساحة لكل معاملة للزراعة اآلليةمعدل كمية البذار المحلوق كيميائيا  المستهلكة في و 008جدول 

ًالمعامالت

)نسبةًنقلً

ًالحركة(

مسننً

ًالسطل

مسننً

ًالدولب

ًالمكرر

ً)السطل(

وزنًالبذارًفيً

ًالمعاملة)غ(

معدلً

ًالبذار

ًكغ/د

المسافةً

بينًالجورً

حسبً

جدولً

ًالبذارة

عددً

7ًالجور/م

حسبًجدولً

ًالبذارة

1071 01 00 

0 010 00919 

61 101 

6 092 6,011 

1 072 00911 

1 090 60199 

 60111 012 متوسط

0 00 00 

0 619 60112 

01011 7011 

6 620 60121 

1 621 60906 

1 670 60971 

 60910 621 متوسط

0012 00 01 

0 121 10912 

0101 909 

6 121 10912 

1 111 10711 

1 111 10910 

 10191 111071 متوسط

 

 من الجدول السابق نالحظ ما يلي:

/ كغ 6011مم استهلكت كمية بذار01فتحة  قرص التلقيم 1071نسبة نقل الحركة  :المعاملة األولى .أ

 الدونم9

 كغ / الدونم60919مم استهلكت كمية بذار01فتحة  قرص التلقيم  0نسبة نقل الحركة المعاملة الثانية:  .ب

كغ/  1091مم استهلكت كمية بذار 01فتحة  قرص التلقيم  0012نسبة نقل الحركةالثالثة:  المعاملة 9ج

 الدونم9
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 ،البذور المستخدمة ضعيفة لذلك لم تؤخذ قراءة الكثافة النباتية في المعامالت المختبرة إنباتكانت نسبة 

جديدة تحقق الكثافة  وتأكيد القراءات واختبار معاييرللمقارنة  6107وسوف تعاد التجربة في موسم 

 9المثلى

 :33/0كفاءة التسميد اآلزوتي الموضعي أثناء العزيق اآللي على اإلنتاجية للصنف حلب  -7

 مركز البحوث العلمية الزراعية بحماة9  أماكن التنفيذ:

/ دونم بأربعة معامالت : تسميد آلي موضعي بمعدل  006نفذت الدراسة للموسم الثاني في حقل مساحته /

كغ/دونم، و تسميد آلي موضعي بمعدل 11/دونم، وتسميد يدوي نثر في بطن الخط بمعدل كغ11

كغ/دونم بثالث مكررات لكل معاملة، )كل مكرر هو خطين 11كغ/دونم، وتسميد يدوي نثر بمعدل 11

ة الدفعة فإيطالية( للزراعة وإضا -البذارة الوسطيين أو العزاقة( باستخدام البذارة اآللية الدقيقة )نوع ناردي 

األولى من السماد قبل الزراعة، والعزاقة ذات الفجاجات المزودة بوحدات تسميد إلضافة الدفعات الثانية 

 69م11، مساحة المكرر سم  71اآلزوتي ، المسافة بين الخطوط  والثالثة من السماد

للدونم  %12يوريا  كغ من السماد11بينت نتيجة تحليل التربة من المحتوى اآلزوتي ضرورة إضافة       

 ، سجلت إنتاجية القطن المحبوب الناتجة لكل معاملة والجدول التالي يبين النتائج : 

 8إنتاجية القطن المحبوب بالكغ والمردود بالكغ/د للمعامالت المدروسة07جدول 

ً(معاملةًالتسميدالمعامالتً)
ً)كغ/د(ًالمردودً)كغ(اإلنتاجيةًالمكرر

ًافةطريقةًاإلضًالكمية)كغ/د(

 موضعي 11

0 06071 616019 

6 01011 110071 

1 01001 101066 

 699021 01011 متوسط

 يدوي 11

0 06009 671019 

6 01011 697071 

1 01092 101066 

 696092 01001 متوسط

 موضعي 11

0 00011 611066 

6 01021 161000 

1 01061 691011 

 690000 01001 متوسط

 يدوي 11

0 01061 691011 

6 06021 611011 

1 06011 627012 

 611027 06021 متوسط
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 من الجدول السابق نالحظ ما يلي :

 كغ/دونم6990219 مردودكغ/دونم أعطت 11المعاملة األولى: تسميد موضعي آلي بمعدل  9أ

 كغ/دونم9 696092 مردودكغ/دونم أعطت 11المعاملة الثانية: تسميد يدوي نثر بمعدل  9ب

 كغ/دونم6900009 مردودكغ/دونم أعطت 11المعاملة الثالثة: تسميد موضعي آلي بمعدل  9ج

 كغ/دونم9 611027 مردودكغ/دونم أعطت 11المعاملة الرابعة: تسميد يدوي نثر بمعدل  9د

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

تخفيض المعادلة السمادية باستخدام التسميد الموضعي دون تأثير معنوي  إمكانيةالمدروسة مما يدل على 

 9اإلنتاجيةعلى 

 المعدلوتأكيد القراءات واختبار معايير جديدة تحقق للمقارنة  6107وسوف تعاد التجربة في موسم       

 0619واختبار الصنف حلب األمثل

 ة الكيميائية لبذور أصناف القطن المعتمدة على نبات القطن: ـ تأثير عملية الحالق3

 مركز البحوث العلمية الزراعية بحماة، مختبرات تكنولوجيا الزيوت بجامعة حلب9 أماكن التنفيذ:

ديدة عتعتبر سورية من الدول المنتجة للقطن وتستخدم في زراعته بذورها المزغبة، وقد تم تسجيل مصاعب 

أي  غيرها،وقة آلية لبذور القطن كيميائياً في بعض الدول العربية مثل مصر وسورية إنشاء وحدات حال في

أنها لم تدخل على البذور تقنية الحالقة الكيميائية التي تستخدمها اليوم دول عديدة تتماشى مع تطور زراعة 

  لمضمار9ال سباقة بهذا وتعتبر اليوم كالً من اليونان وأمريكا وتركيا دو والعشرين،القطن في القرن الحادي 

االستمرار في تجهيز وحدة بحثية آلية إلنتاج بذار زراعي  6100أقر مؤتمر القطن الثامن والثالثون لعام 

محلوق كيميائياً لمرحلة النوية، ويتطلب تنفيذ مثل هذه الوحدة إجراء دراسة معمقة لتكون حجر األساس 

وتخفيض هذه الدراسة على مكننة زراعة محصول القطن ، كما تساعد إلنشاء وحدة حالقة كيميائية آلية

 اإلنتاج9 تكاليف

يهدف البحث إلى توفير كمية البذار الزراعي وزيادة نسبة وسرعة اإلنبات كون البذور المنتجة خالية من 

ويساعد ذلك على استخدام كميات أقل من البذار التي تنعكس بشكل  والفارغة،الضعيفة  ومن البذورالشوائب 

اشر على الحالة االقتصادية بسبب خفض تكاليف إنتاج القطن واالستغناء عن القيام ببعض العمليات مب

ترقيع 999( ونستطيع بذلك تنظيم وتجانس الكثافة النباتية في حقول القطن، واالرتقاء في  )تفريد،الزراعية 

 تأمين بذار زراعي وفق المواصفات الدولية9

مرحلة أساس بطريقة علمية بمختبر الكيمياء  001ن بذور صنف القطن حلبتم حالقة  كمية محددة م      

 1و  1و 1و  6و  0بكلية الهندسة المدنية بجامعة حلب، باستخدام حمض الكبريت المركز بأزمنة مختلفة )

،  2، عدد المعامالت  (CRD)، زرعت التجربة بمركز بحوث حماة وفق تصميم الكامل العشوائية   دقائق(

سم ، أجريت عملية الخدمة حسب 71م ، المسافة بين الخطوط 1قطعة ،طول الخط  01قطع التجريبية عدد ال
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جوزة من المكرر الثاني لكل معاملة   11أخذت ناتج ،  6100توصيات مؤتمر القطن الثامن والثالثون لعام 

واصفات ارة لتقدير الملحلجها وتقدير معدل الحليج ونسبة الزيت وإرسال الشعر إلى مختبر التيلة في اإلد

التكنولوجية ، سجلت  أوزان القطن المحبوب الناتج للخط الوسطي لكل مكرر للقطفتين األولى والثانية  

والجدول التالي يبين نسبة   Genstatلتقدير اإلنتاجية  وتم إجراء التحليل اإلحصائي للنتائج بواسطة برنامج 

 مدروسة:للمعامالت ال اإلنبات ومتوسط اإلنتاجية /غ

 على نسبة اإلنبات واإلنتاجية 8008تأثير الحالقة الكيميائية لبذور صنف القطن حلب03جدول 

المعامالتً)مدةًالمعاملةًبالحمضً
 بالدقائق(

 نسبةًاإلنبات%
متوسطًاإلنتاجيةً

 )غ(
 المردودًكغ/دونم

 111019 12,2,23 08 د0

 110012 12,2,92 23 د6

 111090 9,,,12 22 د1

20,21, 93 د1  191016 

 101016 2,,1192 03 د1

 109072 1199,1 22 الشاهد)بدون معاملة(

 

ين المعامالت ب /غعدم وجود فروق معنوية لصفتي نسبة اإلنبات واإلنتاجيةأظهرت نتائج التحليل اإلحصائي 

نتاجية اً  باإلتفوقاً ظاهري  )حالقة بالحمض لمدة أربع دقائق(المدروسة  في حين تفوقت المعاملة  الرابعة 

  9على باقي المعامالتونسبة اإلنبات 

يوماً  26إلى  11أما بالنسبة لصفة التبكير فقد تراوحت قيم معظم المعامالت بالنسبة لتفتح أول زهرة من 

 من أبكر المعامالت بالنضج 9  دقيقة( 6)حالقة بالحمض لمدة  6وكانت المعاملة 

 نوصي بإعادة التجربة لموسم ثاني 9   

 ثالثا : قسم المعامالت الزراعية:

(على نمو وإنتاجية صنف PPFMتأثير الرش بالميثانول والبكتريا وردية اللون ميثيلية  التغذية ) -0

 :31القطن حلب 

 مركز البحوث العلمية الزراعية بالالذقية9أماكن التنفيذ:      

باتات كما أشارت الكثير من المراجع و األبحاث المتوالية على أهمية الميثانول في زيادة نمو الن بدأت

أهمية نوع معين من  البكتريا الموجودة على سطوح النباتات في تمثيل الميثانول في  إلى الحديثة األبحاث

يل النباتات بالكربون الالزم للتمث إمدادالكربون المنطلق منها في  و االستفادة من غاز ثاني اكسيد أجسادها

 9السيتوكينين الضوئي باإلضافة إلنتاج
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يهدف البحث إلى عزل و تنقية و إكثار هذه السالالت البكتيرية و استخدامها مع الميثانول المرشوش       

 Carbon Fertilizationعلى النباتات بهدف زيادة توفير الكربون كأسلوب مطور من التسميد الكربوني )

ناتج المحصولي للنبات و للدونم و دراسة مدى ( و زيادة الNAR( للنباتات لتحسين صافي البناء الضوئي )

إمكانية استخدام الرش البكتيري في تقليل كمية الميثانول المستخدم لخفض تكاليف هذه التقنية ودراسة مدى 

  9والجدوى االقتصادية       انعكاس ذلك على الناتج المحصولي و الصفات التكنولوجية 

ثيلية التغذية من أسطح أوراق بعض المحاصيل االقتصادية ) القطن0 تم عزل البكتريا وردية اللون مي      

وأخذت عزالت مختلفة بحسب المناطق في سوريا  القمح0 الشعير0 الذرة الصفراء0 عباد الشمس0 بندورة(

صل تنقية العزالت المتح )المنطقة الداخلية و المنطقة الشمالية والمنطقة الساحلية و المنطقة الجنوبية ( و

وتقييم كفاءاتها حسب قدرتها على تمثيل تركيزات متزايدة من الميثانول وإنتاج بعض الهرمونات  اعليه

ومن ثم إكثار أنسب عزلة بكتيرية الستخدامها مع الميثانول المرشوش على نبات  ، السيتوكينينالنباتية مثل 

كمية محلول الرش تناسباً من الزراعة و حتى نهاية مرحلة النضج على أن تتناسب  اً يوم 11القطن بعد 

  9((01)المعامالت موضحة بالجدول رقم  ) ضطراد النبات في النمواطردياً مع 

)شدة اإلشعاع الشمسي ، درجات الحرارة اليومية ، قراءات متواصلة  قياسات بيئية فسيولوجية تم أخذ      

كيزها ا والتغيرات الطارئة في ترباإلضافة إلى قراءات مخبرية على البكتري عن التشوهات الفسيولوجية (

مات من خالل بصومعرفة مدى قدرتها على البقاء حية بأخذ قراءات قبل الرش وبعد الرش بساعة وساعتين 

الرش على بعض  تأثير، وكذلك دراسة أيام وعد األطباق 2لمدة  1م61ورقية وتحضين على درجة حرارة 

 الصفات الخضرية واإلنتاجية9

( على بعض الصفات الخضرية على نبات صنف القطن PPFM) يد ببكترياتأثير التسمدراسة  9أ

 ::الجدول التالي يظهر النتائج 91حلب

 ( على بعض الصفات الخضريةPPFM) 8 تأثير التسميد ببكتريا04جدول

ًالمعامالت
ًالوزنًالنوعيًلألوراق

SLWً
 Aكلوروفيلً

 0019 1021 رشات1+بكتريا %01ميثانول بتركيز

 0019 1029 رشات 1+بكتريا  %01يز ميثانول بترك

 0000 1077 رشات1+بكتريا %61ميثانول بتركيز 

 0001 1090 رشات 1+بكتريا  %61ميثانول بتركيز 

 0002 1011 رشات 1بكتريا فقط 

 0001 1090 رشات 1بكتريا فقط 

 0011 1019 معامل بالماء فقطشاهد 

 0011 1017 شاهد غير معامل بالماء

L.S.D%5 10111 1010 
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نالحظ من الجدول زيادة نسبة الكلوروفيل تترافق مع زيادة تركيز الرش و معدالت الرش بالبكتريا و       

الذي يفسر تلك الزيادة  (Fall 1996)يعود ذلك الستجابة النبات الفسيولوجية على زيادة الكربون حسب 

 Kenda)ل بعملية التمثيل الضوئي حسب بزيادة الكربون حول النبات و استخدامه كمصدر للكربون الداخ

et al 2005 ,2009) ( زيادة في الكلوروفيل أثناء رش الكحول 6116وكذلك وجد )عبد العال وآخرون

على النمو ويعود لها األثر اإليجابي بزيادة ( PPFM)الميثيلي على أوراق القطن وهو ما شجع بكتريا

 9 الكلورفيل وزيادة التمثيل الضوئي 

فيعود إلى قدرة البكتريا على فرز الهرمونات النباتية التي تزيد ( SLW)ة الوزن النوعي لألوراق اما زياد

( و غيرهم ممن أكدو Lidstrom et al 2002(( و )Kenda et al 2009المجموع الخضري حسب 

 SLW 9لوزن النوعي لألوراق او هذا يزيد بالنتيجة  PPFMوجود الهرمونات النباتية في محلول بكتريا 

( على بعض الصفات اإلنتاجية على نبات صنف القطن PPFM) تأثير التسميد ببكتريادراسة ب ـ 

 :الجدول التالي يظهر النتائج 91حلب

 ( على بعض الصفات اإلنتاجيةPPFM) 8 تأثير التسميد ببكتريا05جدول 

ًالمعامالت
ًاإلنتاجية

 كغ/د

معاملًالستفادةًمنًاإلشعاعًالشمسيً

RUEً

+بكتريا %01بتركيز ميثانول

 رشات1
010011 2107 

 1+بكتريا  %01ميثانول بتركيز 

 رشات
091022 2209 

+بكتريا %61ميثانول بتركيز 

 رشات1
610066 70000 

 1+بكتريا  %61ميثانول بتركيز 

 رشات
661061 71000 

 11006 621099 رشات 1بكتريا فقط 

 17060 670011 رشات 1بكتريا فقط 

 12011 070006 لة )ماء فقط (شاهد بدون معام

 11000 029011 شاهد غير معامل بالماء

L.S.D%5 1099 1091 
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بالنتيجة الطبيعية لزيادة طول النبات وعدد األوراق وعدد األفرع والمساحة الورقية وسماكة الورقة       

مع ماشياً تالمتفتحة وإنتاجها عدد الجوزات سيكون هناك زيادة متماثلة بالتقريب مع اإلنتاجية الكلية فازدياد 

و (Kenda et al 2005, ,2009)و هذا يتماشى مع زيادة عدد الرشات وبالتالي ازدياد إنتاجية الدونم 

(Sanderman 2003)و (P.Raja and Sanderman 2008)9 

 :31تأثير الرش بالميثانول واألحماض األمينية على نمو وإنتاجية صنف القطن حلب  -7

 مركز البحوث العلمية الزراعية بالالذقية9 أماكن التنفيذ:

جزء بالمليون وهذا التركيز و تحت ظروف جوية  111في الجو العادي في المتوسط نحو  CO2تبلغ نسبة 

معينة و خاصة تحت ظروف اإلضاءة المرتفعة و درجة الحرارة الدافئة وقلة حركة الهواء تعاني النباتات 

حولها و الذي من المفروض أن  يواكب  CO2ض المرتفعة( من قلة تركيز ثالثية الكربون )ذات نقطة التعوي

الظروف للدرجة التي تؤدي بكثير من  هذه النباتات  الحادثة تحت هذه light reaction تفاعالت الضوء 

اء مإلى فقد الطاقة التي اختزنتها في أنظمتها الصبغية لتتبدد هذه الطاقة بالجو دون االنتفاع بها و يطلق العل

  Midday depression9أحياناً على هذه الظاهرة تثبيط منتصف النهار     

مما حدى بعلماء فسيولوجيا المحاصيل إلى التدخل بمحاولة زيادة تركيز غاز ثاني أكـــسيد الكربون حــول 

لرش ا تطبيق الحقلي النبعاث غاز الكربون هو استخدام للالنباتات تحت هذه الظروف ومن أهم التقنيات  

يهدف هذا البحث إلى استخدام الكحول الميثيلي كسماد ورقي باإلضافة  لألحماض األمينية  9بكحول الميثانول

 في نمو وإنتاجية نبات القطن 9 هماودور

يحتل فيها الميثانول القطاعات الرئيستتتتتية واألحماض  زرعت التجربة وفق تصتتتتتميم القطاعات المنشتتتتتقة

م ، والمستتتافة بين 01، طول الخط  )كل خط مكرر(مكررات لكل معاملة  بأربعة األمينية تحت الرئيستتتية

، وأجريت كافة عمليات الخدمة  ( 02)موضتتحة بالجدول رقم   ستتم ، عدد المعامالت عشتترة 71الخطوط 

 9 6100الزراعية للمحصول وفق توصيات مؤتمر القطن الثامن والثالثون لعام 

يوم من الزراعة و بين الرشة و الرشة شهر وتتناسب كمية  11مراحل تبدأ بعد  1أجريت عملية الرش على 

عدد األفرع  –محلول الرش مع حجم النبات ، أخذت مجموعة من القراءات الخضرية )طول النبات 

وكلورفيل أ و ب و كاليكوليك أسيد و السكروز بالورقة ( و القراءات  SLW– LAI –الخضرية و الثمرية 

ول صحالم - (الدونم –النبات الواحد  –الجوزة الواحدة :)من  كالً  إنتاجية –فتحة الثمرية )عدد الجوزات المت

( وتم تقدير الصفات التكنولوجية للشعرة بمعمل RUEالشمسي  اإلشعاعمعامل االستفادة من –البيولوجي 

  9غزل الالذقية )طول التيلة ،  المتانة ، نسبة االستطالة (

الورقي للميثانول مع األحماض األمينية على طول النبات /سم وإنتاجية والجدول التالي يبين تأثير الرش 

 الدونم /كغ:
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 /د()كغنتاجية اإلتأثير الرش الورقي للميثانول مع األحماض األمينية على طول النبات /سم و 028جدول 

ًاإلنتاجيةًالكليةًكغ/دًطولًالنبات/سمًالمعامالت

 601099 019010 +اليسين%01ميثانول بتركيز

 607070 011011 +كاليسين %01ميثانول بتركيز 

 666006 011012 +أورثوكاليسين %01ميثانول بتركيز 

 611071 022011 +اليسين%61ميثانول بتركيز

 661022 017011 +كاليسين %61ميثانول بتركيز 

 667010 011011 +أورثوكاليسين %61ميثانول بتركيز 

 621090 029016 +اليسين%11ميثانول بتركيز

 610000 011000 +كاليسين %11ميثانول بتركيز 

 611099 012099 +أورثوكاليسين %11ميثانول بتركيز 

 091029 061099 شاهد

L.S.D%5 1022 01012 

 

مع الحمض األميني اليسين أعطى أفضل النتائج  %11نالحظ من خالل الجدول أن الرش بالميثانول       

ت الخضرية ممثالً بطول النبات والمساحة الورقية ويعود ذلك ألن الميثانول الصفااإلنتاجية ومن حيث 

أعطى النبات مصدراً جيداً للكربون مما زاد تكوين المادة الجافة ، وكذلك حرض بكتريا الميثيلوتروفك التي 

نقل  يبدورها تفرز هرمونات نباتية السيتوكينيين التي تشجع النمو الخضري واإلزهار والعقد وتساعد ف

في تشجيع النمو الورقي والخضري ويعتبر مادة  اً هام اً ويلعب الحمض األميني الاليسين دور، المادة الجافة 

 ,Abdel, Aalاالبحاث  وهذا يتوافق مع كل من  على األوراق أطول مدة ممكنة إلبقاءهالصقة للميثانول 

M.H. (1998)  وAlbrecht et al (1995).  وBarnes (1994)  وBenson and Nonomura 

  – kenda et al (2005 2007 (2010 – و  .(1992)

( على خاليا نبات القطن في ثالثة مواقع ملوثة 2CO ،S2H تأثير نوعين من الغازات السامة ) -3

 قية:ذبمحافظة الال

 مركز البحوث العلمية الزراعية بالالذقية9 أماكن التنفيذ: 

بيرة والتي تؤدي بصورة ك باألوراق ثير من التغيرات الفسيولوجية في ك اً تلعب الغازات السامة دور      

لتغيرات في الشكل المورفولوجي والسلوك الفسيولوجي للورقة فكان البد من دراسة أولية فسيولوجية لهذه 

 آللياتاالتغيرات و رصدها في ظل التغيرات المناخية و تزايد الغازات السامة في أماكن تواجد المصانع و 

 9قيلة و مصافي البترولالث
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في ثالث مواقع بالقرب من  6م011نفذت التجربة وفق تصميم القطاعات كاملة العشوائية بمساحة       

 2COأكسيد الكربون  ثانيو  %01بنسبة  S 2Hمصفاة البترول ببانياس حيث ارتفعت فيها نسبة الغاز 

الصفات الخضرية  )طول النبات ، عدد  بالمتوسط عن النسب الطبيعية للغاز ، وتم دراسة %00بنسبة 

، السكروز ،  LAI،    SLW األوراق، عدد األفرع الثمرية والخضرية ، عدد الثغور بوحدة المساحة ،

كاليكوليك اسيد( واإلنتاجية) عدد الجوزات المتفتحة ، إنتاجية الدونم )قطن شعر( ، معامل االستفادة من 

 9يتين مختلفتيناإلشعاع الشمسي( في مرحلتين فسيولوج

وإنتاجية  /سم( على صفات طول النبات S 2Hـ  2COيظهر الجدول التالي نتائج تأثير الغازات السامة )      

 بمتوسط ثالثة مناطق في بانياس : 91الدونم ومعامل االستفادة من اإلشعاع الشمسي  على الصنف حلب

طول النبات وإنتاجية الدونم ومعامل ( على صفات  S 2Hـ  2COتأثير الغازات السامة ) 028جدول 

 االستفادة من اإلشعاع الشمسي

ًالصفات
 S2Hغازً  2COغاز

ًشاهد
L.S.D%

5ً 3ًموقع7ًًموقع0ًًًموقع3ًًموقع7ًًموقع0ًًًموقعً

طول 

النبات/

 سم

01106

6 

01702

2 

02100

0 

01100

0 

01209

0 

02000

6 

01101

1 
1091 

إنتاجية 

النبات 

 /كغ

61201

9 

62100

0 

67701

1 

60107

9 

66600

1 

61002

2 

01107

9 
2090 

معامل 

 االستفادة

من 

اإلشعاع 

الشمسي 

RUS 

1091 1016 1077 0012 1099 0006 1091 1011 

 

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

 من غاز ثانيقلة استفادتها على تمثيل الكربون و قدرتهابقلة  المعروفة   C3وهو من نبات  نبات القطن

 نخصوفرصة أكبر للتمثيل واالستفادة من الغاز حولها كل هذا أعطاها أثناء النهار  وكسلهاأوكسيد الكربون 
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بزيادة الغاز وقلة التيارات الهوائية  أثناء النهار وزيادة اإلشعاع  ألنها كانت تتمتع المناطق المدروسة 

 9كلها أدت الستجابة واضحة لزيادة تركيز الغاز حول النباتاتخالل فترات نمو المحصول  الشمسي

بإغالق الثغور وعدم قدرة النبات على االستفادة من  اً سلبي اً ( كان له دورS2Hعلى العكس تماماً غاز )

 9غاز الكربون فأعطى نتائج سلبية على اإلنتاجية الكلية

تخدام معادالت متصاعدة من أسمدة البورون رشا  على األوراق دراسة فسيولوجية عن مقارنة اس -4

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

 :الغلة

 مركز البحوث العلمية الزراعية بالالذقية9أماكن التنفيذ: 

يدة من البورون على طول النبات)سم( ( ومستويات متزاPPFMالجدول التالي يوضح تأثير أسمدة )

 91في صنف القطن حلب واإلنتاجية )كغ/د(

( ومستويات متزايدة من البورون على طول النبات)سم( PPFMتأثير أسمدة ) 088جدول 

 31في صنف القطن حلب واإلنتاجية )كغ/د(

ًاإلنتاجية)كغ/د(ًطولًالنبات/سمًالمعامالت

PPFM10+5B 011011 091022 

PPFM10+10B 011019 610022 

PPFM10+15B 019000 6660190 

PPFM20+5B 012066 669000 

PPFM20+10B 011099 611000 

PPFM20+15B 011099 616070 

PPFM30+5B 011011 616000 

PPFM30+10B 019000 611006 

PPFM30+15B 021012 621001 

 096022 010066 شاهد

L.S.D%5 0019 00011 
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تتجه للزيادة كلما زاد معدل البورون مع  طول النبات واإلنتاجية خالل الجدول السابق إن  نالحظ من      

تركيز البكتريا و هذا منطقي مع زيادة البورون المحفز لنمو البكتريا وهو عنصر أساسي في بيئتها وعنصر 

اتية و ونات النبمهم لالمتصاص و االلتصاق و بالتالي تشجيع البكتريا لتعطي أفضل ماعندها من الهرم

بالتالي يزداد طول النبات و الصفات الخضرية األخرى و الصفات اإلنتاجية و بالتالي اإلنتاجية الكلية و هذا 

 9( Elliot 2000و ) (Ertek and Kanber 2003)يتماشى مع كل من 

ن ى القطرشا  على األوراق باستخدام تقنية التسميد الكربوني عل (PPFMدراسة استخدام البكتريا ) -5

 الحيوي ومقارنة اإلنتاجية:

 مركز البحوث العلمية الزراعية بالالذقية9أماكن التنفيذ: 

بإضافة سماد عضوي على مرحلتين وكذلك استخدام أسمدة  91تمت الدراسة على الصنف حلب      

(PPFM رشاً ورقياً ثالث مرات بتركيز )الحقيقية من بداية الورقة مل/ل في ثالثة أطوار فسيولوجية 61 

 المحصول قطافتم مكافحة ديدان الجوز حيوياً والتخلص من األعشاب يدوياً ، و،  وحتى تكون الجوزات

 9دفعاتعلى ثالث 

 والجدول التالي يظهر النتائج التكنولوجية لتيلة القطن مع مالحظة عدم تأثر اإلنتاجية :      

 حيوي مقارنة مع الشاهد للقطن الوصفة المتانة غ/تكس  االستطالة%صفة . 03جدول

ًالنعومةًالمتانةًغ/ًتكسًالستطالة%ًالمعامالت

 109 61000 9011ًحيوي

 102 61070 7011ًشاهد

 

 مم للنبات الواحد  ,91ن العادي )مم للنبات الواحد( أقل مقارنة مع القط 263مالحظة : ــ كانت كمية مياه الري الالزمة إلنتاج القطن الحيوي )

لقطن الحيوي هنالك معايير دولية لم يتم تحقيقها أثناء تنفيذ الدراسة وأطلق عليه حيوي بشكل تقريبي ألنه تم تسميد األرض بسماد حيوي ــ العتماد ا

 لكن األرض مسمدة على مدار سنوات ونتمنى تنفيذ البحث في سنوات قادمة على  أرض مسمدة عضوياً مثل زاهد شرقية  بمركز بحوث طرطوس 9

( ومدى   Nepsعلى نضج الشعيرات لتالفي الزيادة في ظاهرة النبس ) (PPFM)سمدة تأثير األ -2

 :تأثيرها على عمليات الصباغة

 مركز البحوث العلمية الزراعية بالالذقية9 أماكن التنفيذ: 

 (  Neps)على عدد النيبس  (PPFM)تأثير الرش باألسمدة . 71جدول

رشًمرةًًالمعامالت

واحدةً

ً%01بتركيز

نًرشًمرتي
 %01بتركيز

رشًثالثً
مراتً

 %01بتركيز

رشًمرةً

واحدةً

ً%71بتركيز

رشًمرتينً
 %71بتركيز

رشًثالثً
مراتً

 %71بتركيز

ًالشاهد

 601 16 91 016 012 011 061 عدد النبس
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من خالل الجدول نالحظ أن عدد النبس قل بشكل واضح وملحوظ عند زيادة المعالجة بالرش ورفع       

أثناء المقارنة مع عينة الشاهد المرفقة والمأخوذة من محلج الفداء ، فمن خالل نسبة التركيز وخصوصاً 

المعالجة ركزنا على إنتاج أقطان بكميات نيبس قليلة وتالفي ظهور النبس الذي له دوراً كبيراً في نجاح 

 عملية الصباغة أثناء التشغيل الالحق واختبار األصبغة المناسبة وطرق التجهيز األفضل 9

 ا : قسم تكنولوجيا القطن والمراقبة:رابع

 مواسم السابقة: الصفات التكنولوجية لشعرة القطن من اتأثير التخزين على المو -0

 8:مخابر اإلدارة أماكن التنفيذ

 ألخذ النتائج وتحليلها 9 المختبرتم جمع العينات بانتظار تحليلها في مختبر التيلة حال عمل       

الصفات التكنولوجية لشعرة القطن )طول التيلة( إلنتاج خيوط ممشطة  تأثير األحماض األمنية على -7

 عالية الجودة تتماشى مع إحصائيات أوستر العالمية:

 :مركز البحوث العلمية الزراعية بالالذقية9 أماكن التنفيذ

 على بعض الصفات التكنولوجية للقطن  تأثير األحماض األمينية. 70جدول

ًإنشالطول/ ًالمتانةًالمعامالت

محتوىًالشعيراتً

ًالقصيرة

SFI 

ًالستطالة%

 206 100 0001 11 غ/دونم01 اليسينال

 201 106 0001 1101 غ/دونم01كاليسينال

غ 01اليسين ورثواأل

 /دونم

1007 0002 102 201 

 201 101 0002 1009 غ/دونم61 اليسينال

 207 106 0001 1602 غ/دونم61كاليسينال

غ 61اليسين ورثواأل

 /دونم

11 006 1 201 

 201 101 0001 1101 الشاهد

 

 ،ند زيادة التركيز لبعض المعامالتمن خالل الجدول نالحظ تحسن في مواصفات المتانة وطول التيلة ع

فلزيادة طول التيلة دوراً كبيراً في إنتاج الخيوط ذات النمر الرفيعة الممشطة وتصحب زيادة طول التيلة 

ا كلها خواص وصفات متالزمة في أغلب األحيان مما يساهم في إنتاج دقة ونعومة الشعيرات حيث أنه
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، ويمكن مالحظة االختالف في تحسن المواصفات أثناء ن الخيوط ذات مواصفات جودة عاليةأنواع م

 المقارنة مع عينة الشاهد المأخوذة من محلج المعري 9

 التقارير العلمية في اإلدارة أو القسم المنتهية: -1

 م الوقاية:خامسا : قس  

 تقييم حساسية األصناف المحلية المعتمدة وبعض األصناف األجنبية لإلصابة بديدان الجوز:ـ 0

 مركز البحوث العلمية الزراعية بالالذقية )بوقا(9 أماكن التنفيذ:

        ودودة جوز القطن القرنفلية Earias insulanaتعد ديدان جوز القطن )دودة جوز القطن الشوكية 

Pectinophora gossypiella من اآلفات المهمة التي تصيب األجزاء الخضرية والثمرية لنبات القطن )

وتسبب خسائر اقتصادية كبيرة في سورية والعالم، وإن استخدام األصناف النباتية المقاومة للحشرات، من 

 من أصناف القطناالتجاهات الحديثة المستخدمة في السيطرة على اآلفات الحشرية، وتم إنتاج العديد 

( والتربس، والذبابة البيضاء، ، وسوسة جوز القطن .Empoasca sp)المقاومة لإلصابة بحشرات القطن 

، وذلك عن طريق زيادة نسبة مادة الجوسيبول في مختلف (، باإلضافة إلى عدة أنواع من ديدان جوز القطن

 أجزاء النبات9

 لقطن المحلية والمدخلة لإلصابة بديدان جوز القطن      تقييم حساسية بعض أصناف ا الهدف من الدراسة :

 6101خالل موستتتتتتتمي   (RCBD)تم تنفيتتذ التجربتتة وفق تصتتتتتتتميم القطتتاعتتات العشتتتتتتتوائيتتة الكتتاملتتة  

ستتتة أصتتناف ( و1، رقة 11/0، حلب 001، حلب 91أصتتناف قطن معتمدة )حلب  أربعةبزراعة 6102و

وقتتد تم   ,Lider, Fantom, Campo, Ozbek100, Stonvile468, ( Nech1/8)أجنبيتتة متتدخلتتة

بثالثة مكررات وبمعدل  ، 66بالصتتنف المحلي ديرالزور 6102في موستم   Nech1/8 استتبدال الصتتنف

ستتتم، وأجريت كافة 61 النباتاتستتتم وبين  71م ، والمستتافة بين الخطوط 1خط لكل صتتنف ، طول الخط 

 61009الثامن والثالثون لعام  عمليات الخدمة الزراعية للمحصول وفق توصيات مؤتمر القطن

 لى مرحلتين:عبحساب النسبة المئوية لإلصابة تم تقييم حساسية النبات لإلصابة بدودة جوز القطن الشوكية 

)فحص األفرع والقمم النامية وحساب العدد الكلي للنباتات التي ظهرت عليها  مرحلة النمو الخضري -

 أعراض اإلصابة لكل صنف(9

جوزة بشكل عشوائي لكل صنف من كل مكرر في موعدين: )الموعد  011ص فح)اإلثمار مرحلة  -

األول من شهر تشرين األول في  الثاني: األسبوعاألول من شهرأيلول، الموعد  األول: األسبوع

 الثاني: النصفالموعد  آب،الثاني من شهر  األول: النصف)الموعد  6102(، أما في موسم 6101موسم

 أيلول(9الثاني من شهر 
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فقط في  وللدودة الشوكية 6101تم حساب النسبة المئوية لإلصابة بالدودة القرنفلية والشوكية في موسم      

تم تشريح الجوزات التي ظهرت عليها أعراض اإلصابة والتأكد من وجود اليرقات الحية  حيث 6102موسم 

 داخلها9

موسم  جوز القطن القرنفلية والشوكية في الجدولين التاليين  يبينان متوسط نسبة اإلصابة بدودةالنتائج:

 :6102والشوكية في موسم  6101

 ( 7105)موسم  المدروسةالقرنفلية والشوكية في األصناف  نسبة اإلصابة بدودة جوز القطن8 77جدول

ًمالحظاتًقراءةًثالثةًقراءةًثانيةًقراءةًأولىًالصنفًالرقم

0 Lider bc 101 ab 02011 a 69061  

6 Campo b 0111 bc 9096 cde 09011  

1 Stonvil468 ab 1011 bc 01011 bcd 61001  

1 Fantom ab 2011 c 7016 f 01029  

1 Ozbek100 a 2091 abc 01019 bcd 60090  

2 Nech1/8 ab 2011 bc 9012 abc 61079  

 تم إعادة الزراعة c 1 bc 9019 ef 01061 1رقة 7

 نسبة اإلنبات منخفضة ab 2067 c 1011 abc 60,61 11/0حلب 1

 نسبة اإلنبات منخفضة ab 1091 c 1001 de 01011 001حلب 9

 تم إعادة الزراعة b 1011 a 60020 ab 62012 91حلب 01

L.S.D%5  1011 7011 1012  

 
 (  7102الشوكية في األصناف المدروسة)موسم متوسط نسبة اإلصابة بدودة جوز القطن 8 73جدول

ًمالحظاتًقراءةًثالثةًقراءةًثانيةًةًأولىقراءًالصنفًالرقم

0 Lider ab 1022 ab 69011 ab 10011  

6 Campo ab 1022 ab 62011 a 11  

1 Stonvile468 b  6011 b 06022 b 69011  

1 Fantom ab 1011 ab 61 b 11022  

1 Ozbek a 1 ab 61 a 12  

ab 1011 ab 09011 b 69011   Nech 66ديرالزور 2 ل صنف زرع بد   

  b 6 ab 02 b 61011 1رقة 7

  ab 1022 ab 66022 b 11022 11/0حلب 1

  ab 1011 ab 66022 ab 12022 001حلب 9

  ab 6022 b 06022 ab 62011 91حلب 01

L.S.D%5  6011 01012 66010  
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وجود فروق معنوية بين   Genstatالتحليل اإلحصائي بواسطة برنامج  : أظهرت نتائج 6101موسم  -

األصناف المدروسة بنسبة اإلصابة بديدان الجوز القرنفلية والشوكية ، حيث كانت نسبة اإلصابة بديدان 

الذي سجل أعلى Lider منخفضة نسبياً وبفروق معنوية بينه وبين الصنف  Fantomالجوز للصنف 

في مرحلة القطاف ، بينما سجل الصنف  91وق معنوية بينه وبين الصنف حلبنسبة إصابة دون فر

Fantom ( في مرحلة القطاف تاله الصنف رقة %01029نسبة إصابة منخفضة )( دون %01061) 1

 فروق معنوية بينهما9

حساسية الصنف المستورد   Genstatالتحليل اإلحصائي بواسطة برنامج نتائج  :أظهرت 5102موسم  -

OZBEK  لإلصابة بدودة جوز القطن الشوكية حيث سجل أعلى متوسط لنسبة اإلصابة في مراحل النمو

، بينما سجلت ادنى نسبة اصابة في مرحلة CAMPOالمختلفة، دون فروق معنوية بينه وبين الصنف  

 . 2على الصنف رقة   %52,00وكذلك في مرحلة القطاف  %5النضج الخضري 

فروقات معنوية في قابلية اإلصابة  بديدان جوز القطن ألصناف القطن المختبرة،  نستنتج مما سبق وجود      

مما يستدعي تجنب زراعة األصناف التي أبدت قابلية عالية لإلصابة في مناطق انتشار اآلفة، كما تؤكد 

األصول  رنتائج الدراسة إمكانية انتخاب وتربية أصناف تحمل صفة المقاومة لإلصابة بهذه اآلفة في حال توف

 الوراثية التي تحمل صفة التحمل أو المقاومة9

 :منجزات أخرىـ  5

نتيجة الظروف الراهنة التي يمر بها القطر العربي إنتاج األعداء الحيوية والمكافحة الحيوية:  -

لعدم توفر الطاقة الكهربائية فإن إنتاج مختبر المكافحة الحيوية والسوري وخاصة محافظة حلب 

 متوقف عن العمل9ـكلية الزراعة التابع لإلدارة في جامعة حلب 

 عدد العينات المحللة في مختبر الفرز والتصنيف: -

 عينة  7518                         عدد عينات القطن    

 تحليل 02101                                     عدد تحاليل القطن              

        عينة 021                                عدد عينات الموتس      

 تحليل 011عدد تحاليل الموتس                                                          

                            عينات     7عدد عينات عوادم ونفايا أقطان 

 تحاليل 1         عدد تحاليل عوادم ونفايا أقطان                                    

 ( عدد عينات قطن واطي مخلوطC.B.M               )08 عينة 

 تحليل 07(                C.B.Mعدد تحاليل قطن واطي مخلوط )              
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ًبحوثًالبستنة:ًإدارة-7-4ً

 :%91.1ونسبة التنفيذ  124والمنفذة  129 عدد األبحاث المخططةبلغ 
 :أهم النتائجوكانت  -

  ى أن  : أشارت النتائج إل اسة العوامل المؤثرة في إنبات بذور بعض طرز المحلب المنتشرة في الالذقيةدر
م،  في حين كانت درجة الحرارة المثلى إلنبات االجنة هي °30درجة الحرارة المثلى إلنبات نوى المحلب هي 

يق إنبات يكانيكية )األغلفة( التي تعم. وبينت النتائج المتحصل عليها أن سكون المحلب يعود للعوامل الم50°
ن أجنة المحلب غير ساكنة وقادرة على اإلنبات بعد نضج الثمار واستخراجها منها   أفضلو البذور والنوى، وا 

 أسرع إنبات كان لألجنة المستخرجة من نوى غير منضدة و

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  :  اللوز المدخلة من إيطاليادراسة اإلخصاب الذاتي والخصائص الحيوية لحبوب الطلع لبعض أصناف 
عدم إمكانية حدوث  عقيمة ذاتيا  بشكل كامل، وبالتالي (DonCarlo،Feranes)تبين أن األصناف 

تلقيح الذاتي داخل الزهرة الواحدة، وأن خضوع كل  منها  للتلقيح الحر يمثل المعاملة الوحيدة التي أدت إلى ال
 Genco،Tuonoاألصنافار يمكن اعتبو  عقد األزهار ومن ثم اإلثمار.

،Pepparudda،Supernova،Filippocco  متوافقة ذاتيا  فقد بلغت نسبة العقد واإلثمار لهما على
، ونسبة إثمار (%03.3،50.8،18.5،51، 59.6)التوالي

 Tuonoكما تميز الصنفان (%.55.5،58.5،35.6،33،30)
إنبات لحبوب الطلع، وحقق الصنف سبة نبأعلى  Gencoو

Genco  الصنفان حيوية لحبوب الطلع، كما تميز أعلى
GencoوTuono أعلى عامل خصوبة طلعية. ب 

  دراسة   تأثير بعض المعامالت في االكثار الخضري بالعقل
 (:P3116القاسية والغضة ألصل المشمش تورينل )خوخ رينكلود

 األجنةإنبات  إنبات البذور

                                      عقلة قاسية مجذرة لألصل تورينل
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 IBAمن  5700ركيز ( عند استخدام الت%33.33أظهرت النتائج تفوق العقل القاسية بنسبة التجذير )
( وطول %8.00أبدت العقل الوسطية أفضل نسبة تجذير )مقارنة بالشاهد الذي فشل بالتجذير، و 

كما تبين أن معاملة قواعد العقل جذر/عقلة( مقارنة بالعقل القاعدية، 5.17سم( وعددها )3.31الجذور)
( كما أعطت مواعيد %51.69كان له األثر بزيادة نسبة التجذير) IBAمن  5700ppmالغضة بتركيز
إذ تفوق الموعد الثالث)تموز(على المواعيد كلها للمؤشرات المدروسة عدا نسبة تشكل  معنويا   الزراعة فروقا  

 ( في الموعد الثاني)حزيران(. %8.00الكالوس التي بلغت أعالها )
 " تأثير ثمانية أصول من الحمضيات في مواصفات النمو واإلنتاج لصنف الساتزوماSt-Jean"  تباينت

كمية اإلنتاج على مختلف األصول وظهرت فروقات معنوية فيما بينها، إذ تفوقت أشجار الساتزوما المطعمة 
والكاريزو سيترنج والبرتقال  3175على األصل فولكامريانا على تلك المطعمة على أصول السيتروميلو 

بالنسبة للتوافق بين األصل والطعم   5036ثالثي األوراق حيث أعطى األخير أدنى متوسط إنتاجية لعام 
اعتمادا على أقطارهما فقد كان التوافق جيدا مع أصول الفولكامريانا والزفير ومجموعة السيترنج والرانجبوراليم، 
في حين كان ضعيفا حيث كان قطر الطعم أكبر من األصل بشكل واضح على أصول السيتروميلو والبرتقال 

 ثالثي األوراق.
 

 

 

 

 

 
 

 ة اإلنتاج على مختلف األصولكمي

 
 دراسة بيولوجية و جزيئية لمرضStubborn   المتسبب عنSpiroplasma sp.  في بساتين

 "الحمضيات في الساحل السوري 
من األشجار  % 33و 6انتشار لمرض العناد في العديد من هذه البساتين بنسبة تراوحت بين لوحظ  -

ه أعراض نتشارلوحظ اكما  تقال ابو صرة والبرتقال فالنسيا.المراقبة وقد تركزت اإلصابة على صنفي البر 
.إجراء اختبار نشاط إنزيم البيروكسيديز كمؤشر % 8على أمهات الغراس في المشاتل بنسبة وصلت إلى 

لوجود المرض في عينات أوراق حمضيات مصابة بالعناد ومقارنتها مع نشاط اإلنزيم في العينات السليمة 
 شاط هذا اإلنزيم في العينات المصابة وكانت النتائج كما يلي:ن(حيث لوحظ ارتفاع في

241.17
222.2

187.25172.5 170.2
154.67146.67

67.33

0

50

100

150

200

250

300

(كغ)اإلنتاج 



 الصفحة                                    6102تقرير الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية لعام 
 

72  

                 
 
 
 
 
 
 

 

 (Stubbornاصفرار األشجار و تقزمها نتيجة اإلصابة بمرض العناد) 

 
  من المفترس حشرة كاملة  12511نشر وتوزيعCryptolaemus montrouzieri  المتخصص

 ت لمحافظة طرطوس وبعضبحشرة بق الحمضيات الدقيقي على بؤر اإلصابة في مزارع الحمضيا
 مزارع الالذقية.

 

  طرزا  من التفاح المنتجة  50تم تقييم   : تقويم بعض أنماط التفاح المنتجة بطريقة االنتخاب البذري
طرز متميزة  7وقد بينت النتائج وجود  محليا  بطريقة االنتخاب البذري ناتجة عن التلقيح المفتوح

 3لموعد نضجها إلى طرز مبكرة تنضج خالل شهر آب كالطراز  بمواصفاتها، حيث تم تقسيمها تبعا  
)  0والطراز 5(، وطرز متوسطة التبكير تنضج خالل النصف األول من شهر أيلول كالطراز3)ط

نشاط انزيم البيروكسيديز في األوراق  نشاط انزيم البيروكسيديز في األوراق الحديثة
 القديمة

معدل النشاط           نسبة االرتفاع  
في العينات 
 المصابة%

نسبة االرتفاع في  معدل النشاط
 العينات المصابة %

 51.3 3.59 38.1 3.77 سليم

 3.5 3.9 مصاب
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 7و  1(، وطرز متأخرة تنضج في نهاية شهر أيلول وبداية شهر تشرين أول كالطرازين 0، ط5ط
إذ   1بإنتاجها الغزير، و المنتظم  فيما عدا الطراز(. وقد تميزت معظم الطرز المدروسة 7،ط1)ط

كان إنتاجه جيد، فيما يميل إلى المعاومة، إضافة  إلى تجانس حجم الثمار، وشكلها حيث حافظت 
ثمار كافة الطرز على ثبات حجمها، وشكلها خالل سنوات الدراسة. وبالنسبة للقدرة التخزينية للثمار 

. كما 7و 1أشهر في الطرازين  8، و 0و5أشهر في الطرازين  6 ، و3أشهر في الطراز 4فقد كانت 
المتوسطة لإلصابة بالمن الزغبي، في حين كانت باقي الطرز  0بينت النتائج  حساسية الطراز 

حساسة لإلصابة بالبياض الدقيقي بشكل ضعيف إلى متوسط. وبالنسبة لحساسية الطرز لبعض 
القلب المائي لم يكن هناك أية مظاهر، فيما عدا إصابة خفيفة  الظواهر الفيزيولوجية كالنقرة المرة، و

 (.5)ط 5بالقلب المائي على الطراز

 
1الطراز   

 
2الطراز   

 
3الطراز   

 
4الطراز   

 
5الطراز   
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 لتفاح تم تقييم ستة طرز محلية وصنفي ا :تقييم بعض أصناف التفاح المحلية في المنطقة الساحلية
ي المنتشرة في المنطقة الساحلية، بينت نتائج الدراسة االختالفات المحليين قصيري وحامض

سم،  8.9و  5المورفولوجية بين هذه الطرز واألصناف المدروسة حيث تراوح طول نصل الورقة بين 
سم، وكان شكل الثمرة بين المضغوط والكروي المضغوط، وتراوح وزن  4.84و  3.8وعرضها بين 

ينت نتائج التحليل الكيميائي للثمار أن محتواها من نسبة المواد الصلبة غ، وب38.5و  9.7الثمرة بين 
الذائبة والسكريات الكلية كان منخفضا ، في حين كان محتواها من األحماض الكلية القابلة للمعايرة 
مرتفعا  في كافة الطرز واألصناف المدروسة. كما بينت نتائج التوصيف الجزيئي التشابه الوراثي 

ين الطرز واألصناف المنتشرة في المنطقة الساحلية على مستوى البادئات المدروسة، أما العالي ب
بالنسبة لقرابتها مع األصناف المحلية المزروعة في المجمع الوراثي في السويداء والمنتشرة في ريف 

 و G5 وG2 و G1( مع الطرز  0.48)  3دمشق، فكانت أعلى درجة قرابة وراثية للصنف سكري 
G6 ،  في حين كانت درجة القرابة الوراثية للصنف شمامطي منخفضة مع الطرز الستة والصنفين

المنتشرين في المنطقة الساحلية. تدل النتائج على توفر قاعدة وراثية من األصناف والطرز المحلية 
 التي يمكن االستفادة منها في برامج التربية والتحسين الوراثي.

 فيزيائية والكيميائية عند درجات النضج المختلفة  ألصناف التفاحتحديد المؤشرات البيئية وال: 
اختلفت األصناف المدروسة بموعد نضج القطاف وموعد النضج االستهالكي، حيث تراوح التراكم 

 3970درجة لألصناف المبكرة و 3100الحراري المطلوب للوصول إلى درجة نضج القطاف بين 
 5050درجة لألصناف المبكرة، و 3700االستهالكي فتراوح بين  درجة لألصناف المتأخرة، أما للنضج

درجة لألصناف المتأخرة، كما كان الفقد الوزني مرتفعا  في األصناف المبكرة وبذلك ال يمكن تخزينها 
لفترات زمنية طويلة، بينما أظهرت األصناف المتأخرة قدرة تخزينية عالية دون ظهور أعراض الكرمشة 

فقد الوزني، عندما قطفت عند درجة نضج القطاف المثلى، عدا الصنفين كيدز أورانج والذبول نتيجة ال
 إلى خمسة أشهر، كذلك بينتفيهما  سمارد وتورلي وينساب حيث كانت وصلت القدرة التخزينية

األصناف المدروسة اختالفات فيما بينها في صالبة لب الثمرة ودرجة النشاء ونسبة المواد الصلبة 
 لسكريات الكلية والحموضة القابلة للمعايرة تبعا  لدرجة نضج القطاف أو النضج االستهالكي.الذائبة وا

 استجابة محصول البطاطا لإلجهاد الجفافي خالل مراحل نموه المختلفة: 
/ معامالت 8في النصف الثاني من شباط في كل موسم، وتم تطبيق / Spuntaتمت زراعة صنف البطاطا 

ة للشاهد وأظهرت النتائج: انخفاض متوسط عدد الدرنات في النبات الواحد بشكل لإلجهاد الجفافي إضاف
 1.6مع الشاهد ) مقارنة  ) نباتدرنة/ 1.0حتى  5.0)بين  واضح في معامالت الجفاف كافة فقد تراوحت

. كما تأثرت اإلنتاجية بشكل واضح فقد انخفضت في جميع معامالت اإلجهاد السيما لدى ) نباتدرنة/
متوسط لوزن الدرنة هو  وأن أعلى ،) دونمكغ/ 0181كغ/دونم( مقارنة  مع الشاهد ) 893 (5ملة رقم المعا
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 5غ بينما أقل متوسط لوزن الدرنة لوحظ في معاملة الجفاف رقم  390في معاملة الشاهد حيث بلغت 
      غ وسجلت هذه المعاملة أعلى نسبة للمادة الجافة وللنشاء. 93حيث بلغت 

 نتاج البطاطادراسة تأ املة تفوقت المع :ثير المعاملة ببعض المركبات العضوية والحيوية في نمو واا
ضافة  مع مياه الري بارتفاع نباتاتها وبفروق معنوية على  بحمض الهيوميك رشا  على المجموع الخضري وا 

بل تفوقت معاملة سم(. وبالمقا 73.6سم، على التوالي( مقارنة  مع الشاهد ) 71.0و 56.7باقي المعامالت )
غ/ل ومعاملة إضافة حمض الهيوميك مع مياه الري بمساحة المسطح الورقي  6الرش بخميرة الخبز بتركيز 

. وتفوقت المعاملة بخميرة 5سم 1356.4، على التوالي( مقارنة  مع الشاهد 5سم 3806.8و 5سم 1988.5)
لى المجموع الخضري في مؤشر متوسط /ل رشا  ع0سم 30غ/ل والمعاملة بحمض الهيوميك 6الخبز بتركيز 

نتاجية وحدة المساحة وبفروق معنوية على كافة المعامالت )  1830.0غ، 1203.3إنتاجية النبات الواحد وا 
 كغ/دونم(.  0751غ، 881كغ/دونم، على التوالي( مقارنة  مع الشاهد ) 1700.0غ،  1133.3كغ/دونم، و

 نتاج البذوربالمستخلصات النباتية في الصفا تأثير الرش واالحتياجات المائية  ت الكمية والنوعية واا
وبينت نتائج التجربة األولى تفوق النباتات بنموها في معظم معامالت الرش  لصنف البصل المحلي األحمر

غ/ل(، التي بلغ متوسط ارتفاع  37مل/ل( والخميرة والعرقسوس ) 37السيما بالتركيز األعلى من الغارين )
، 5سم 3635.80، و3775.60، و3198.60سم، والمساحة الورقية  51.1، و50.78و ،68.67نباتاتها 

والحصول على أبصال ذات  5كغ/م 1.57، و0.93، و0.19على التوالي ، ما ساهم بزيادة اإلنتاجية 
، مقارنة  مع الشاهد %55.08، و53.95، و53.00صفات نوعية جيدة بلغت نسبة المادة الجافة فيها 

، على التوالي(. وتبين أن معامل الربحية للمعاملة %50.53، 5كغ/م 5.35، 5سم 839.78سم،  75.19)
عن الشاهد غير المرشوش والمضاف  %70.8بزيادة  /273/غ/ل( بلغ  37األفضل )العرقسوس بتركيز 

 وإليه األسمدة الكيميائية. دلت النتائج المتحصل عليها من التجربة الثانية دور معامالت الرش بزيادة نم
نتاجية نباتات البصل عند مستويات الري المطبقة كافة ) من السعة الحقلية(. أدى  % 70، 57، 300وا 

خفض مستوى الري لتراجع معدالت النمو واإلنتاجية، حيث انخفض متوسط ارتفاع النباتات غير المعاملة 
، 03.00ى إل %300غ/بصلة بحالة الري بمستوى  70.85سم و 07.00ووزن أبصالها معنويا  من 

من السعة الحقلية، على  %70و 57غ/بصلة عند الري بالمستويين  00.50و 08.55سم و 56.00و
التوالي. كما أسهمت معامالت الرش المطبقة في التخفيف من اآلثار السلبية الناجمة عن انخفاض مستوى 

لية ووزن أبصالها عند من السعة الحق %70الري، فقد بلغ متوسط ارتفاع النباتات الخاضعة لمستوى الري 
غ/بصلة( مقاربا  بذلك نباتات الشاهد  38.72سم،  03.38غ/ل )30المعاملة بمستخلص جذور العرقسوس 

 57غ/بصلة(، واقتربت القيم للنباتات المعاملة عند المستوى  08.55سم،  03.00) % 57عند المستوى 
سم،  07.00) %300عند المستوى  غ/بصلة، على التوالي( من نباتات الشاهد 19.05سم،  07.35) %

في زيادة محتوى  %70غ/ل عند المستوى  30غ/بصلة(. أسهمت معاملة الرش بالعرقسوس تركيز  70.85
غ، 300ملغ/ 0.957ملغ/غ،  5.800ملغ/غ،  06.31األوراق من الكلوروفيل والكاروتينات الكلية والبرولين 
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غ. وأدت المعامالت  300ملغ/ 0.505ملغ/غ،  3.600ملغ/غ،  03.09على التوالي، مقارنة  مع الشاهد 
المطبقة في التجربة الثالثة لتحسين مؤشرات النمو الخضري )ارتفاع النبات، طول الورقة، عدد األوراق، 
نتاج البذور ونوعيتها، فقد ازداد متوسط عدد  عرض الورقة( مما انعكس إيجابا  على مؤشرات النمو الزهري وا 

زهرة/النورة عند المعاملة بمستخلص جذور  897.50، و918.00، و969.60األزهار بالنورة إلى 
مل/ل، مقارنة  مع  37غ/ل ومستخلص األعشاب البحرية )الغارين( بتركيز  37العرقسوس والخميرة بتركيز 

عند معاملة الشاهد لتبلغ  % 65.65زهرة/النورة. كذلك ازدادت نسبة العقد معنويا  من  507.10الشاهد 
غ/ل على التوالي، وتفوقت  37( عند المعاملة بمستخلص الخميرة والعرقسوس تركيز % 81.95 ،85.70)

غ/ل بأعلى إنتاج من البذور في وحدة المساحة  37معاملة الرش بمستخلص العرقسوس بتركيز 
 .(5غ/م 535.0( مقارنة  مع الشاهد )5غ/م422.70)

 
 

    
 
 
 
 

 
 
 
 

 غ/ل( والشاهد 37اتات المعاملة بمستخلص جذور العرقسوس )المجموع الخضري بين النبتباين حجم 
 

  تحسين إنتاجية وجودة ثمار البندورة بمعاملة الشتول ببعض
ثير وأظهرت النتائج التأ كائنات التربة النافعة في الزراعات المحمية:

وعمل على  اإليجابي لفطر البيري على العديد من الصفات الخضرية
للنباتات المعاملة به من خالل زيادة عدد األزهار، رفع الكفاءة اإلنتاجية 

عدد الثمار، وزن الثمرة. كما أدت المعاملة بالفطر باإلضافة إلى 
التبكير بظهور العنقود الزهري األول بمدة زمنية تقارب األسبوع. 

 .%0.6و %0.1ظهرت عند التركيزين  وأفضل النتائج
 نتاجية الفطر الزراعيدراسة تأثير بعض محفزات النمو في قوة نمو م  Pleurotusيسيليوم واا

ostreatus (Jacquin:Fries) P.Kummer:  أظهرت نتائج هذه الدراسة أن لمحفزات النمو دورا  بالغ
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للساللة المدروسة فقد حقق المستخلص  Pleurotus ostreatusاألهمية في نمو ميسليوم الفطر المحاري 
BaMaDA  عالي المعنوية على باقي محفزات النمو وبالتراكيز المختلفة  ل ببتون تفوقا   /غ 5والمضاف له

يوم على التوالي مقارنة بالشاهد  /مم  36.07و  7.5من حيث مدة اكتمال النمو وسرعته والتي بلغت 
PDA  يوم بينما تساوت مدة اكتمال النمو  /مم  9.03يوم الكتمال نموه وبسرعة  9.30الذي احتاج إلى

كما أظهرت نتائج  BaMaDAللمستخلص  ل وعدمها /غ 5تي إضافة الخميرة بتركيز والسرعة في كال حال
ل وبفروق عالية المعنوية مما يشير إلى  /غ 0ل على التركيز  /غ 5الدراسة تفوق اضافة الخميرة بتركيز 

رار والذي يبطئ من استم CO2الدور الذي تلعبه في زيادة نشاط عملية اإلستقالب وبالتالي زيادة في طرح 
 يوم. /مم  30,55و  37.38نمو الميسليوم حيث كانت سرعة النمو في الحالتين على الترتيب 

  دراسة تاثير بعض النباتات الطبية في مقاومة اإلجهادات اإلحيائية )فاعلية بعض الزيوت العطرية على
اعلية زيت يا  على فوأظهرت النتائج أن فاعلية زيت الخردل قد تفوقت معنو  حيوية عذراوات فراشة الطحين(

بين فاعلية كل من زيت الخردل والقرفة  غير معنويةفي حين كانت االختالفات  0.03الزنجبيل على مستوى 
والكافور والنعناع والقرنفل كذلك األمر بين فاعلية كل من الزنجبيل والقرفة والكافور والنعناع والقرنفل وأظهرت 

ل مقارنة بباقي المعامالت وخاصة زيت الخردل، فيمكن ان نعزي النتائج الحالية انخفاض فعالية الزنجبي
الفاعلية في قتل خنفساء الطحين الصدئية إلى مركبات الحنظل والحرمل دون الزنجبيل حال اعتبرت مواقع 

تفاعلة مع هي ذات المواقع الم -الخنفساء الصدئية وفراشة الطحين –التأثير في نوعي الحشرات المدروسين 
ت الزنجبيل، أو أنه يوجد تفاعل بين زيت الزنجبيل وزيتي الحنظل والحرمل، وبالتالي ُتبين النتائج مكونات زي

كفاءة زيت الخردل في مكافحة الحشرات مقارنة بزيت الزنجبيل عند استخدامه منفردا . ومن ناحية أخرى لم 
وت ما يعني عدم فاعلية الزيتدل النتائج على أي فروق معنوية مع الشاهد وكانت جميع الفروق ظاهرية، م

المستخدمة على طور العذراء وبالتالي نوصي بعدم استخدام هذه الزيوت بمكافحة هذا الطور لفراشة الطحين، 
 ومتابعة دراسة فاعلية هذه الزيوت على األطوار األخرى لهذه الحشرة بمعامالت مختلفة كالرش.
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 س  دراسة بيئية تصنيفية وتوصيفية لنبات اآلMyrtus communis L.  "في سورية 
 : GISتم إنشاء خريطة لتوزع نبات اآلس في سورية باستخدام برنامج نظم المعلومات الجغرافي 

 
 اإلكثار البذري:  -أ
  :ــبة إنبات عالية بمعاملة النقع بالماء العادي للبذور  تأثير النقع بالماء العادي ــ ــ ــــول على نسـ ــ تم  الحصـ

 ة بمعاملة الشاهد. مقارن %61لمدة يومين 
  ــبة إنبات جيدة ــيد أعطت نســ ــيد ودرجة الحرارة:  البذور المعاملة بالتنضــ ، بينما بذور %61تأثير التنضــ

 .%58الشاهد أعطت نسبة إنبات 

   ــــب اإلنبات ــ ــ ــ ــ ــ ــ تـأثير المعـاملـة بـالخدش:  نســ
ــالخـــدش  ــاملـــة بــ ــاليـــة بعـــد المعـ لغالف  %56العـ

ــــي  ــ ــير إلى أن الغالف القاسـ ــ ــ ــلبة يشـ ــ البذور الصــ
ــــعف إنبات ل ــ ــــبب جوهري لضـ ــ بذور اآلس هو سـ

  البذور.

  تـأثير المعــاملـة بـالحمض: تم معـاملــة البــذور
، %20، %5مع حمض الكبريت بثالثة تراكيز 

دقيقة. تم الحصـول على أعلى متوسط نسبة إنبات  30، 15، 5، وكل تركيز لثالث فترات مختلفة 50%
  دقيقة. 30و أ 15ولمدة  %5عند معالجة البذور بحمض الكبريت  72%
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 اإلكثار الخضري:  -ب

 65.00تأثير األوسـاط على النسبة المئوية للتجذير:  أعطى الوسط برليت أعلى نسبة تجذير وقدرها  -3
، بينما انخفضـت نسـبة التجذير إلى  % 65.05، ويليها الوسـط رمل حيث أعطى نسـبة تجذير قدرها  %

ى ليل اإلحصائي تفوق الوسطين البرليت والرمل علفي الوسط رمل+بتموس. وتبين نتيجة التح % 71.06
، وال توجد أي داللة إحصائية بين الوسط %3و %7الوسط رمل+بتموس بداللة إحصائية على المستويين 

 برليت ورمل على المستويين.
ــبة للتجذير كانت في التركيز  -5 ــ ــبة المئوية للتجذير: أعلى نسـ ــ  7000تأثير التراكيز الهرمونية على النسـ

ــا  ــ ــــدرهــ ــالمليون وقــ ــ ــ ــه في التركيز  %55.15جزء بـ ــ ــ وتليـ
ــذير  5000 ــة التجــ ــبــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــانــــت نســ ــالمليون حيــــث كــ جزء بـ
عند التركيز  %71.05، بينما انخفضت إلى 69.85%
ــبة  0000 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ عند التركيز  %65جزء بـالمليون وتليه نســ
ــاهد  30000 ــ ــ ــبة عند الشـ ــ جزء بالمليون، وكانت أقل نســ
ــا : تفوق ا%15.00وقـــدرهـــا  ــائيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ لتركيز . وتبين إحصـ

ــــل من التراكيز  (P.P.M) 7000الـهـرمـونـي  ــ ــ عـلى كـ
والشـاهد بداللة إحصائية  (P.P.M) 0000و  30000

ــتويين ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ . بينمـا ال يوجـد أي داللة %3و  %7على المســ
ــائية بين التركيزين  ــ ــ ــ ــ ــ  5000و  (P.P.M) 7000إحصـ

(P.P.M)  5000على المستويين.  كما تفوق التركيز (P.P.M) 0000على كل من التركيز (P.P.M) 
ــتويين. تفوق التركيز  ــ ــائية على المســ ــ ــاهد بداللة إحصـ ــ على   (P.P.M)0000و  5000و  30000والشـ

ــائية بين التركيزين  ــ ــ ــتويين. بينما ال يوجد أي داللة إحصـ ــ ــ ــائية على المسـ ــ ــ ــاهد بداللة إحصـ ــ ــ و  30000الشـ
5000 (P.P.M)  .على المستويين 

ــاط  -0 ــ ــ ــ ــ ــبة المئوية للتجذير: تفوق التر تأثير التفاعل بين التراكيز الهرمونية وأوســ ــ ــ ــ ــ ــ كيز التجذير على النسـ
ــــط برليت على كافة المعامالت، ما عدا التركيز  (P.P.M) 7000الهرموني   (P.P.M) 5000في الوســ

ــبة للتجذير وقدرها  ، بينما انخفضـــت إلى حدها األدنى في الشـــاهد وقدرها %88.66حيث أعطى أعلى نسـ
.  والصورة التالية توضح %3و  %7إحصائية على المستويين  في الوسط نفسه برليت، وبداللة 08.6%
 في نسبة تجذير عقل اآلس. (IBA)أوكسين  من المختلفة والتراكيز الهرمونية التجذير أوساط تأثير

  دراسة بيئية وراثية وكيميائية لبعض أنواع جنسAnthemis  واختبار فعالية مستخلصاتها في المكافحة
واختبرت  Anthemisر ودراسة بيئية وراثية وكيميائية لعشرة أنواع تابعة لجنس أجريت عملية حصالحيوية:

فعالية بعض المستخلصات لثالثة أنواع على أربع عزالت فطرية ممرضة للنبات وذلك خالل فترة الدراسة 
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.  تم اختيار المنطقة الوسطى والساحلية للبحث والتي تشمل محافظات حمص 2013- 2016التي استمرت 
الالذقية وطرطوس والتي تشكل مساحة واسعة من سورية، باإلضافة إلى االختالف والتنوع البيئي -اه حم-

بين مناطقها األمر الذي يمثل مناطق انتشار كبيرة ألنواع هذا الجنس في سورية. توزعت األنواع المدروسة 
ار وتوزع تباين في كثافة انتش على مختلف الطوابق البيومناخية بدءا  من الجاف جدا  حتى الرطب، وقد لوحظ

والنوع   Anthemis scariosa ،A. palestinaهذه األنواع، فهناك أنواع ذات انتشار جيد وواسع كأنواع 
A. cotula  في المنطقة الوسطى، في حين كان النوعA.austriaca  واسع االنتشار في المنطقة الساحلية

النتشار أو تلك التي تراجع انتشارها لدرجة خطر االنقراض والسيما في الشريط الساحلي، وأنواع محدودة ا
 .Aفي سلمية و  A. lyonnetioides و A. hausskenchtiiنتيجة عوامل عديدة ومنها نذكر أنواع:   

pauciloba    في مصياف.استخلص الزيت العطري وحللت عينات الزيت باستخدام تقانةGC/MS حيث ،
تحتوي على نسبة من  A. palestinaنوعية للزيت العطري أن أزهار البابونج بينت نتائج الدراسة الكمية وال
 وكانت المركبات الرئيسية لهذا الزيت هي:  0.01 - 0.12 %الزيت العطري تراوحت بين 

 % 26.5 -4.96 Fragranol، % 8.20 -2.8 Terpinen-4-ol ، 
Spathulenol  % 7.59 -2.5 ،% 7.9 -2.14 Caryophyllene oxide. 

 0.13 %على نسبة زيت عطري تراوحت بين  Anthemis scariosaكما احتوت النورات الزهرية للنوع 
-Terpinen 5.21 -18.76 %وقد أظهرت نتائج تحليل عينات الزيت أن المركبات الرئيسية هي: 0.05-
4-ol ،% 16.47 -1.06 α-Pinene   ،% 4.90 -0.46 α-Terpinen ،8.21 - 2 

Spathulenol % ، وبلغت نسبة الزيت العطري في النوعA.cotula وكانت  0.12-0.16 % بين
 α-Bisabolol   %72.53-   ،% 6.94 -2.3 Chamazulene 69.08 المركبات الرئيسية هي: 

 ، % 3.8 -1.3 β-Farnesen   . أما النوعA. austriaca  فقد كان أقلها محتوى بالزيت العطري
 ،Linalool oxide 7.85 – 8.63 % ركبات األساسية هي:وكانت الم0.07- 0.08%حيث بلغت 

%10.4-3 Caryophyllene oxide % 7.15- 1.82 Spathulenol، % 3.25 -0.55 
Caryophyllenyl alcohol وقد أظهرت نتائج الدراسة أن العامل البيئي األكثر تأثيرا  على الزيت العطري .

مطري المتساقط سنويا (. درست درجة القرابة الوراثية بين كما  ونوعا  هو عامل الرطوبة )كمية الهطول ال
 Inter (ISSR)األنواع العشرة المستهدفة بالدراسة باستخدام تقانة التكراريات التسلسل البسيطة الداخلية 

simple sequence repeat بادئة. بينت النتائج توزع األنواع المدروسة في عنقودين، 13وذلك باستخدام 
بينما ضمت  09.1بمسافة وراثية بلغت  Anthemis cotulaول ضم مجموعتين حيث انفرد النوع العنقود األ

بمسافة وراثية بلغت  األقرب وراثيا   .A.lyonnetioide ،pseudocotula Aالمجموعة الثانية النوعين
31.8 . 

 بمسافة وراثية A. wettsteinianaالعنقود الثاني توزع إلى مجموعتين: المجموعة األولى انفرد فيها النوع    
أنواع توزعت إلى تحت  6عن باقي األنواع في العنقود، أما المجموعة الثانية فقد شملت   40.4بلغت
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 .A. pauciloba ،Aمجموعتين كل مجموعة ثالثة أنواع، تحت المجموعة األولى ضمت األنواع 
hyalina،A. palestina    :أما تحت المجموعة الثانية فضمت األنواع A. scariosa ،austrica  A.  ،

A. hausskenchtii .درس التنوع الوراثي ضمن النوع الواحد ألنواع كما A. scariosa  ،A. austriaca 
 ،A. palestina ،A. cotula . من ضالنتائج أن هناك درجة عالية من التشابه بين التراكيب الوراثية  بينت

لى أنه ها )قيمة في مواقع نمو تجمعات Anthemisأنواع جنس  معامل التباين الوراثي منخفضة(، وهنا نشيرا 
 .Aو A. scariosaتبين أنه ضمن النوعين Anthemis من خالل عملية المسح والحصر ألنواع جنس

palestina, يوجد ساللتين تختلفان بلون األكيناتAchene  الثمار الجافة( ففي النوع األول األكينات(
ث النباتات التي األكينات فيها باللون البني هي األكثر شيوعا ، في حين أن النوع بلونين البني واألسود حي

األكينات بلونين األبيض والزهري، حيث النباتات ذات األكينات البيضاء هي األكثر عددأ  الفلسطيني تلونت
يما بين كال تباين فوانتشارا  وقد دلت نتائج دراسة الزيت العطري لهذه السالالت كما  ونوعا  على عدم وجود 

الساللتين ماعدا لون األكينات، وقد تم تأكيد هذه النتيجة من خالل نتائج دراسة القرابة الوراثية باستخدام 
 A. palestina ،A. scariosa، A. austriacaتم تقييم فعالية بعض مستخلصات أنواع  و  .ISSRتقنية 
 .Fusarium oxysporum ،F. solani  ،F على أربع عزالت فطرية ممرضة للنبات هي:  وذلك

semitectum  ،Rhizoctonia sp وذلك باستخدام المستخلص المائي ومستخلص الكحول المتيلي ،
واإلتيلي.  وقدأوضحت النتائج عدم فعالية المستخلص المائي وتفوق تأثير مستخلص الكحول المتيلي على 

ات المدروسة كانت فعالة على جميع العزالت مستخلص الكحول اإلتيلي، كماتبين أن مستخلصات النبات
على  تأثيره في A. palestinaالمدروسة ولكن مع  تفاوت درجة التثبيط، حيث تفوقت مستخلصات نبات 

، 90%مغ/مل 180و بلغت نسبة تثبيط المستخلص المتيلي واإلتيلي عند تركيز  Rhizoctonia spفطر
 Fusarium oxysporumأكثر  فعالية على فطر  A. scariosaفي حين  كانت  مستخلصات النوع  

، في حين بلغت نسبة تثبيط 60.04%مغ/مل 180حيث بلغت نسبة التثبيط للمستخلص المتيلي عند تركيز
 فقد A. austriaca، أما بالنسبة لمستخلصات النوع  49.62 % المستخلص اإلتيلي عند نفس التركيز 

حيث بلغت نسبة التثبيط للمستخلص المتيلي   F. semitectumفعالية واضحة على فطر  أظهرت
كماسجل زيادة درجة التثبيط بزيادة التركيز  ، 50.04%في حين كانت للمستخلص اإلتيلي  %57.30
 المستخدم.
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 :إدارة بحـــوث الثـــروة الحيوانيـــة -7-5
نت أهم نتائج العمل كما . وكا%3284ونسبة التنفيذ  54بحثا  والمنفذة  22بلغ عدد البحوث المخططة 

 يلي:
 برامج التحســـــين الوراثي للحيـــــوانات الزراعـــــــــية المحـــــــلية في المحـــــــطَّات البحـــــــــــثية التــــابعة -

 الثروة الحيوانية: إلدارة بحوث
 أغنام العواس: -0     

لوراثي ألغنام العواس في محطة ُبحوث السلمية والوحدة استمر  تنفيذ برنامج التحسين ا 6102عام  خالل     
(  1و )  ( 6 ) نجدوالوالالبحثية في مركز البحوث العلمية الزراعية بحماه ومحط ة بحوث هيمو بالقامشلي، 

لكل من محطة بحوث حماة  6102 – 6101  موسم خالل العواس باألغنام الخاصة ُيظهران المعايير
 ى التوالي.ومحطة هيمو القامشلي عل

 

م( لمحطة بحوث الماعز الشامي 6102-6101(: الدراسة الفنية لقطيع أغنام العواس ) خط الحليب للموسم  6الجدول) 
 (6102 – 6101  موسم خالل العواس باألغنام الخاصة المعايير)في مركز البحوث العلمية الزراعية بحماة 

ًمالحظاتًبياناتً%ًالمؤشرات

  78.70 نسبة االخصاب

  78.70 اجمالي معدل الوالدات

  70.17 معدل الوالدات الحية

  %041 نسبة االنجاب

  5088.15 أنثى متزاوجة / كغ 011وزن الحمالن المفطومة لكل 

  78.70 نسبة الخصوبة

  %055.98 نسبة الخصوبة العامة

  07.42 نسبة التوائم

  94.2 حيوية المواليد حية الميالد

  92.20 المفطومة حيوية المواليد

  %1 نسبة االجهاض

  8.29 نسبة الوالدات النافقة

 لكامل القطيع بما فيها المواليد 2.78 نسبة النفوق

كغ لحم0كغ حليب/0.09 كفاءة المواليد الغذائية   

  019.42 أنثى متزاوجة 011عدد المواليد المفطومة لكل 

  / رأسكغ  098.00 معدل انتاج الرأس الواحد من الحليب

  2.092 كغ/ الحي للمولود الميالد وزن كتلة

  52.72 كغ/  المفطوم للمولود الفطام وزن كتلة

  502.9 طول الموسم 

  82 (يوم) الرضاعة مدة

  0.09 الوزن في زيادة كغ 0 لكل حليب كغ

  022.54 يوم/  غ الفطام عند النمو معدل

  1.22 كغ/  للمولود/  يوم/  حليب

ً
ً
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ًالعواسًالغنامًنموًرمعايي

 البيان
 معدل النمو ع / يوم الوزن / كغ

 إناث ذكور إناث ذكور
 - - 4.25 4.74 وزن الميالد

 520.00 522.70 09.2 51.52 وزن الفطام 

أشهر 2وزن عمر   42.8 04.57 505.22 022.00  
 

ــــرات(1) الجدول  لمحطة هيمو  6102 – 6101 موسم خالل العواس ألغنامواإلنتاجـــية  التناســــلية : قيٌم لِّبعض المؤش ِّ
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6102عامً المؤشرات  

كغ/   الذكور للمواليد الفطام وزن متوسط   02.5 

كغ/   اإلناث للمواليد الفطام وزن متوسط  04.9 

كغ/   الذكور للمواليد الميالد وزن متوســــــط  4.2 

كغ/   اإلناث للمواليد الميالد وزن متوســــــط  .44  

كغ/   التلقيح عند النعجة وزن متوســــــط   21 

الوالدة  / كغ عند النعجة وزن متوســــــط  25.0 

  21   متوسط وزن النعجة /كغ عند أول الموسم

  25.0   متوسط وزن النعجة /كغ آخر الموسم

  22.0   متوسط وزن الثنايا /كغ /أول الموسم 

  22.9   سم متوسط وزن الثنايا /كغ /أخر المو

  4.4  متوسط وزن الميالد /كغ

/يوم /كغ21متوسط وزن الفطام /   02.9   

 2.4  متوسط كتلة وزن الميالد للبطن /كغ

يوم /كغ21متوسط كتلة وزن الفطام /معدل    07.2 

  02.4  وزن حمالن مفطومة لكل مائة نعجة أساسية /كغ

  911  متوسط قيمة كغ اللحم /ل س

كغ الحليب /ل س متوسط قيمة   82  

  05211  متوسط القيمة التقريبية للنعجة /ل س

  5.0  متوسط وزن الجزة /كغ

س1متوسط قيمة كغ الصوف/ل   20   
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 الماعز الشامي: -2 
ــتاد تنفيذُ  استمر       ــ ــ الشامي  حطة بحوث الماعزللماعز الشامي في م الوراثي التحسين برنامج كما هو ُمعــ

 بالماعز الخاصة المعايير قيم ُيظهرُ ( 1) والجدول بحماة وفقا  لخطوات برنامج التحسين الوراثي الُمعتـــمد،
  .5036 – 5037 موسم خالل الشامي

 2111 – 2115 موسم خالل الشامي بالماعز الخاصة المعايير(: 4) الجدول
 2111-2115الموسم التربوي -بحوث العلمية الزراعية بحماهمحطة بحوث الماعز الشامي في مركز ال

ًالبياناتًًًالمؤشرات

 82 نسبة االخصاب

 82 اجمالي معدل الوالدات

 80.45 معدل الوالدات الحية

 059.82 نسبة االنجاب

 0121 أنثى متزاوجة / كغ 011وزن الحمالن المفطومة لكل 

 82 نسبة الخصوبة %

 98 %نسبة الخصوبة العامة 

 01 نسبة التوائم %

 27.5 نسبة الوالدات التوأمية ) الثنائية ( %

 92.00 حيوية المواليد حية الميالد %

 71 حيوية المواليد المفطومة%

 2.05 كغ/ الحي للمولود الميالد وزن كتلة

 04.80 كغ/  المفطوم للمولود الفطام وزن كتلة

 21 (يوم) الرضاعة مدة

 01.08 الوزن في زيادة كغ 0 لكل حليب كغ

يوم  /  غ  الفطام عند النمو معدل  021.02 

 84.04 كغ/  المفطوم للمولود الحليب كمية

 0.50 كغ/  للمولود/  يوم/  حليب

 551 / يوم  اإلدرار فترة طول

 0.40-1.87     متوسط اإلنتاج اليومي  كغ / رأس

 1 نسبة االجهاض

 4.82 نسبة الوالدات النافقة
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 الماعز الجبلي: -3     
ر استمرار الخط من خ       إناث  )الل مناقشة واقع الخلط على مستوى إدارة بحوث الثروة الحيوانية تقر 
ليتم التزاوج مستقبال  مع ذكر ماعز جبلي للحصول على أفراد الجيل الثاني وتزاوج  ذكر شامي (  ×جبلي 

اجية والشكلية، واصفاتها اإلنتأفراد الجيل الثاني ) تربية داخلية ( للحصول على الساللة المنشودة بناء  على م
وباقي الخطوط ُتستبعد وبالتالي البحث الخاص بتشكيل خطوط جديدة من الماعز الخليط مستمر حتى نهاية 

 م.5151عام 
م ناتجة عن الخط 5102خالل عام  -جيل أول -رأس من إناث الماعز الجبلي 57وقد تم الحصول على 

 الخط عن ناتجة  أول جيل -خليط الماعز إناث من سرأ 42  شامي(. كما تم الحصول على×)جبلي
 . (شامي×خليط)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

د الموالي فيها بما القطيع لكامل) 42.02 سبة النفوقن

كغ لحم0كغ حليب/01.08 كفاءة المواليد الغذائية (  

 82 أنثى متزاوجة 011عدد المواليد المفطومة لكل 

 كغ05102 كمية الحليب المنتجة المباعة

 كغ / رأس089.05 معدل انتاج الرأس الواحد من الحليب

  0.00 رأس متوسط االنتاج اليومي كغ/

الشاميًالماعزًنموًمعايير  

 البيان
 معدلًالنموًعً/ًيوم الوزنً/ًكغ

 إناث ذكور إناث ذكور

50.9 4.02 وزنًالميالد ـــ-   ــــ 

 007.2 021.02 05.50 00.88 وزنًالفطام

أشهر2ًوزنًعمرً  54.54 54.04 000.22 005.00 
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إناث  01شامي( وعددها ×خليط -شامي ×)جبلي من كال الخطين 5102الحيوانات المنتجة لعام (:  2 ) الجدول
 وموسم إنتاجها األول 

عدد  الساللة
 المتزاوجة

عدد 
 الوالدة

متوسط 
وزن 

الوضع / 
 كغ

نسبة 
 التوائم%

متوسط إنتاج 
 الحليب

 كغ/ رأس 

عدد 
المواليد 

 الحية

 مدة اإلدرار

 يوم

إنتاج الرأس 
الواحد من 

 الحليب

 كغ/ رأس/يوم

 0.781 163 2 139 0 32.4 4 7 شامي×جبلي

 0.796 195 4 157 0 26.8 6 7 شامي×خليط

 
 م( للماعز الجبلي والخليط03/5/5036-3/8/5037(: بعض المؤشرات التربوية والتناسلية للعام التربوي ) 6الجدول) 

  (5037-5036محطة بحوث عرى للماعز الجبلي ) 
 ساللةًالخليط ساللةًالجبليًالبيانات

 39.8 55.6ًنسبةًالتطّورًبالقطيعً%

 94.8 77.8ً%ًالحيةًالولداتًنسبة

 49.1 28.6 نسبةًالولداتًالتوأميةًالثنائيةً%

%ًالثالثيةًالتوأميةًالولداتًنسبة  0 1.8 

 50.9 28.6 نسبةًالتوائمً%

 7.7 8.2 نسبةًالنفوقً%

 6.4 15ًنسبةًالنفوقًبالمواليدًبمرحلةًقبلًالفطامً%

 0 0ًنسبةًاإلجهاضاتً%ً-نسبةًالولداتًالنافقةً%ً

 3.6 3.4ًمتوسطًوزنًالميالدً/ًكغ

 13.3 12.4ًمتوسطًوزنًالفطامً%

 40.7 – 42.7 37 - 41.8ًمتوسطًوزنًالعنزةً/ًكغً

 27 24ًكغ/ًًالثناياًوزنًمتوسط

 73 71ًمدةًالرضاعةً/ًيوم

 0.750 0.700ًمتوسطًكميةًالحليبًللمواليدًكغ/ًيومً

 234 204ًمتوسطًإنتاجيةًالقطيعًمنًالحليبًًكغ/موسم/رأس 

 208 198 مدةًاإلدرارً/ًيوم

 1.12 1.02ًمتوسطًاإلدرارًاليوميًكغ/ًرأسً/ًيوم

 350 346ًرأسأعلىًإنتاجيةًحليبًكغ/

 95 81 رأس/كغًحليبًإنتاجيةًأخفض 
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 :العكشية( والجاموس السوري  –المحلية )الشامية  لألبقار الوراثي التحسين برنامج -4     
ة باألبقار الشامية بيستمر  العمل على توفير كافة الظروف المناسبة لرعاية القطعان الخ       محطة اص 

ومحطة بحوث شطحة بالغاب، وكذلك  ةبحوث دير الحجر لتحسين األبقار الشامية ومحطة فديو بالالذقي
األبقار العكشية واألبقار الجوالنية في محطة بحوث شطحة بالغاب، وأخذ البيانات الالزمة وتسجيلها ضمن 

 .5036 الشامية لعام األبقار بعروق  الخاصة ح البيانات( يوض  5سجالت المحطة المذكورة. الجدول رقم )
رات(:  7 ) جدول  6102 امع شطحة بحوث محطة في األبقار الشامية لِّقطيع والتناسلية التربوية اإلنتاجية بعض المؤش 

 القيم البيــانـــــات

 58.00 متوسط كمية حليب الرضاعة / يوم / كغ

 5.49 / راسمتوسط إنتاج القطيع العام كغ / يوم 

 2.088 متوسط إنتاج القطيع الحالب كغ / يوم / راس

 509 متوسط طول مدة اإلدرار / يوم

 29.2 / كغ5102تاج اليومي من الحليب في موسم نمتوسط اإل

 0298 أعلى انتاجية للراس كغ/موسم

 822 اقل انتاجية للرأس كغ/ موسم

 0482 متوسط انتاج القطيع الحلوب رأس / موسم /كغ

 58.00 متوسط كمية حليب الرضاعة / يوم / كغ

 5.49 متوسط إنتاج القطيع العام كغ / يوم / راس

 022 متوسط طول الفترة بين والدتين /يوم

 08 متوسط العمر عند التلقيح األول / شهر

 92 معدل االخصاب%

 92 معدل الوالدات االجمالي%

 1 نسبة النفوق في المواليد عند الميالد %

 1 نسبة النفوق في االناث المنتجة%

 94.8 معدل الخصوبة%

 94.8 معدل االنجاب%

 94.8 معدل الخصوبة العامة%

 94.8 معدل حيوية المواليد المفطومة%

 92 معدل االخصاب%

 011 نسبة اإلنجاب %

 94.8 معدل المواليد حية الميالد %

 1 نسبة النفوق في اإلناث البالغة %

 1 البالغة المنسقة % نسبة اإلناث

 1 نسبة اإلناث البالغة المباعة للتربية %

 7.28 نسبة اإلناث البالغة المذبوحة اضطرارياً %

 7.28 أجمالي الفقد في اإلناث البالغة

 ً  7.00 نسبة الذكور المذبوحة اضطراريا

 1 نسبة الوالدات التو أمية %

 58.88 % 5102نسبة النفوق في مواليد 

 01.25 نفوق العامة %نسبة ال
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 6102 عام شطحة بحوث محطة في العكشية األبقار لِّقطيع والتناسلية التربوية المؤشرات(:  1 ) الجدول

 القيم البيــانـــــات

 024 متوسطًطولًالفترةًبينًولدتينً/يوم

 58 متوسطًالعمرًعندًاولًولدة/ًشهر

 580 متوسطًوزنًاإلناثًعندًأولًولدةً/ًكغ

الخصاب%ًمعدل  011 

 9268 معدلًالولداتًالجمالي%

 1 نسبةًالنفوقًفيًالمواليدًعندًالميالدً%

 4 نسبةًالنفوقًفيًالناثًالمنتجة%

 92.8 معدلًالخصوبة%

 90.0 معدلًالنجاب%

 011 معدلًالخصوبةًالعامة%

 011 معدلًحيويةًالمواليدًالمفطومة%

 1 الولداتًالنافقة

 0 الجهاضات

ساعة64ًلتًنفوقًالمولودًخاللًحا  1 

 011 نسبةًاإلنجابً%

 011 معدلًالمواليدًحيةًالميالدً%

 4 نسبةًالنفوقًفيًاإلناثًالبالغةً%

 1 نسبةًاإلناثًالبالغةًالمنسقةً%

 1 نسبةًاإلناثًالبالغةًالمباعةًللتربيةً%

%  1 نسبةًاإلناثًالبالغةًالمذبوحةًاضطرارياًا

 4 إلناثًالبالغةأجماليًالفقدًفيًا

اً  1 نسبةًالذكورًالمذبوحةًاضطراريا

 1ًنسبةًالولداتًالتوًأميةً%

 %6102ًفيًمواليدًوًالعامةًًنسبةًالنفوق
 8.88 - 07.9   

 
 6102عام  شطحةمحطة بحوث قطيع الجاموس في اإلنتاجية التربوية والتناسلية لِّ مؤشرات ال(:  9 جدول )ال

 القيم البيــانـــــات

 427 سط طول الفترة بين والدتين /يوممتو 
 19.5 متوسط العمر عند التلقيح المخصب / شهر

 31 متوسط العمر عند اول والدة/ شهر
 367 متوسط وزن اإلناث عند أول والدة / كغ

 92.7 معدل االخصاب%
 91 معدل الوالدات االجمالي%

 1 نسبة النفوق في المواليد عند الميالد %
 1 في االناث المنتجة%نسبة النفوق 
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 القيم البيــانـــــات

 91 معدل الخصوبة%
 111 معدل االنجاب%

 111 معدل الخصوبة العامة%
 111 معدل حيوية المواليد المفطومة%

 61 متوسط كمية حليب الرضاعة / يوم / كغ
 2.51 متوسط إنتاج القطيع العام كغ / يوم / راس

 5.41 متوسط إنتاج القطيع الحالب كغ / يوم / راس
 213 ط طول مدة اإلدرار / يوممتوس

 131.6 / كغ2111متوسط النتاج اليومي من الحليب في موسم 
 1322 أعلى انتاجية للراس كغ/موسم
 452 اقل انتاجية للرأس كغ/ موسم

 957.6 متوسط انتاج القطيع الحلوب رأس / موسم /كغ
 111 نسبة اإلنجاب %

 111 معدل المواليد حية الميالد %
 1 نفوق في اإلناث البالغة %نسبة ال

 3.36 نسبة اإلناث البالغة المنسقة صحيا  %
 1 نسبة اإلناث البالغة المباعة للتربية %

 3.36 نسبة اإلناث البالغة المذبوحة اضطراريا  %
 1.77 أجمالي الفقد في اإلناث البالغة%

 1 %نسبة الذكور المذبوحة اضطراريا  
 1 نسبة الوالدات التو أمية %

 34 % 2111نسبة النفوق في مواليد 

 12.15 نسبة النفوق العامة %

 
5102 الجاموس لقطيع لنموا معايير  

 البيان

 معدل النمو اليومي / غ الوزن / كغ

 ذكور اناث ذكور اناث
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 القيم البيــانـــــات

 - - 3384 3782 المواليد عند الوالدة

 511 483 8382 8085 المواليد عند الفطام

 - - - 403 متوسط وزن البكيرة عند الوالدة/كغ

 
 اإلبل: وتحسين رعاية برنامج -5   
 لها واإلنتاجية ليةالشك لمواصفات تحديد يجري والتي لم سورية في اإلبل بتربية الكبير االهتمام استمر     
 كبير لعدد توصيف عملية إجراء قبل المتواجدة السالالت على التعرف يمكننا ال فإنه وبالتالي اآلن حتى
 .الحيوانات هذه أفراد كافة تمثل عشوائية عينة يشكل بحيث الحيوانات هذه نم

 5036عام  الشامية اإلبل والتناسلية المأخوذة لقطعان التربوية بعض المؤشرات(:  30 ) الجدول

 القيم البيــانـــــات

 12 بالموسم المنتجة اإلناث عدد

 ,1 عدد اإلناث المنتجة الحوامل بالموسم

 ور التلقيح بداية العام /رأسعدد ذك
5 

 /رأس العام نهاية عدد ذكور التلقيح
0 

 02 عدد القطيع المنتج في نهاية الموسم /رأس

 %الحية نسبة الوالدات 
011 

 1 نسبة الوالدات النافقة%

 1 نسبة اإلجهاضات %

 05 /رأس ذكور ( –) إناث عدد  اإلجمالي للمواليد

 011 ومة%معدل حيوية المواليد المفط
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 % القطيع في النفوق  نسبة
1 

 1 نسبة النفوق في النوق %

ً  الخصوبة) الوضع التناسلي(     جيدة جدا

ط طول مدة اإلدرار  يوم / متوس 
071-511  

 5.2 متوسط إنتاج الحليب اليومي / كغ للرأس

 متوسط العمر عند التلقيح المخصب / شهر 
02 

 متوسط العمر عند أول والدة / شهر 
48 

 متوسط وزن اإلناث عند أول والدة / كغ 
011 

 
 :2111عام -رابعا : عدد قطعان الحيوانات الزراعية المحلية        

 

 (للمجترات الصغيرة 5036-5037التربوي  الموسم) 5036عام - المحلية الزراعية الحيوانات قطعان عدد (:33)الجدول

الحيوانيًالنوع العامًنهاية بدايةًالعام   

غنام العواسأ  1427 1454 

 527 670 الماعز الشامي

الجبلي الماعز  229 151 

الخليط الماعز  
297 221 

 األبقار الشامية
131 139 

 66 71 األبقار العكشية

جاموسال  
131 139 

 88 81 اإلبل الشامية

 2785 3037 المجموع
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ز بحوث في مرك الماعز الشاميإناث سّمم الحملي عند تّ تالزمة الــبّكر لمُ يص المُ ـخــشالتَّ في دراسة  حول  -
ــــح رات بهذا المرض تم  تشخيص اإلصابة  ة، فقدماــ من خالل التشخيص اإلكلينيكي ودراسة المؤش 

ــالش   –األلبومين  –البروتين الكلي  –سكر الدم  -BHB- NEFA البيوكيميائية ) ياس وق (يةــــالثــــحوم الثـ
لبول. ونتيجة فحوصات واختبارات عينات دم  من مراحل الحمل المختلفة فقد ُلوحظ العديد حموضة وأسيتون ا

مساك وتحزيق األعراضمن  ، تمث لت بانخفاض الشهي ة وضعف عام وضعف بحركات الكرش واالجترار وا 
شديد، وفي المراحل المتقدمة كانت الحيوانات المصابة تميل للرقود مع ظهور أعراض عصبية، كضعف 

لرؤية أو العمى الكامل ورجفان عضالت الرقبة والتوائها للخلف، وقبل النفوق يدخُل الحيواُن الُمصاب في ا
 NEFA وBHB غيبوبة عميقة ليوم  أو يومين. أظهرت تحاليل مصل الدم ارتفاعا  معنويا  بتركيز كال  من 

م قبل الوالدة  بـ أسابيع، وانخفاضا  م عن 0-3وبتركيز الشحوم الثالثية قبل الوالدة بـ  ر الد  -5ويا  بتركيز سك 
البول عند حيوانات التجربةـ وكان  PHأسابيع واأللبومين قبل الوالدة بأسبوع. ولوحظ ميٌل حامضي لـ  0

األسيتون إيجابيا  )+++( قبل الوالدة بأسبوع. وقد أظهرت الصفة التشريحية للحيوانات النافقة أن الجثة هزيلة 
فارغة ورحمها يحتوي على توائم ثنائية أو ثالثية وكبدها متضخم  ولونه أبيض مصفر أو ومعدتها وأمعائها 

 أصفر  برتقالي ذو ملمس دهني وحواف سميكة.
نستنتُج من ذلك ضرورة تقييم بعض المؤشرات اإلكلينيكية والبيوكيميائية وقياس درجة الحموضة      

ناث في تقييم مخاطر  حدوث التسمم الحملي إل وأسيتون البول بهدف وضع تصو ر وتشخيص مبكر يفيدُ 
 الماعز الشامي قبل والدتها، وبالتالي تمكين القائمين على رعايتها من اتخاذ بعض اإلجراءات الوقائية.

طريقتينًًفي دراسٍة حول- العواسًشقراءًوسوداءًالرأساستخداًم فيًأغناًم التناسًل تبع نمو ، وتلتوجيًه

( FGA) المهبلية اإلسفنجات تأثير لتوضيح التربية موسم خالل عواس عجةن 311 استخدام تم   مواليدها
 تناسلي موسم أول خالل النعاج ُوزعت.  التناسلية الكفاءة في  CIDRداخليا   المنظم العقار تحرر وأداة

( CIDR) مجموعة إلى الثاني الموسم وفي ،(شاهد) ومجموعة( FGA) مجموعة إلى وبالتساوي عشوائيا  
 وقت عند eCG دولية وحدة 700بـ الحقن مع يوما ، 31 لمدة المهبلية األدوات ُوضعت(. شاهد) ومجموعة
 الشبق بخصوص النعاج ُاختبرت ساعات، 6 بـ الشبق انتهاء بعد وحتى الوقت ذلك منذ اعتبارا   السحب
 وُلقحت ،( ليال   35 مساءا ، 6 ظهرا ، 35 صباحا ، 6) ساعات 6 كل بمئزر مزود بالغ كبش باستخدام
 .بالتلقيح الكبش النعاج سمحت طالما ذلك واستمر يوميا ، مرتين الشبقة النعاج

ــــحرضت الش CIDRأشارت النتائج أن كل من اإلسفنجات المهبلية و ــ ــ ــــبق ووقــ ــ ــته بنــ ــ ـــجاح وأدتا إلى تقصـ ير ـ
ــكب ــ ــ ( معدل التوائم عند نعاج العواس.  P<0.01،34.7في مدته كما زادتا ) >P) 0.07، 30.10ير ) ــ

( P<0.05 ،3.08وكانت أعداد التوائم أكبر مع تقدم النعاج بالعمر، ) >P)0.07تأثر معدل التوائم بالعمر )
في حين لم تسجل والدات توأمية عند نعاج الشاهد غير المعاملة . يستنتج من الدراسة الحالية أن كل من 

 لتوقيت الشبق عند نعاج العواس، ورفع نسبة التوائم. مالئم  CIDRاإلسفنجات المهبلية و
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وراثية على الكفاءة اإلنتاجية ومعدل الوالدة التوأمية في الموسم اإلنتاجي  العوامل الال تأثيرفي دراسة  -
 الماعز من رأس 373 على بالسويداء عرى بحوث بمحطة البحث تنفيذ ، تماألول عند الماعز الجبلي

 العينة حجم وكان( 5037-5031-5035-5033-5030) لألعوام األول نتاجياإل لموسمها الجبلي
 (.السجالت لعدد الكلي اإلحصائي المجتمع من %55) والدة مفردة 309 نحو المدروسة

 تم التوصل لعدة استنتاجات مهمة:
ــد تأثير معنوي لشهر التلقيح على كمية إنتاج الحليب، وكانت واضحة بين شهر آب وشهر  - ــ  )تشرين ي  ُوجـ
 (.P<0.01، وشهر أيلول وتشرين الثاني على المستوى)(P<0.05)المستوى على (5تشرين –3
ل ذلك بين شهري  كانون  (P<0.01)وجد تأثير معنوي لشهر الوالدة على كمية الحليب المنتجة  - وقد ُسج 
 وآذار. 5
وباقي  5031وكان ذلك بين عام  ،(P<0.01)ُوجد تأثير معنوي لعام اإلنتاج على كمية الحليب المنتجة  -

 (.  5035األعوام األخرى ) عدا  وباقي 5037األعوام اأُلخرى، ويوجد هذا التأثير بين عام 
 ال يوجد تأثير معنوي لنموذج الميالد على كمية الحليب الُمنتجة. -
 ح.كانت قيمة معامل االنحدار معنوية لصفة التوأمية على العمر والوزن الحي عند التلقي -
 العمر عند الوالدة ( ووجد عالقة ارتباط –وجد عالقة ارتباط عكسية بين اإلنتاج و) العمر عند التلقيح  -

 .(P<0.01) المستوى على طردية مع طول موسم الحالبة
 .%0.78يؤدي لزيادة إنتاج الحليب بنسبة  %3إن الزيادة بوزن األنثى عند الوالدة  بنسبة  -
 .%3.705 بنسبة الحليب إنتاج لزيادة يؤدي %3 بنسبة  سم اإلدرارفي طول مو  الزيادة إن -
 .%0.579 بنسبة الحليب لتناقص إنتاج يؤدي %3 بنسبة فترة الحمل  طول في الزيادة إن -
 .%0.319وجود حالة والدة توأمية في نموذج الوالدة يزيد من كمية الحليب بنسبة  -
 .%37.05 بنسبة الحليب إنتاج لزيادة يؤدي %30بة إن زيادة المتغيرات المدروسة مجتمعة بنس -

 :التوصيات
ط إنتاجية من الحليب اكثر من  االستمرار بتشكيل نواة من قطيع الماعز الجبلي من التي أعطت متوس 

كغ/موسم بموسم إنتاجها األول عموما  وذات الوالدات التوأمية بالقطيع خصوصا ، واالحتفاظ بها  360.75
 ت وآباء ممتازة للتربية الحقا .الستخدامها أمها

( على نمّو جدايا الماعز  %111لتأثير استخدام تبن عراميش العنب كعليقة مالئة بنسبة )في دراسة   -
وقد  -5036-تم تنفيذ البحث بمحطة بحوث عرى للماعز الجبلي بالسويداء  الجبلي ) مرحلة التسمين (

يوما  370كغ  ) متوسط اعمارها  35لجبلي بمتوسط  وزن رأس من ذكور الماعز ا 01تم تنفيذ البحث على 
يوما  وبنفس ظروف الرعاية والمقنن الغذائي المركز مع اختالف  في المادة  60( ولفترة تسمين استمرت 

العلفية المالئة، حيث تم تقسيمها لمجموعتين ) مجموعة تتغذى على مادة التبن األبيض فقط ) الشاهد ( 
ــادة تبن عراميش العنب فقط ) كعلف مالئ ((.والمجموعة الثانية ع ــ  لى مــ
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 أظهرت النتائج عدم وجود فروق معنوية بين المجموعتين بالزيادة الوزنية وكفاءة التحويل الغذائي على
كغ وزن حي  وقد بلغ مؤشر الربح  3، بينما وجد فروق معنوي بالنسبة لتكلفة إنتاج (P<0.05)المستوى

 عراميش ( على الترتيب. ويستنتج أن استخدام تبن%35، 5.3وعة التجربة ) لمجموعة الشاهد ولمجم
كبديل عن مادة  ( التسمين مرحلة)  الجبلي الماعز جدايا في تغذية (  %300) بنسبة مالئة كعليقة العنب

ت لزيادة في الوزن الحي جيدة ومقبولة مع انخفاض بكلفة اإلنتاج.  التبن األبيض أد 
ر استخدام محفزات النمو ) الغير هرمونية ( على نمـــــــّو جدايا الماعز الجبلي ) مرحلة لتأثيفي دراسة   -

ــاعز الجبلي بالسويداء  التسمين ( على بعض المؤشرات اإلنتاجية ــ ــ تم تنفيذ البحث بمحطة بحوث عرى للمـ
ــــغ  ) متوسط  39رأس من ذكور الماعز الجبلي بمتوسط  وزن  00وقد تم تنفيذ البحث على  -5036- ــ كـ

ــالئ  60يوما  ( ولفترة تسمين استمرت 370أعمارها  ــ ــ يوما  وبنفس ظروف الرعاية والمقنن الغذائي المركز والمـ
ــــوعات ) مجموعة بدون إضافة ) الشاهد ( والمجموعة  اليومي، وقد تم تقسيم حيوانات التجربة لثالثة مجمــ

 غ على التوالي (.5و  3لتجريبية ) إيموتيك ( بنسب الثانية والثالثة بإضافة المادة ا
( P<0.05)ىالمستو  أظهرت النتائج وجود فروق معنوية بين بالزيادة الوزنية وكفاءة التحويل الغذائي على

قت المجموعة  ،(P<0.01)المستوى كغ وزن حي  على 3ووجد فروق معنوي بالنسبة لتكلفة إنتاج  وقد تفو 
، 9.0، 30.51اهد والمجموعة التجريبية الثالثة وبلغ متوسط الزيادة الوزنية  ) الثانية على مجموعة الش

كغ وزن حي( ولم ُيالحظ وجود  3كغ علف لكل  7.80، 1.95، 1.01كغ ( والكفاءة التحويلية ) 5.76
فرق معنوي على كمية األعالف المستهلكة، وقد بلغ مؤشر الربح للمجموعات الثالث الشاهد والتجريبية 

 ( على التوالي.% 3.0، 35.0، 9.1ولى والتجريبية الثانية ) األ
الجبلي قد أدت  الماعز ذكور بتسمين اليومية الخاصة للعليقة غ3 وُيستنتج بأن  إضافة محفز النمو بمعدل

لتحقيق معدالت وزنية عالية مع انخفاض بكلفة اإلنتاج، مع النصيحة بعدم إضافة مادة اإليموتيك المستخدمة 
 عدل المذكور ألنه يؤد ي لتراجع معدالت النمو وزيادة بكلفة اإلنتاج.عن الم

ف على وال تي تهدُف للتعر   دراسٍة اقتصادية إلنتاجّية أغنام العواس تحت ظروف الرعاية في سوريافي  -
ئة فنوعية التربية الُمعتمدة لقطيع اللحم والحليب وثنائي الغرض، ودراسة اإلنتاجية لكل ِّ القطيع وبحسب ال

دة، فقد الوصول لالستنتاجات التالية:  العمرية ولفترة زمنية محد 
قت  نعاج ثنائي الغرض على نعاجِّ خط  الل حم والحليب من حيث الربح. -  تفو 
 تقاربت نعاج خط  الحليب مع نعاج خط ثنائي الغرض في الربح مع زيادة لخط اللحم. -
 وفر ظروف الرعاية والظروف البيئية المناسبة.تستجيُب أغنام العواس لتحسين الوراثي عند ت -
 



 الصفحة                                    6102تقرير الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية لعام 
 

99  

 إدارة بحوث وقاية النبات-7-1
  :%23.3 وبلغت نسبة التنفيذ 55والمنفذة  25 عدد الدراسات والبحوث والتجارب المخططةبلغ 

 أهم النتائج:
 قسم بحوث أمراض النبات: -1

على العنب والحمضيات  diosafasti Xylellaتقصي اإلصابة بالبكتيريا الحجرية  :0/02رقم البحث:
 .والزيتون والعوائل األخرى وتحديد نواقلها الحشرية

وذلك كنتيجة  Xylella fastidiosaالحجرية  لم تالحظ أية أعراض تشير إلى احتمال اإلصابة بالبكتريا     
ن والحمضيات و للجوالت الحقلية العديدة التي تم القيام بها بشكل دوري ومتكرر على بساتين الكرمة والزيت
 واللوزيات في العديد من المناطق الزراعية في محافظات السويداء وحمص وطرطوس.

عزل بعض أنواع الميكوريزا وتأثيرها في تعزيز المقاومة تجاه مرضي الذبول والعفن : 3/11 البحث رقم
 .األبيض على الثوم والبصل

ن جذور نباتات الصبار والبصل ولسان تم الحصول على ثالث عزالت من فطر الميكوريزا وذلك م    
اه مرضي الذبول تجالحمل وتمت تنميتها على البيئات المناسبة تمهيدا  لدراسة تأثيرها في تعزيز المقاومة 

 .والعفن األبيض على الثوم والبصل
            

   
عزلة ميكوريزا معزولة من جذور نبات 

 NDYالصبار نامية على بيئة 
زا معزولة من نبات لسان عزلة ميكوري

 NDYالحمل نامية على بيئة 
عزلة ميكوريزا معزولة من إنبات 
بوغة مأخوذة من تثفيل تربة لسان 

 NDYالحمل نامية على بيئة 

دراسة القدرة اإلمراضية لمسببات مرض الذراع األسود الميت على بعض أصناف العنب  :1/11البحث رقم 
لقدرة اإلمراضية لألنواع الفطرية المعزولة من أشجار الكرمة التي تبدي هدف البحث إلى اختبار ا .المحلي

وذلك على األصناف المحلية ) بيتموني , ( Black dead arm)أعراض مرض الذراع األسود الميت 
أعراض اإلصابة على األشجار التي طبقت عليها العدوى الصناعية  ظهوروبينت النتائج عدم  حلواني(.

 ولم تتطور أية تنكرزات داخل الخشب. ،على النموات الجديدة 5036و 5037 موسميفي 
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ن بذور الفول وانتقال الفيروس  :7/11البحث رقم  تقييم أداء طرز وراثية من العدس لإلصابة بفيروس تلو 
  .في البذور

سبة انتقال د ن، وتحديتل ون بذور الفولمدخال  وراثيا  من العدس، إزاء اإلصابة بفيروس  16تم تقييم ردود فعل 
(. قدمت بذورها من بنك األصول الوراثية في 6102-6101الفيروس في بذورها، خالل الموسم الزراعي )

ايكاردا، وقد وجد أن معظم األصناف المروسة أبدت تنوعا  في االعراض ومناطق ظهورها حيث ظهرت 
تقزم  نوقد تفاوتت األعراض ما بيبشدة على األوراق بينما البعض االخر من األصناف لم يبدِّ أي تغيرات. 

أظهرت نتائج في معدل النمو وبالتالي نقص في إنتاجية العدس. كما  وموزاييك واصفرار لألوراق ونقص
عدم وجود فروق معنوية واضحة ما بين  6102-6101أداء طرز الوراثية للعدس خالل الموسم الزراعي 

اإلصابة بالفيروس أثرت سلبا  أظهرت النتائج أن ما ك. %1الطرز الوراثية المدروسة عند مستوى معنوية 
 .محصول العدس في إنتاجية

تقييم فعالية مجموعة من المركبات الكيميائية في مكافحة مرض البياض الدقيقي على  :6/11البحث رقم 
 . العنب

مسة ية خفي منطقة السفيرة، بهدف تقييم فعال حلبة ـــفي محافظ 6102 زراعيالم ـــموسالنفذ البحث خالل 
ــــي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ليــة وقــد بينـت النتـائج تبـاين فـاع. مبيـدات كيميـائيـة في مكـافحـة البيــاض الـدقيقي على العنـب األرضــ

ــــرار المرض على العنب، حيث جاءت المعاملة بثيوفانات الميثيل  ــ ــ ــــة في الحد  من أضــ ــ ــ المبيدات المدروســ
ــــط فـاعليـة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ على الترتيـب، فيمــا  %20.1و %29بـالمرتبـة األولى تلتهـا المعـاملـة بمبيـد فينـاريمول وبمتوســ

 .%1191جاءت المعاملة بالكربندازيم بالمرتبة األخيرة بمتوسط فاعلية 

تقييم أداء طرز وراثية من القمح لإلصابة بمرضي الصدأ األصفر وصدأ األوراق ضمن  :9/11البحث رقم 

 .ظروف غرف النمو
 تجارب الغلة المتقدمة في برنامجساللة مبشرة من القمح القاسي تم الحصول عليها من  10شملت الدراسة 

أصناف معتمدة  0القمح القاسي في المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة )ايكاردا(, إضافة  لـ 
 9وبحوث 9وشام 5وهي شام في الزراعة

ي عأظهرت مجموعة الطرز الوراثية المدروسة تباينا  في رد فعلها في طور البادرة إزاء المجتمع الطبي -
طرازا  وراثيا  رد فعل مقاوم إزاء  13لفطري الصدأ األصفر وصدأ األوراق على القمح. وبصورة عامة, أظهر 

  .طرازا  وراثيا  رد فعل متوسط المقاومة 31في حين أظهر  ،المجتمع الطبيعي للفطر
ي طور وراق فأظهرت أصناف القمح المدروسة ردود فعل متباينة إزاء المجتمع الطبيعي لمرض صدأ األ - 

يرد فعل متوسط  9وبحوث 7برد فعل مقاوم في حين أبدى الصنفان شام 9البادرة فقد تميز الصنف شام
 المقاومة 
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المسبب لمرض عين الطاووس  oleagina Spilocaeaالمكافحة الحيوية لفطر   :12/11رقم البحث 
 على الزيتون.

التابعة للفطر  T34العزلة و  Bacillus (B2g,B27)جنس للساللتي بكتريا تابعة بينت دراسة كفاءة 
Trichoderma  فطر في مكافحةSpilocaea oleagina  المسبب لمرض عين الطاووس على الزيتون
هكسازول عدم وجود فرق معنوي بين جميع المعامالت من حيث الفعالية على الكيميائي مبيد ال بالمقارنة مع

وشدة اإلصابة )عدد البقع والمساحة المصابة من الورقة(، كل من نسبة اإلصابة )% لألشجار المصابة( 
وبالتالي كان للكائنات الحية المضادة تأثير يماثل تأثير المبيد هكسازول من حيث الفعالية في مكافحة عين 

 .الطاووس حقليا  
تعريف بعض عزالت فيروس تدهور الحمضيات باستخدام بعض النباتات الدالة  :مكرر 12/11رقم البحث 

 .والحشرات الناقلة له في الساحل السوري
أظهرت النتائج األولية اختالف رد فعل نفس النوع من النباتات الدالة )الاليم المكسيكي( واألصناف األخرى 
المختلفة والمستخدمة في الدراسة تجاه العزالت الثالثة المختلفة المصدر من عقل الحمضيات المصابة 

موعة من مناطق مختلفة،  ولوحظت أعراض فيروسية مختلفة عند تطعيم بفيروس تدهور الحمضيات والمج
الغراس بعقل مصابة بفيروس تدهور الحمضيات. اختلفت أعرض اإلصابة على نفس النوع من النباتات 
 الدالة باختالف العزلة وباختالف مواعيد القراءة مقارنة مع الشواهد السليمة عديمة األعراض الظاهرية .

 

 وث الحشراتقسم بح - 2
 

 .مكافحة حشرة نمر األجاص في المنطقة الجنوبية :22/11رقم البحث 
بوع بدأ ظهور الحشرة في األس من التفاح واألجاص. الحشرة على كال   في موقع ريف دمشق سجلت هذه     
حتى  يفيا  ص البالغات بياتا  ت لشهر آذار واستمرت حتى األسبوع الثاني من شهر حزيران حيث دخمن األول 

لهذه وحظ ل ،األسبوع األول من شهر أيلول واستمرت بالتواجد حتى األسبوع األخير من شهر تشرين األول
 . ا  يوم 57 أجبال في هذا الموقع مع وجود فترة بيات صيفي لفترة 1-0الحشرة 
جلت سكان أهمهما موقع عين النورية حيث و سجل تواجد الحشرة في عدة مواقع أما في القنيطرة فقد     

ية. نباتات الحراجالستاركن والمقصر( كما سجلت على نوع من و  على ثالث أصناف من التفاح )كولدن
بدأت الحشرات الكاملة المشتية بالظهور في األسبوع األخير من شهر آذار واستمرت بالتواجد حتى األسبوع 

أجيال في العام  1-0ذه الحشرة حتى تاريخه. كان له شتويا   األخير من شهر تشرين األول ولم تدخل بياتا  
 دون الدخول في بيات صيفي.
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س الحضنة في طوائف المسبب لمرض تكل   apis Ascosphearaتوصيف الفطر   :23/11رقم البحث 
 نحل العسل واختبار سالالت بكتيرية محلية في مكافحته.

مشق وسة في محافظتي دفي المناحل المدر  تكلس الحضنة بينت النتائج أن الفطر المسبب لمرض       
ــين، فقد   Ascosphaera apisالفطروالالذقية هو  ــ وقد تباينت العزالت في ســــرعة نموها أثناء فترة التحضـ

ية بعزالت دمشق وبفارق معنوي عند مستوى احتمال كانت عزالت الالذقية األسرع نموا  واألكثر تبوغا  مقارنة  
ــــط أقطار ا. بي  0.01 ــ ــة اختالف في متوســ ــ ــ ميكرون عن  (73.77لثمار البوغية لعزالت الالذقية )نت الدراســ

ميكرون عن  (14.43( ميكرون، وفي متوســـط قطر األكياس البوغية لعزالت الالذقية )89عزالت دمشــق )
 (.13.85عزالت دمشق )

 

خالل الموسم  ADBVوالشلل الحاد  DWVتباين انتشار فيروسي تشوه األجنحة  :24/16البحث رقم 
 لفاروا.وعالقته بطفيل ا

ــ  RT-PCRأظهرت اختبارات      ــ ــ ــ ــ استخدام بادئات متخصصة بالفيروسات المختبرة بعينة نحل  192لــ
( من العينات المختبرة وفيروس شلل النحل %25.2عينة ) 49( في DWVوجود فيروس تشوه األجنحة )

الحضــنة  (، بينما كانت فيروسـات شــلل النحل الحاد وتكيس%1.04( في عينتين فقط )CBPVالمزمن )
ــــول على تتالي القواعد النووية لنواتج  ــ ــ ــ ــــمير غائبة. تم الحصــ ــ ــ ــ ــــود ونحل كشـ ــ ــ ــ من  PCRوعش الملكة األسـ

ــــي  ــبة  CBPVو DWVالمكنون الوراثي لفيروسـ ــ مع نفس عزالت  %100و 97-95وأظهرت تطابقا  بنســ
 DWVيروس ت فالفيروسـين المســجلة في البنك الوراثي، على التوالي. ج م عت شــجرة القرابة الوراثية عزال

ــــجلة في قاعدة  ــ ــ ــ ــادر المســ ــ ــ ــ ــ ــــمن عنقود واحد وكانت متمايزة عن جميع العزالت مختلفة المصـ ــ ــ ــ ــــورية ضـ ــ ــ ــ السـ
 البيانات.

 

في مناطق زراعة  pomonella Cydiaدراسة المعطيات البيولوجية لدودة ثمار التفاح   :25/11البحث رقم 
 . أشجار التفاح في محافظة السويداء ومكافحتها

يق مصائد فرمونية لفراشة ثمار التفاح في خمسة حقول في المركز وحقل )مفعلة( التابع لمزارع تم تعل     
الدولة حيث سجلت القراءات الدورية لكل مصيدة بمعدل ثالث قراءات في كل أسبوع واستبدال الفرمون 

السابقة أن بدء  عوالالصق بعد ستة أسابيع من تاريخ التعليق. بينت نتائج منحى طيران الفراشة في المواق
الصيد بأعداد متقاربة، إضافة إلى وجود جيل انتحاري يظهر مبكرا  قبل حدوث العقد وبكثافة مرتفعة )أعلى 

فراشات / المصيدة / األسبوع( في أغلب الحقول وظهور أعلى كثافة للفراشات في الفترة الممتدة  30من 
ات في ثمار التفاح والتي يبدأ فيها حساب عملي وهي الكثافة التي تترافق مع العقد 56/1/5036 -53من 

الرش الدوري لمكافحة اآلفة في حقول المركز وحقول المزارعين بشكل عام ويتضح من منحنى الطيران أن 
هذا الجيل هو األعلى كثافة في الموسم. يالحظ أيضا عدم االنقطاع في صيد الفراشات منذ بداية الموسم 
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م ظهرت الفراشة في الجيل األكثر خطورة  في بداية الشهر السابع كجيل وحتى نهاية الشهر السادس، ث
أساسي، وتميزت نتائج المصائد الفرمونية في العام الثاني للبحث باستمرار صيد الذكور طيلة الموسم دون 
انقطاع حتى العاشر من شهر أيلول حيث سجل انخفاض في الكثافة وقاربت القيم الصفر في جميع الحقول 

 منتصفه.بعد 
ً

الذي يصيب محصول البصل في محافظة طرطوس  Miridaeدراسة أولية ألنواع بق  :72/02البحث رقمً
 .والتحري عن أهم األعداء الحيوية

التي   Dionconotus neglectus neglectusللبقةتمت دراسة المواصفات المورفولوجية لألطوار المختلفة     
بها حلية في سوريا والتعرف على العوائل النباتية البديلة التي تصيتهاجم محصول البصل في المنطقة السا

. بينت 5036و  5037وذلك في الفترة الزمنية الواقعة بين شهري كانون الثاني حتى نيسان من عامي 
ن للحشرة خمسة أعمار حورية، كما تم تحديد العوائل النباتية المختلفة للبقة، حيث تم تسجيل كل أالنتائج 
واألقحوان التاجي  .Narcissus tazetta Lوالنرجس )المضعف(   .Allium sativa Lومالثمن 

Chrysanthemum coronarium L.  وعشبة زهرة الشيخSenecio vulgaris L. .كعوائل جديدة للبقة 
ات، يأن كثافة الحشرات الكاملة هي أعلى من كثافة الحور كما بينت نتائج دراسة الكثافة العددية للحشرة      

للعام الجماسة  من مجموع القراءات المأخوذة من منطقة %98.8و %88.55حيث بلغت كثافة الحشرات 
ة فلم يسجل أي وجود للحوريات في عامي الدراس صافيتاعلى التوالي، أما بالنسبة لمنطقة  5036و  5037

مسجلة هي البقة الكلية الوتم تسجيل وجود الحشرات الكاملة للبقة فقط. من جهة أخرى كانت كثافة حشرات 
 5حشرة/م 0.17 ±1.09حيث كان متوسط عدد الحشرات المسجلة  5036للعام صافيتا  األعلى في منطقة

 0.087 ±0.65والتي بلغت  5037وبفروق معنوية مع كثافة الحشرات المسجلة في نفس المنطقة للعام 
لعام ل الجماسة افة الحشرات في منطقة، وهي اقل كثافة حشرية مسجلة، وأيضا بالمقارنة مع كث5حشرة/م
وكذلك مع كثافة الحشرات في نفس المنطقة للعام  5حشرة/م 0.24 ±0.67التي كانت بمعدل  5037
فروق معنوية في الكثافة الحشرية للبقة بين هناك ، بينما لم يكن 5حشرة/م 0.51 0.2 ±بمعدل   5036
 .5036للعام  الجماسةمنطقة في ة المسجلة وكالهما مع الكثافة الحشري 5037للعام تين المنطق

 

اختبار كفاءة بعض المبيدات الكيميائية وخالئطها في مكافحة سوسة النخيل الحمراء  :26/11البحث رقم 
Rhynchophorus ferrugineus Olivier. 

 ميدانية في مدينة طرطوس ومحيطها )شوارع رئيسية، حدائق عامة، مداخلال الجوالت أمكن من خالل  
المدينة وبعض المزارع الخاصة( رصد الحشرة على أشجار النخيل في أماكن مختلفة وتحديد بعض بؤر 

لة كانت ع، و اإلصابة بهدف معاملتها بالمبيدات بطرائق مختلفة لى الجدير بالذكر أن كافة اإلصابات الُمسج 
 Washingtonia  المروحي ولم تسجل أي إصابة على النخيل Phoenix dactylifera أشجار النخيل الثمري

filifera .ار النخيل داخل جذوع أشجبنجاح في ثقوب بطريقة الحقن بالمبيدات وقد أمكن تطبيق  حتى تاريخه
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بعد ة . وسيتم اختبار كفاءة المبيدات وطريقة المعاملفي موقعين مختلفين )ملكة، تلكلخ( المصابة بالسوسة
 وفر الظروف البيئية المناسبة.تسجيل عدد كاف  من األشجار المصابة وعند ت

 

 دراسة بيئة حيوية لذبابة الفاكهة في الساحل السوري. :29/11البحث رقم 
ت لمراقبة تغيرات كثافة البالغات على الحمضياالفرمونية الموضوعة  مصائدتبين من خالل قراءات ال      

بالغة/  1191اية حزيران بالمتوسط أعداد بالغات ذبابة الفاكهة على الفالنسيا في بد أن)صنف فالنسيا( 
(. 0بالغة/ مصيدة )شكل 01197مصيدة وبلغت أعدادها الذروة في نهاية حزيران وبداية تموز بالمتوسط 

بدأ تساقط الثمار في أواخر أيار . %77966بلغت نسبة اإلناث في الحقل خالل فترة الدراسة بالمتوسط 
فة وسجل تناسب طردي بين زيادة نسبة تساقط الثمار وارتفاع كثامترافقا  مع بداية اإلصابة بذبابة الفاكهة 

اآلفة وحدث معظم التساقط خالل شهر حزيران. انخفضت كثافة مجتمع اآلفة تدريجيا  خالل تموز نظرا  
بالغة/ مصيدة في  199لتساقط معظم الثمار واستمر التناقص في عدد البالغات خالل آب وبلغ بالمتوسط 

فروق معنوية في أوزان العذارى الناتجة من يرقات ربيت على ثمار كما وجد أنه ال يوجد  (.6نهايته )شكل 
المشمش بنوعيه الكبير والعادي والفالنسيا والتي كلها سجلت فروقا  معنوية مع أوزان العذارى الناتجة من 

يرقة/ ثمرة  00917± 1971( SD ±بلغ عدد يرقات ذبابة الفاكهة )متوسط  .يرقات ربيت على األكيدنيا
 يرقة/ ثمرة.  2وبزيادة معنوية مقارنة  بعدد اليرقات في ثمار األكيدنيا حيث بلغ عدد اليرقات 

Diptera( Paoli berlesiana Prolasioptera :دراسة بيئية وحيوية للمفترس :31/11البحث رقم 

Cecydomiidae) 
في  Prolasioptera berlesianaالمفترس تمت دراسة ديناميكية مجتمع حشرة ذبابة ثمار الزيتون و      

 مراقبة المصائد بشكل أسبوعي تتم(. كما وقا، صنوبر، مزار القطرية)ب ةثالث مواقع في محافظة الالذقي
ناث كل من الذبابة والمفترس نسبة بالذبابة والفطر و  . كذلك تمت دراسة نسبة اإلصابةوتسجيل عدد ذكور وا 

لزيتون لجمع ثمار ا ةجوالت حقلية شملت مناطق مختلفة من محافظة الالذقيوجود المفترس، كذلك تم القيام ب
المصابة بالذبابة واحضارها إلى المختبر لمراقبتها بعد وضعها ضمن علب بالستيكية خاصة وذلك لرصد خروج 

ة الطور دالحشرة الكاملة للذبابة والمفترس ضمن المخبر لدراسة بعض النقاط البيولوجية للمفترس )مدة الجيل، م
 اليرقي للمفترس، عدد األجيال(.

 

دراسة تأثير بعض الكائنات البكتيرية المفيدة لمكافحة األكاروس األحمر ذو البقعتين  :31/11البحث رقم 
Tetranychus urticae على نبات الخيار . 

بكتيرية خلية/مل من مستخلص الكائنات الحية المضادة ال 0101تمت معاملة بذور الخيار بمحلول     
Serratia plymuthiea  وبعد المعاملة تمت زراعة البذور المعاملة في أصص متوسطة الحجم تحتوي التورب

ثم درس  ،على الفاصوليا المربى مخبريا   Tetranychus urticaeأعديت  باألكاروس  ا  يوم 60وعند عمر 
 .Serratia plymuthieaالحية المضادة البكتيرية تأثير الكائنات 
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هرت االختبارات عدم وجود فروق بين النباتات المعاملة البذور مع النباتات غير المعاملة البذور من أظ 
 حيث مستوى اإلصابة باألكاروس.

 

وكفاءته في مكافحة  nemorlis Antocorisالنشاط الموسمي للمفترس بق األنتوكوريس  :33/11البحث رقم 
 . Euphyllur olivine (C)حشرة بسال الزيتون 

أظهرت نتائج الدراسة أن نشاط المفترس بق األنثوكوريس في موقع الدراسة في محافظة حمص كان      
في األسبوع األول من شهر نيسان عند بداية تشكل العنقود الزهري للزيتون متزامنا  مع خروج الحشرات 

 0العمرين ) حوريات وكان وضع البيض في منتصف نيسان وخروجالكاملة لبسيال الزيتون الجيل الثاني، 
( في األسبوع الرابع من نيسان، وخرجت 1و  1، 1( في األسبوع الثالث من نيسان، وحوريات األعمار )6و 

. ووجد أن ألعداد المفترس ثالث قمم، القمة األولى في األسبوع الثالث من في بداية شهر أيار البالغات
 ة في األسبوع الثاني من حزيران، وكل قمة تعبر عن جيلنيسان، القمة الثانية في نهاية أيار، القمة الثالث

 أسابيع.  1إلى  1تتراوح مدته من 
تبي ن أن الحشرات الكاملة للمفترس بق األنثوكوريس كانت األكثر افتراسا  ألطوار اآلفة )البيض، الحوريات  -

ا  حوريات س، وكان أقلها افتراسالصغيرة، الحوريات الكبيرة والحشرات الكاملة(، ثم تالها حوريات العمر الخام
 العمر األول، ومنه يمكن استخدام المفترس بق األنثوكوريس في برامج اإلدارة المتكاملة لآلفة.

  
 أعراض اإلصابة بحشرة بسيال الزيتون حوريات المفترس بق األنثوكوريس

 
. ومكافحتها sp Monostriمدى قابلية بعض أصناف االجاص لإلصابة بحشرة : 34/11البحث رقم 

 .باستخدام بعض المستخلصات النباتية
 ،أبو سطلُنفذت الدراسة في محطة بحوث المختارية وشملت عدة أصناف من االجاص هي صنف 

ألفا مبيدات كيميائية هي  1، بارتلت أبيض، بارتلت أحمر، سبادونا وبوريه جيفارد. واختبرت كفاءة كوشيا
ــايبرمثرين ــ ــــات نباتات وكلوروبيرفو  أبامكتين ،سـ ــتخلصـ ــ ــافة لمسـ ــ ــتحيالفل ت،األزدرخس ايتيل إضـ ــ  ،فل المسـ

ــــطرك والدفلة. وقد أظهرت النتائج  ــ ــ ــــرات البالغةأن الكينا، األصـ ــ ــ ــتاء تحت األوراق الحشـ ــ ــ ــ ــــي فترة الشـ ــ ــ  تقضـ
 ن ويستمر حتى نهاية آب. ووجد أن الصنف بوريهالمتساقطة ويبدأ نشاطها خالل النصف الثاني من نيسا
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ــــع البيض وبالتالي الحوريات جيفارد كان األكثر ــباد، ثم جذبا  للبالغات في وضـ ــ ــــنف سـ وكان ، وناتاله الصـ
وري الحورية طي مكافحة وقد أظهرت نتائج اختبار فعالية المستخلصات النباتية ف أقلها الصنف أبو سطل.

ــــطرك هو األعلى  ــ ــ ــ ــــتخلص األصـ ــ ــ ــ ــــتخلص كفاءة في مكافحة والبالغة أن مسـ ــ ــ ــ الحوريات والبالغات، تاله مسـ
ألزدرخت، بينما كان مستخلص الدفلة األقل كفاءة. ومنه فمن الممكن استخدام الصنف أبو سطل كصنف ا

 متحمل لإلصابة، وتطبيق الرش بمستخلص األصطرك في برامج اإلدارة المتكاملة لهذه اآلفة.
 

 .دراسة بيئية لحافرة أنفاق البندورة في حقول البطاطا ومكافحتها :35/11البحث رقم 
نشاطها  وتحديد فترات حافرة انفاق البندورةهدف البحث إلى دراسة التغيرات الموسمية في نشاط           

 (.منطقة تلكلخ )سهل البقيعة و مقر مركز بحوث حمصفي حقول البطاطا في موقعين هما  وعدد أجيالها
شهر نيسان في  في األسبوع األول من تبأن بداية ظهور الفراشات كان 5036وقد بينت نتائج الموسم 

خالل  المصطادة كانت أعلى كثافة للذكور ،الموقع األول, وفي األسبوع الثاني من آذار في الموقع الثاني
الفترة الممتدة من بداية شهر حزيران حتى منتصف شهر أيلول, حيث ظهرت خالل هذه الفترة ثالث ذروات, 

ات الموقع األول حيث وصل متوسط عدد الفراش كل ذروة في الموقع الثاني أعلى بكثير منلوكانت الكثافة 
 058فراشة/أسبوع خالل النصف األول من آب وهي أعلى ذروة بينما كانت  867المصطادة إلى 

 , وهذا ما انعكس على شدة اإلصابة بهذه الحشرةفي الموقع األول فراشة/أسبوع خالل النصف الثاني من آب
 .قة الذكرعلى المحاصيل المزروعة خالل الفترة الساب

رغم من في كال العروتين الربيعية والخريفية بالبالحشرة محصول البطاطا  بةإصاكما بينت النتائج عدم     
بينما كانت اإلصابات مرتفعة على العوائل األخرى المنتشرة في كال  ،في حقول البطاطا وجود الفراشات

شديدة على محاصيل الخضار المزروعة )البندورة,  اإلصابةفي الموقع الثاني حيث كانت  الموقعين وخاصة  
  القرعيات, البامياء, الفاصولياء(.

 
 طوري اليرقة والحشرة الكاملة
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متابعة اآلفات الحشرية على النجيليات )القمح والشعير( والبقوليات )حمص, عدس، : 41/11البحث رقم 
 .فول( في سورية

ق الزراعة في محافظة السويداء بتواريخ متعددة وتم تسجيل نسب نفذت جوالت حقلية في مناط السويداء:
  غير مهمة اقتصاديا .اإلصابة حسب أعراض اإلصابة ووجد أن جميع االصابات التي تمت مشاهدتها 

، بواقع ثالث جوالت 5036تم تنفيذ جوالت حقلية من بداية شهر نيسان وحتى نهاية شهر أيار الالذقية : 
بر وذلك لرصد ومتابعة انتشار اآلفات الحشرية التي تصيب المحاصيل النجيلية شهريا في محطة صنو 

)قمح، شعير( والمحاصيل البقولية )حمص، عدس، فول(، وتقييم األضرار الناتجة عنها، وقد أظهرت نتيجة 
خفضة نالعديد من اآلفات الحشرية على النجيليات والبقوليات، وكانت نسب االصابة مالجوالت الحقلية وجود 
، كما وظةتتسبب بأضرار ملحباستثناء اصابات المن على الفول حيث لوحظ أنها  ودون العتبة االقتصادية

 لوحظ وجود أضرار متوسطة على أوراق الفول في بعض الحقول نتيجة إصابتها بالقواقع.
حافظة( طيلة و  تمت متابعة المحاصيل المزروعة بالمركز فقط كتجارب وكزراعة إنتاجية )تقليدية السلمية:

 موسم النمو دون الخروج لحقول المزارعين ، ووجد أن جميع االصابات المشاهدة كانت بنسب قليلة.
تنفيذ جوالت حقلية حيث لوحظ وجود الحشرات التالية على النجيليات: ماضغة بادرات الحبوب,  تم :حمــاة 

دقيق, جنادب )نطاطات(, تربس, يرقات حشرة السونة, حشرات المن, دودة الزرع, يرقات لبعض أنواع أبو 
نقط (, أسد المن, ذبابة  7نقطة , 00) ددودة ورق البطاطا، كما شوهدت بعض األعداء الحيوية: مثل أبوالعي

السرفيد, ذبابة الفازيا خرجت من حشرات السونة المجموعة من الحقول والموجودة في المخبر. أما على 
عدس, من , من الجذور على القلتالية: أنواع من الخنافس الثاقبة لألوراالبقوليات فقد لوحظ وجود الحشرات ا

 الفول األسود, المن األخضر, خنافس زاهية على الفول. 
مكانية   oleae Dasineuraتقييم كفاءة الطفيليات المتواجدة على ذبابة أوراق الزيتون : 42/11رقم بحث  وا 

 Walker الداخلي إطالق ثاني للمتطفلتنفيذ تم  .تحسين ظروف استخدامها في الساحل السوري
Platygaster demades  ضمن التجربة نصف الحقلية وتم إنهاء التجربة في نهاية حزيران حيث تم إحصاء

عدد األورام الجديدة المتشكلة على األوراق الجديدة لكل غرسة وحساب عدد ثقوب الطفيليات الجديدة 
بت وعدد األفراد غير المنبثقة، حسات ذبابة أوراق الزيتون المنبثقة الخارجة منها وعدد جلود انسالخ بالغ

 .المتوسطات العددية والنسبة المئوية لكل منها
 نسب اإلطالق األكثر فعالية في الحد من انتشار اآلفة المدروسة بعد تحليل النتائج.وسيتم دراسة وتحديد 

وتقدير كفاءة افتراسه لمن  varigata amiaHippd المفترسدراسة بيولوجية للنوع  :44/11رقم البحث 
 Hippodamiaدراسة معطيات بيولوجية من دورة حياة المفترس  تتم .Myzus persicaeالدراق األخضر 

variegata  على من الدراق األخضرMyzus persicae  ةالفليفلخمسة عوائل نباتية )التبغ، المربى على ،
تأثير النبات العائل لمن الدراق األخضر في بعض مؤشرات دورة حياة البندورة، الباذنجان والخيار( لمعرفة 

 م(.1̊±25ضمن درجة حرارة المخبر)وذلك  H. vareigataالمفترس 
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 :قسم بحوث النيماتودا - 3
اختبار كفاءة بعض المبيدات في مكافحة نيماتودا تعقد الجذور على البندورة في :  45/02رقم البحث 

 .البيوت المحمية
ضمن (  imicyafos 3.7% )مادته الفعالة  Nemakick G نيماكيكالنيماتودا مبيد  ةكفاءتمت دراسة      

في موسم  ، وفي محطة الصنوبر6101منطقة الرويقات في موسم في  مزروع بمحصول الخيار بيت محمي
 Meloidogyne جذورتعقد ال في مكافحة نيماتودا. ونتيجة الدراسة التي أظهرت كفاءة المبيد تم اعتماده 6102

spp  في البيوت المحمية الخيارعلى .   
 

 .توصيف أنواع النيماتودا المتحوصلة على البازالء وتقييم بعض طرائق مكافحتها : 42/02رقم البحث 
أرسلت حويصالت النيماتودا المستخلصة من تربة حقول البازالء إلى بلجيكا، وصنفت عدة أنواع من 

 وكانت نتائج التصنيف كما في الجدول التالي: النيماتودا المتحوصلة. 
 Species identification عدد الحويصالت رقم العينة

1 2 H. latipons morphological 

2 1 H.schachtii sequencing 

3 2 H. latipons morphological 

4 1 H. latipons morphological 

 1 not identified  

5  not identified  

6  not identified  

7 3 H. avenae morphological 

8 5 H. latipons morphological 

 1 H. goettingiana morphological 

9 1 H. cruciferae sequencing 

10 1 H. latipons morphological 

 1 not identified  

ة على تنقية عدة فطريات حيوي تتم، كما تم إكثار النيماتودا في مزارع أصص نقية على نباتات البازالء
بعد عزلها من النيماتودا المتحوصلة المستخلصة من تربة الحقول المزروعة  PDA بيئة أطباق محتوية
أضيفت الفطريات اإلحيائية ومبيد النيماتودا عند الزراعة، باإلضافة للشاهد غير المعامل.  بنباتات البازالء،

يكي وتركت النباتات لتنمو خارج البيت البالست، لثاني في األصصزرعت بذور البازالء في شهر كانون ا
يوما  في الظروف الطبيعية، حصدت التجربة في شهر نيسان، وأخذ طول النبات والوزن الخضري  90لمدة 

ما الكثافة العددية النهائية للنيماتـودا فيها. ك توالجذري وعدد القرون ووزنها، وعدد الحبوب ووزنها. وحسب
غ تربة من كل قطعة تجريبية وتم استخالص النيماتودا المتحوصلة. وتم حساب الكثافة العددية 570أخذ 

 لها ومعدل التكاثر.
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Meloidogyne تقييم حساسية بعض أصناف الباذنجان لإلصابة بنيماتودا تعقد الجذور : 47/11رقم البحث 

incognita. 
الءمة مة بنيماتودا تعقد الحذور ويظهر الجدول التالي تم تقييم حساسية بعض أصناف الباذنجان لإلصاب    

   .5036ى خالل موسم يوما  من العدو  50كعوائل لنيماتودا تعقد الجذور بعد المدروسة أصناف الباذنجان 
 غ تربة 751عدد اليرقات/ عدد أكياس البيض غ جذور0عدد العقد/ الصنف
 2737.6 153 269.6 رمسيس
 2669.6 117.5 182.25 ريان
 12834.6 140 230.3 ياقوت

 1961 108.8 195.2 بالك بيوتي -بيض العجل
 282 62 45.5 سيا ايدن
 13320 176.8 250.2 توروس

   
تقييم كفاءة بعض المحسنات العضوية في مكافحة نيماتودا تعقد الجذور على  :46/11رقم البحث 
 الباذنجان.

اذنجان صنف الب علىفي مكافحة نيماتودا تعقد الجذور ية تم اختبار كفاءة عدد من المحسنات العضو     
 وسجلت النتائج في الجدول التالي:بالك بيوتي 

 المعاملة
غ 5عدد العقد/
 عدد أكياس البيض جذور

 عدد اليرقات
 متوسط وزن الجذور غ تربة 751/

 30.5 342 39.6 489.2 تفل الزيتون 

 127.6 59.75 336.8 1210.6 روث بقر

 54.2 392.8 108.6 1248 روث ماعز

 71.8 0 213.6 894 روث غنم

 52 130 70 926 مخلفات نباتية

 
دراسة حساسية بعض طرز البندورة المحلية تجاه اإلصابة بنيماتودا العقد الجذرية   :51/11رقم البحث 

Meloidogyne .بهدف استخدام بعضها كأصل للتطعيم في البيوت المحمية 
على شكل تجربتين: األولى في على شتول مزروعة ضمن اصص والثانية ضمن  تم تنفيذ البحث       

 تينفي التجرب  Meliodogyneبيت محمي ومن خالل دراسة بعض المؤشرات النيماتودية لنيماتودا تعقد الجذور
 فإن النتائج تعطي بعض المؤشرات عن امكانية استخدام بعض الطرز كأصل لتطعيم الهجن المزروعة .
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ا البكتيرية ( في تثبيط نشاط نيماتود -تأثير عوامل المكافحة اإلحيائية )الفطرية  :51/11بحث رقم ال
 .على البندورة تحت ظروف المخبر والحقل .Meloidogyne sppالعقد الجذرية 

تم اكثار نيماتودا تعقد الجذور على شتول البندورة للحصول على مصادر العدوى النقية، كما تم اكثار       
أكياس بيض  على فقسوامل المكافحة الحيوية مخبريا  على المستنبتات الغذائية المناسبة لدراسة تأثيرها ع

. ولم تكن النتائج ذات مدلول معنوي ألنها لم تكن j2نيماتودا تعقد الجذور وعلى حيوية العمر اليرقي الثاني 
 ط مجتمع اآلفة.في درجات حرارة مضبوطة تسمح للعزالت بالتعبير عن قدرتها في ضب

 

دراسة المجتمع النيماتودي المرافق ألشجار الحمضيات في الساحل السوري ومدى  :52/11 رقم البحث
 ارتباطه بمظاهر التدهور الحالية.

أجري مسح حقلي ألجناس النيماتودا المرافقة ألشجار الحمضيات في مناطق زراعة الحمضيات في      
جذور أخذت من وعينة / عينة تربة 029يث تم جمع /، ح6102ار عام من شهر آذ محافظة الالذقية بدءا  

/ جنس 02وجود / المتحصل عليها حتى اآلن إلىوقد أظهرت النتائج ، من مناطق مختلفة بستانا  / 66/
هو األكثر  T.semipentransأن الجنس وقد تبين مبدئيا  نيماتودا متطفل مرافق لبيئة محيط جذور الحمضيات 

 .ن األجناسمن بي شيوعا  
 

الناقلة لفيروس الورقة المروحية  index Xiphinema: دراسة انتشار النيماتودا الخنجرية 53/11رقم البحث 
 في حقول الكرمة في محافظة السويداء وقابلية إصابة بعض أصناف الكرمة المحلية بهما.

قلة لفيروس الورقة المروحية في النا Xiphinema indexانتشار النيماتودا الخنجرية لتقصي دراسة بينت     
كما أظهرت النتائج انتشار نوعين من النيماتودا النوع, هذا عدم وجود حقول الكرمة في محافظة السويداء 

 .منطقة 33في المناطق المدروسة وعددها  X. italiae و X. amricanum الخنجرية وهما
     

 قسم بحوث اختبار المبيدات: - 4
  .الحشرات الثاقبة الماصةختبار كفاءة بعض المبيدات الحشرية في مكافحة ا :55/02البحث رقم 

 

في مكافحة من  التفاح   % 30مادته الفعالة ألفا سايبر مثرين ألفاستاك كفاءة مبيد  تمت دراسة -  
 .ونتيجة الدراسة تم اعتماد المبيد على التفاح ومن  الجوز على الجوزاألخضر 

  Rhyncophorus سوسة النخيل الحمراءمراقبة ومكافحة في  Rhylureرمون فالكفاءة  دراسةتمت  -  

ferrugineus  مراقبة ومكافحة سوسة النخيل الحمراء.في الفرمون اعتماد  وبعد مناقشة النتائج تم 
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اختبار كفاءة بعض مبيدات األعشاب لمكافحة األعشاب الرفيعة والعريضة في حقول  :56/11البحث رقم 
  .اصيل واألشجار المثمرةالمح
غ/ل ( ومبيد أغريلون )مادته  067تمت دراسة كفاءة مبيد موست ميكرو )مادته الفعالة بنديميثالين  -

يد تم اعتماد مبغ/ل( في مكافحة األعشاب الضارة في حقول الجزر ونتيجة الدراسة  100الفعالة لينورون 
ليتر في الهكتار في مكافحة االعشاب العريضة  3.7ستخدامه بعد الزراعة مباشرة  بمعدل الأغري لون 

 ضمن حقول الجزر، وعدم اعتماد مبيد موست ميكرو.
 

اختبار كفاءة بعض المبيدات الفطرية إزاء مرضي اللفحة المبكرة والمتأخرة  ومرض  :11/16البحث رقم 
 .العفن الرمادي على الخضراوات

 تمت دراسة كفاءة المبيد الفطري Propose WG (الفعالة  دتهماChlorothalonil 50%  + 
Benthiavalicarb-isoprpyl 5%)  في مكافحة اللفحة المتأخرة على البطاطا وذلك من خالل
ــم  ــ ــ ــ ــ ــ ــم  5037تجربتين نفذت األولى  في موســ ــ ــ ــ ــ ــ في حقول مركز بحوث  5036والثانية في موســ

ــبونتا عروة ربيعية .   Propose يدتم اعتماد مبونتيجة الدراســـة حمص على البطاطا صـــنف ســ

WG .في مكافحة اللفحة المتأخرة على البطاطا 
 

 ــة كفـاءة المبيـد الفطري ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ في  (Pyrimethanil 40%الفعالة  مـادته) Scalen SC تمـت دراســ
في محطة نفذت  بةوذلك من خالل تجر  المحمية في البيوت العفن الرمادي على البندورة مكافحة

ــة ونتيجة ا. يوت المحمية صــــنف كارتيكاعلى البندورة في الببحوث الصـــنوبر بالالذقية  تم لدراســ
 .المحمية في البيوت العفن الرمادي على البندورةفي مكافحة  Scalen SC اعتماد مبيد

ــــي البياض الدقيقي والزغبي على  :11/16البحث رقم  ــ ــ ــ ــ اختبار كفاءة بعض المبيدات الفطرية إزاء مرضـ
 الخضار واألشجار المثمرة.

 ــة كفــاءة المبيــد ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ( والمبيددد  Mancozeb 75%الفعــالــة  مــادتــه ) Manfil WG الفطري تمـت دراسـ

ــافحــــة(  Mancozeb 46% + Cymoxanil 4%)مددادتدده الفعددالددة  Moximate WPالفطري   في مكــ
ــــى  بتينوذلك من خالل تجر  ةـالمحمي في البيوت الخيارعلى  البياض الزغبي ــ في طرطوس األولــ

ــه( وا ــ ــ ــ ــنوبر( في الالذقية لثانية) محطة الجماســ ــ ــ ــ ي ف نباتات الخيار المزروعةعلى  )محطة الصــ
ــة . البيوت المحميـة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ على  في البياض الزغبي Scalen SCين  مبيدالتم اعتماد ونتيجة الدراســ

 .ةـالمحمي في البيوت الخيار
 .اختبار كفاءة بعض المبيدات الفطرية لمكافحة مرض صدأ القمح :12/11البحث رقم 

 

 ــاءة المبيــد الف ــة كفـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــادتــه ) Comet EC طريتمــت دراســ ــالــة مـ ( والمبيددد Pyraclostrobin 200g/l الفعـ

في (  Pyraclostrobin 85g/l + Epoxconazole 62.5g/l)مدددادتددده الفعدددالدددة  Opera Max SEالفطري 
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ــام  مكافحة ــفر على القمح الطري صــــنف شــ تجربتين نفذتا في  وذلك من خالل 8مرض الصـــدأ األصــ
 – 5102القمح في طرطوس، وتجربتين نفذتا في موسـم في حقول مزارعي  5102 – 5104موسـم 
ــــة(األولى في طرطوس  5102 ــ ــ ــ ــ ــ ــ بينت نتائج وقد . والثـانيـة في مركز بحوث حمص) محطـة الجمـاســ

ــدأ على القمح الطري بفعالية عالية في كل التجارب  ــ ــ ــ ــة كفاءة المبيدين في مكافحة مرض الصــ ــ ــ ــ الدراسـ
 رض الصدأ األصفر على القمح الطري.مفي مكافحة لذلك تم اعتماد المبيدين المدروسين 

 

 قسم بحوث األعشاب: - 5
 .تقييم بعض طرائق مكافحة الحامول على البندورة :14/11البحث رقم 

 
 البحوث المشتركة مع اإلدارات واألقسام البحثية : - 1

راض مدخال  من الحمص تجاه األم 57دراسة إكثار وتوصيف مورفولوجي وأداء تقييم  :11/11البحث رقم 
 .والحشرات

)إزرع(: لم يتم تسجيل القراءات تجاه األمراض والحشرات وذلك نتيجة انحباس  مركز بحوث درعافي  -    
 االمطار وارتفاع درجات الحرارة مما أدى إلى صغر حجم النباتات. 

: تم تسجيل اإلصابة بمرض ذبول الحمص حيث تراوحت نسب اإلصابة ما ركز بحوث طرطوسفي م -    
(، أما بالنسبة للفحة األسكوكيتا فقد سجلت 60001وكانت أعلى نسبة اصابة على الصنف ) %80 -50ن بي

ن التحليل اإلحصائي عدم وجود (، وقد بي  9 - 3( على معظم األصناف حسب السلم المعتمد )3شدة اإلصابة )
 فروق معنوية بين األصناف.

( 60008على الصنف ) %76.66صلت نسبة اإلصابة إلى أما بالنسبة لحشرة حافرة أنفاق أوراق الحمص فقد و 
ن التحليل اإلحصائي عدم وجود (. وقد بي  9 -3حسب مقياس شدة اإلصابة ) 5إلصابة لوبلغت أعلى شدة 

 فروق معنوية بين االصناف المختبرة. بينما لم تسجل إصابات بحشرة ثاقبة قرون الحمص.
 

مدخال  من العدس المزروع تجاه أهم  57ولوجي وأداء لـ دراسة إكثار وتوصيف مورف :17/11البحث رقم 
 .األمراض والحشرات

)إزرع(: لم يتم تسجيل القراءات تجاه األمراض والحشرات وذلك نتيجة انحباس  مركز بحوث درعافي  -   
رتفاع درجات الحرارة مما أدى إلى صغر حجم النباتات.   االمطار وا 

-30اإلصابة بمرض ذبول الحمص حيث تراوحت نسب اإلصابة  : تم تسجيلمركز بحوث طرطوسفي  -   
ن التحليل اإلحصائي عدم وجود فروق معنوية بين االصناف المختبرة. بينما لم تسجل وقد بي   % 16.65

 إصابات بحشرتي من البازالء األخضر وسوسة أوراق العدس.
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مح والشعير وأصناف تفريقية من القمح تقييم أداء األصناف والمدخالت المزروعة من الق :72/11البحث رقم 
 .تجاه اإلصابة بأمراض الصدأ

-5037تباينت الظروف الجوية السائدة في مناطق زراعة القمح في سورية خالل موسم الزراعة الحالي )   
( حيث سادت ظروف جوية مناسبة في بداية موسم النمو مع معدالت مطرية جيدة خالل شهري 5036

 مم في مركز بحوث إزرع    556فظات الحسكة والغاب وحمص وازرع وبلغت آذار ونيسان في محا
: ظهر مرض الصدأ األصفر في الحقول االختبارية بدرجات قراءات الحقول اإلختبارية في المراكز -

في مركز بحوث  القامشلي )هيمو( وكان أشدها في مركزي بحوث  %7متفاوتة وكانت ضعيفة لم تتجاوز 
في مركز بحوث حمص. أما بالنسبة لصدأ الورقة  8على صنف شام 90Sلغت الغاب وحمص حيث ب

أما صدأ الساق فقد ظهرت اإلصابة فقط في  %7فكانت اإلصابة خفيفة جدا  في كل المراكز ولم تتجاوز 
 .% 7مركزي بحوث الغاب وحمص وبدرجة قليلة جدا  لم تتجاوز 

 : األصناف التفريقية -
ر على معظم األصناف وبدرجات متفاوتة كان أشدها في مركزي بحوث ظهرت اإلصابة بالصدأ األصف

الغاب وطرطوس لتوف ـر الظروف المناسبة ولم تبد األصناف المصابة تغيرا  في فوعات المرض عن السنوات 
على  90Sالسابقة، وظهر مرض صدأ الورقة فقط في مركز بحوث طرطوس بدرجة اصابة كبيرة بلغت 

حظ وجود تغيرات في فوعات المرض. أما بالنسبة لصدأ الساق ظهرت اإلصابة بعض األصناف، ولم يال
ولم تصاب األصناف التفريقية المميزة لوجود  % 7فقط في مركز بحوث حمص بنسب قليلة جدا  لم تتجاوز 

 في المنطقة. Ug99الساللة 
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 :إدارة بحوث الدراسات االقتصادية واالجتماعية -2-2
، وكانت أهم األبحاث والنتائج ما %82وبلغت نسبة التنفيذ  41 والمنفذة 43 ث المخططةعدد البحو -

 يلي:
يراداته تأثيرفي دراسة حول:  -1 دف البحث إلى ه: تركيبة القطيع وفئاته العمرية على إنتاجية القطيع واا
ف بهدف تحديد السعة تقدير دوال التكالي -5 .دراسة التكاليف اإلنتاجية والعوائد من تربية األغنام -3

اشتقاق العالقات االقتصادية ذات الصلة لمعرفة وفورات السعة التي يحققها المربون  -0 المزرعية المثلى.
 دراسة الكفاءة اإلنتاجية للقطعان في منطقة البحث. –1 والكفاءة االقتصادية.

، الغرض لهذا صممت التي لبحثيةاالستبيان ا استمارة واقع من البيانات معظم تحديد تم: األسلوب البحثي -
تم اعتماد األساليب الرياضية التحيليلية، التي تتماشى مع النظرية االقتصادية )تعظيم المنفعة االقتصادية( و 

ل إلى الحجوم التوصو  ،للمجتمع، باإلضافة إلى االعتماد على بعض الصور الرياضية لتقدير دوال التكاليف
لقياس مستوى الكفاءة  (Frontier)كما استخدم نموذج ، كفاءة االقتصاديةالمثلى عن طريق الحجم المحقق لل

 ها.اإلنتاجية والعوامل المؤدية إلى خفض
إجمالي  ، وبلغ(544087153.9التكاليف الكلية لتربية األغنام ) بلغت: التكاليف الكلية لتربية األغنام

من التكاليف الكلية  %( 80.51سبته )شكلت ما ن س.( ل455638550التكاليف اإلنتاجية المتغيرة نحو )
 ،من التكاليف المتغيرة (%56.07جموع عناصر التكاليف الخاصة بتغذية األغنام ما نسبته )وشكلت م

من %2.35الرعاية الصحية و (,  %6.38تكلفة رعاية القطيع )(، و 5.33وشكلت تكاليف النقل ما نسبة )
( % 1.61)(  % 2.46)ى وس النافقة والمستلزمات األخر شكلت كل من تكلفة الرؤ ، كما التكاليف المتغيرة

نحو  الثابتةإجمالي التكاليف اإلنتاجية  ، كما بلغ(%3.00) وتكلفة أثمان المياه ،التكاليف المتغيرة من
تكلفة اهتالك  ، وشكلتمن التكاليف الكلية %(36.56) وشكلت ما نسبته س .ل (88448603.94)

من  %0.60)تكلفة اهتالك وسائط النقل من التكاليف الثابتة(, و  %1.7) ما نسبتهالحظائر والمستودعات 
وتكلفة انخفاض قيمة ، من التكاليف الثابتة( %1.61تكلفة اهتالك تجهيزات التربية )و التكاليف الثابتة(, 
ثم قيمة العمل ، (%58.53الفائدة على رأس المال )، و من التكاليف الثابتة( %75.99القطيع المنتج )

 (%.9ائلي )الع
لِّْيب والروث ا شملت اإليرادات من تربية األغنام: لعائداتِّ اإلنتاجية العائد من إنتاج اللحم )رؤوس حية( والح 

العائد من إنتاج اللحم ما نسبته  شكل( ل.س، حيث 996629977والصوف، فبلغ إجمالي العوائد للقطيع )
( %3.67) (%3.35)د من الروث والصوف العائو (، 50.07%) ليبوالعائد من إنتاج الح، (55.38%)

 .على التوالي
 تحديد الحجوم االقتصادية المثلى لحجم القطيع الغنمي:

 تم تقدير دالة تكاليف اإلنتاج الكلية بالنسبة إلى عدد القطيع في المنطقة المدروسة، 
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3+ 2.4Q 23362.50Q -TC = 424694.35 + 41908000Q  
(0.66(*         )-0.07       )      (7.95(               **)7.95**) 

=0.802(F=38.12)**                              R 
                                     ومرونة متوسط التكلفة الكلية، نسبة اقتصاديات الحجم المتحققة

 عنه والذي يعبر مكن،ي ما اعلى فيه االنتاج وحدة من العائد يكون  الذي الحجم هو االقتصادي الحجم إن
المال، وبتقسيم مزارع تربية  رأس الستغالل مربحة وسيلة تربيتها من يجعل والذي المثالي، األغنام بعدد

وتبين أن حجم القطيع  ( حجم، أظهرت كل فئة ما تحققه من نسبة اقتصاديات حجم،30األغنام إلى )
 ( رأس، بتكلفة كلية متوقعة بلغت500( من اقتصاديات الحجم قد بلغ )%300األمثل الذي حقق )

 ل.س (3020250)
 العالقة بين منحنى متوسط التكلفة الكلية ومنحنى اقتصاديات الحجوم المتحققة (،3ويوضح الشكل رقم )
رأس،  )000تمثل مستوى اإلنتاج ) التي (1) حيث يتقاطع المنحنيان عند النقطة، عند مستويات مختلفة

رأس، وشكلت المنطقة الممتدة ما بين النقطتين السابقتين  1100)اإلنتاج ) تمثل مستوى التي (3) والنقطة
 أعلى حالة من الكفاءة االقتصادية لكونها تمثل أعلى نسب متحققة بين مستويات اإلنتاج األخرى،

   
 ( منحنى متوسط التكلفة الكلية، ومنحنى اقتصاديات الحجم3شكل رقم )

أكثر  %79-70، %19-10نعاج،  %10إلى أربع فئات )أقل من تم تقسيم القطيع حسب نسبة النعاج 
 نعاج وفق الجدول التالي:  %60أو يساوي 

 
 البيــــــــان

 تركيبة القطيع
 الكلي

عدد 
 مراييع كباش خراف نعاج ثنايا فطام المواليد

 1985 7285 102 146 1177 2660 1700 1500 %10أقل من 

%49 - 40 1205
0 9480 29180 11592 1520 881 64703 20840 

%59 - 50 3280 2927 10835 2685 651 234 20612 6495 
أكثر ويساوي 

60% 1480 1302 10201 741 452 71 14137 8575 

1831 المجموع
0 

15409 52876 16195 2769 1288 10673
7 

37895 

 .2114المصدر: حسبت وحللت من نتائج المسح الميداني، حمص، 
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وكانت بأدنى ، نعاج منتجة %60أن أعلى نسبة والدات كانت للفئة التي تضم فوق  ابقالسالجدول  يبين
 تكاليف، وعائدات، تربية األغنامأعيد حساب  ،(% نعاج منتجة10مستوى لها للفئة التي تضم أقل من )
فوق،  نعاج منتجة وما %(60)الفئة التي تحوي فتبين أن الربح في  .وفقا  نسبة النعاج إلى كامل القطيع

نخفض أنه كلما قلت النسبة المئوية للنعاج المنتجة ا وتبينهو أعلى بكثير مما هي عليه في باقي الفئات، 
 .الربح

 لقطعان تبعا لنسبة النعاج فيهادراسة ا
 كباش% خراف% نعاج% ثنايا% فطام% البيــــــــان
 5 2 75 13 10 المثالي

 2.03 16.39 37.03 23.67 20.88 %10أقل من 
10-19% 18.88 14.85 45.73 18.16 2.38 
70-79% 16.1 14.36 53.17 13.18 3.19 

 3.19 5.23 71.96 9.18 10.44 %60أكثر من 
 .5031المصدر: حسبت وحللت من نتائج المسح الميداني، حمص، 

بة : التتقارب مع التركيجنعا %(10)يتبن بأن القطعان التي تحوي أقل من  السابقمن دراسة الجدول 
أضعاف  8المثالية، حيث يالحظ بأن الفطائم والثنايا هي تقريبا  ضعف نسب االستبدال، بينما الخراف هي 

لقطعان التي ا، كما يتبين في النسبة في التركيبة المثالية، والنعاج المنتجة والكباش هي أقل من النصف
ايا تزيد عف نسب االستبدال والثنتفوق تقريبا  نسبها ضفيها نعاج: بأن الفطائم  % (19 -10)تحوي من 

أضعاف، في حين كانت النعاج المنتجة ثلثي ( 9)، بينما الخراف تعدت %(5.87)عن النسبة المثالية بـ
 %(79-70)القطعان التي تحوي من ويتبين في  ،التركيبة المثالية بينما الكباش كانت نصف المطلوب

نسب االستبدال والثنايا تزيد عن النسبة المثالية بـ  %(6.3)تفوق تقريبا  نسبها بـ فيها نعاج بأن الفطائم 
أضعاف، بينما اقتربت النعاج قليال  من النسبة المطلوبة ولكن بقيت  (6)، بينما الخراف تعدت %(5.06)

 نعاج %(60)القطعان التي تحوي أكثر من وفي  دون المعدل، والكباش لم تتعدى نسبتها النصف إال قليل.
دت أن تكون قد تقاربت نسبتها مع نسب االستبدال وكا فيها طائم والثنايا وكذلك النعاج المنتجةبأن الف يتبين

، ومع ذلك فإن (3.83)متطابقة، بينما بقيت نسبة الخراف ضعفين، والكباش ألقل من النسبة المثالية 
، ت وكمية الحليبإنتاجية وأرباح هذه المجموعة كانت هي األعلى بين كل المجموعات وذلك لعدد الوالدا

 وبالتالي األرباح.
 دالة اإلنتاج الحدودية العشوائية

لدراسة التابع اإلنتاجي المتضمن العوامل الفيزيائية والعوامل األخرى غير  Frontier)تم اختيار نموذج )
 الفيزيائية المؤثرة على اإلنتاج على مستوى المربي، ومن خالل هذا النموذج يمكن قياس مستوى الكفاءة
اإلنتاجية والعوامل المؤدية إلى خفض مستوى الكفاءة، حيث أظهر النموذج أن زيادة حجم القطيع، والتغذية 
المستخدمة تظهر أثرا  إيجابيا  على اإلنتاج، من ناحية أخرى أظهر النموذج العوامل التي تؤثر في الكفاءة 
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وى سنوات الخبرة بتربية األغنام والمست اإلنتاجية، فمن خالل الجدول السابق تشير النتائج إلى أن زيادة
التعليمي يحسن من مستوى الكفاءة اإلنتاجية، في حين أن مستوى الكفاءة اإلنتاجية يتأثر سلبا  مع ارتفاع 

بينت النتائج أن الكفاءة اإلنتاجية تختلف حسب حجم القطيع، فقد كانت أعلى  ، كماعدد الحيوانات النافقة
  (500 -103قطيع )نسبة للكفاءة هي لحجم ال

 المقترحات:وكانت 
، ارتفاع نسبة مساهمتها في التكاليف وتأثيرها على اإلنتاجفي ظل االرتفاع المتواصل ألسعار العلف و  -

 العلفي لمقننا يجب أن تتكاثف الجهود لتخفيض تكلفة العلف عن طريق التوسع في زراعتها محليا ، وزيادة
 المقدم للرأس.

يف الندوات بين المربين من خالل تكثللتركيبة العمرية للقطيع فة لألهمية االقتصادية نشر الوعي والمعر  -
 .واأليام الحقلية اإلرشادية

مربي األغنام، لتوفير مستلزمات اإلنتاج واالستغالل األمثل لمدخالت تأمين تسهيالت إنمائية لتمويل -
 نتاج.لإل المثلى اإلنتاجيةالمرحلة  الناتج إلى اإلنتاج، لزيادة

محافظة  في الحديثة الزراعية نقل التقانات في اإلرشادية األنشطة أهم دور تقييموفي دراسة حول  -2
تحليل  - تقييم دور األنشطة اإلرشادية في نقل التقانات الزراعية الحديثة. -هدف البحث إلى ، حمص

 ديثة.التقانات الزراعية الح العالقة بين الخصائص المميزة للمبحوثين ودور األنشطة اإلرشادية في نقل
 التعرف على المعوقات التي تواجه المبحوثين، ومقترحاتهم للنهوض باإلرشاد الزراعي وتفعيل دوره.و 

المركز الشرقي والغربي لمحافظة  ريف في من المزارعين المجتمع االحصائي تكون  مواد البحث وطرائقه:
 المراجع في تتمثل والتي ثانوية بياناتعلى  البحث دواعتم، مزارع 501حمص، وتم تحديد حجم العينة بـ 

 المسح أسلوب على االعتمادببيانات أولية و ، بالموضوع الصلة ذات والدراسات والتقارير واإلحصاءات
 .استبيان استمارة باستخدام البيانات لجمع الميداني

 واإلحصاء فات المعيارية،واالنحرا المتوسطات الحسابية لحساب الوصفي اإلحصاء أساليب استخدام تمو 
 مقاربة على سميرنوف للتعرف  -كولموجروف اختبار استخدمو طبيعتها،  حسب البيانات لتحليل التحليلي

 األحادي  التباين استخدام اختبار تمو متغيرات رتبية،  باعتبارها الطبيعي للتوزيع توزيع المقياس وفقراته
(ANOVA) واختبار(T-test) للتوزيعات الالمعلميه االختبارات استخدام تم بيعية، كماالط للتوزيعات وذلك 

 واختبار .األحادي التباين تحليل اختبار يعادل الذي  (Kruskal-Wallis)اختبار مثل الطبيعية غير
(Mann-Whitney Test). 

 النتائج-
دور على ؤثر ت تم تحديد بعض المتغيرات المستقلة التي يفترض انها المتغيرات المستقلة: متغيرات البحث:

حالة الحالة التعليمية للمبحوث، ال )عمر المبحوث، ،اإلرشادية في نقل التقانات الزراعية الحديثةاألنشطة 
الحيازة، نوع الحيازة، الخبرة في العمل المزرعي، التفرغ للعمل المزرعي،  االجتماعية، حجم األسرة، حجم
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المحلية،  االجتماعية والمنظمات الجمعيات ويةعض في السنوي، المشاركة الدخل مصادر الدخل، صافي
الزراعية، االنفتاح الثقافي، درجة االتجاه نحو واألساليب الزراعية  اإلرشادية بالنشاطات المبحوثين مشاركة
 (الجديدة

تم قياس دور األنشطة اإلرشادية في نقل التقانات الحديثة من خالل )التعرف على األنشطة  المتغير التابع:
 نحو المبحوثين المزارعين اتجاه مستوى ادية التي تنفذها الوحدات اإلرشادية في منطقة البحث، قياساإلرش

األنشطة اإلرشادية. المجاالت والمواضيع التي تتضمنها األنشطة اإلرشادية، درجة قيام المراكز اإلرشادية 
 شطة والتي تنفذها الوحداتفي مراحل نقل التقانات الزراعية الحديثة. درجة رضا المبحوثين عن األن

وقد ، الزراعية( الوحدات اإلرشادية تنفذها التي اإلرشادية األنشطة من المبحوثين استفادة اإلرشادية، درجة
تقسيم المدى  إلى وب( 85 -01بعد معايرتها ) للدرجات الممثل لدور األنشطة اإلرشادية تراوح المدى الفعلي

(% من ذوي الدور المنخفض 55.91ية العظمى من المبحوثين )أن الغالب، تبين ثالث فئات متساوية
 والمتوسط لألنشطة اإلرشادية في نقل التقانات الزراعية الحديثة

 ةالعالقة بين رأي المبحوثين في دور األنشطة في نقل التقانات الزراعية الحديثة والمتغيرات المستقل
 ستقلةمقياس البحث والمتغيرات الم بين العالقة تحليلجدول 

 المعنوية قيمة االختبار المتغيرات
 χ 2=10.72 0.057 عمر المبحوث

 χ 2=14.55 0.003 الحالة التعليمية للمبحوث
 χ 2=2.95 0.183 الحالة االجتماعية

 χ 2=15.42 0.000 الخبرة في العمل المزرعي
 χ 2=0.23 0.995 حجم األسرة
 χ 2=1.98 0.150 حجم الحيازة
 χ 2=1.57 0.783 نوع الحيازة

 Z=3.46 0.022- التفرغ للعمل المزرعي
 χ 2=5.20 0.057 مصادر الدخل

 االجتماعية والمنظمات الجمعيات عضوية في المشاركة
 المحلية

-Z =5.13 0.000 

 χ 2=7.815 0.049 درجة المشاركة اإلرشادية
 χ 2=9.26 0.033 االنفتاح الثقافي

 χ 2=11.28 0.005 ية الجديدةدرجة االتجاه نحو واألساليب الزراع
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 كروسكال اختبار استخدام التابع، تم المتغير على تأثيرا   المستقلة المتغيرات أكثر على للوقوف محاولة وفي
 إحصائية داللة ذات فروق  توجد أنه بينت النتائج الخبرة في العمل المزرعي،  متغير بالنسبة إلى واليس–

 فروق  دو وجأظهرت النتائج  كما(، 0.000=) حيث بلغت قيمة (0.07=) الداللة مستوى عالية عند
 أن النتائج وتشير ،( بالنسبة لمتغير المؤهل العلمي0.07=الداللة ) مستوى عند إحصائية ذات داللة

 كمادور األنشطة في نقل التقانات الزراعية الحديثة،  مقياس التأثير على للمزارع تزيد العلمي المؤهل زيادة
دور و نحو األساليب الزراعية الجديدة  المبحوثين المزارعين اتجاه إحصائية بين داللة ذات فروق  تبين وجود

 فروق  وجود النتائج تبين كما(، 0.005=) األنشطة في نقل التقانات الزراعية الحديثة حيث بلغت قيمة
حيث بلغت قيمة معنوية ولكن بدرجة أقل من المتغيرات السابقة الذكر بين المقياس وعمر المزارع 

دور األنشطة  وبين مقياس (0.049=) وبين درجة المشاركة اإلرشادية حيث بلغت قيمة (0.057=)
 في نقل التقانات الزراعية الحديثة.

 الجمعيات عضوية في ، بالنسبة لدرجة المشاركة(Mann-Whitney Test)ويتني  كما أشار اختبار مان
 أنه بحيث (0.07=)الداللة  مستوى عند إحصائية داللة ذات وق فر  توجد االجتماعية ، أنه والمنظمات

التأثير في دور األنشطة في نقل التقانات الزراعية الحديثة،  التأثير يزداد يزداد كلما كانت المشاركة أكبر
تأثير األنشطة في  الزراعي يزداد للعمل كلما زادت درجة التفرغ  (M-W test)نتائج اختبار  وتشير أيضا  

 ل التقانات الزراعية الحديثة.نق
 المبحوثين. المزارعين تواجه التي المعوقات

 ال يوجد مشاركة للمزارعين في تحديد احتياجاتهم ومشكالتهم، فمعظم النشاطات ال تالمس مشاكلهم. -
 عدم اإلعداد الجيد لألنشطة، ومعظم األنشطة تركز على الجانب النظري. -
 عة من قبل المرشدين الزراعيين للمزارعين في حقولهم بعد تنفيذ النشاط.عدم وجود آلية واضحة للمتاب -
 .بفعالية اإلرشادية الخدمة لعمل الالزمة بالمعينات تجهيزه للنشاط وقلة المناسب المكان توفير عدم -
 بموضوع النشاط. الخاصة اإلرشادية المطبوعات وعدم توافر عدم توفر النشرات الحديثة وتأخر وصولها، -
 المختصة للجهات المزارعين تواجه التي المشكالت نقل عدم -
 المزارع إقبال يجعل في منطقة البحث للمعينات السمعية والبصرية، مما الوحدات اإلرشادية افتقار -

 ضعيف.
 التوصيات:-
 يجب من الدور المنخفض والمتوسط لدور األنشطة في نقل التقانات الزراعية الحديثة، لذا تبين ما إزاء -

 دراسة هذه المعوقات على ضرورة جاهدين العمل القرار ومتخذي اإلرشادي الجهاز على القائمين على
إيجاد الحلول المناسبة، وذلك للنهوض بهذا  خالل من وتذليلها لتالفيها مسبباتها والوقوف على جدي بشكل

 الجهاز وتفعيل دوره اإلرشادي للنهوض بالمجتمع الريفي من خالل:
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 األنظمة مختلف احتياجات ليناسب اإلرشادية في الوحدات المرشدين الزراعيين المدربين عدد زيادة -
 للمزارعين. أفضل استجابة المزرعية، ولتأمين

 للمزارعين. بناء  على المشاكل الحقيقية أن توضع اإلرشادية يجب والبرامج األنشطة -
 بصورة كافيةاإلرشادية يجب أن تتم  الدعاية واإلعالن عن األنشطة -
 على التدريبات واإليضاح العملي والحقول اإلرشادية، والعمل على تأمين المطبوعات اإلرشادية. التركيز -
 الزراعي اإلرشادي العمل في كفاءتهم لرفع الزراعيين للمرشدين والتدريبي التأهيل العلمي -
ة ة المتمثلة في تحديد المشكالت الفنياالهتمام من قبل العاملين اإلرشاديين باألنشطة اإلرشادية الهام -

التي تواجه الزراع ونقلها للجهات البحثية وتوصيل الحلول للمزراعين وتخطيط وتنفيذ وتقويم البرامج اإلرشادية 
 مع إشراك المزارعين فيها، واختيار القيادات الريفية وتنميتها وتدريبها.

 المزارعين. مستوى مع يتناسب بما وتبسيطها ينالمزارع تواجه التي الزراعية للمشاكل حلول إيجاد -
أن يكون بكل وحدة إرشادية وحدة ذات طابع خاص لتوصيل نتائج البحوث الزراعية الجديدة إلى  -

 المزارعين.
 الجهود وخاصة توحيد بغرض الزراعية التقانات عملية نقل في العاملة األجهزة بين تعاون  آلية أيجاد -

 .البحثية كزوالمرا اإلرشاد الزراعي
 :أثر األزمة على الزراعة السورية -3

مليار ليرة خالل األزمة، وهو  868.6بلغ إجمالي الخسائر واألضرار التي لحقت بالقطاع الزراعي السوري: 
، مع اإلشارة 5030من المتوسط السنوي للناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة لعام  %06.5ما يعادل 

 .لحسبان ما لحق بالقطاع الخاص من أضرار مباشرة لعدم توفر بيانات كافيةإلى أنه لم يؤخذ با
وسجلت أضرار مديريات الزراعة في المحافظات أعلى قيمة لألضرار التي لحقت بالجهات العامة التابعة 

، %50.5من إجمالي قيمة أضرار الوزارة، تلتها مديرية الحراج بنسبة  %51لوزارة الزراعة بنسبة بلغت 
، أما أعلى قيمة لألضرار حسب طبيعة الضرر كانت في المواد %50مؤسسة العامة إلكثار البذار بنسبة فال

، تلتها األضرار في المباني بنسبة حوالي %15.8بنسبة حوالي  المنتِّجة كاألبقار واألغنام والدواجن والبذار
 تراجع الناتج المحلي اإلجماليوبلغ إجمالي األضرار غير المباشرة نتيجة الخسائر الناجمة عن  .57.5%

مليار ليرة بأسعار صرف  557حوالي  5036 –5030بقطاع الزراعة خالل  5030باألسعار الثابتة لعام 
وأشارت الدراسة إلى ازدياد المتوسط السنوي لنسبة مساهمة قطاع الزراعة في الناتج المحلي  .ما قبل األزمة

، بنسبة زيادة بلغت 5037 – 5030خالل  %55لى إ 5035 –5030خالل  %56اإلجمالي من حوالي 
، كما ارتفعت نسبة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة %7.3حوالي 
، ما يعني أن قطاع الزراعة بالرغم من تأثره 5037عام  %55إلى  5008عام  %55من  5030لعام 

 لى أداء أفضل مقارنة ببعض قطاعات االقتصاد السوري األخرى.سلبا  بتداعيات األزمة، إال أنه حافظ ع
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 أهداف الدراسة:-
 التعرف على أثر األزمة على الناتج اإلجمالي الزراعي ومساهمته في الناتج المحلي اإلجمالي. -
 أثر األزمة على البطالة وتوفر فرص العمل وسبل العيش في القطاع الزراعي  -
 الغذائي واالكتفاء الذاتي أثر األزمة على األمن  - 
 أثر األزمة على المساحات والغلة واإلنتاج النباتي والحيواني -
 األثر على التراكيب المحصولية في المحافظات السورية -
 األثر على السياسات الزراعية )الدعم والتسعير والتأمين( وغياب المعلومات للتخطيط السليم -
 والميزان السلعي والتعاون الدولي في المجال الزراعياألثر على التجارة الزراعية  -  
 المواد والطرق:-

التحليلي، وقد تم جمع البيانات الثانوية حول المؤشرات المختارة قبل وبعد  المنهج الوصفي الدراسة ستتبع
 تحدوث األزمة وقياس الفرق والمقارنة بين الوضعين لإلشارة إلى االختالفات التي حدثت. وهذه المؤشرا

 ألمنالقطاع الزراعي، ا في العيش وسبل العمل اإلجمالي، البطالة وفرص الناتج في الزراعة هي )مساهمة
 ة، التجارةالزراعي المحصولية، المساحات واإلنتاج والغلة، السياسات الذاتي، التراكيب واالكتفاء الغذائي
 السلعي(.  والميزان الزراعية

 النتائج:-
ج أثرت األزمة على النات إلجمالي الزراعي ومساهمته في الناتج المحلي اإلجمالي:أثر األزمة على الناتج ا

مليار دوالر، بينما بلغت هذه الخسائر بالنسبة للقطاع  78المحلي اإلجمالي بانخفاض ُقد ر بأكثر من 
لي من إجمالي الخسارة في قيمة الناتج المحلي اإلجما %39.5مليار دوالر تمثل  33.7الزراعي حوالي 

 السوري.
 املينالع أعداد انخفضت أثر األزمة على البطالة وتوفر فرص العمل وسبل العيش في القطاع الزراعي:

 الكهرباءو  المياه وانقطاع المحروقات أسعار ألراضيهم بسبب ارتفاع الفالحين ترك بسبب الزراعة في
 األزمة بعد وتفاقمت العاملة وىالق مجموع من %8.1 البطالة نسبة الحاد، وتبلغ الليرة قيمة وانخفاض
  .دولية تقارير وفق %09 إلى لتصل السورية

زراعة وال لألغذية المتحدة األمم منظمة إحصائيات بحسب أثر األزمة على األمن الغذائي واالكتفاء الذاتي:
 لدى االقتصاد خبراء وأفاد الغذائي، األمن انعدام سوريا في شخص مليون  9.8 من يقرب ما يواجه فإنه

 لضرورياتا شراء على السكان قدرة تدني عن أسفرت األزمة من سنوات ست قرابة العالمي أن األغذية برنامج
امح جدا ، هذا وقد ارتفعت األسعار بشكل ج كبير بشكل الغذاء على األسرة إنفاق نسبة الغذاء، وارتفعت من

في الدخل  ي األسعار حيث بلغت نسبة الزيادةبينما ارتفع الدخل بنسب ال تتالءم مع واقع الزيادات الكبيرة ف
، بينما كانت هذه الزيادة في أسعار الحبوب تقرب من عشرة أضعاف وثالثة 5033عن عام  %510نحو 

 35أضعاف للخبز ونحو خمسة أضعاف ألسعار الفاكهة، وسبعة أضعاف للخضار والبقوليات وتقترب من 
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 أن ولةللطف المتحدة األمم منظمة عن صادرة وتقارير تقديرات وحسب كله ذلك إلى ضعف للحوم، ُيضاف
 البالد. أنحاء مختلف في إليهم التغذوية الرعاية لتوصيل يحتاجون  طفل مليون  3.0

يا  خالل انخفضت فعل القمح تبين أن مساحة أثر األزمة على المساحات والغلة واإلنتاج النباتي والحيواني:
، بينما كان 5031مليون هكتار عام  3.0إلى  5030هكتار عام مليون  3.6سنوات األزمة وتراجعت من 

مليون  0مليون هكتار. أما من حيث اإلنتاج تراجع فعليا  من حوالي  3.7من المفترض أن تحافظ على خط 
 مليون طن  0.5مليون طن، بينما كان من المفترض أن يرتفع إلى  5طن إلى نحو 
 ،5031 عام هكتار مليون  3.5 إلى 5030 عام هكتار مليون  3.7 نحو من فقد تراجعت الشعيرأما مساحة 

 اليحو  من فعليا   تراجع فقد اإلنتاج حيث من أما. هكتار مليون  3.7 على تحافظ أن المفترض من كان بينما
 طن مليون  0.537 إلى يرتفع أن المفترض من كان بينما طن، مليون  0.6 نحو إلى طن مليون  0.680

 .في اإلنتاج %39بنحو  كمتوسط أي بزيادة تقدر
 عام هكتار ألف 90 من األزمة سنوات تزايدت المساحات المزروعة خالل فقد للبقوليات الغذائيةبالنسبة 
هكتار  ألف 90حوالي  على تحافظ أن المفترض من كان بينما ،5031 عام هكتار 385 إلى 5030

ألف طن التي  355طن منها بدال  من ألف  551وكانت الزيادة المتوقعة في الغلة سترفع اإلنتاج إلى 
 .5031وصل إليها اإلنتاج الفعلي خالل األزمة عام 

 06إلى  5030ألف هكتار عام  61انخفضت من نحو  بالبقوليات العلفيةبالنسبة للمساحات المزروعة 
ألف هكتار، وبالمثل تناقص  50، وهذه المساحة كان من المفترض أن تصل إلى 5031ألف هكتار عام 

ألف طن، بينما كان من المفترض أن يزداد اإلنتاج إلى نحو  300ألف طن إلى  655إلنتاج منها من ا
 ألف طن. 590

إلى  5030ألف هكتار عام  31انخفضت المساحات المزروعة به من نحو  لمحصول البندورةأما بالنسبة 
 ألف طن. 560ى ألف طن إل 600، وتناقص اإلنتاج مما يقرب من 5031أالف هكتار عام  9نحو 

فلم يكن تأثير األزمة عليها كبيرا ، فقد تزايدت المساحات المزروعة بها من  الخضار الشتويةأما مساحات 
وتأتي هذه الزيادة بشكل أكبر من  5031ألف هكتار عام  09إلى نحو  5030ألف هكتار عام  57

 55تحافظ على قيمتها وتزيد إلى المفترض أن يكون عليه الحال لوال وجود األزمة حيث كانت المساحة ل
ألف طن  006ألف طن إلى نحو  008ألف هكتار، ولكن اإلنتاج الذي كان من المفترض أن يتزايد من 

 ألف طن في ظل األزمة.  578تناقص إلى 
 نحو إلى 5030 عام هكتار ألف 83 من تناقصت فقد الصيفية بالخضارالمزروعة  من حيث المساحات

 هكتار، ألف 50 إلى األزمة وجود لوال تتناقص أن ، بينما كان من المفترض5031 عام هكتار ألف 77
 إلى تناقص طن ألف 3715 نحو إلى طن ألف 3009 من يتزايد أن المفترض من كان الذي اإلنتاج ولكن
 األزمة. في طن ألف 800
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 79.5إلى  5030ألف هكتار عام  50.5من  بالنباتات الطبية والعطرية تراجعت المساحات المزروعة
ألف طن خالل نفس الفترة، إال أنه  58.6ألف طن إلى  17، وتراجع اإلنتاج من 5031ألف هكتار عام 

 75.5وفي ظل السيناريو الطبيعي من دون وجود األزمة كانت المساحات ستتناقص أكثر من ذلك إلى نحو 
ر إيجابي في تعزيز زراعة النباتات ألف طن، وبالتالي ُيالحظ أن لألزمة أث 38.5ألف هكتار واإلنتاج إلى 

 الطبية والعطرية.
 هكتار ألف 355 قدرها مساحة وعلى طن ألف 155 نحو بلغت 5030 عام في المنتجة القطن أم كمية
 عزوف بسبب هكتار ألف 55 تتجاوز ال مساحة وعلى طن ألف 365 إلى 5031 العام في تراجعت بينما

 .المحروقات ءوغال المياه شح عن فضال   اإلنتاج مستلزمات تأمين صعوبة بسبب القطن زراعة عن الفالحين
ألف هكتار عام  55يمكن أن تتناقص من  الشوندر السكري في ظل عدم وجود األزمة كانت مساحات 

ألف طن، إال أن  309ألف طن إلى  319، وكذلك اإلنتاج من 5031ألف هكتار عام  50إلى  5030
هكتار وفي اإلنتاج إلى  3600التناقص الشديد في المساحة إلى الذي حدث في ظل ظروف األزمة هو 

 ألف طن. 67نحو 
ألف هكتار  00إلى أقل من  5030ألف هكتار عام  01.1تناقصت من  محصول البطاطابالنسبة لمساحة 

ألف طن، في حين يفترض السيناريو الطبيعي  710ألف طن إلى  650، وكذلك إنتاجه من 5031عام 
ألف هكتار، وتزايد اإلنتاج إلى ما يفوق  10زمة( تزايد المساحات المزروعة إلى أكثر من )عدم وجود األ

 ألف طن. 590
 695إلى  5030ألف هكتار عام  615في ظل األزمة لترتفع من  بالزيتون تزايدت المساحات المزروعة 

مساحة زايد هذه ال، في حين يفترض السيناريو الطبيعي في ظل عدم وجود األزمة ت5031ألف هكتار عام 
ألف هكتار، ومن جهة  أخرى تناقص إنتاج تلك المساحات مما يقرب من مليون طن إلى  551إلى نحو 

ألف طن فقط خالل نفس الفترة، في حين يفترض السيناريو الطبيعي في ظل عدم وجود األزمة تزايد  095
تمرار نزايده في األعوام التالية واس 5031هذا اإلنتاج ولو بشكل طفيف إلى ما يفوق المليون طن عام 

بسبب دخول أعداد جديدة من األشجار في طور اإلثمار وتحسين عمليات الخدمة والمعامالت للحد من 
 ظاهرة المعاومة واستقرار اإلنتاج.

يفترض كل من سيناريو األزمة الفعلي وسيناريو عدم وجود األزمة االفتراضي تناقصا   لشجرة العنببالنسبة 
ألف هكتار في ظل السيناريو الطبيعي،  19.7إلى  5030ألف هكتار عام  75.5ساحات من في الم

ألف طن عام  057ألف هكتار في ظل األزمة فعليا . هذا وتناقص اإلنتاج من  16.5ولكنها تناقصت إلى 
ألف طن في ظل عدم  595ألف طن فعليا ، في حين كان من المفترض أال يقل عن  397إلى  5030
 ألزمة.وجود ا

ألف  70لتحافظ على قيمتها عند نحو  مساحات التفاحفي ظل السيناريو الطبيعي دون أزمة فقد كانت 
، بينما تحدث زيادة في إنتاجية وحدة المساحة، إال أنها فعليا  تزايدت إلى 5030هكتار كما هي عليه عام 
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ألف طن على الرغم من  095و ألف هكتار، في الوقت الذي حافظ فيه اإلنتاج على قيمته عند نح 70.5
ألف  110زيادة المساحة، بينما كان من المفترض في ظل عدم وجود األزمة أن يزيد إلى ما يقرب من 

 هكتار.
، 5030ألف هكتار التي كانت عليها عام  09.7عن مساحة الحمضيات كان من المفترض أن تتناقص 

 5031مليون طن عام  3.30إلى نحو  5030مليون طن عام  3.05حيث زاد اإلنتاج خالل األزمة من 
 مليون طن. 3.57وهو ال يختلف كثيرا  عن اإلنتاج المفترض في ظل عدم وجود األزمة والمقدر بنحو 

تبين أن أعداد إناث األبقار تزايدت  5031-5030خالل الفترة  ألعداد األبقار والعجولأما بالنسبة 
 853ألف رأس إلى  570تزايدت أعداد العجول من ألف رأس، بينما  567.8ألف رأس إلى  570.7من

 مليون  33.50 إلى 5030 عام رأس مليون  30.35 من الحلوب غير األغنام أعداد تزايد كما ألف رأس.
 خالل رأس مليون  6.35 إلى رأس مليون  7.08 من الحلوب األغنام أعداد تزايدت بينما ،5031 عام رأس
 560 إلى 5030رأس عام  ألف 650.6غير الحلوب من  الماعز في حين تزايد أعداد رؤوس .الفترة نفس

 مليون  3.70 إلى مليون رأس 3.09 من رؤوس الماعز الحلوب أعداد تزايدت بينما ،5031ألف رأس عام 
 الفترة نفس خالل رأس

 األثر على التراكيب المحصولية في المحافظات السورية: -4-1
، وتزايدت مساحات الشعير من %38.1إلى  %50.0محافظة إدلب: تناقصت مساحة القمح من  -3

 .%05.6إلى  %01، وتزايدت مساحات الزيتون من %35.5إلى  36.9%
 %39.5محافظة الالذقية: لم تتأثر المساحات المزروعة بالزيتون، بينما زادت نسبة الحمضيات من -5

  ، ولم تتأثر بقية المزروعات إال بنسب طفيفة.%53.6إلى 
، بينما انخفضت مساحات البطاطا %65إلى  %17دت المساحات المزروعة بالقمح من الغاب: تزاي-0

إلى  %30، وكذلك مساحة الشوندر السكري من %1إلى  %9، ومساحة القطن من %7إلى  %5من 
 %3، والنباتات الطبية والعطرية من %7إلى  %0، في حين تزايدت مساحة المحاصيل الزيتية من 5%

 .%0إلى 
، %05إلى  %10، ومساحة الشعير من %9إلى  %35ماه: تناقصت مساحة القمح من محافظة ح-1

، ومساحة باقي األشجار %8إلى  %6، والفستق الحلبي من %56إلى  %35وزادت مساحة الزيتون من 
 ، وكانت التغيرات في باقي مكونات التركيبة المحصولية طفيفة.%6إلى  %7المثمرة من 

، %30إلى  %35، ومساحة الشعير من %30إلى  %30حة القمح من محافظة حمص: تناقصت مسا-7
 .%55إلى  %38، ومساحة اللوز من %07إلى  %59بينما زادت مساحة الزيتون من 

إلى  %35، وكذلك مساحة الشعير من %35إلى  %13القمح من  مساحةمحافظة القنيطرة: تناقصت -6
 .%7إلى  %3ر المثمرة من ، واألشجا%13إلى  %39مساحة الزيتون من وزادت ، 6%
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إلى  %38زادت مساحة الزيتون من و ، %6إلى  %35الشعير من  مساحةمحافظة درعا: تناقصت -5
 ، وكانت التغيرات في باقي مكونات التركيبة المحصولية طفيفة%1إلى  %5، واألشجار المثمرة من 59%
إلى  %8.8احة الشعير من ، وكذلك مس%59إلى  %55القمح من ة محافظة السويداء: زادت مساح-8
 .%30إلى  %03، بينما تناقصت مساحة الحمص من %36إلى  %30، والتفاح من 36%
إلى  %3، بينما زادت مساحة الخضار من %5إلى  %1القطن من حة محافظة الحسكة: تناقصت مسا-9
 ، وكانت التغيرات في جميع مكونات التركيبة المحصولية طفيفة.0%
، بينما تناقصت مساحة الشعير من %78إلى  %09القمح من مساحة : زادت محافظة دير الزور-30
 .، واختفى الشعير الرعوي من التركيبة المحصولية%30إلى  50%
، وكذلك مساحة الشعير من %07إلى  %00محافظة الرقة: زادت المساحات المزروعة بالقمح من -33
 .%1إلى  %8، بينما تناقصت مساحة القطن من %78إلى  70%
 محافظة حلب: كانت التغيرات في مكونات التركيبة المحصولية طفيفة-35

 األثر على السياسات الزراعية )الدعم والتسعير والتأمين( وغياب المعلومات للتخطيط السليم: -4-7
، 5030مليارات ليرة عام  9أن قيمة الدعم الزراعي انخفضت من أكثر من : صندوق دعم اإلنتاج الزراعي

ذا ما أضفنا إلى هذا االنخفاض في القيمة %87، أي بانخفاض قدره 5037ار واحد عام إلى ملي ، وا 
. ويمكن أن نتبين %99االنخفاض الحاصل في سعر صرف الليرة السورية فإن نسبة االنخفاض تصبح 

 ةمن هذه النسبة ما يمكن أن يحدثه هذا التغير في هيكل الدعم على هيكل التركيبة المحصولية والزراع
 السورية.

 ةالمختلف التأمين فروع في نشاطها تمارس شركة 31 المحلية التأمين سوق  في توجد الزراعي: التأمين غياب
 الزراعي، وأن مهمة التأمين الزراعي حاليا  تقع على عاتق صندوقين التأمين فرع يدخل لم منها أيا أن إال

 وارثالك وصندوق  الزراعي اإلنتاج دعم صندوق  هما الزراعي التأمين عبء من بسيطا جزءا حاليا يحمالن
 والجفاف في وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي.

 الزيادة معدل كان لقد :عليها األزمة وأثر الجملة وأسعار الزراعي اإلنتاج السياسات المتعلقة بتكاليف
 5037-5033 رةالفت متوسط مقارنة  مع 5030-5007 الفترة لمتوسط القمح لمحصول المزرعة باب بكلفة
 الزيادة معدل أما %309.7 كانت الحبوب مؤسسة قبل من الشراء أسعار في الزيادة معدل أما %91 حوالي
 السوق. الى المنتجة الكميات تسرب الى أدى مما %335.6 كانت بالسوق  الجملة أسعار في
 مقارنة  مع 5030-5007 الفترة لمتوسط المزرعة باب بكلفة الزيادة معدل كان فقد الشعير محصول أما

 كان الحبوب مؤسسة من الشراء أسعار في الزيادة معدل أما %85.1 حوالي 5037-5033 الفترة متوسط
 المساحات زيادة الى أدى مما %310.8 كانت بالسوق  الجملة أسعار في الزيادة معدل أما 307.5%
 بالشعير. المزروعة
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مع  مقارنة   5030-5007 الفترة لمتوسط المزرعة باب في تكلفة الزيادة معدل كان فقد القطن محصول أما
 وتسويق لحلج العامة المؤسسة من الشراء أسعار وزيادة %55.7 حوالي 5037-5033 الفترة متوسط
 لتعديل بسيطة كميات سوى الشراء من 5037 عام المؤسسة تتمكن لم ذلك ورغم %309.1 الى األقطان
 .المحصول تسويق آليات

 الجملة عاربأس الزيادة معدل بلغ فقد الزيتون  وزيت والحمضيات المحمية والبندورة والثوم البطاطا محاصيل
 ،%556.9 التوالي على 5037-5033 متوسط الفترة بالمقارنة مع 5030-5007 الفترة لمتوسط
051.3%، 106.1%، 90.7%، 317.9%. 

 معدل غتبل فقد األبيض واللحم هبعظم األحمر واللحم الغنم وجبن البقر حليب من الحيوانية المنتجات
 ،%559.5 التوالي على 5037-5033 والفترة 5030-5007 الفترة بين الجملة بأسعار الزيادة

395.3%، 399%، 575.1%. 
 األثر على التجارة الزراعية والميزان السلعي في المجال الزراعي:

الواقع إلى  هذا وُيعزى %0.5بعد أن كانت  %0.03 5037 في العالمية التجارة من سورية بلغت حصة
 صديروالت االستيراد بيانات خالل إليه، ومن الوصول الممكن وأثرها على الناتج األزمة ظروف استمرار
 االقتصادي االنكشاف درجة تبين أن 5037و 5030 بين للفترة الثابتة باألسعار اإلجمالي المحلي والناتج

 خالل الفترة المذكورة. %33إلى أقل من  %70من  انخفضت لالقتصاد السوري
 أدنى إلى وصلت مستمر، وقد بشكل 5030 عام منذ تراجعا  ملحوظا   التجاري التبادل معدالت كما شهدت
 5031 األعوام في التحسن بعض تشهد أن قبل %13.1 يقارب ما بلغت إذ 5030 عام في مستوياتها

 .%79 يقارب ما إلى وصلت حيث 5037و
 ووجهاتها: األزمة خاللقبل و  السورية الصادرات

 تدن ت األزمة اإلجمالي، وبعد المحلي والناتج الدخل من %07 تشكل 5033 قبل السورية الصادرات كانت
 وتغيرت الوجهات التصديرية لها كذلك. .%57 بنحو التصديرية الطاقات

 :الزراعي االنتاج نمو على المؤثرة والمعوقات أهم المشاكل
 ومحدوديتها: الموارد الطبيعي ة عر ض لهاالتي تتالضغوط الكبيرة  -
 السورية،  التجارة الدولي ة انخفاض حجم -
 وحالة الجفاف  التغي رات المناخي ة -
 النقص الكبير في مصادر الطاقة الالزمة لإلنتاج الزراعي،  -
 المساواة وعدم (لفةالمخت العمري ة وفئاته المجتمع طبقات أمام الفرص تكافؤ عدم) االجتماعي ة المساواة عدم -
 ( والنساء الرجال بين الفرص تكافؤ عدم) الجنسين بين
 الحيوانية الثروة تطوير عدم -
 السكان وعالقته مع نمو الموارد المتاحة نمو معدل -
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 الفجوة الكبيرة بين نتائج البحث العلمي وتوصياته وبين ما يطب قه المزارعون في أراضيهم -
 في القطاع الزراعي والخاصة العامة االستثمارات ضعف -
 النمو غير المتوازن للقطاعات المكونة لالقتصاد الوطني -

 االستنتاجات:
 خالل ليرة مليار 868.6: السوري الزراعي بلغ إجمالي الخسائر واألضرار المباشرة التي لحقت بالقطاع -

 عدمل مباشرة أضرار زراعي منال الخاص بالقطاع لحق ما بالحسبان يؤخذ لم أنه إلى اإلشارة األزمة، مع
 مليار ليرة. 557كافية، بينما بلغت قيمة األضرار غير المباشرة  بيانات توفر
ة  للقمح،  - تحولت سورية من بلد يحقق االكتفاء الذاتي في أغلب السلع الغذائية إلى بلد مستورد وخاص 

 األمن الغذائي. مليون سوري إلى درجات متفاوتة من انعدام 9وتسببت األزمة في تعرض 
من اإلنتاج الحيواني وتضاعفت أسعار  %70وكذلك تم خسارة  %70انخفض إنتاج القمح أكثر من  -

 مرات وأحيانا  أكثر وتفاوتت هذه الزيادات من محافظة إلى أخرى. 30إلى  6السلع الغذائية من 
عام  %5.1إلى  5033م عا %35.8تراجعت مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي اإلجمالي من  -

 في ظل عدم وجود األزمة. %36.8، بدال  من أن تحافظ على مستوى 5036
 .%09إلى  5033عام  %8.1تزايدت نسبة البطالة في سورية من  -
نتاج المحاصيل - طرأت تبدالت عل التراكيب المحصولية السائدة في المحافظات و  انخفضت مساحات وا 

 يرت نسب مساهمة المحاصيل فيها.السورية خالل فترة األزمة وتغ
 أدت األزمة إلى صعوبات كبيرة في قيام األجهزة الحكومية بأداء مهامها المتعلقة باإلحصاء. -
، أي بانخفاض 5037، إلى مليار واحد عام 5030مليارات ليرة عام  9انخفضت قيمة الدعم الزراعي من  -

ذا أضفنا إلى هذا االنخفاض في القيمة%87قدره  االنخفاض الحاصل في سعر صرف الليرة السورية  ، وا 
 . %99فإن نسبة االنخفاض تصبح 

 حماية  مظلة بال المزارعين ويترك الريفية األسر يهدد غياب التأمين الزراعي -
أدت بعض السياسات الزراعية الخاصة بالتسعير إلى زيادة مساحة الشعير على حساب القمح. كما لم  -

ي ف لحلج وتسويق األقطان من شراء سوى كميات بسيطة من القطن بسبب تعديل تتمكن المؤسسة العامة
 أكبر نسبب االنتاج تكاليف الرتفاع المتضررين أكثر من كانوا الحمضيات مزارعي كما أن تسويق آليات
 .لها الجملة أسعار ارتفاع من
 .5030عام  %0.5بعد أن كانت  %0.03 5037 في العالمية التجارة من سورية بلغت حصة -
عام  %33إلى  5030عام  %70من نحو  لالقتصاد السوري االقتصادي االنكشاف درجة انخفضت -

5037. 
 األزمة اإلجمالي، وبعد المحلي والناتج الدخل من %07 تشكل 5033 قبل السورية الصادرات كانت -

 وتغيرت الوجهات التصديرية لها كذلك. .%57 بنحو التصديرية الطاقات تدن ت
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 :التحليل االقتصادي المقارن لزراعة درنات البطاطا المنتجة بتقنية زراعة األنسجة والطريقة التقليدية-4
 دراسة التكاليف- دراسة واقع زراعة محصول البطاطا في القطر العربي السوري.-هدف البحث إلى: 

( Class Aلبذار المحلية )( واClass E) والعائدات لزراعة بذار البطاطا الناتجة عن تقنية زراعة األنسجة
جراء المقارنة بينهما. دي حساب المؤشرات االقتصادية، والتحليل االقتصا- الناتجة عن اإلكثار التقليدي، وا 

 لزراعة بذار البطاطا الناتجة عن كلتا الطريقتين.
 النتائج والمناقشة

راعية للمعامالت الز رفض فرضية العدم التي تنص على عدم وجود تأثير معنوي لخصائص المزارع و -1
في متوسط اإلنتاجية، فقد تباينت اإلنتاجية تبعا  للمستوى التعليمي للمزارع وعمره، وتبين تأثير الدورة الزراعية 

 في اإلنتاجية.
رفض فرضية العدم القائلة بعدم وجود فروق معنوية في متوسط اإلنتاجية بين حجم الحيازات لدى -5

 .%3فروق معنوية عند مستوى معنوية  مزارعي العينة، حيث تبين وجود
رفض فرضية العدم التي تنص على عدم وجود فروق معنوية في متوسط اإلنتاجية بين نوعي البذور -0

  %3، حيث تبين وجود فرق معنوي عند مستوى (Class A)و  (Class E)المزروعة من 
-5005ة خالل الفترة المدروسة )تزايد المساحة المزروعة بالبطاطا وكذلك اإلنتاج على مستوى سوري-1

 (، حيث ظهر تأثير عامل الزمن الذي شكل اتجاها  عاما  معنويا  بدرجة معنوية طردية قوية. 5033
تميزت اإلنتاجية بالتقلب بشكل أدى إلى صعوبة تحديد اتجاه عام لتطورها، حيث خضعت للعوامل -7

 عوامل الجوية والتغيرات المناخية.المحفزة والمعيقة، التي اختلفت بين عام وآخر وخاصة ال
لت العروة الربيعية لزراعة البطاطا العروة الرئيسية من حيث المساحة واإلنتاج في سورية.-6 ك   ش 
طن(،  1500، والذي بلغ )5033تطور إنتاج المشروع الوطني من بذار البطاطا مرتبة إيليت في عام -5

 سورية من بذار البطاطا.واقترابه من تحقيق االكتفاء الذاتي وسد حاجة 
ل.س(، مقارنة  35037والبالغة ) (Class Eايليت )انخفاض تكلفة إنتاج الطن من بذار البطاطا مرتبة -8

 ل.س(. 55000من الدول األوروبية والذي بلغ ) (Class Eبسعر الطن المستورد من مرتبة ايليت )
فاع ، وبالرغم من ارتبيعية من نوعي البذورمن خالل دراسة المؤشرات االقتصادية إلنتاج البطاطا الر -9

ألف ليرة سورية للطن من  57ألف ليرة سورية، مقابل  01بتكلفة قدرها  (Class E)سعر الطن من بذار 
 (، تبين  ما يلي:%06بزيادة قدرها ) (Class A)بذار 

ل.س/دونم(،  57915.6) (Class E)بلغ الناتج اإلجمالي الصافي عند المزارعين الذين استخدموا بذار -
 . (Class A)لدى مزارعي النوع  ل.س/دونم( 50183.1) مقابل

ل.س/دونم( لدى مزارعي البذور المنتجة بتقنية زراعة األنسجة، ببينما  56530.7بلغ الهامش اإلجمالي )-
 ( لدى مزارعي البذور التقليدية. 51300.6بلغ )
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 57019.3ما قدره ) (Class E)ستخدام بذور بلغ صافي الدخل المزرعي في الدونم الواحد عند ا-
 . (Class A)ل.س/دونم( عند زراعة بذور  55689.5ل.س/دونم(، مقابل )

 50058.5صافيا  قدره ) ربحا   TC( المنتجة بتقنية Class E) حقق مزارعو البطاطا الربيعية من نوع البذار-
 .(Class A) ل.س/دونم( لدى مزارعي بذور 50883.3) ل.س/دونم(، مقابل

( 3.85إلنتاج البطاطا الربيعية ) (Class A)و  (Class E)بلغت الكفاءة االقتصادية لدى مزارعي بذور -
(، إلى أن A( مقارنة  بالنوع )E( على الترتيب، حيث يعود انخفاض الكفاءة االقتصادية للنوع )3.81و )

( كانت %35.8( والتي بلغت )Aلنوع )( عن مزارعي اEنسبة الزيادة في الناتج اإلجمالي لمزارعي النوع )
 (.%30.8أقل من نسبة الزيادة في التكاليف الكلية التي بلغت )

( %81.1مقابل ) TC( عند زراعة بذور تقنية %85.9معامل الربحية بالقياس للتكاليف اإلنتاجية بلغ )-
 عند زراعة البذور التقليدية، حيث يعد  هذا المؤشر جيد. 

، وبلغ (Class E) ( عند مزارعي بذور%55.6قياس لرأس المال المستثمر بلغ )معامل الربحية بال-
 ، حيث يعد  مؤشرا  جيد.(Class A)( عند مزارعي بذور 55.5%)
 دورة إنتاجية.  3.1 (،A)( و E)بلغت فترة استرداد رأس المال عند مزارعي النوع -
رونة قد انخفض عن الواحد الصحيح، مما يبين التحليل االحصائي لدالتي اإلنتاج، أن معامل الم -30

 يعني أن اإلنتاج يتم في المرحلة الثانية من قانون تناقص الغلة، والتي تعد مرحلة اقتصادية. 
يبين التحليل االحصائي لدالتي التكاليف أن معدل اإلنتاج الفعلي في عينة الدراسة قد انخفض عن -33

 Class( و) Class E)( بالنسبة لنوعي البذار%09.0( و)%53معدل اإلنتاج المعظ م للربح بنسبة قدرها )
A.بالترتيب ) 
 35670ُقد ِّرت قيمة االنخفاض في معدل اإلنتاج الفعلي عن معدل اإلنتاج المعظم للربح بما قيمته )-35

 ( Class Aو) (Class E)ل.س/دونم( بالنسبة لنوعي البذور  59181ل.س/دونم( و)
(، مما 3.5وصلت إلى ) (Class E)النوع ن  مرونة التكاليف عند مزارعي يبين التحليل القياسي أ-30

(، مما يجعل اإلنتاج 0.5بلغت ) (Class A)يجعل اإلنتاج خاضعا  لتناقص الغلة، بينما عند نوع البذار 
 خاضعا  لتزايد الغلة.

تي تتحقق عة المثلى الانخفاض المساحة الفعلية المزروعة بالبطاطا الربيعية في عينة الدراسة عن الس-31
( Class E( لمزارعي النوعين )%61.6( و)%60عندها أعلى وفورات للسعة بنسبة وصلت إلى )

 .(Class Aو)
 :المقترحات -5
، وحصر استيراد باقي (Class E)دعم وتشجيع المشروع الوطني إلنتاج بذار البطاطا من مرتبة ايليت -3

 ة العامة إلكثار البذار.حاجة سورية من بذار البطاطا عبر المؤسس
 دعم مستلزمات اإلنتاج والسيما البذار واألسمدة.-5



 الصفحة                                    6102تقرير الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية لعام 
 

011  

 إضافة الكميات المناسبة من مدخالت اإلنتاج وخاصة  األسمدة الكيماوية والعضوية-0
تشجيع المزارعين العتماد الطرق الحديثة في الري، لما لها من أهمية في تخفيض كمية الفاقد من المياه -1

 ات على كفايته، وبما يعزز من زيادة اإلنتاجية وتخفيض التكاليف. وحصول النب
ألنسجة في المنتجة بتقنية زراعة اتفعيل دور اإلرشاد الزراعي في تعريف المزارعين بأهمية نوعية البذار -7

من حيث مالئمتها للمنطقة، ومقاومتها لألمراض، وقدرتها ( Class E)من مرتبة ايليت  المشروع الوطني
 نتاجية العالية.اإل
ل اإلنتاج المعظ م للربح من خالل االرشاد والتدريب -6 رفع كفاءة اإلنتاج للمزارعين وصوال  لتحقيق معد 

 واالهتمام بظروف البيئة المناسبة لمحصول البطاطا.
وضع سياسات زراعية مناسبة تؤدي إلى تجميع الحيازات الزراعية الصغيرة من خالل دمجها بحيث -5

 السعة المثلى للمزرعة، وبما يسهم في تحسين الكفاءة االقتصادية لإلنتاج تصل إلى
ضوء إلقاء ال -: هدف البحث إلىدراسة اآلثار االقتصادية للتوسع في زراعة محصول الذرة البيضاء-5

نتاج الذرة البيضاء والذرة الصفراء في سوريا. اء دراسة تكاليف إنتاج الذرة البيض - على واقع زراعة وا 
آثار و  التعرف على إمكاني ات التوسع في زراعة الذرة البيضاء - .وتطور أسعارهما محليا وعالميا   الصفراءو 

 المزارع ومربي الدواجن وعلى ميزان المدفوعاتالتوسع على 
 مواد وطرق البحث:

لى استمارة إاعتمدت الدراسة على البيانات الثانوية في وزارة الزراعة، والمكتب المركزي لإلحصاء، إضافة  
 كما اعتمدت من محافظات حماه وحمص ومنطقة الغاب.والصفراء لذرة البيضاء لمزارع  000استبيان من 

الدراسة على بعض أساليب التحليل اإلحصائي الوصفي والميزانيات الجزئية والتحليل المقارن للمتغيرات 
 محل الدراسة.

 النتائج:
نتاج الذرة البيضاء والذرة الصف  راء في سوريا:زراعة واا

، ويتبين 5031-5007في سورية خالل الفترة والصفراء تطور غلة الذرة البيضاء  انالتالي نيبين الشكال
 .للذرة البيضاء ومتناقصا للذرة الصفراء منه أن االتجاه العام لتلك الغلة كان متزايدا  في وحدة المساحة

      
، ويتبين 5031-5007في سورية خالل الفترة والصفراء يضاء تطور إنتاج الذرة الب انالتالي نيبين الشكال

 .كان متناقصا  إلنتاج كل من الذرة البيضاء والصفراء منه أن االتجاه العام 
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، ويتبين 5031-5007الصفراء في سورية خالل الفترة البيضاء و الذرة مساحة تطور  انالتالي نيبين الشكالو 

  .كان متناقصا  ة الذرة البيضاء والصفراء لمساحمنه أن االتجاه العام 

    
 ،، تأتي حلب بالمرتبة األولى من حيث المساحةأما من حيث المحافظات التي تقوم بزراعة الذرة البيضاء

من حيث  دير الزور تأتيذرة الصفراء لل وبالنسبة ،الغاب في المرتبة الثالثةو المرتبة الثانية في إدلب تليها 
 حلب المرتبة الثانية، وحماه في المرتبة الثالثة تليها ، رتبة األولىالمساحة في الم

 تكاليف إنتاج الذرة البيضاء والصفراء:
 بنود تكاليف زراعة كل من الذرة البيضاء والذرة الصفراء التالييبين الجدول 

 الذرة الصفراء الذرة البيضاء البند طبيعة النفقة

 نفقات العمليات

 20000 20000 أجور حراثات
 7095 5000 أجور تسكيب

 3375 2000 أجور زراعة ونثر بذار
 2740 2000 أجور تسميد
 54300 37500 أجور السقاية

 12000 11000 أجور العزق والتعشيب
 13400 9800 أجور المكافحة

 18200 19600 الحصاد
 4047 2500 الفرز والتعبئة
 9700 4500 نقل المحصول

 144857 113900 المجموع

 مستلزمات

 0 0 السماد العضوي
 17500 10750 السماد الكيماوي

 3454 2500 العبوات
 4200 3900 البذار

 30848 22000 مياه الري



 الصفحة                                    6102تقرير الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية لعام 
 

016  

 13700 9000 مواد المكافحة
 69702 48150 المجموع

 التكلفة الثابتة

 93250 55400 من قيمة اإلنتاج %37إيجار األرض 
 12600 9800 من النفقات %5.7المال فائدة رأس 
 8150 6865 من النفقات %7نفقات نثرية 

 114000 72065 المجموع
 328559 234115 إجمالي التكاليف

 3926 2725 المردود كغ/هكتار
 84 86 كغ 1تكلفة 

 تطور أسعار محصولي الذرة البيضاء والذرة الصفراء محلّيا  وعالمّيا :
ألسعار م لاالتجاه العانية ألسعار الذرة البيضاء والصفراء، المحلية والعالمية، إلى أن لدى دراسة سلسلة زم

ولدى  ،بذبةفقد كانت متذلهما كان متزايدا  دوما . أما األسعار العالمية وللذرة الصفراء  البيضاءالمحلية للذرة 
ت تتجاوز كانللذرة البيضاء  تحليل نسبة السعر المحلي إلى السعر العالمي فنالحظ أن األسعار المحلية

، بينما استقرت بشكل مقارب جدا  للسعر 5005-5000األسعار العالمية في الفترة األولى من السلسلة 
 %300، وعاد إلى 5030-5035، وزاد الفارق بين السعرين في الفترة 5033-5000العالمي بين عامي 

األسعار المحلية تتجاوز األسعار العالمية  انت، وبالنسبة للذرة الصفراء ك5031من السعر العالمي عام 
 .5033، بينما أصبحت أقل من السعر العالمي بعد عام 5033-5000في الفترة 

 :إمكانّيات التوسع في زراعة الذرة البيضاء
 ( على النحو التالي:5و ) ( 3سيناريو )الافتراض  تم 
 %11نسبة اإلحالل محل الواردات من الذرة الصفراء ب (:1سيناريو )-

من الكمية المستوردة من الذرة الصفراء.  %30( زراعة مساحة كافية إلنتاج كمية تعادل 3يفترض السيناريو )
فتكون المساحة الالزمة ، كغ/هكتار 3857ألف طن وبافتراض متوسط غلة  307وهذه الكمية تساوي تقريبا  

 تزرع الذرة البيضاء:ألف هكتار، ويبين الجدول توزعها على المحافظات التي  55هي 
 المساحات المطلوب زراعتها بالذرة البيضاء في المحافظات

 المحافظة

متوسط 
المساحة 
الجديدة 
 بالهكتار

متوسط 
الغلة 
 كغ/هـ

متوسط 
نتاج  اإل

 الجديد طن

نتاج الجديد  تكلفة اإل
 ل.س.

قيمة الكمية المعادلة 
المستوردة من الذرة 

 الصفراء ل.س

مقدار الربح أو 
 الخسارة

نسبة 
 التوفير

 364,864,500 1,514,254,500 1,149,390,000 13365 990 30700 حماه

24% 
 49,686,000 206,206,000 156,520,000 1820 3100 1300 إدلب
 31,777,200 131,881,200 100,104,000 1164 950 1200 درعا
 3,144,960,000 13,052,160,000 9,907,200,000 115200 0500 36000 حلب

 573,300,000 2,379,300,000 1,806,000,000 21000 3070 20000 القنيطرة
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رب غلة الهكتار اهكتار في حماه تق 30700ويبين الجدول السابق أنه لتحقيق الهدف المنشود ُيقترح زراعة 
، .سلمليار  3.319طن بتكلفة إجمالية تقد ر  30067طن، وبالتالي يكون اإلنتاج المتوقع  3هناك من 

 067مليار، ومنه يكون إجمالي الربح من زراعة هذه المساحة نحو  3.731بينما يبلغ العائد منها نحو 
حلب وادلب والقنيطرة ودرعا،  عند زراعةذلك كما هو موضح في الجدول السابق وعلى غرار ، مليون ليرة

طن للهكتار، وبالتالي  3.7ألف هكتار ومتوسط الغلة  55يكون إجمالي المساحة المزروعة في المحافظات 
من الكميات المستوردة من الذرة الصفراء وتبلغ  %30ألف هكتار تمثل أكثر من  033.5يقدر اإلنتاج منها 

مليار ليرة، إضافة  إلى أن  أسعارها أقل من  1.36صافي ربحها ل.س  مليار 30.5تكلفتها اإلجمالية نحو 
 أقل كذلك. الذرة الصفراء واحتياجاتها المائية للزراعة

 :%25اإلحالل محل الواردات من الذرة الصفراء بنسبة (: 2سيناريو )-2
من الكمية المستوردة من الذرة الصفراء.  %57( زراعة مساحة كافية إلنتاج كمية تعادل 5يفترض السيناريو )

ة الالزمة كغ/هكتار، فتكون المساح 3857ألف طن وبافتراض متوسط غلة  070وهذه الكمية تساوي تقريبا  
 .ألف هكتار، ويبين الجدول التالي توزعها على المحافظات 397إلنتاج الكمية المطلوبة هي 

 المساحات المطلوب زراعتها بالذرة البيضاء في المحافظات

 المحافظة

متوسط 
المساحة 
الجديدة 
 بالهكتار

متوسط 
الغلة 

 كغ/هكتار

متوسط 
نتاج  اإل

 الجديد طن

نتاج الجديد  تكلفة اإل
 .ل.س

قيمة الكمية المعادلة 
المستوردة من الذرة 

 الصفراء ل.س

مقدار الربح أو 
 الخسارة

نسبة 
 التوفير

 637,837,200 2,647,141,200 2,009,304,000 23364 990 50600 حماه

24% 
 49,686,000 206,206,000 156,520,000 1820 3100 1300 إدلب
 34,425,300 142,871,300 108,446,000 1261 950 1300 درعا
 4,368,000,000 18,128,000,000 13,760,000,000 160000 0500 50000 حلب

 3,405,402,000 14,133,042,000 10,727,640,000 124740 3070 118800 القنيطرة

هكتار في حماه تقرب غلة الهكتار  50600ويبين الجدول السابق أنه لتحقيق الهدف المنشود ُيقترح زراعة 
طن بتكلفة إجمالية تقد ر بنحو  50060طن، وبالتالي يكون اإلنتاج المتوقع نحو  3د هناك من الواح

مليار، ومنه يكون إجمالي الربح من زراعة  5.615مليار ليرة سورية، بينما يبلغ العائد منها نحو  5.009
 يكون رة ودرعا، و حلب وادلب والقنيط عند زراعةذلك مليون ليرة. وعلى غرار  605.8هذه المساحة نحو 

طن للهكتار،  3.7ألف هكتار ومتوسط الغلة  397إجمالي المساحة المزروعة في المحافظات الخمسة 
من الكميات المستوردة من الذرة  %57ألف هكتار تمثل أكثر من  033.5وبالتالي يقدر اإلنتاج منها بنحو 

مليار ليرة وصافي  07.575ة وعوائدها مليار ليرة سوري 56.563الصفراء وتبلغ تكلفتها اإلجمالية نحو 
 .مليار ليرة 8.197ربحها 
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 آثار التوسع في زراعة الذرة البيضاء: -7-1
تقليل استيراد الذرة الصفراء من خالل محصول أقل استهالكا  للمياه هو الذرة البيضاء توفير كميات ال  -

 ات.يستهان بها من القطع األجنبي وتخفيف العبء عن ميزان المدفوع
 طن( 1111الذرة البيضاء ) طن( 1111الذرة الصفراء ) المحصول

 0 3061 كمية االستيراد
 3.857 350 (5031-5030اإلنتاج المحلي الحالي )متوسط 
 305 350 من استيراد الذرة الصفراء %30( توفير 3اإلنتاج المحلي الجديد سيناريو )
 070 350 من استيراد الذرة الصفراء %57( توفير 5اإلنتاج المحلي الجديد سيناريو )

 0 305 (3الكمية التي سيتم توفير استيرادها في السيناريو )
 0 070 (5الكمية التي سيتم توفير استيرادها في السيناريو )

 0 00310000 ( بالدوالر3قيمة الكمية الموفرة في السيناريو )
 0 55000000 ( بالدوالر5قيمة الكمية الموفرة في السيناريو )

 تقليل تكاليف العليقة العلفية للدواجن وبالتالي زيادة دخول مربي الدواجن وتحسن مستواهم المعيشي -
 باستخدام الذرة البيضاء باستخدام الذرة الصفراء البند

 0 70 نسبة دخول المحصول في تركيب العليقة حاليا  %
 0 700 ن(كمية المحصول الداخلة في تركيب العليقة حاليا  )كغ/ط

 7 17 (3النسب الجديدة دون تأثر القيمة التغذوية للعليقة % سيناريو )
 35.7 05.7 (5النسب الجديدة دون تأثر القيمة التغذوية للعليقة % سيناريو )

 70 170 (3الكميات الجديدة )كغ/طن( سيناريو )
 357 057 (5الكميات الجديدة )كغ/طن( سيناريو )

 555500 ليقة الدواجن دون استبدالطن من ع 3تكلفة كل 
 539570 (3طن من عليقة الدواجن سيناريو ) 3تكلفة كل 
 531000 (5طن من عليقة الدواجن سيناريو ) 3تكلفة كل 

 %3.6 (3طن من العليقة سيناريو ) 3نسبة التقليل في تكلفة 
 %1.3 (5طن من العليقة سيناريو ) 3نسبة التقليل في تكلفة 

األراضي التي ال تعد  كميات المياه المتوفرة فيها كافية لزراعة محاصيل اقتصادية بديلة أخرى،  استغالل -
باإلضافة إلى تقليل استهالك المياه عند استبدال الذرة البيضاء بمحاصيل أخرى أكثر استهالكا  للمياه أو 

 لذرة الصفراء نفسهازراعة الذرة البيضاء لتحل محل جزء من واردات الذرة الصفراء بدل زراعة ا
 0الذرة البيضاء م  0الذرة الصفراء م  المحصول

 0700 7600 /هكتار0استهالك المياه م
 55000 0 المساحة المزروعة في السيناريو األول
 397000 0 المساحة المزروعة في السيناريو الثاني

لسيناريو في ا ن أجل اإلحالل محل الوارداتكمية المياه الموفرة نتيجة زراعة الذرة البيضاء بدل الذرة الصفراء م
(3) 

373,500,000 
لسيناريو في ا كمية المياه الموفرة نتيجة زراعة الذرة البيضاء بدل الذرة الصفراء من أجل اإلحالل محل الواردات

(5) 
109,700,000 

تالي حاجتها الوب ،توفير فرص عمل إضافية نتيجة التوسع في زراعة الذرة البيضاء في أراضي جديدة -
يوم عمل،  50وهذا يعادل ، ساعة عمل 378لعنصر العمل حيث تقدر حاجة الهكتار من عنصر العمل 

فرصة  1700مليون يوم عمل وهذا يعني إيجاد  3.110وبالتالي فإن زراعة السيناريو األول تحتاج إلى 
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فرصة  33000هذا يعني إيجاد مليون يوم عمل و  0.6عمل. كذلك فإن زراعة السيناريو الثاني تحتاج إلى 
 .خالل الموسم عمل
. كما أن كمية المخلفات من زراعة المحصول صيفا  إمكانية استخدام بقايا المحصول كأعالف خضراء  -

ألف طن من المخلفات التي يمكن  17كغ/هكتار، وبذلك فإن هناك نواتج تقدر بنحو  670تتجاوز 
ألف طن في  335يو األول، بينما تقدر هذه الكميات بنحو استخدامها في تغذية الحيوانات في السينار 

 السيناريو الثاني.
ة  مع تمت ع هذا المحصول باحتياجات قليلة من كل من  - توليد دخل جديد لمزارعي الذرة البيضاء خاص 

المياه واألسمدة وزراعته كمحصول تكثيفي بسبب قصر عمره وقدرته على تحمل الجفاف والملوحة. حيث 
ليرة  310ليرة سورية بينما يصل السعر إلى نحو  86كغ من الذرة البيضاء تصل لحوالي  3أن تكلفة تبين 

أربحية الليرة  نأو  ،ألف ليرة سورية 303سورية وبالتالي فأن عوائد الهكتار الواحد من الزراعة تقدر بنحو 
 .%65المستثمرة عندها تكون قد وصلت إلى 

إلقاء الضوء على المتطلبات البيئية  -هدف البحث إلى: : في سوريةواقع زراعة الوردة الشامّية  -1
نتاج وتسويق الوردة  - لزراعة الوردة الشامية ومدى مالئمة زراعتها في سورية. التعرف على واقع زراعة وا 

التعرف على واقع صناعة المنتجات النهائية لزراعة الوردة  - .الشامية )بما في ذلك األسعار( في العالم
التعرف محددات التوسع األفقي والرأسي بزراعة  - شامية وتسويق المنتجات النهائية لهذه الصناعة.ال

 وصناعة الوردة الشامية
الدراسة على البيانات الثانوية المنشورة وغير المنشورة في وزارة الزراعة اعتمدت  مواد وطرق البحث:

اعتمد البحث على البيانات كما ، ات الدوليةواإلصالح الزراعي، والمكتب المركزي لإلحصاء، والمنظم
خاص بالدراسة، والذي يتم جمع بياناته من خالل الستبيان األولية التي تم الحصول عليها من خالل اال

ساليب الدراسة على أ اعتمدت الجوالت الميدانية على عينة من مزارعين الوردة الشامية ومصن عي منتجاتها.
 .النتائج عن واقع زراعة وصناعة الوردة الشاميةلمعلومات الستخالص التحليل اإلحصائي الوصفي ل

 مناطق زراعة الوردة الشامية في سورية:
تشكل المساحة المزروعة اقتصاديا  بالوردة الشامية نسبة قليلة من إجمالي المساحات المستثمرة في سورية 

المساحة في محافظتي ريف دمشق  (. وتتوزع هذه5036)مديرية اإلرشاد الزراعي،  % 10.00ال تتعدى 
المساحة المزروعة في محافظة ريف بلغت ، حيث في حلب %25في ريف دمشق و %75وحلب بنسبة 

( من إجمالي المساحة %.30هكتار وهي ال تشكل سوى نسبة ) 090( حوالي 5036دمشق في العام )
قة النبك حيث ية المراح التابعة لمنطتنتشر زراعتها بشكل اقتصادي في قر ، و المستثمرة زراعيا  في المحافظة

ث تزرع حيمنطقة مسرابا عرنة، ، هكتارا ، كما تزرع الوردة الشامية على سفوح جبل الشيخ351تصل إلى 
  .كأسيجة نباتية بين بساتين التفاح والكرز
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ل وتشك هكتار مروي 67بلغ إجمالي المساحة المزروعة بالوردة الشامية في محافظة حلب حواليفي حين 
تتم زراعة الوردة الشامية على و  من إجمالي المساحة المستثمرة زراعيا  في المحافظة. (%0.005)نسبة 

الجينة  –شكل تجمعات اقتصادية على مساحات واسعة في منطقة النيرب، كما تزرع في مناطق: المسلمية 
 .جديدة عربيد -

 نتائج الدراسة:
  الوردة الشامية: المواصفات االقتصادية واالجتماعية لمزارعي

( سنة، موزعين على شريحة عمرية 05( عاما ، بمتوسط )0-60تراوحت سنوات الخبرة للمزارعين ما بين )
 ( سنة.37( سنة وخبرتهم في مجال الزراعة عموما  ال تقل عن )00-80واسعة تتراوح ما بين )

دة شكل الدخل المتدفق من زراعة الور وتنوعت مصادر الدخل لألسر الريفية العاملة بزراعة الوردة الشامية و 
 ( من إجمالي دخل العائلة من المصادر األخرى.%10.57الشامية ما نسبته )

( أشخاص، غالبيتهم من العاملين في 5وبلغ متوسط حجم األسرة للعاملين في مجال زراعة الوردة الشامية )
كبر للعاملين هي للمطلعين على اساسيات ( أفراد. وكانت النسبة األ1مجال زراعة هذه الشجيرة بمتوسط بلغ )

( وهذا مؤشر على تدني %37.6( في حين بلغت نسبة األميين )%16.9القراءة والكتابة بنسبة بلغت )
 مستوى الوعي ألهمية التعليم لدى األسر في مناطق انتشار زراعة الوردة الشامية، 

 للعاملي )العمر، الجنس(: توزع العاملين في مختلف مراحل انتاج الوردة الشامية وفقا  
هم من أفراد العائلة دون استخدام ألي  في مرحلة زراعة الوردة الشاميةأثبتت النتائج أن كافة العاملين 

( لفئة اإلناث %9سنة( مقابل ) 37( منهم هم من فئة اإلناث أكبر من عمر )%93عمالة مستأجرة، و)
لمرحلة هم من فئة االناث ومن عائالت مزارعي الوردة سنة(، وبالتالي فالعاملين في هذه ا 37دون عمر )

 (.%300الشامية بنسبة )
عن مرحلة زراعتها من حيث تركيبة العاملين فيها، حيث تفوقت  مرحلة تسويق الوردة الشاميةتختلف و

( توزعت ما بين فئتي الذكور العمرية أكبر من %57نسبة العمالة المستأجرة على العائلية بنسبة بلغت )
( دون وجود أي مشاركة %57سنة( بنسبة ) 37( و فئة الذكور أصغر من )%70سنة( بنسبة ) 37)

لإلناث في هذا النوع من العمالة، كذلك االمر بالنسبة للعمالة العائلية حيث لم تشارك االناث في هذه 
ة العمرية من الفئ المرحلة أيضا  وبلغت نسبة الذكور العاملين في مجال تسويق الوردة الشامية من العائلة

أما ، سنة( 37( لفئة الذكور في العائلة ممن هم دون عمر )%8( مقابل )%35سنة( ) 37أكبر من )
 تشارك فيها العمالة المستأجرة بنسبة مرتفعة أكثر من العمالة العائلية والتي بلغت لمرحلة التصنيعبالنسبة 
 37مرحلة التسويق وهما فئة اإلناث أكبر من )( موزعة ما بين فئتين عمريتين مختلفتين عن %57أيضا  )

سنة(، أيضا   37( نسبة الذكور من فئة العمالة المستأجرة األكبر من )%70( و )%57سنة( بنسبة بلغت )
فقد توزعت نسبة العمالة العائلية المشاركة في عمليات تصنيع الوردة الشامية ما بين اإلناث والذكور ممن 

 ( لكليهما، كما هو موضح في الشكل التالي. %30بة بلغت )سنة( بنس 37هم أكبر من )
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 تركيبة العاملين في مراحل انتاج الوردة الشامية وفقا  )العمر، الجنس(

( 5.68بلغ متوسط حجم الحيازة لدى مزارعي الوردة الشامية ) مواصفات الحيازات الزراعية وأنماط ملكيتها:
( هكتار للبعلية تقع أغلبها 1.5( هكتار مقابل )3.95لمروية )هكتار، حيث بلغ متوسط حجم الحيازات ا

( من مزارعي الوردة الشامية هم من فئة %93كما بينت النتائج أن ) ضمن منطقة االستقرار الرابعة،
 ( فقط نسبة الحيازات التشاركية ما بين المزارعين. %9المزارعين المالكين لحيازاتهم الزراعية مقابل )

أثبتت النتائج أن النسبة األكبر هي للحيازات الزراعية متوسطة الخصوبة بنسبة  واألراضي:خصائص التربة 
( ، %08( من إجمالي الحيازات لمزارعي العينة، في حين بلغت نسبة األراضي الخصبة )%79بلغت )

بنسبة بلغت  ،كما تتميز أغلب األراضي التي تنتشر فيها زراعة الوردة الشامية بأنها أراض  متوسطة االنحدار
( كما ينت نتائج البحث %37.6( ونسبة قليلة من تلك الحيازات ذات أراض شبه مستوية بنسبة )81.1%)

سم(، حيث بلغت  300أن النسبة األكبر من أراضي مزارعي الوردة الشامية تتميز بأعماق تربة أكثر من )
المزارعين يزرعون الوردة الشامية ( من أولئك %01.1(، في حين أن )%76.0نسبة مالكي تلك الحيازات )

( سم، والنسبة األقل هي للمزارعين الذين تتراوح عمق 300-73في أراضي ذات تربة متوسطة العمق )
( من مزارعي الوردة %67.6(. كما تبين أن )%9.1سم( وقد بلغت ) 70التربة في أراضيهم أقل من )

 ، في حين بلغت نسبة المزارعين الحائزين على أراضالشامية يمتلكون حيازات زراعية ذات ترب حمراء اللون 
(، وبينت النتائج أن %6.0( والنسبة األقل هي للترب الحمراء الداكنة بنسبة بلغت )%58.3صفراء التربة )

غالبية مزارعي الوردة الشامية يزرعونها في أراضي متوسطة القوام ما بين السلتية الخفيفة والطينية الثقيلة 
(، ثم مزارعي %53.9(، في حين أن نسبة المزارعين ذوي الحيازات السلتية الخفيفة )%76.0بنسبة بلغت )

(، أما المزارعين من أصحاب األراضي الطينة الثقيلة فهم النسبة %38.8األراضي الرملية الخفيفة بنسبة )
 ( من العينة.%0.3األقل والتي بلغت )
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 في منطقة االستقرار الرابعة، حيث بلغ متوسط المساحات تنتشر زراعة الوردة الشامية بشكل أساسي :الري  
( هكتار المساحات البعلية فقط.  تنوعت مصادر 1.5( هكتار لدى مزارعي العينة مقابل )3.95المروية )

الري لدى المزارعين تبعا  للعديد من العوامل أهمها عمق المياه الجوفية وتوفر اإلمكانيات المادية لزوم حفر 
(، في حين بلغت نسبة االعتماد على الري %18تعتبر المصدر الرئيسي للري بنسبة بلغت )أبار التي 

كما تتنوع طرق الري المتبعة بحسب مصادر الري ( للمصادر األخرى،%39( و)%00بالخزانات المتنقلة )
دة الشامية، ر المعتمدة أيضا  وبحسب توفر القدرة المالية للمزارعين وحجم الحيازات الزراعية المزروعة بالو 

( %13( من اجمالي المزارعين في عينة الدراسة مقابل )%79فبلغت نسبة اعتماد طريقة الري بالتنقيط )
 نسبة المزارعين الذين يعتمدون طريقة الري بالحفر بجانب الشجيرات.

ي فيعتبر صنف الورد الجوري هو الصنف المعتمد زراعته  :مواصفات أشجار الوردة الشامية وانتاجيتها
كافة مناطق توزع زراعة الوردة الشامية نظرا  لمالئمته لطبيعة األرض وظروف الزراعة البعلية واإلنتاجية 
الجيدة وبعض المواصفات األخرى كنسبة اإلزهار خالل مرحلة الطور االقتصادي والتي تبلغ لهذا الصنف 

ما ، في حين تعمر األشجار البعلية ( عا36(، كما بلغ متوسط أعمار أشجار الوردة الشامية المروية )91%)
( من أعداد أشجار الوردة الشامية تزرع بعال  %38( عاما ، علما  أن )50لسنوات أكثر بلغت بالمتوسط )

( كغ/دونم خالل 07( نسب األشجار المروية، كما بلغ متوسط اإلنتاج من الوردة الشامية )%85مقابل )
 (.5036الموسم )

بينت النتائج أن مزارعي الوردة الشامية يقومون بتصريف  امية وأوجه التصريف:مخرجات زراعة الوردة الش
من خالل بيع اإلنتاج األخضر للتجار أو لألفراد كبيع مباشر أو  األولمنتجاتهم وفق مسلكين تسويقيين: 

نتجات م: حيث يقوم المزارعين أنفسهم بعملية التقطير للالثانيلمعامل التقطير وماء الورد، أما المسلك 
واستخالص الزيت وماء الورد أو صناعة المربيات، وبلغت نسبة المزارعين الذين يقومون بعملية تقطير 

 ( فقط من اجمالي مزارعي العينة.%9لمنتجاتهم من الوردة الشامية )
يقوم المزارعين الذين يعتمدون تقطير اإلنتاج واستخالص الزيت وماء الورد باعتماد طريقتين: المائي 

( من إجمالي المزارعين، وبلغ متوسط تكاليف %93لبخاري، بلغت نسبة الذين يعتمدون التقطير المائي )وا
كغ من الوردة  3( ل.س، في حين بلغ متوسط سعر بيع 353كغ من الوردة الشامية حوالي ) 3تقطير 

 ( ل.س.3761الشامية )
 آثار زراعة الوردة الشامية:

إنتاج األزهار في ب البلدانأحد أهم  5030 عامنذ الثمانينات وحتى الـسورية متعتبر األثر االقتصادي: -
ر لدول من مرحلة االستيراد إلى التصدي جعلها تنتقلحققت االكتفاء الذاتي الذي ، وقد منطقة الشرق األوسط

عتبر وبالتالي فإن الوردة الدمشقية ت وفق عقود سنوية. الخليج والدول األوروبية وسوق األزهار في هولندا
وكذلك من حيث تعزيز  محصوال  استراتيجيا  يدعم االقتصاد الوطني من حيث تأمين متطلبات السوق المحلية

طن، يستهلك  3000حوالي  5030صندوق الصادرات فقد بلغ اإلنتاج السنوي من الوردة الشامية في العام 
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 ةر الوردكيلو الواحد لزيت عطوصل سعر ال السوق المحلي نصف هذه الكمية والباقي يتم تصديره، ، حيث
لفة إنتاج . أما تكمثيل له في العالمالذي ال  عطرهادوالر بفضل الميزة النسبية لألف  10لحوالي الـ  ةالشامي

يمكن أن نقدر األثر االقتصادي لزراعة الوردة  ( ل.س،7000حوالي ) 5030الدونم فقد بلغت في العام 
 األزهارطن من  1وسطيا   دونم تنتج 7ن كل األبحاث السابقة، أ الشامية من خالل ما توصلت إليه نتائج

األزهار  تصديرألف دوالر، أما فيما يتعلق ب 10الذي يبلغ سعره  كيلو زيتيمكن أن يستخرج منها التي 
 مختلفمن  35000إلى  30000 بلغ عدد النباتاتكان يشكل رقما ال يستهان به من حيث كإنتاج أخضر 
 .دون إجراءات تصدير مكلفةذلك ألف دوالر و  37-30األحجام وبقيمة 

بينت النتائج أن العمل بزراعة الوردة الشامية قد ساهم على تعزيز العالقات االجتماعية آلثار االجتماعية: ا -
ما بين المزارعين من جهة وأصحاب المصالح المعتمدة في موادها األولية على منتجات هذه الزراعة، حيث 

زارعي العينة أن متطلبات وظروف العمل بزراعة الوردة الشامية لها الدور األساسي في ( من م%93أكد )
خلق شبكة قوية من العالقات االجتماعية ما بين المزارعين وأصحاب المصالح ذات العالقة، أما عن تأثير 

( من %66) العمل في زراعة الوردة الشامية على العالقات االجتماعية بين المزارعين أنفسهم فقد أكد
( من المزارعين أن العمل في زراعة %11المزارعين أن لها دور فعال في خلق تلك العالقات، كما أكد )

الوردة الشامية قد وضع مجموعة من األسس والقواعد والمعايير الناظمة للنشاط االقتصادي المتولد عن 
 تبني المزارعين لزراعة هذا المحصول في حيازاتهم.

يعاني المزارعين في مناطق زراعة الوردة الشامية من مجموعة من الصعوبات تهدد اتي: األثر المؤسس -
األمر الذي  ،أهمها عدم االستفادة القصوى من قيمتها الحقيقية بسبب قدم التقنيات المستخدمةها، مصير 

، حديثةطير تقت شراء آاللإنشاء جمعية للورد الشامي هدفها االستفادة من كميات الورد الموجودة دفعهم إلى 
وبالتالي فالعمل بمجال زراعة هذه الوردة كان الدافع األساسي إلنشاء هذه الجمعية، وهذا ما أكدته النتائج 

( من المزارعين يجدون أن العمل في زراعة الوردة الشامية قد أدى إلى إنشاء منظمات %81حيث أن )
يما استمرار تبنيهم لزراعة هذه الشجيرة، أما ف رسمية تعنى بشؤونهم وترعى حقوقهم وتحد من العوائق أمام

( فقط من مزارعي %01يتعلق بدور العمل بزراعة الوردة الشامية في إقامة شبكات التأمين الزراعي فقد أكد )
قامة تلك الشبكات.   العينة أن لها دور كبير في تكوين وا 

اعة الوردة م سلبيا  نتيجة العمل في زر بينت النتائج أن غالبية المزارعين لم تتأثر صحته األثر الصحي:-
( منهم أن لها تأثيرات سلبية على صحة العاملين تتلخص %55( في حين يجد )%58الشامية بنسبة بلغت )

في حاالت الحساسية لغبار الطلع المرافقة لفترة االزهار والنضج االقتصادي وعمليات الجني، أما بالنسبة 
( قد أكدوا التأثير %85.7تصنيع مخرجات هذه الزراعة، فقد تبين أن )لألثر الصحي على العاملين بمجال 

 الصحي السلبي للعمل في هذه الصناعة.
أن األثر البيئي للعمل في مجال زراعة الوردة الشامية إيجابي بالمطلق، حيث استخدام  األثر البيئي:-

هو بالحدود  مبيدات واالسمدة الكيميائيةالمستلزمات الزراعية الصناعية ذات األثر البيئي السلبي المعروف كال
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الدنيا جدا  إن لم يكن معدوما ، كما أن النسبة العظمى من الحيازات الزراعية تعتمد على الهطوالت المطرية 
( من المزارعين %65.7وبالتالي فال يوجد استجرار واستنزاف للمياه الجوفية نتيجة لهذه الزراعة، حيث أكد )

اعة الوردة الشامية من جهة استهالك المياه هو بالحدود الطبيعية وال تأثير سلبي لها أن األثر البيئي لزر 
على الموارد المائية في مناطق انتشارها، أما من حيث األثر البيئي الناجم عن استخدام األرض فقد بين 

ي ة لزراعة أ( من المزارعين أن أثر زراعة الوردة الشامية على البيئة هو ضمن الحدود الطبيعي76.0%)
 محصول آخر. 

يعتبر األثر الجمالي للوردة الشامية من أهم اآلثار المميزة لزراعتها، حيث تتفرد هذه  األثر الجمالي:-
الشجيرة بجمالها المورفولوجي المتمثل بأزهارها المميزة، وجمالها الفيزيولوجي من خالل عبق أزهارها، عن 

مناطق انتشارها. وهذا ما أكده كافة المزارعين لهذه الشجيرة، من سواها من المحاصيل األخرى المنافسة في 
كونها ذات أثر جمالي وسياحي يعتبر بمثابة ميزة نسبية لها عن سواها من المحاصيل المنافسة في المناطق 

 التي تنتشر فيها.
 التوصيات:-

ها ز االستمرار بدعم مزارعي الوردة الشامية بمستلزمات تطوير هذه الزراعة، بما يؤمن لهم حاف -3
 كموروث تقليدي طبيعي ذو طابع استراتيجي له أهمية كبيرة على مستوى االقتصاد الكلي

الستخالص زيت الوردة الشامية بكفاءة عالية، لالستفادة  ةإقامة مصانع ذات تقنيات متطورة وحديث -5
 من القيمة المضافة على المنتج النهائي لهذه الزراعة.

 عيات والمؤسسات التي تعنى بهذه الزراعة وبصناعة منتجاتها.تشجيع توسيع إقامة الجم -0
خلق ماركة وتوصيف مسجل باسم الوردة الشامية كمؤشر جغرافي يميز سورية بإنتاج هذه الوردة  -1

التراثية وكافة منتجاتها، لضمان حقوق الملكية وتسهيل التسويق والترويج لكافة منتجات هذه 
 الشجيرة.

ات انتاج الوردة الشامية في كافة مناطق انتشار زراعتها، والتعرف على مختلف ضرورة البحث في اقتصادي
التكاليف الزراعية للمستلزمات والخدمات الزراعية لهذه الشجيرة بدقة، وصوال  إلى دراسة الجدوى االقتصادية 

 من االستثمار في مجال زراعة الوردة الشامية وتصنيع منتجاتها.
مركز  دراسة حالة على :ل العاملة في الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعيةتقييم فعالية فرق العم -7

م فعاليتها وتقيي الت عرف على واقع فرق العمل- هدف البحث إلى:: البحوث العلمية الزراعية في الالذقية
من خالل تقديم  زرفع فعالي ة فرق العمل العاملة في المرك - في مركز البحوث العلمي ة الزراعي ة في الالذقي ة.

تائج المترت بة.  مجموعة من المقترحات في ضوء الن 
شمل مجتمع البحث فرق العمل العاملة في مركز البحوث العلمي ة الزراعي ة في  مجتمع وعّينة الّدراسة:-

ل تقريبا  )11/ فريقا ، تم  اختيار عي نة مؤلفة من /315الالذقي ة، وعددها /  ( من مجتمع%03/ فريقا  تشك 
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/ 33-5/ عضوا ، تراوح عدد أعضاء الفرق بين /390البحث من مختلف االختصاصات. تضم  هذه الفرق /
 عضوا  لكل فريق.

اعتمد الباحث منهج دراسة الحالة لتوصيف الحالة القائمة موضوع  منهج الّدراسة وأدوات جمع البيانات:-
لي ة التي تم  جمعالد راسة توزيعه  ها من خالل استبيان لقياس فعالي ة الفريق تم  ، وكما اعتمد على البيانات األو 

لة لعي نة البحث.  على أعضاء فرق العمل المشك 
 االستنتاجات:-
ه بشكل كبير في تعزيز فعالي ة فرق العمل ساهم .3  وذلك من خالل: عامل التوج 
ه: حيث قامت الفرق بعملي ة مسح بيئي  للتعر ف على المشاكل التي يعان - ، ي منهإدارة التوج  ا القط اع الزراعي 

 ومن ثم  ناقش أعضاء الفريق هذه المشاكل بشكل منفتح قبل وضع األهداف وتحديد المهام  بشكل دقيق.
ه: كانت أهداف ومهام  الفريق واضحة بالن سبة لألعضاء،  -  وضوح الت وج 
ارك األعضاء قيم الفريق، وكانوا مل - ه: حيث ت ش  نجاز  تزمين بتحقيقالتزام أعضاء الفريق بالتوج  األهداف وا 

 التزاماتهم
 وذلك من خالل: بشكل كبير في تعزيز فعالي ة فرق العمل الث قةعامل  . ساهم5   
ادق: كان أعضاء الفريق منفتحين على بعضهم البعض وتعاملوا بأريحي ة، حيث عب ر كل   -  الت واصل الص 

ا يجول في ذهنه، وتقب ل األعضاء وجود  تنو ع واختالف فيما بينهم. عضو بحري ة عم 
الث قة باألعمال: حيث دعم أعضاء الفريق بعضهم البعض في إنجاز األعمال، كما تمي زوا بالمصداقي ة  -

 .إال أن ه لم يكن هناك تعاون مع الفرق األخرى في المركزفكانت أعمالهم منسجمة مع أقوالهم. 
يز بناء سة )سلبي ة( بين األعضاء، وكانوا يسعون لتعز ثقة أعضاء الفريق بالفريق: حيث لم يكن هناك مناف -

خصي ةالفريق والعمل على إنجاحه   .مالم يتعارض ذلك مع مصالحهم الش 
 وذلك من خالل: في تعزيز فعالي ة فرق العمل الموهبةعامل  . ساهم0
د  - الفريق  أعضاءاكتساب وتعزيز الموهبة: حيث اختارت الفرق وعي نت أعضاء من ذوي المهارات، كما زو 

 فريقهم بالت غذية العكسي ة.
نشر الموهبة: حيث سعى كل  عضو لالستفادة من األعضاء األكثر مهارة كما حرص كل  عضو على  -

 نقل مهاراته الى باقي زمالئه. 
 وذلك من خالل: بشكل كبير في تعزيز فعالي ة فرق العمل مهارات العمل كفريقعامل  . ساهم 1
 حيث استثمرت الفرق مواردها المادي ة ووقتها وخبراتها بكفاءةإدارة الموارد:  -
ت بها -  تعل م الفريق: حيث استخلصت الفرق العبر من حاالت الن جاح والفشل التي مر 
اتخاذ القرار: ُتت خذ القرارات على مستوى الفريق في الوقت المناسب دون تسر ع وبعد نقاش موضوعي  -

 قرارات.للمشاكل التي تعالجها هذه ال
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عبة، مع مايتطل به ذلك من تواصل بين  - ة للتعامل مع القضايا الص  راعات: كانت الفرق مستعد  حل  الص 
راعات التي تحدث بهدوء بهدف تحقيق االجماع حول القضايا المطروحة.  األعضاء لحل الص 

 ريق جو  الفريق: كان جو  الفرق إيجابي ا  وأعضاء الفريق يستمتعون بوجودهم في الف -
إدارة العملي ة: حيث تكتشف الفرق أخطاءها بشكل مبك ر وتعمل على معالجتها بدل اختالق األعذار. كما  -

 أن  الفرق تمتلك القدرة على ابتكار أساليب جديدة للعمل وتنجز أعمالها عن طريق الت فاعل بين األعضاء.
 وذلك من خالل: ق العملبشكل كبير في تعزيز فعالي ة فر  مهارات الت نفيذعامل  . ساهم7 .5
الت ركيز: رك زت الفرق على وضع خطط تنفيذي ة لتحقيق األهداف مع ترتيب األولوي ات والت ركيز على  -

 األكثر إلحاحا . كما رك زت على تلبية حاجات متلق ي مخرجات البحث. 
ة: حيث تشارك أعضاء الفرق عبء العمل فيما بينهم واستطاع كل  عضو  - ان أن يحل  مكمرونة المهم 

 زميله عند الحاجة. إضافة الى تمت ع كل  عضو باالستقاللي ة الالزمة للقيام بعمله. 
ن في األداء.  - القياس: حيث تابعت الفرق تفاعل األعضاء مع بعضهم وتم  إعالم الفريق عند وجود تحس 

 .إال أن  الفرق ال تقيس األداء بشكل مستمر  
 مين الموارد الالزمة للعمل، كما سعت الى تحقيق نتائج تفوق تسليم المخرجات: سعت الفرق لتأ

 .إال أن ها ال تعقد لقاءات مع الجهات المستفيدة من المخرجاتاألهداف الموضوعة. 
وذلك من خالل: امتالك قادة الفرق مهارات  في تعزيز فعالي ة فرق العمل القائد المالئمعامل  . ساهم3

رورة ولعب صلة الوصل بين الفريقالت خطيط والمهارات الالزمة لقي  ادة الفريق، تفويض صالحي اتهم عند الض 
 وخارجه.

عم الت نظيمي  عامل  .  ساهم5 م وضوح عدوذلك من خالل:  فعالي ة فرق العمل إضعاففي بشكل كبير  الد 
 .افآتمكالخط ة االستراتيجي ة، وعدم توفير الموارد الالزمة بسهولة. إضافة الى عدم وجود نظام عادل لل

 التوصيات-
 إنجازها يتطل ب أبحاث تبن ي خالل من البعض بعضها مع الفرق  تعاون  فيما يتعلق بعامل الثقة: تشجيع .3

نهم التي الت واصل بقنوات الفرق  هذه وتزويد فريق من أكثر تعاون    .األعمال نجازإل الت فاعل من تمك 
ة مع حاجات الفرق المهاري ة من خالل مناقشة فيما يتعلق بعامل الموهبة: وضع خط ة تدريبي ة منسجم -5

 هذه الخط ة مع الفرق قبل إقرارها.
فيما يتعلق بعامل مهارات العمل كفريق: تشجيع الفرق على إعطاء طابع احتفالي  للنجاحات التي  -0

 يحق قونها ومشاركة ممث ل عن االدارة في هذه المناسبات.
قد لقاءات دوري ة مع فرق العمل لشرح الخط ة االستراتيجي ة كي فيما يتعلق بعامل مهارات الت نفيذ: ع -1

براز أهمي ة قياس األداء بشكل مستمر  للتأك د من أن  العمل يسير وفق  تعمل الفرق في ظل  هذه الخط ة.، وا 
الة مع الجهات المستفيدة من مخرجات البحث للت أك د  الخط ة الموضوعة، وتشجيع الفرق على عقد لقاءات فع 
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ن أن  هذه المخرجات تلب ي احتياجات هذه الجهات وتلق ي الت غذية العكسي ة منهم، وذلك من خالل تنظيم م
 ندوات تعقد في المركز، وجوالت ميداني ة يلتقي فيها أعضاء الفرق مع المستفيدين من مخرجات الفريق.

: العمل على تأمين الموارد الالز  -7 عم الت نظيمي  لمتاحة. مة للفرق في حدود اإلمكانات افيما يتعلق بعامل الد 
ونظرا  لصعوبة تأمين هذه الموارد لظروف خارجة عن إرادة اإلدارة فيقترح الباحث أن تتشارك الفرق ذات 
الحيات  األعمال المتشابهة بالموارد المتوف رة، ووضع نظام عادل للمكافآت ماد ي  في حدود اإلمكانات والص 

 ضع لوحة شرف تضم أسماء الفرق المتمي زة وأعضائها.الممكنة، وحوافز معنوي ة كو 
أثر تطبيق المعامالت الزراعية الموصى بها في تحسين إنتاجية الشعير من وحدة المساحة في  -6

ي ف دراسة الخصائص االقتصادية واالجتماعية لمزارعي الشعير- اهداف الدراسة:: محافظة السويداء
- واالجتماعية لتطبيق المعامالت الزراعية المختلفة الموصى بها.قياس اآلثار االقتصادية - المحافظة.

توصيف العالقة بين االرشاد والمزارع ومراكز البحوث، وتحديد أفضل الطرائق فاعلية في نقل وتبني نتائج 
الستقرار بيان أثر انزياح مناطق ا- بيان أسباب تراجع زراعة الشعير في المحافظة.- البحوث لدى المزارعين.

 مدى امكانية ادخال محافظة السويداء في برامج التربية ذات الغلة- لى خروج مساحات من الزراعة.ع
وضع مقترحات وتوصيات لتحسين اإلنتاجية من خالل التوسع في - العالية تحت الظروف البيئية الراهنة.

 استخدام التقنيات الرئيسة المؤثرة على اإلنتاجية.
 االعتماد على نوعين من البيانات:  تم البيانات:مواد وطرائق البحث ومصادر  -

 تم الحصول عليها من إصدارات الجهات والمؤسسات المختصة بيانات ثانوية سي -أوال :
طريق  توجه لعينة من مزارعي الشعير، عن معدة لغرض البحث استبانة باالعتماد علىبيانات أولية  -ثانيا :

وذلك بعد تطبيق القوانين اإلحصائية المناسبة  5036-5037 وذلك لموسمينإجراء المقابلة الشخصية 
 لتحديد حجم العينة.

الدراسة في تحليلها االقتصادي على أساليب التحليل الوصفية لتوصيف المشكلة والوصول إلى  اعتمدت
األهداف كاستخدام التكرارات، المخططات البيانية والمنحنيات، النسب المئوية، الجداول التقاطعية 

متوسطات، باإلضافة الستخدام أساليب التحليل الكمية باستخدام بعض القياسات المختلفة وتطبيق نماذج وال
 االنحدار المناسبة، واستخدام بعض معايير التقييم االقتصادي.

 :  النتائج-
 تدني واقع مستوى إنتاج محصول الشعير على مختلف األصعدة:

واحدة هي األكثر تكرارا على مستوى العينة، عدم تطبيق عملية العمليات الزراعية: تبين أن الفالحة ال -
التسميد الكيماوي أو العضوي أو تحليل التربة، عدم تطبيق المكافحة، علما أن أكثر ما يصيب الشعير هو 

 األعشاب الضارة.
 79.55المردود والتكاليف اإلنتاجية: تبين تدني اإلنتاجية: حيث قدرت على مستوى المحافظة بنحو  -

كغ/دونم في منطقة 16.55كغ/دونم، ونحو  68.3كغ/دونم، وبلغت في منطقة االستقرار الثانية نحو 



 الصفحة                                    6102تقرير الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية لعام 
 

011  

االستقرار الثالثة، وهي مستويات متدنية جدا مقارنة بمناطق زراعة الشعير البعلية في المحافظة األخرى 
لف الكيلوغرام من وصل متوسط تككغ/دونم في الغاب على سبيل المثال. وقد 536والتي قد تصل الى 

مثلت بنود تكاليف اإلنتاج والمتعلقة بالمحروقات والوقود وتكاليف االيدي العاملة ل.س/كغ.  59.01الشعير 
 المراتب االولى في تكاليف اإلنتاج المدفوعة. 

 الجدوى المالية: -
  0.91دل انخفاض نسبة التشغيل عن الواحد الصحيح بفارق بسيط والتي قدرت بنحو بشكل عام ،

على  3.03وارتفاع نسبة اإليرادات إلى التكاليف عن الواحد أيضا بفارق بسيط والتي قدرت بنحو 
نها في ظل هذا المستوى من  ولكن بشكل ضعيف ومتدني جداجدوى هذه المشاريع بشكل عام،  وا 

مالية لاالستخدام للموارد المتاحة واالرتفاع في التكاليف، قد تصبح غير قادرة على تحمل نفقاتها ا
 بالمستقبل وتعرضها للخسارة.

  لم تحقق مؤشرات التقييم االقتصادي في منطقة االستقرار الثالثة الحد األدنى لجدوى تلك المشاريع
، وانخفضت نسبة 3.03حيث وجد ارتفاع نسبة التشغيل عن الواحد الصحيح والذي بلغ نحو 

من متوسط  ت اإلشارة السالبة لكلودل، كما 0.98اإليرادات عن الواحد الصحيح حيث بلغت نحو 
 صافي الربح وأريحية الليرة المستثمرة وهامش الربح أيضا إلى عدم الجدوى من تلك المشاريع.

 العالقة مع اإلرشاد الزراعي: -
  تبين إن درجة التفاعل الضعيفة بين المزارعين واإلرشاد الزراعي وفقا للمقياس المدروس هي ذات

 .%00.50، يليها درجة التفاعل المتوسطة بنسبة  %73.51نحو النسبة األعلى بما تمثله 
  بين درجة التفاعل المشترك بين المزارعين  0.03وجود عالقة معنوية وموجبة عند مستوى معنوية

واإلرشاد وكال من: وجود وحدة إرشادية في القرية، االنتساب إلى جمعية، عمر المزارع، سنوات 
 .مع متغير المهنة الرئيسة للمزارع 0.07ة موجبة على مستوى الخبرة الزراعية، وعالقة معنوي

 المقترحات والتوصيات: -
  شراك مزارعي الشعير بالعملية البحثية واإلرشادية تكثيف وتنويع النشاطات اإلرشادية واإلعالمية، وا 

 بجميع المراحل، وتبني النهج التشاركي بين المزارع واإلرشاد والبحوث العلمية. 
  مزارعين من االقتراب من اإلنتاج االمثل عن طريق الدمج أو االشتراك بين المزارعين تمكين ال

 .أصحاب الحيازات الصغيرة ضمن عمل تحت إشراف الجمعيات الفالحية
  اعتماد المنهجية الميدانية والبحثية لتسعير الشعير حيث يجب أن تكون مبنية على التكاليف الحقيقية

لمستلزمات اإلنتاج، وعدم توحيد تلك األسعار بشكل عام على مستوى واألسعار السوقية الجارية 
نما وفقا للمناطق اإلدارية أو لمناطق االستقرار، فان التفاوت بين الظروف خاصة  المحافظة وا 

 المناخية منها يجعل التفاوت باإلنتاجية والتكاليف كبيرا .
 مختلفةلية وفقا للمناطق المطرية التكثيف الجهود باستنباط أصناف محسنة تناسب الزراعات البع. 
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را التي تحد من انتشار حشرة الفيلوكسي العوامل المؤثرة على تبني مزارعي الكرمة للتقنيات الحديثة -9
 :في محافظة السويداء

بين زراعات أشجار الفاكهة في سورية، فهي تأتي في المرتبة الرابعة من  هاما   مركزا   الكرمة زراعة تحتل
حة بعد اللوز والفستق الحلبي والتفاح وفي المرتبة األولى من حيث اإلنتاج بالنسبة لألشجار حيث المسا

 متساقطة األوراق على مستوى القطر.
التي تهاجم جذور الكرمة واحدة من أهم اآلفات  Daktulosphaira Vitifoliaeتعتبر حشرة الفيلوكسيرا  

 خروج المساحات من االستثمار لسنوات طويلة، ولتعذرالتي تتعرض لها هذه الشجرة، نظرا  لتسببها في 
مكافحتها بالمبيدات الكيميائية بالطرائق المعروفة، وقد اكتشفت هذه الحشرة ألول مرة في سورية في عام 

 م.1935
نفذت الدراسة في محافظة السويداء ألنها محافظة رئيسة في إنتاج الكرمة في سورية من جهة، فهي تأتي  

هكتارا  عام  9559الثانية من حيث المساحة المزروعة بالكرمة بعد محافظة حمص حيث بلغت في المرتبة 
، والنتشار حشرة الفيلوكسيرا في عدة مناطق فيها من جهة أخرى، وقد تم اختيار مزارعي الكرمة من 2014

نة عشوائية يأهم مناطق زراعة الكرمة في المحافظة التي تعرضت لإلصابة بحشرة الفيلوكسيرا من خالل ع
مزارع ليس لديهم إصابة، ليصبح 100مزارع تعاني حقولهم من اإلصابة، و100متعددة المراحل شملت 

 مزارع. 200حجم العينة 
هدف البحث إلى تحديد مستوى معرفة المزارعين بحشرة الفيلوكسيرا وطرائق الوقاية منها ومكافحتها، ودراسة 

ة ية المنصوح بها للحد من انتشار اآلفة، وتحديد العوامل االقتصاديمؤشرات تبني المزارعين للتقنيات الزراع
واالجتماعية المؤثرة على قرار المزارعين في تبني هذه التقنيات، وتقدير األثر االقتصادي الناجم عن اإلصابة 

لحشرة، ابالحشرة لدى المزارعين، وتحديد أهم المشكالت التي تواجه المزارعين في مجال الحد من انتشار هذه 
 ووضع المقترحات المناسبة للتصدي لها.

بينت نتائج البحث أن مزارعي العينة المدروسة يحصلون على نحو ربع دخلهم من زراعة الكرمة، وأن 
عاما ، وقد كان متوسط الخبرة في الزراعة متقاربا  لدى مجموعتي  40الغالبية العظمى منهم تجاوزت أعمارهم 

سنة على التوالي، أما  29سنة و 30صابة وذوي الحقول السليمة، حيث بلغ المزارعين ذوي الحقول الم
بالنسبة للمستوى التعليمي، فقد حصل المزارعون في معظمهم على تعليم ثانوي وما دون، سواء تواجدت 

 لديهم اإلصابة أم لم تتواجد.
من  %77غت نسبتهم وتبين أن معظم مزارعي العينة المدروسة يمتلكون مستوى معرفي متوسط، وقد بل 

من المزارعين الذين لم تتواجد لديهم إصابة، حيث تفوق  %57المزارعين الذين تواجدت لديهم إصابة، و
المزارعون ذوو الحقول المصابة بالفيلوكسيرا في مستوى معرفتهم باآلفة على المزارعين ذوي الحقول الخالية 

 من اإلصابة، وكانت الفروق معنوية بينهما.
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ت عالقة ارتباط معنوية طردية بين مستوى معرفة المزارع وكل من العوامل التالية: نسبة المزارعين كما ُوجد
الذين لديهم إصابة، المستوى التعليمي للمزارع، مستوى تعليم الزوجة، الخبرة في الزراعة، التواصل مع 

ابة ابة عند المزارع، وجود اإلصاإلرشاد الزراعي، معرفة المزارع حول انتشار اإلصابة في القرية، وجود اإلص
 عند الجوار، البحوث العلمية الزراعية كمصدر لمعلومات المزارع، ووسائل االتصال والمراجع.

وبلغ معدل تبني مزارعي الكرمة لتقنيات الحد من انتشار آفة الفيلوكسيرا على مستوى العينة المدروسة:  
لالرتفاع المناسب لمنطقة تطعيم  %10اسبة، ولطريقة التربية المن %14لألصول المقاومة، و 17%

 األصول.
من العوامل: منطقة االستقرار، وجود اإلصابة عند الجوار، عمر المزارع، ومستوى المعرفة، وتبين أن كال  

تؤثر معنويا  وطرديا  في تبني األصول المقاومة لحشرة الفيلوكسيرا، بينما توجد عالقة معنوية عكسية بالنسبة 
مر أشجار الكرمة، في حين تؤثر كل من العوامل: وجود اإلصابة عند الجوار، عمر المزارع، لتأثير ع

ومستوى المعرفة، معنويا  وطرديا  في تبني تقنيات الحد من انتشار حشرة الفيلوكسيرا، بينما توجد عالقة 
 معنوية عكسية بالنسبة لتأثير عمر أشجار الكرمة.

الدونم من الكرمة لدى المزارعين الذين لم تتواجد إصابة في حقولهم بلغ  وأظهرت النتائج أن متوسط إنتاجية
كغ/دونم، وقد 332كغ/دونم، أي ما يزيد عن مثلي نظيره لدى المزارعين ذوي الحقول المصابة والبالغ  681

/ ل.س 5415حقق المزارعون ذوو الحقول الخالية من اإلصابة ربحا  صافيا  من زراعة الكرمة بمتوسط قدره 
 2958دونم، مقارنة بالمزارعين ذوي الحقول المصابة الذين كانت لديهم خسارة بدال  من الربح بمتوسط قدره 

 ل.س/ دونم.
وتبين أن أكثر المشكالت التي عانى منها مزارعو العينة في تبني التقنيات التي تحد من انتشار اآلفة، سواء 

ر معرفة كافية حول الحشرة وعدم توفر األصول المقاومة تواجدت لديهم إصابة أم لم تتواجد، كانت عدم توف
الموثوقة والمطعمة، وبحسب رأي المزارعين فإن توفير األصول المقاومة المطعمة والموثوقة والمالئمة 
لظروف الزراعة في المحافظة إضافة للتوعية الجماهيرية حول الحشرة والدعم الحكومي لشجرة الكرمة، كانت 

 تي اقترحها أفراد العينة.من أهم الحلول ال
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 :تقييم الكفاءة االقتصادية الستخدام المياه في زراعة المحاصيل في منطقة الغاب -11
السهلية الخصبة ذات البيئة المناسبة لزراعة معظم المحاصيل واألشجار  األراضيمنطقة الغاب من  تعد

مساحة الغاب الكلية والمقدرة  إجماليمن  %65المستثمرة حوالي  األراضيحيث تشكل مساحة . المثمرة
مساحة  إجماليمن %76المروية في منطقة الغاب حوالي  األراضيوتشكل  .ألف هكتار 313بحوالي 

 .الغاب الكلية
المتاح من كافة المصادر  إجماليبلغ كما .0مليون م 701يبلغ االحتياج المائي السنوي لمنطقة الغاب حوالي 

 ،0م.م 306حوالي  5030بينما كان عام  0م.م 58حوالي  5031قة الغاب عام المائية السطحية في منط
تنزاف دائم اس إلىوبالتالي يوجد عجز كبير في كمية المياه المتاحة لري المحاصيل الزراعية والذي يؤدي 

 إلنتاجاللمياه الجوفية وخروج مساحات كبيرة من استثمارها في زراعة المحاصيل.مما ينعكس سلبا على 
ولذلك كان من الضروري تقييم الكفاءة االقتصادية الحالية  الستخدام المياه  لزراعي وعلى دخل المزارع.ا

في الزراعة باستخدام منحنى مغلف البيانات وطرق تحسينها باإلضافة إلى تحليل اثر بعض السياسات التي 
ذج ألمثل وذلك باستخدام نماتمكن من زيادة العائد الصافي لوحدة المياه وتحقيق التركيب المحصولي ا

 البرمجة الخطية.
لمياه يتم من ا األكبرالقسم  أن إذللمياه المستخدمة في الزراعة  األمثلعدم التوزيع كما تبين من الدراسة  

من  %50من  أكثراستخدامه في ري المحاصيل ذات الكفاءة المنخفضة الستخدام المياه والتي تشكل 
ولذلك  .%50متوسط الكفاءة االقتصادية الستخدام المياه في الزراعة حوالي المساحة المزروعة. حيث بلغ 

تناسب مع الخطة ءة بما يتعديل التركيب المحصولي السائد في منطقة الغاب تبعا لقيم الكفاتوصي الدراسة ب
روعة مز مضاعفة المساحة الإضافة إلى  التوسع في استخدام طرق الري الحديث في منطقة الغاب.و  ،الزراعية

دراجبالمحاصيل الزراعية ذات الكفاءة االقتصادية المرتفعة زراعة المحاصيل ذات االحتياجات المائية  ، وا 
 المنخفضة.

 0م م 380منها حوالي  0مليون م 701يبلغ االحتياج المائي السنوي لمنطقة الغاب حوالي  مشكلة البحث:
من المياه  0م.م 051وحوالي  ت المائية.االحتياجا إجماليمن  % 06والتي تشكل حوالي  اآلبارمن 

المتاح من كافة المصادر المائية السطحية في منطقة الغاب  إجماليبلغ  السطحية والمشاريع الحكومية.
  0م.م 306حوالي  5030بينما كان عام  0م.م 58حوالي  5031عام 

تنزاف دائم اس إلىوالذي يؤدي وبالتالي يوجد عجز كبير في كمية المياه المتاحة لري المحاصيل الزراعية 
نتاج مما ينعكس سلبا على اإل للمياه الجوفية وخروج مساحات كبيرة من استثمارها في زراعة المحاصيل.

  الزراعي وعلى دخل المزارع.
وهذا ما يشكل تهديدا حقيقيا على التنمية الزراعة في المنطقة، وانخفاض في إجمالي الناتج الزراعي، وخاصة 

غيرات المناخية الحالية وزيادة االحتياجات المائية للمحاصيل الزراعية، والهدر واإلسراف في في ظل الت
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استخدام المياه والذي أدى إلى عدم االستخدام األمثل للمياه وانخفاض في الكفاءة اإلنتاجية واالقتصادية 
 الستخدام المياه في هذه المنطقة.

ة االقتصادية الستخدام المياه في إنتاج المحاصيل في منطقة يهدف البحث إلى قياس الكفاء أهداف البحث:
الغاب ، وتحليل أثر تطبيق بعض السياسات على صافي عائد وحدة المياه المستخدمة بالري بهدف الوصول 
إلى بعض المقترحات والتوصيات التي تؤدي إلى االستخدام األمثل للموارد المائية، وتعظيم عائد وحدة المياه 

 .ة في الزراعة في المنطقةالمستخدم
يعتمد البحث على أساليب التحليل الوصفي ، باإلضافة إلى أساليب  منهجية البحث والطرق المستخدمة:

التحليل باستخدام بعض المؤشرات اإلحصائية مثل المتوسط الحسابي، والنسب المئوية، كما يتم استخدام 
ج عرف على الكفاءة االقتصادية الستخدام المياه في إنتانموذج البرمجة الخطية الغير البارامترية وذلك للت

استخدام نموذج البرمجة الخطية لتعظيم العائد من وحدة المياه  إلى باإلضافةالمحاصيل في المحافظة 
 المستخدمة في ري المحاصيل الزراعية .

ة من قبل ير المنشور ويعتمد البحث بصفة عامة على المتاح والمتوفر من البيانات الثانوية المنشورة وغ 
المنظمات والمؤسسات الدولية ومنها: منظمة األغذية والزراعة العالمية، ومركز السياسات الزراعية السورية، 

 وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي في سوريا.  –والمكتب المركزي لإلحصاء 
نطقة يان للمزارعين في مباإلضافة إلى اعتماد البحث على بيانات أولية من خالل تصميم استمارة استب

 الغاب.
 النتائج والمناقشة:

من  %7الكلية وحوالي  مساحة الغاب إجماليمن %76المروية في منطقة الغاب حوالي  األراضيتشكل 
 األراضيتمثل  المزروعة بينمامساحة الغاب  إجماليمن  %90المساحة السورية المروية وحوالي  إجمالي

من المساحة المروية  %16حوالي  أنكما  ن المساحة المزروعة الكلية.م %00سوريا حوالي  المروية في
 أنما ك المحركات والباقي من المشاريع الحكومية بدون محركات. اآلبار باستخداميتم ريها عن طريق 

هو  ا(. كمتنقيط %5رذاذ و %55من المساحة المروية يتم باستخدام تقنيات الري الحديثة ) %59حوالي 
 كل رقم )ا(.موضح في الش

 2114المساحة المستثمرة لعام  إجماليالمروية من  األراضي(: نسبة مساحة 1شكل رقم )             
 
 
 
 
 
 
 
 

89.9

0.8

6.3 3.0

محاصيل سقي

شجرسقي

محاصيل بعل

شجربعل
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من المساحة المزروعة تتوزع على خمسة  %80ند دراسة التركيب المحصولي لمنطقة الغاب تبين أن عو 
من  %65وتشكل مساحة القمح حوالي  ر.محاصيل وهي القمح والفول السوداني والقطن والبطاطا والشوند

وعند قياس الكفاءة االقتصادية الستخدام المياه في ري أهم المحاصيل في  إجمالي المساحة المزروعة.
المحاصيل ذات الكفاءة العالية هي كل من الثوم والبطيخ األحمر واليانسون والتي  أنمنطقة الغاب تبين 

لمساحة المزروعة بينما كانت المحاصيل ذات الكفاءة المنخفضة من إجمالي ا %5.7تشكل مساحتها حوالي 
من إجمالي المساحة المزروعة.كما هو  %50هي القمح والشوندر والقطن والتي تشكل مساحتها أكثر من 

 (.3موضح في الجدول رقم )
 2114(: الكفاءة االقتصادية الستخدام المياه في ري أهم المحاصيل في منطقة الغاب1جدول رقم )

يتبين من الجدول السابق عدم التوزيع األمثل للمياه المستخدمة في الزراعة اذ أن القسم األكبر من المياه 
من  %50خدام المياه والتي تشكل أكثر من يتم استخدامه في ري المحاصيل ذات الكفاءة المنخفضة الست

  .%50المساحة المزروعة. حيث بلغ متوسط الكفاءة االقتصادية الستخدام المياه في الزراعة حوالي 
وبهدف تحسين كفاءة استخدام المياه وزيادة العائد الصافي لوحدة المياه المستخدمة في ري المحاصيل فقد 

على صافي عائد المتر المكعب المستخدم في ري المحاصيل  تم تحليل اثر تطبيق  بعض السياسات
الزراعية وذلك باستخدام نموذج البرمجة الخطية حيث تم الحصول على النتائج التالية كما هي موضحة 

 (. 5بالجدول رقم)
 (:اثر تطبيق  بعض السياسات على صافي عائد المتر المكعب المستخدم في ري المحاصيل الزراعية2جدول رقم )

 السياسة المتبعة
صافي عائد وحدة 

 المياه
 )0م /ل.س(

نسبة الزيادة في صافي عائد 
 وحدة المياه

 0 28.4 الوضع الراهن
 9% 30.9 %50 -السماح بتغير المساحة بنسبة +

 17% 33.8 التحول للري الحديث
 20% 35.2 %300زيادة مساحة المحاصيل ذات الكفاءة المرتفعة بنسبة 

 40% 42.6 الدعم لبعض المحاصيلتطبيق سياسة 
تطبيق سياسة الدعم لبعض المحاصيل زيادة مساحة المحاصيل ذات 

 42% 46.2 %300الكفاءة المرتفعة بنسبة 

 

 يانسون  بطيخ احمر ثوم المحصول
 0.178 0.586 3 الكفاءة

 قطن شوندر قمح المحصول
 0.03 0.030 0.000 الكفاءة
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سياسة التحول للري الحديث لبعض المحاصيل األساسية مثل القمح  إتباع إن( 5يتبن من الجدول رقم ) 
عن الوضع الراهن، بينما زيادة  %35ائد وحدة المياه حوالي زيادة صافي ع إلى والبطاطا تؤديوالشوندر 

 إلىتؤدي  إلىتؤدي  %300بطيخ احمر( بنسبة  ،يانسون ، )ثومالمرتفعة مساحة المحاصيل ذات الكفاءة 
 عن الوضع الراهن. %50زيادة صافي عائد وحدة المياه حوالي 

إلى ل.س/هكتار يؤدي  70000عدل قطن( بم شوندر، قمح،أما تطبيق سياسة الدعم لثالثة محاصيل )
 عن الوضع الراهن. %10زيادة صافي عائد وحدة المياه حوالي  إلى تؤدي

 التوصيات والمقترحات
 تعديل التركيب المحصولي السائد في منطقة الغاب تبعا لقيم الكفاءة بما يتناسب مع الخطة الزراعية . -
 غاب وتقديم الدعم والتسهيالت الالزمة لذلك.التوسع في استخدام طرق الري الحديث في منطقة ال -
 مضاعفة المساحة المزروعة بالمحاصيل الزراعية ذات الكفاءة االقتصادية المرتفعة.-
 ذات الكفاءة المنخفضة . األساسيةتقديم الدعم للمحاصيل  -
  زراعة المحاصيل البديلة ذات االحتياجات المائية المنخفضة. إدراج -
 عالية. إنتاجيةمقاومة للجفاف واألمراض وذات  أصنافاط العمل على استنب -
التوسع في مجال تجارب الري الحديث ولمختلف المحاصيل وتعميم النتائج على المزارعين بالتعاون مع  -

 الزراعي. اإلرشاد
 .األمطارالعمل على تطبيق تقنيات حصاد  -
 
 قسم األصول الوراثية -7-6

  :%32.2وبلغت نسبة التنفيذ أبحاث  78انتهى منها  بحث 73 بلغ عدد البحوث المخططة
 النتائج:أهم 

 تهدف أبحاث التقييم التي ينفذها القسم إلى: 
 .تقييم المدخالت المحلية واألجنبية وتحديد مواصفاتها المورفولوجية والفينولوجية -3
 . المحلية والمدخلة الموارد الوراثية لألصناف حفظ -5
 .المناخية التغيرات مع يتوافق بما الجيدة حليةالم االصناف زراعة نشر اعادة -0
  .التحسين الوراثيالتربية و للعاملين في مجال الموارد الوراثية تقديم  -1

 التـقييـم:
تتم عملية التقييم ودراسة المواصفات المورفولوجية والفينولوجية اعتمادا  على كتالوك التقييم الصادر عن 

Bioversity IPGRI) )   تتبعه كافة البنوك الوراثية ومراكز البحوث عند التقييم. سابقا  والذي 
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ويعتبر التقييم وتوثيقه الطريقة التي تكشف وتحرر القدرات الكامنة لألصول الوراثية وتجعلها متاحة للباحثين 
 ومربي النبات لالستفادة منها في برامج التربية والتحسين الوراثي.    

 د من المدخالت من مختلف األنواعتقييم واكثار عد 6102تم خالل عام 
 اكثار تقييم النوع

 030 79 قمح مزروع
 36 شعير مزروع
 - 31 قمح بري
 30 30 قمح مبدئي
 35 35 ذرة صفراء 
 300 17 حمص مزروع

 - عدس 
 35 - بقوليات علفية

 070 356 خضار
 30 37 محاصيل زيتية

 - 35 ترمس
 615 314 المجموع

 
 

 نتائج:ملخص ألهم ال

بيل المثال ال على ستم تحديد بعض المدخالت المتفوقة على الشاهد والتي يمكن إدخالها في برامج التربية 
 مثل: الحصر 

 القمح المزروع:
تميز عن الشواهد والمدخالت المدروسة بالصفات التالية: ارتفاع النبات وحجم الحبة  3097المدخل رقم 

تميز بـ عدد اليام لإلسبال وحجم الحبة وعدد  3013المدخل  حبة. كذلك3000وعدد االشطاءات ووزن 
 حبة.  3000حبوب السنبلة ووزن 

( ووزن 30.68مم( وعدد االشطاءات)8سم( وحجم الحبة) 30.7من تميز بـ طول السنبلة) 3105المدخل 
 غ(.16.65ألف حبة)
غ( وعدد  75.58حبة) مم( ووزن ألف9.55سم( وحجم الحبة )30.6تميز بـ طول السنبلة) 3755المدخل 

 (.35.89( وعدد سنيبالت السنبلة)00.58حبوب السنبلة)
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( 00.58غ( وعدد الحبوب بالسنبلة)70.55مم( وزن ألف حبة)5.65تميز بـ حجم الحبة) 3010المدخل 
 (.35.55وعدد سنيبالت السنبلة)

 الشعير المزروع:
 مم(. 8.50الحبة)غ( حجم 78تميز على الشاهد فرات  بوزن ألف حبة) 55317المدخل 
 . سم(5.8)تميز بحجم الحبة 55001والمدخل 
 .سم(9.365بأطول سنبلة )المدخل تميز 55035

 القمح المبدئي:
( يوم لكل  061، 06191بمتوسط ) 1معنويا  بالتبكير بالنضج على الشاهد شام 11121تفوق الطراز الوراثي
 منهما على الترتيب.

قت ثالثة طرز وراثية من القمح  ، 7911، 1( معنويا  بعدد السنابل)11127، 11061، 11191المبدئي)تفو 
 ( سنبلة. 1919)1( سنبلة على الترتيب على الشاهد شام7911

(غ 11919، 21901( معنويا  بوزن األلف حبة)11061، 11091تميز الطرازين الوراثيين من القمح المبدئي )
( غ لكل  منهما على الترتيب، 69962، 11922)1وشام 1على الترتيب لكل  منهما على كال الشاهدين شام

، 12961( معنويا  بوزن ألف حبة بلغ)11119، 11127، 11121وتفوقت الطرز الوراثية من القمح المبدئي)
 (غ.69962)1(غ على الترتيب لكل  منها على الشاهد شام11911، 12901

 الخضار:
 07188 -07100يوم، بينما امتاز المدخالن  48بالباكورية باإلزهار  07152تميز المدخل  الباذنجان: -

يوم من الزراعة باألرض الدائمة، وبالنسبة لمتوسط زن الثمرة أعطى  25بالباكورية بالنضج االستهالكي 
أصغر زن ثمرة بلغت  07101غ، في حين أعطى المدخل 083أكبر متوسط وزن ثمرة بلغ  00333المدخل 

كغ/دنم.  3202الذي أعطى متوسط انتاجية بلغت  07188 غ، وباإلنتاجية تفوق المدخل87بالمتوسط 
 -00342بالنسبة لإلجهادات األحيائية: أصيبت معظم المدخالت بخنفساء الشوندر البرغوثية عدا المدخالت 

األقل حساسية لهذه االصابة. كما أصيبت معظم المدخالت بالبياض الدقيقي  07180 -07101 -00324
 متحملة نوعا  ما وأقل حساسية. 07234 -07035المدخالت  عداالداخلي 

 -81 -01بالباكورية باإلنبات واالزهار والعقد حيث استغرقت على التوالي 00841تميز المدخل : بازالء -
 سم.  90يوم على التوالي اعتبارا من تاريخ الزراعة. وأعطى أعلى ارتفاع نبات  01

بينما امتاز المدخل  ،م من التشتيلو ي 23 اإلزهارببالباكورية  11761تميز المدخل ريف دمشق(: ) بندورة -
بالباكورية بالقطاف  12372 -11113-11219وامتازت المدخالت  ،يوم 53بالباكورية بالعقد  11394

غ، وأعطى 55أكبر ثمرة بلغت بالمتوسط  11111يوم من التشتيل. أعطى المدخل  92عن بقية المدخالت 
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غ /نبات بالمتوسط. وكان التنوع الحيوي كبير بين المدخالت 2111أعلى انتاج وصل لـ  11113المدخل 
من حيث لون الثمرة وطعمها وملمسها وشكلها. وبالنسبة لإلصابة بعتة البندورة كانت جميع المدخالت 

 متحملة. 
يوم، وتفوق باإلنتاجية  124يوم من التشتيل، وبالعقد  31 باإلبكار باإلزهار 11166: تميز المدخل بندورة -

ثماره قرصية  ،سم 45حيث بلغ ارتفاع الساق كغ/ دنم، وهو من أقصر المدخالت  1511أعطى  حيث
فصوص متوسط وزن الثمرة  9منضغطة مفصصة لونها أحمر طرية غير مشققة قليلة الحموضة تحوي 

بأعلى ارتفاع للنبات  11113المدخل  وتميزيوم.  62أبكر منه بالعقد  11216غ. بينما كان المدخل 70
ثماره كروية متطاولة صغيرة جدا  متوسط وزنها  ،وبمقاومة عتة البندورة، غ211وزن للثمرة  سم، وأكبر 65
حجيرات بالمتوسط. في حين تميز 0ضة فيها و غ ملساء برتقالية اللون طرية غير متشققة متوسطة الحم37

حمراء طرية غير  ثماره إهليلجيه قليلة التفصيص ،غ175بأكبر متوسط لوزن الثمار  11111المدخل 
حجيرات. وبالنسبة لإلصابة بعتة البندورة الحظنا اصابة  7 متشققة كبيرة الحجم متوسطة الحموضة تحوي

حيث لم تصب وأظهرت  12224-11761-11776-11113جميع المدخالت باستثناء المدخالت 
 .جيد لهذه الحشرة الخطيرةتحمل 

 ،يوم من الزراعة 91ية بالنسبة لحش األوراق الخضراء بالباكور  11269تميز المدخل )دير الزور(:  سلق -
 5كغ/م 0.7وأكبر وزن لألوراق الخضراء  5سم 30×55وأكبر حجم لألوراق  ،وأعطى أفضل كثافة لألوراق

بالباكورية  11316 -11311سم. بينما تميز المدخالن  67وكان أطول المدخالت  ،بالحشة الواحدة
 الزرعة. يوم من306والشمرخة  53باإلنبات 

 8باإلنبات فكان عدد األيام الالزمة  ةبالباكوري 11415 -11291تميز المدخالن برشين(: فاصولياء ) -
أيام من الزراعة، وكذلك تميزا بالباكورية باإلزهار والعقد ونضج القرون الخضراء ونضج البذور فكان عدد 

من االنبات. وكان هناك تنوع كبير  يوم 88 -17 -10 -06األيام الالزمة على التوالي لكال المدخلين 
 بين المدخالت من حيث التسلق ولون الزهرة وشكل ولون البذور.  

والبياض الزغبي رغم أنه متأخر  تبمقاومة اإلصابة باألكار وسا 13111)حماة(: تميز المدخل  فاصولياء -
زهار ولون من حيث لون األباإلنتاج ولكن إنتاجيته مرتفعة. يالحظ وجود تنوع وراثي كبير بين المدخالت 

 القرون الخضراء ولون البذر وشكلها.
 :)ريف دمشق(كوسا  -
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يوم، ووصل الى مرحلة النضج  41يوم، والعقد  34بكار باإلزهار المؤنث باإل 11112المدخل  تميز
 يوم من الزراعة، وكانت نباتاته قائمه، والثمرة خضراء داكنة صلبة اسطوانية معوجة 51االستهالكي بعد 
كغ/نبات. في حين أعطى  9.30غ )صفة ايجابية للكوسا(، وأعطى انتاجية جيدة 60ومتوسط وزنها 

أعلى انتاجية  11195غ. وأعطى المدخل 300أكبر متوسط لوزن الثمرة  11614-11454المدخالن 
مق، اكغ / نبات، وتميزت نباتاته بأنها زاحفة، والثمرة اسطوانية مستقيمة بلون أخضر غ 33.5وصلت الى 

 غ.90صلبة ومتوسط وزنها 
غ/نبات. بالنسبة لحساسية المدخالت 090بأعلى انتاجية بلغت  11431)الالذقية(: تميز المدخل كوسا  -

 لألمراض لم يالحظ على أي منها أمراض فيروسية، لكنها أصيبت جميعها بالبياض الدقيقي.
 البقوليات:

   من البذار  اعلى كمية بإعطاء 60031 لمدخلاوتميز  يوم(310) ربكااإلب 60038 تميز المدخلحمص: 
بعدد  60005يوم(، تميز المدخل  339.0باإلبكار بالنضج ) 60030غ /النبات، وتميز المدخل  535.6

 بذرة(. 59)بعدد البذور على النبات  60051قرن/نبات( والمدخل  05.5القرون على النبات )
 با،ها األقل تأثرا  بالصقيع. 7ابوالشاهد غ 60906، 60508، 60506تميزت لمدخالت 

 77306والمدخل  (بذرة/النبات 35.5)من البذور بالنبات  أكبريحمل عدد  77076المدخل  عدس:
 36.0) من الحوامل الزهرية عدد كبربأ 77076المدخل وتميز  (يوم 307.7)بـ تميز باإلبكار بالنضج 

  .(حامل زهري

 

الهامة رعويا  )الروثة، الرغل أبيض الفروع، الرغل الملحي، الرغل زراعة الشتول من األنواع تمت  المراعي:
 :األمريكي( في مواقع مختارة ضمن التقنيتين المستخدمتين بالدراسة

 .استخدمت تقنية الحواف الحجرية الكونتورية المغلقة -3
 .نظام الحواف نصف الدائرية المتسلسلة -5
ناء نفت باالعتماد على فلورا سوريا وفلسطين وسيأجريت مسوحات نباتية، وجمعت العينات النباتية وص 

 1966" في األعوام Mouterdوفلورا سوريا ولبنان التي وضعها وطورها " 1934عام  "Post"التي وضعها 
 .1983و 1970و

 زود القسم بعض الجهات بالمدخالت التالية: التبادل:  
 راسة الماجستير.بندورة/ لدمدخل        36       :كلية الزراعة -جامعة دمشق
 مدخل باذنجان/ لدراسة الماجستير.       37كلية الزراعة:              -جامعة تشرين

 مدخالت قمح مبدئي/ لدراسة الدكتوراه.         8كلية الزراعة:               -جامعة حلب  
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 األغذية بحوث تكنولوجياقسم  -7-9
 :%94.3سبة التنفيذ وبلغت ن 33 والمنفذة 35 أبحاث القسم المخططة

 :النتائج أهم-

دراسة تأثير التحلل البروتيني والعوامل األخرى في ظهور الطعم المر في الجبنة المطبوخة القابلة  -أوال  
وذلك للكشف عن Amino alayzer تم أخذ عينات من معامالت الجبنة المطبوخة وتحليلها بجهاز  للمد:

 وتم التوصل للنتائج التالية : ،لتراكيزها باإلضافةت األحماض األمينية المتواجدة في العينا
نين( في فنيل اال ميثيونين، اليسين، ليوسين، ليوسين،ازدياد محتوى األحماض األمينية المرة )ايزو -3

عينات الجبنة المطبوخة المصنعة باستخدام جبنة الشيدر بشكل أكبر من العينات المصنعة باستخدام جبنة 
 ة المطبوخة وجبنة القشقوان بسبب التحلل البروتيني الكبير الحاصل في جبنة الشيدر.الموزريال  والجبن

ازدياد محتوى األحماض األمينية المرة  )ايزو ليوسين , ليوسين, اليسين, ميثيونين, فنيل االنين ( في -5
ة بنسبة بشكل أكبر من العينات المصنع %30عينات الجبنة المطبوخة المصنعة باستخدام نسبة قريشة 

وهذا يعود إلى النسبة المرتفعة من بروتينات المصل التي نتج عن تحللها هذه األحماض األمينية  30%
 المرة .

ازدياد محتوى األحماض األمينية المرة  )ايزو ليوسين , ليوسين, اليسين, ميثيونين, فنيل االنين ( في -0
االستحالب بشكل أكبر من العينات المصنعة من أمالح  %6عينات الجبنة المطبوخة المصنعة باستخدام 

ملح استحالب حيثإن الزيادة في أمالح االستحالب تؤدي إلى نوع من الحلمأة البروتينية  %1باستخدام  
 والذي بدوره ينتج هذه األحماض األمينية المرة .

النين ( في , فنيل اازدياد محتوى األحماض األمينية المرة  )ايزو ليوسين , ليوسين, اليسين, ميثيونين-1
مصل بشكل أكبر من العينات  %5عينات الجبنة المطبوخة المصنعة باستخدام بروتينات المصل بنسبة 

بروتينات المصل بسبب ازدياد نسبة التحلل البروتيني بزيادة نسبة بروتينات المصل  %5المصنعة  بنسبة 
 وهي مسؤولة بشكل مباشر عن حدوث الطعم المر .

وى األحماض األمينية المرة  )تايروزين , فالين, برولين( في عينات الجبنة المطبوخة المصنعة ازدياد محت-7
باستخدام جبنة الشيدر بشكل أكبر من العينات المصنعة باستخدام جبنة الموزريال  والجبنة المطبوخة وجبنة 

 القشقوان بسبب التحلل البروتيني الكبير الحاصل في جبنة الشيدر .
محتوى األحماض األمينية المرة  ))تايروزين , فالين, برولين(  في عينات الجبنة المطبوخة ازدياد -6

 %5مصل بشكل أكبر من العينات المصنعة  بنسبة  %5المصنعة باستخدام بروتينات المصل بنسبة 
كل شبروتينات المصل بسبب ازدياد نسبة التحلل البروتيني بزيادة نسبة بروتينات المصل وهي مسؤولة ب

 مباشر عن حدوث الطعم المر .
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 %5لعينة من الجبنة المطبوخة باضافة نسبة بروتين مصل  Amino alyzer( تحليل األحماض األمينية بالـ 3مخطط )

 تصنيع األجبان الطرية ونصف القاسية باستخدام تقنية الترشيح فوق العالي  -ثانيا  
 ( في صناعة الجبن األبيض:UFفوق العالي ) استخدام مركزات الحليب الناتجة بتقنية الترشيح 

هدفت هذه الدراسة لتصنيع الجبن األبيض باستخدام مركزات الحليب البقري والمركزة بتقنية الترشيح فوق 
، ومقارنتها بالجبن األبيض المصنع من الحليب الطبيعي من حيث التركيب واإلطاراتالعالي بنظام األسطح 

ائص الحسية، وأعطت الدراسة النتائج التالية: عدم وجود فروق معنوية في الكيميائي والمردودية والخص
النسبة المئوية للمادة الجافة الكمية بين نوعي الجبن األبيض المصنع بالطريقتين آنفتي الذكر، وتفوق الجبن 

بن جاألبيض المنتج من الحليب الطبيعي في النسبة المئوية للدسم وبوجود فرق معنوي، بينما تفوق  ال
( في النسبة المئوية للبروتين والالكتوز ودون وجود فرق معنوي حيث بلغت النسبة المئوية  UFاألبيض ) 

(، في حيف تفوق الجبن األبيض المنتج من الحليب % 1.53( والالكتوز) % 19.50لهما على التوالي ) 
 0.11ية له) لغت النسبة المئو الطبيعي في النسبة المئوية للبروتين الذائب ودون وجود فرق معنوي حيث ب

 UF(، وفي تقدير النسبة المئوية للرماد )العناصر المعدنية( لوحظ ارتفاع في نسبيا في الجبن األبيض ) %
( مقارنة  بالجبن األبيض المنتج من الحليب الطبيعي وبوجود فروق معنوية، وفي مقارنة المردودية فقد 

، وأيضا  لم تؤثر على بعض  53.75يادة في المردودية بلغت %( ز  UFحققت عملية الترشيح فوق العالي )
الخصائص الحسية للجبن المنتج كالطعم والرائحة إذ لم تظهر وجود فروق معنوية في حيف أثرت معنويا  

 عمى خصائص اللون والبنية والقوام .
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ي الجبن األبيض للبروتينات ف SDS PAGE( يوضح اختبار الرحالن الكهربائي باستخدام 3الشكل رقم )
 .(UF)المصنع من الحليب الطبيعي والمصنع من مركز 

تحديد خصائص وتركيب مكونات حليب الماعز الشامي وقيمتها الغذائية مقارنة مع حليب  -ثالثا     
 (81)هدفت الدراسة إلى تحديد التركيب الكيميائي حليب الماعز الشامي، وذلك بإجراء الدراسة على األبقار:
ب ماعز شامي، ُأخذت دوريا  من مركز قرحتا لتربية الماعز الشامي لكامل القطيع خالل موسم عينة حلي

 3عينات شهريا  و3 م )من شهر كانون الثاني/يناير إلى شهر أيلول/سبتمر( وبمعدل 2015 حالبة عام 
 مكررات لكل عينة. 

كلية، الجوامد لكيميائي )الجوامد الخضعت عينات الحليب الختبارات كيميائية وفيزيائية لتحديد تركيبها ا 
كيميائية -الالدهنية، الدهن، البروتين، اآلزوت الالبروتيني، سكر الالكتوز، الرماد(، وخصائصها الفيزيا

(، وبعد ذلك تم مقارنتها مرجعيا  مع حليب األبقار. حيث بينت النتائج p H)الحموضة، الكثافة النسبية، الـ 
لبروتين ونسبة الرماد وبالتالي ارتفاع نسبة الجوامد الكلية في حليب الماعز ا ونسبة الدسم نسبة ارتفاع
بينما كانت نسبة سكر الالكتوز في حليب الماعز الشامي أخفض من  األبقار، حليب مع مقارنة الشامي

نت لحليب الماعز الشامي فكا p Hأما بالنسبة للحموضة والكثافة النسبية والـ مثيلتها في حليب األبقار، 
كما ودرست التغيرات الحاصلة على كل من التركيب الكيميائي  مشابهة لمثيالتها في حليب األبقار.

كيميائية للحليب خالل مرحلة اإلدرار فتبين ارتفاع نسبة كل من الجوامد الكلية والدهن -والخصائص الفيزيا
لتعود  قليال  في الشهر الرابعوالبروتين وسكر الالكتوز في الشهر األول من مرحلة اإلدرار ثم انخفضت 

وترتفع حتى نهاية مرحلة اإلدرار، بينما كانت نسبة الرماد منخفضة في الشهر األول، وتبين أيضا  ارتفاع 
اعز تم تحديد تركيب بروتينات حليب المو حموضة حليب الماعز الشامي وكثافته في بداية مرحلة اإلدرار.
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ية باستخدام تقنية الرحالن الكهربائي، وتحديد أوزانها الجزيئ الشامي، وفصل كازئينات وبروتينات المصل
الكلي  ارتفاع نسبة اآلزوتبمقارنتها بمركبات تجارية من جهة وحليب األبقار من جهة أخرى، حيث تبين 

واآلزوت الالبروتيني واآلزوت الالكازئيني وبروتينات المصل لحليب الماعز الشامي مقارنة مع حليب 
بيتا كازئين لحليب الماعز الشامي هو الجزء المسيطر بين الكازئينات وكان هو أن بروتين  وجداألبقار، و 

كيلو 23.900  األسرع في الترحيل بالمقارنة مع بروتين بيتا كازئين لحليب األبقار وكان أقل وزنا  جزيئيا  
يب الماعز كازئين لحل سألفاكيلو دالتون بالنسبة لحليب األبقار، كما أن بروتين  26.600دالتون بينما كان 

كيلو  32.600 -30.200الشامي كان أسرع ترحيال  بالمقارنة مع مثيله لحليب األبقار وأقل وزنا  جزيئيا  )
( من إجمالي بروتينات المصل لحليب %44بروتين بيتا الكتو غلوبيولين نسبة )شكل  دالتون( على التوالي،

 -18.80نة مع حليب األبقار وبالتالي اختلف في وزنه الجزيئي )الماعز الشامي وكان ترحيله أسرع بالمقار 
على التوالي، ولم يختلف ترحيل ألفا الكتا ألبومين كثيرأ  عن مثيله لحليب األبقار  كيلو دالتون  18.40)

  كيلو دالتون(. 14.200)
إلدرار حلة اوتم فصل وتحديد تركيب الغليسيريدات الثالثية لدهن حليب الماعز الشامي خالل مر     

، ومقارنتها مرجعيا  مع دهن حليب األبقار، أظهرت النتائج أن دهن حليب  (HPLC)باستخدام جهاز الـ
 53مقابل  (%24.15 (C36-C26)الثالثية  الغليسيريدات أعلى من نسب يحتوي علىالماعز الشامي 

 ( . %06 مقابل 5819%.) (C44-C38)  الثالثية الغليسيريدات مرتفعة من نسبة أيضا   ويملك. (%
 الماعز حليب دهن في أخفض كانت  (C54-C46)الثالثية الغليسيريدات نسبة فإن العكس من ذلك وعلى
وهذا يعطي دهن حليب الماعز بصمة وراثية مميزة  ،(%10مقابل  %6.205)األبقار حليب دهن مع مقارنة

 عن األنواع األخرى .
ية لدهن حليب الماعز الشامي خالل مرحلة اإلدرار  كما تم فصل وتحديد تركيب األحماض الدهن   

(، فأكدت النتائج أن دهن حليب الماعز الشامي يحتوي على نسبة أعلى من األحماض GCباستخدام جهازالـ )
  :الدهنية التالية

، واألحماض الدهنية متوسطة وقصيرة السلسلة المشبعة مقارنة  مع ()كابرويك، كابريليك، كابريك، لوريك
حليب األبقار، وكذلك يحتوي على نسبة أعلى من الحمض الدهني اللينوليك، بينما يحتوي على نسبة  دهن

وأوضحت النتائج أنه لم يكن لفترة اإلدرار تأثير كبير في تركيب الدهن )مع ثبات  أقل من حمض البوتريك.
 نوع العليقة المقدمة للحيوانات(.

 التخزين بظروف مختلفة.خالل  ة التي تطرأ على الزبيبدراسة التغيرات الحسية والكيميائي-رابعا  
ث كان حي تم تأمين ثالث عينات من الزبيب من محافظة السويداء باالشتراك مع مركز بحوث السويداء

كغ وقد اخذ بعين االعتبار طريقة التصنيع ونوعية ثمار العنب وحالة الثمار ووزعت  7وزن كل عينة 
ي عبوات التعبئة حسب نوع المواد المستخدمة منها وحسب التجربة من العينات الى مكرارات ووضعت ف

اكياس ورقية وسلوفان  واكياس تحت تفريغ وعبوات كرتونية وخزنت العينات المعبئة في اماكن جافة ومظلمة 
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 دونظيفة في درجات الحرارة العادية على ان يتم دراسة االختبارات الحسية والكيميائية في بدية التخزين وبع
مضي شهر ثم كل ثالثة أشهر ولمدة سنة وقد تم اجراء اختبارات حسية من اللون والشكل والقوام والطعم 

  -37.9حيث جدول عالمات التقويم الحسي واجريت االختبارات الكيميائية حيث بلغت نسبة المادة الجافة 
وكانت  %61.0-65.5 والسكر الكلي ترواحت النسبة %8.9-5.6ونسبة المواد الصلبة ترواحت  35.0
 %060وتقدير العناصر المعدنية لعينات الزبيب حيث كانت نسبة الفوسفور. PH 4.16-4.03 رقم 

ملغ/كغفي بداية التجربة وما زالت النتائج  033ملغ/كغ المغنزيوم  57.5ملغ/كغ والنحاس  501.6والحديد
 قيد التحليل والبحث مستمر .

 امل السلسلة الغذائية في سوريةأهمية عنصر السيلينيوم في تك-خامسا
ائعة االستهالك ش عنصر السيلينيوم في بعض األغذيةالجزء األول تحديد تركيز  نشمل البحث على جزئيي

بطريقة عشوائية من  عينة غذائية 07جمعت حيث  منه. وتحديد المدخول اليومي للفرد في مدينة دمشق
الخضار ، والفاكهة ، والحبوب ومنتجاتها، والحليب لية :التاغذائية المجموعات شملت الأسواق مدينة دمشق 

در محتوى العينات من السيلينيوم )مكغ/كغ وزن رطب و وزن ومشتقاته ، واللحوم والبيض والمكسرات . قُ 
 المجموعات الغذائية المدروسة الحبوب ومنتجاتها أغنىكانت  جاف( باستخدام جهاز االمتصاص الذري.

كما بينت  مكغ/كغ وزن رطب(9 42.42)المكسرات ، تليها  غ/كغ وزن رطب( مك 16991) بالسيلينيوم
. بلغ مكغ/كغ( وزن رطب 1971مقارنة  بالخضار)مكغ /كغ(  61917النتائج غنى الفاكهة بالسيلينيوم )

مكغ/كغ( وكان لحم الدجاج هو األعلى بالسيلينيوم 01921متوسط تركيز السيلينيوم في اللحوم)

 34.38بلغ المدخول اليومي للفرد السوري من عنصر السيلينيوم ( . رطبمكغ/كغ وزن (18.47
. الجزء الثاني من البحث فكان عبارة عن إنتاج خميرة مدعمة بالسيلينيوم وصل تركيز مكغ/الفرد/اليوم

بتنمية خميرة ( وتم ذلك مغ/غ 0.576.89)مغ/غ(، والسيلينيوم العضوي0.566.05)فيهاالسيلينيوم الكلي 
Saccharomyces cerevisiae55.7 بتركيز سيلينيت الصوديوموباضافة ( %35) على بيئة الموالس 

 بلغت. كما س°03.7و التحضين على درجة الحرارة  ، pH=1وضبط درجة حموضة البيئة عند  مكغ/مل،
 غ/ل. 6.69وفق الشروط السابقة  الكتلة الحيوية 

 خاللًاألكسدةًالمسرعةًلزيتًالزيتوندراسةًتغيراتًالمركباتًالفعالةًبيولوجياًاًسادساا:
درست حيث  ،2016جامعة دمشق في عام –كلية الزراعة –ُأجري هذا البحث في مخابر قسم علوم األغذية 

التغيرات الحاصلة في مؤشرات الجودة والمركبات الفعالة حيويا  في زيت الزيتون البكر الصوراني المنتج من 
وباستخدام علب مفتوحة  مº 10و 00حرارة  تيمدة شهر على درجمزارع  ادلب خالل التخزين المسرع ل

أظهرت نتائج التحليل األولي للزيت أن كل مؤشرات الجودة المقاسة )األحماض الدهنية الحرة ,  .ومغلقة
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( كانت ضمن حدود المواصفة القياسية السورية، كما تميز الزيت المدروس  270K ،232K رقم البيروكسيد ،
,ومحتوى من الفينوالت الكلية و الكاروتين والكلوروفيل بلغ  %68.06من حمض األوليك بلغ بتركيز مرتفع 

بلغ النشاط  ، كمامغ/كغ على التوالي 5.45/كغ و غم11.05ومغ مكافئ حمض الكافيك /كغ  005.50
. غ 300مكغ مكافئ حمض أسكوربيك/ 16.07( FRAPالُمرجع) بطريقة الحديد المضاد لألكسدة المقاس

 ورقم في % لحموضة الزيت المدروستي الحرارة إلى زيادة معنوية ى التخزين المسرع على درجأد.
البيروكسيد. كما سجل انخفاضا  معنويا  في تركيز الفينوالت والنشاط المضاد لألكسدة ، كما أظهرت النتائج 

 بغة الكاروتينزيتون من صكانت لها تأثيرا  معنويا  على محتوى زيت ال بأن لظروف التخزين والتفاعل بينها
تي خالل زمن التخزين وعند التخزين على درجلوحظ تدهور في كل من الصبغات السابقة والكلورفيل حيث 

 الحرارة وباستخدام طريقتي التخزين. 
 الصناعـات الغذائيـة التقليديـة ودورها في تحسين مستوى دخل األسرة الريفية في محافظة السويداء-سابعا  
تم حساب القيمة المضافة من الصناعات الغذائية  إستمارة من قرى محافظة السويداء وقد 611 تم جمع  

 -سمنة -لبنة -نجب -قيمة المضافة من تصنيع الحليب إِّلى )لبنأن الظهرت النتائج التقليدية المختلفة، وأ
لها التصنيع إلى واق ، ثم من/كغ( ل.س55.7شنكليش( كانت األعلى من تصنيعه إِّلى جبنة، حيث بل غت )

( 990، وأخيرا  القيمة المضاف ة من تصنيع الحليب إِّلى لبن، وبل غ ت ) /كغ( ل.س25شنكليش وب ل غ ت )
القيمة المضافة للتصنيع المنزلي للمنتجات األخرى )دبس، زبيب، مربيات، خبز  وعند حساب. /كغل.س

ب ل غ ت  ى من  تصنيع التين إلى مربى حيثاألعل القيمة المضافة عربي، برغل، فريكة، مغربية، كشك( كانت
واتبع في التحليل . /كغل.س( 62القيمة المضاف ة من تصنيع البرغل، وبل غ ت ) واخفضها /كغل.س( 601)

، ومقارنة المتوسطات  One-Way ANOVAتحليل التباين  ، Regressionاالحصائي االنحدار 
Compare Means. باإلضافة إلى التحليل الوصفي . 

مدى و  دراسة وتقييم المواصفات الكيميائية والتصنيعية ألصناف البطاطا المدخلة إلى القطر -امنا  ث
تم تحليل ستة طرز من البطاطا المنتخبة من زراعة البذور الحقيقية والمزروعة في  :صالحيتها للتصنيع

ة بين للمادة الجاف محافظة طرطوس واجريت عليها االختبارات الكيميائية حيث تراوحت النسبة المئوية
 والبحث مستمر    6.5 -1.5وترواحت نسبة المواد الصلبة الكلية الذائبة بين  53.85-51.68
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 دراسة كيميائية لدبس العنب: –تاسعا  
الميكروبية لدبس العنب المصنع في عدة قرى في محافظة و الكيميائية  إلى دراسة الخصائصهدف البحث 

التصنيع  وتمت عملية .من القرى التالية )السهوة، عرمان، قنوات(العينات جمع تم العتباره حيث  السويداء
 واالختبارات الميكروبية الكيميائية بالطريقة التقليدية واجريت االختبارات 

 المادة الجافة % الرطوبة %
المواد الصلبة 
 رقم العينة السكر االحادي % السكر الكلي% الكلية الذائبة%

22.88 22.12 21.,2 63.2, 64.81 1 
25.49 2,.,1 62., ,6.,, 53.57 2 
25.33 2,.62 60.26 6,.82 62.5 3 
23.73 26.22 28.3, 6,.62 64 4 
24.7 2,.3 62.,, ,2.86 56.45 5 

23.08 26.92 60.,8 ,2.9, 57.69 6 
27.00 23 69.,8 ,0.2 56.45 7 
22.32 60 21.2, ,9.2, 58.3 8 
22.20 22.0 28.6, ,0.82 57.37 9 
27.23 22.22 62.26 ,2.86 55.26 10 
21.4 20.6 28.,0 ,0.33 57.06 11 

27.16 22.0, 62.62 ,9.6, 57.69 12 
21.35 20.6, 21.3, ,6.,2 56.45 13 
24.43 2,.,2 69.66 ,0.,9 57.06 14 
25.78 2,.22 68.68 ,,.0, 54.68 15 
27.01 22.99 69.44 ,,.61 54.68 16 
24.79 2,.21 69.48 ,,.0, 54.68 17 
22.92 22.80 70.70 57.06 56.54 18 

ى مقاربة لنسبة السكريات الكلية، مما يؤكد على ان معظم محتو كانت نسبة المواد الصلبة الذائبة ان نستنتج 
  وارتفاع في نسبة المادة الجاف هذا المنتج هو من سكر العنب )الغلوكوز(، مع نسبة بسيطة من األلياف

النتائج عدم تواجد الكروم والرصاص في جميع العينات اما الكادميوم فقد وجد على شكل آثار ضئيلة  وبينت
جدا اقل من الحد االدنى الوارد في المواصفة الخاصة بالحدود الدنيا للعناصر المعدنية القليلة في المنتجات 

                                                                     كانت جميع العينات مطابقة للحدود الجرثومية الخاصة بهاو الغذائية . 
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المعزولة  Pediococcusفي تحديد مورثة البديوسين المنتج من بكتيريا  PCRاستخدام تقنية -ا  عاشر 
 من بعض المنتجات المتخمرة. 

الختبارات الكيميائية اونفذت تم انجاز جزء من هذا البحث خالل النصف األول من العام الجاري     
تم استخدام صبغ غرام للكشف عن شكل السالالت تحت المجهر وتم إجراء اختبارات حيث  الحيوية

و دراسـة   Proskauer –( من الغلوكوزacetoineاألوكسيداز و تخمير الحليب و انتاج األسيتوئين )
( TSIكروز على بيئة ثالثي سكر الحديد )النشـاط المحـلل للـكازئيـن و تخميـر الغلوكـوز والالكتـوز والسـ

 كما في الجدول التالي: والحيوية نتائج االختبارات الكيميائية وكانت
 VP TSI تحليل الكازئين رقم الساللة

 مخمرة للسكريات الثالثة  + - 3
 مخمرة للسكريات الثالثة + - 5
 مخمرة للسكريات الثالثة  + - 0
 ة مخمرة للسكريات الثالث + - 1
 مخمرة للسكريات الثالثة  + - 7
 مخمرة للسكريات الثالثة  + - 6
 مخمرة للسكريات الثالثة  + - 5
 مخمرة للسكريات الثالثة  + - 8
 مخمرة للسكريات الثالثة  + - 9
 مخمرة للسكريات الثالثة  + - 30
 مخمرة للسكريات الثالثة  + - 33
 مخمرة للسكريات الثالثة  + - 35

 
جرى هذا العمل على مجموعة السالالت التي سبق عزلها من بعض األغذية المتخمرة اختبار التضاد:  -4

للتأكد من  ظواهر التضاد الناتج عنها تجاه مجموعة من البكتيريا الممرضة التي عزلت أيضا  من مواد 
ساعة على  24دراستها خالل غذائية سورية مصنعة بطريقة تقليدية، وذلك بإتباع تنقية على العزالت المراد 

وبعد سلسلة من م. ْ 4مرق مغذي، وذلك بعد التأكد من نقاوة الساللة المستخدمة، وتم حفظها في الدرجة 
 :على الشكل التاليكانت نتائج االختبار كما هو مبين  العمليات المعقدة 
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 Listeria التضاد مع  رقم الساللة
/+- 

 Staphالتضاد مع  قطر الهالة 
+/- 

 قطر الهالة

3 + 17 + 15 
5 + 17 + 15 
0 + 19 + 17 
1 + 17 + 19 
7 + 19 - - 
6 + 15 - - 
5 + 19 + 11 
8 + 13 - - 
9 + 19 - - 
30 + 19 - - 
33 + 13 - - 
35           + 27 - - 

 وال يزال البحث قيد البحث
 صنيع البرغل:تقييم جودة بعض أصناف القمح القاسي المعدة لت-الحادي عشر

هدف البحث الى دراسة الخواص الفيزيائية والكيميائية ألصناف القمح المدروسة ودراسة خصائص  
ميائية على واجريت االختبارات الفيزيائية والحسية والكي الجودة للبرغل الناتج وتحديد أفضل صنف للتصنيع.

  د فروقات معنوية عاليةوجو  االختبارات الكيميائيةوتبين والبرغل  ستة أصناف من القمح

 حجم الراسب )مل(
 فةقوة شد ا

لغلوتينلمعامالتا
 )س(

الغلوتين 
 البروتين% الرطب%

األلياف 
 % الرطوبة الرماد% الخام%

 لصا
 

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 
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 
0.076 
0.126 
*** 

0.2 
0.077 
0.173 
*** 

C.V% 
SD 
0.05LSD  
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 أهم المكونات الكيميائية للبرغل الناتج وجودة الجلوتين

 عيالوزن النو  األلياف الخام% البروتين% الرطوبة % الرماد% )مل( حجم الراسب
 كغ /ه ل

 الصفة
 المعامالت

19.6ab 1.17bc 9.76c 12.84b 2.17d 62.02b 1دوما 
17.3b 1.49a 9.25e 11.41c 2.74a 63.17ab حوراني 

19.3ab 1.41a 9.84b 11.83d 2.43b 64.47ab 3شام 
20.6a 1.12c 9.98a 13.54a 2.08e 66.53a 5شام 

19.6ab 1.12c 9.96a 13.38a 2.01e 65.77ab 7شام 
19.3ab 1.26b 9.42d 12.81b 2.36c 63.20ab 11بحوث 

2.6 
2.75 
1.23 

* 

3.8 
0.129 
0.058 

*** 

0.014 
0.2 

0.031 
*** 

0.086 
0.6 

0.191 
*** 

2.3 
0.057 
0.025 

*** 

1.74 
1.4 

3.88 
N.S 

C.V% 
SD 
0.05LSD  
 

 
 حلبالقيمة الغذائية لبذور وزيت الحبة السوداء المزروعة في محافظة  -الثاني عشر

تم الحصول على عينات متفرقة من بذور الحبة السوداء )صنف بلدي( المزروعة في محافظة حلب للموسم 
، يمكن تقسيم هذه العينات إلى مجموعتين رئيستين األولى هي بذور مزروعة زراعة  5031/5037الزراعي 

تي لتان تقعان في منطقمروية، أما الثانية فهي بذور مزروعة بعال  أخذت من منطقتي عفرين وبانص ال
االستقرار األولى والثانية على التوالي، ثم أجريت على عينات البذور المدروسة عمليات غربلة وتنقية يدوية 
للتخلص من الشوائب والمواد الغريبة، ثم أجريت عليها االختبارات الفيزيائية والكيميائية لتحديد مكوناتها 

م تفلم يتم عصر البذور لعدم توفر معصرة حلزونية على البارد لذلك، و  الغذائية، أما بالنسبة لتحاليل الزيت
تنفيذ هذا البحث في مخابر مركز البحوث العلمية الزراعية بحلب وقسم علوم األغذية بكلية الزراعية 

 ةتباين التركيب الكيميائي لبذور الحبة السوداء باختالف نوع الزراعة سواء أكانت بعلي وأظهرت النتائجبحلب.
( %01حظ ارتفاع نسبة الزيت في بذور الحبة السوداء المزروعة بشكل مروي )حوالي لو  أو مروية، كما

( وذلك مقارنة مع البذور المزروعة بعال ، وارتفاع نسبة األلياف الغذائية %37.7على حساب نسبة البروتين )
(، وبذلك نستطيع %9انية )حوالي في تركيب بذور الحبة السوداء المزروعة بعال  في منطقة االستقرار الث

رتفعة من على نسبة م ئهااستخدام هذه البذور كمكمالت علفية نظرا  الرتفاع نسبة األلياف فيها، واحتوا
ديد والزنك وصلت النسبة األكبر للحو العناصر المعدنية كالحديد والكالسيوم والزنك والمغنزيوم والمنغنيز، ، 

على التوالي، وكانت  PPM  )5070و 330و 038بشكل مروي لحوالي )والكالسيوم في البذور المزروعة 
، لم PPM 5531النسبة األكبر للمغنزيوم في البذور المزروعة بعال  في منطقة االستقرار األولى حوالي 
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يتأثر محتوى بذور الحبة السوداء من العناصر الغذائية والمعدنية المزروعة بعال  سواء أكان في منطقة 
األولى أو الثانية باستثناء نسبة األلياف الغذائية وعنصري الزنك والمغنزيوم.باالعتماد على النتائج  االستقرار

السابقة يمكن التوصل إلى ضرورة االهتمام بنوع الزراعة المطبقة على محصول الحبة السوداء وذلك تبعا  
دة اء الذي له فوائد طبية عديللغاية المرجوة منها، ففي حال كان الهدف هو استخالص زيت الحبة السود

يفضل أن تكون الزراعة مروية، أما في حالة زراعة البذور في منطقة االستقرار الثانية فيمكن توجيه هذه 
 البذور لصناعة األعالف.

دراسة تأثير موعد الزراعة على الخصائص الفينولوجية والكيميائية لزيت عدة طرز وراثية -الثالث عشر
 تم اخذ القراءات الفينولوجية لعينات عباد الشمس المدروسة زروعة في شمال سوريامن دوار الشمس الم

 -كغ/هـ Duska :5197 -كغ/هـPg5  :5001وبناء عليه تفوقت األصناف من حيث المردود )كغ/هـ( : 
Kazahova :5122  :كغ/هـ. بينما تفوقت األصناف التالية من حيث نسبة الزيتKazahova :44.2%- 

:Kasol  40%-  45.2: 20سخا%. 
 أثر التخزين على بعض الخصائص الفيزيائية والكيميائية لمادة السحلب-الرابع عشر

عينة من بودرة السحلب تمثل كافة مواقع االنتشار ومكان  59تم تقدير نسبة السكريات المختزلة وذلك  بأخذ 
غرى ، وتم تحليل العناصر الصالنمو وطرائق السلق واألحجام وتم حساب نسبة السكريات المختزلة فيها

(Fe,Zn,Mn,Mg( والعناصر الكبرى )N,P,K تم أخذ عينات تمثل المتغيرات السابقة الذكر مثل الحجم: )
ومكان النمو و.... الخ وتم هضمها حسب طريقة العمل المذكورة وجهزت المحاليل ألخذ قراءة العناصر 

 جهاز االمتصاص الذري( –مطياف اللهب  –ضوئي المعدنية باألجهزة المناسبة لكل منها )المطياف ال
الزيوت العطرية لبعض النباتات الطبية والعطرية في حفظ بعض و أثر المستخلصات -الخامس عشر

 منتجات األلبان والمخلالت.
تم الحصول على العينات النباتية قيد الدراسة )الزعتر والنعناع واكليل الجبل( حيث تم تنقيتها وتجفيفها وتم 

خالص الزيت العطري الطيار منها باستخدام جهاز كالفنجر الموضح في الصور التالية، وحفظت است
الزيوت الطيارة في أنابيب زجاجية عاتمة معقمة في البراد. وحاليا  سيتم تنفيذ الجزء الجرثومي من البحث، 

ي هذا البحث فوشراء وتحضير البيئات واألوساط الزراعية الخاصة بالجراثيم التي سيتم دراستها 
وذلك لمعرفة مدى تأثير الزيوت الطيارة  E.Coli, Lysteri, Bacillus Cereus, Salmonellaوهي:

المستخلصة من العينات النباتية على نمو هذه الجراثيم، وفي مرحلة الحقة سيتم دراسة مدى فعالية هذه 
 الزيوت في حفظ بعض أنواع األغذية كالمخلالت وبعض منتجات األلبان.
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 :قسم بحوث التقانات الحيوية -7-11
 : %90وبلغت نسبة التنفيذ  08 والمنفذة 10 أبحاث القسم المخططة

  أهم النتائج:
هدف الحفظ ب إكثار بعض أصول العنب المدخلة والمقاومة لحشرة الفيلوكسيرا بطرائق زراعة األنسجة النباتية -

  ية.الالأحيائ تجابة تلك األصول لإلجهاداتتقييم اسوالحصول على نباتات خالية من الفيروسات و 

، القبار بعض النباتات الطبية )الزعفران،الستيفيا( والرمان، حفظ وإكثار بعض النباتات بزراعة األنسجة ) -
 .(العناب

كثار وحفظ طرز السماق  - ا النتائج األولية للبحث م بينتالمنتشرة في الساحل السوري:  Rhuisتوصيف وا 
 ف المورفولوجي للطرز المدروسة وجود تباين واضح في بعض الصفات المورفولوجيةيلي: أظهر التوصي

للطرز المنتشرة في مواقع مختلفة سواء بمواصفات األوراق أو األزهار أو الثمار وهناك بعض الطرز ذات 
التحاليل  رتأظه اإلنتاجية المميزة نظرا  لحجم عناقيدها الثمرية الكبير مقارنة بطرز بعض المواقع األخرى.

الكيميائية لثمار الطرز المدروسة وجود تباين واضح في درجة الحموضة واللون العائد للصبغات الموجودة 
هناك تباين واضح في نجاح تجربة  .ضمن الثمار مع اإلشارة لوجود طرز مميزة جدا  في هذا المجال

ركيز يفي والربيعي أو قياسا  لتاإلكثار الخضري بالعقل )بعمر أكثر من سنة( سواء بين الموعدين الخر 
  هرمون التجذير المستخدم.

  .اإلكثار المخبري لبعض أنواع السحلب السوري بالطريقة التعايشية باستخدام الفطور الجذرية -
استخدام تقانات زراعة األنسجة والتطفير الكيميائي النتخاب طفرات متحملة للملوحة عند نباتات البطاطا  -

وهو من أصناف البطاطا الهولندية المعتمدة في سوريا  Marfonaدم الصنف ستخا :(Marfonaصنف )
كون متوسط الس –القشرة صفراء –العيون سطحية -ولكنه حساس للملوحة ويمتاز بما يلي: الدرنات كروية 

اإلنتاج متوسط إلى   -(330 -307متوسط التبكير بالنضج ) –(A, Y, Xمقاوم للفيروسات ) –إلى طويل
مدت المعايير الخضرية واإلنتاجية والبيوكيميائية كمعايير انتخابية لنباتات الجيل الخضري الثالث اعت .عال  

من خالل تعريضها لضغط ملحي عن طريق ريها بتراكيز مختلفة من كلوريد الصوديوم  M1V3الطافر
راكيز ملح لت( ميللي مول بشكل تدريجي وأسبوعيا . تباين عدد النباتات المتحملة 500،370،300،70،0)

الطعام والمتحصل عليها عن طريق االنتخاب، حيث تم الحصول على أكبر عدد من النباتات المتحملة 
مع كافة أزمنة الغمر بالمادة المطفرة  mM 50للملوحة من صنف البطاطا مارفونا الطافر عند المعاملة )

EMS 51( بلغ عددها ( طفرة، تالها المعاملةmM 10 حيث تم الحصول على مع كافة أزمنة ال ،)غمر
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طفرة بالمقارنة مع نباتات الشاهد غير الطافرة لألصناف المختبرة )مارفونا، فلوكا ، سبونتا( والتي تراوح  55
مع كافة أزمنة الغمر( أكبر عدد  mM 10( على التوالي. أعطت المعاملة )7،6،1عدد نباتاها المنتخبة )

نباتات( وبمتوسط  8ميللي مول بلغ ) 500حمل التركيز الملحي من النباتات التي أبدت استجابة جيدة لت
مع كافة أزمنة الغمر( أعلى  mM 00( غرام، بينما أعطت المعاملة )55.8 -05وزن للدرنة تراوح بين )

نباتات( وبمتوسط وزن للدرنة تراوح بين  7ميللي مول بلغ ) 300عدد من النباتات عند تركيز ملحي 
مع كافة أزمنة الغمر( أكبر عدد من النباتات  mM 50حين أعطت المعاملة ) ( غرام، في13.9-91.5)

( غرام على 57-18و  305.7 -77ميللي مول وبمتوسط وزن للدرنة تراوح بين ) 300،70عند تركيزي 
ميللي مول وبمتوسط  70التوالي. في حين أعطى صنف مارفونا الشاهد )غير الطافر( نباتين عند التركيز 

 Flouka( غرام، وتم الحصول على أعلى عدد من النباتات لدى صنف 63-78.7تراوح بين )وزن درنة 
( غرام على التوالي، 61-57، 59-66ميللي مول وبمتوسط وزن درنة تراوح بين ) 500،70عند تركيزي 

ميللي مول وبمتوسط وزن  70أعلى عدد من النباتات عند تركيز ملحي  Spuntaبينما أعطى الصنف 
( غرام، وفي الوقت نفسه لم نحصل على أي نباتات أبدت استجابة جيدة لتحمل 87،75راوح بين )درنة ت

(. اعتمدت المعايير (Marfona ,Spuntaميللي مول من نباتات الشاهد  500، 370الملح عند تركيزي 
 س الطافر مالخضرية واإلنتاجية والبيوكيميائية والفسيولوجية كمعايير انتخابية في الجيل الخضري الخا

M1V5 من خالل تعريض النباتات لضغط ملحي مباشر بتراكيز مختلفة من كلوريد الصوديوم.
( ميللي مول؛ بهدف عزل وانتخاب االنسال الخضرية التي ابدت استجابة جيدة 500،370،300،70،0)

فونا ا مار تم الحصول على أكبر عدد من النباتات المتحملة للملوحة من صنف البطاطو لتحمل الملوحة. 
طفرات  30( بلغ عددها EMSبالمادة المطفرة مع كافة أزمنة الغمر  mM  10الطافر عند المعاملة )

، تالها المعاملة (4T2P31, 4T3P2, P6, P12, P14, P40, P42, P47, 4T4P11, P13)هي
(mM 50  كما تم الحصول على ،)2طفرات هي ) 8مع كافة أزمنة الغمرT2P11, P55, 2T3P10, 

P27, P28, 2T4P13, P49, P52( وطفرتين )3T2P35, 3T4P46( عند المعاملة )mM 00  مع
ساعات( بالمقارنة مع نباتات الشاهد غير الطافرة لألصناف المختبرة. تم كسر سكون  5،0زمن غمر 

 باستخدام حمض الجبرلين تركيز M1V5درنات األنسال المنتخبة من الجيل الخضري الخامس الطافر
mg/l300 محطة صنوبر جبله. تم إجراء اختبارات  -دة ساعة، وزرعت ضمن مركز بحوث الالذقيةم

 .إضافية في الحقل الختبار الصفات الزراعية األخرى قبل أن يتم اعتمادها في اإلنتاج على نطاق واسع
فات المدروسة، صكما تم تقييم النباتات المنتخبة وآبائها في األجيال الالحقة؛ للتأكد من الثباتية الوراثية لل
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باستخدام مؤشرات بيوكيميائية ومؤشرات جزيئية. ويتم متابعة إكثار االنسال المنتخبة من جيل الطفرة 
 الخامس، والتي أبدت استجابة جيدة لتحمل الملوحة وحفظها.

أثر الرش بالعناصر الغذائية وحمض الجبرليك ألشجار بعض أصول الحمضيات في إنبات بذورها وزيادة  -
حيويتها: ُأجريت الدراسة على أشجار األصل البرتقال ثالثي األوراق في محطة بحوث سيانو حيث تم  فترة 

معا ، إضافة الى الشاهد  ، ُكال  على حده، أو3GAرش األشجار بالعناصر الغذائية، وبحمض الجبريليك 
دف زيادة ية بذوره، بهمن دون رش وتم  اختبار معامالت مختلفة لتخزين البذور: لدراسة تأثيرها على حيو 

معاملة  -فترة حيويتها ألطول فترة ممكنة، حيث تم  تخزين البذور لمدة ثالثة أشهر وفقا  ألربع معامالت: أ
معاملة تخزين البذور في العصير على درجة  -ب ْم. 1تخزين البذور في الثمار على درجة حرارة البراد +

معاملة تخزين البذور على درجة  -د لى درجة حرارة المخبر.معاملة تخزين البذور ع -ج ْم.1حرارة البراد+
ْم. أعطت جميع معامالت الرش نتائج إيجابية عند الزراعة بعد الجني واالستخراج مباشرة، 1حرارة البراد+

مقارنة مع معاملة الشاهد، في حين أعطت معاملة تخزين البذور ضمن الثمرة أعلى نسبة إنبات في جميع 
وذلك بعد ثالثة أشهر من التخزين، وتفوقت معنويا  معاملة رش العناصر الغذائية عند  ،معامالت الرش

التخزين في الثمار على باقي المعامالت عدا معاملة الخلطة، وقد تراجعت حيوية البذور بشكل كبير في 
ة تخزين البذور ْم. بينما انعدم اإلنبات في معامل1جميع المعامالت عند تخزين البذور بدرجة حرارة البراد +

 في العصير، وفي معاملة تخزين البذور بدرجة حرارة المخبر.
نية للتكاثر الخضري تم  وضع تق: تأثير الخزعة النباتية والتوافقات الهرمونية المختلفة في إكثار نبات الكاكي -

 %51س، كما تم  تحديد أفضل طريقة للتعقيم السطحي هي استخدام كلوركHachyiaالدقيق للكاكي صنف 
ل إلى أفضل معدل إكثار في وسط  02لمدة  بتركيز  BAوالبنزيل أدانين  MS 1/2دقيقة. كما تم  التوص 
بتركيز  IBAالمحتوي على اإلندولبيوترك أسيد MS 1/2ميكرو مول/ ل، وكان أفضل وسط للتجذير هو 7.7

اتات إلى البيت الزجاجي عند نقل النب %70ميكرو مول، وتم  الحصول على نسبة أقلمة عالية بلغت  4.92
  سم بعد  شهرين من النقل للبيت الزجاجي. 05حيث نمت ووصل طولها إلى 

دراسة جودة أنواع اللحوم ومنتجاتها الحليب و  منتجات من العديد تصنيع في المستخدمة الحليب أنواع تحديد -
 الكشف عن الخلط فيها باستخدام التقانات الحيوية.و 

 بين أصناف الزيتون البرية والمزروعة في سورية باستخدام التقانات الحيوية والتوصيفدارسة القرابة الوراثية  -
وتحديد مواقع مرتبطة مع صفة  الجزيئي ألصناف الزيتون المتحملة لإلصابة بمرض عين الطاووس

 .المقاومة
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الشعير،  لقمح،االوراثي لسالالت واصناف بعض النباتات والمحاصيل )المورفولوجي و التقييم والتوصيف  -
 ( باستخدامالمحلية والمدخلة ، أصول وأصناف األجاص، الرمانالقطن، الحمص البري، العنب السلطي

دراسة و  لحصول على سالالت متحملة لإلجهادات اإلحيائية والالإحيائيةلتقانات البيولوجية الجزيئية، سواء 
 ة.لتنوع الوراثي عند النباتات المدروس، أو لدراسة اارتباط المواقع الوراثية بالصفات الحقلية المرغوبة

 Hydroponicتقييم تحمل أنماط وراثية لسالالت من القمح للملوحة في طور البادرة في نظام الزراعة المائية  -
 .باستخدام المؤشرات الشكلية والجزيئية

 بعض دتحديو  الجزيئية الواسمات باستخدام القمح على األصفر الصدأ لمرض المقاومة لصفة االنتخاب -
 .القاسي القمح في األوراق لصدأ المقاومة بمورثات المرتبطة الجزيئية المؤشرات

بغ والبحث على محصول الت دراسة مصلية وجزيئية ألهم المسببات الفيروسية ألعراض التشوه والموزاييك -
 .عن مورثات المقاومة

 .س اللبنانيدراسة وبائية وجزيئية لفطر صدأ الساق األسود وعالقته بنبات البربري -
دراسة العوامل المؤثرة على ظاهرة عدم التوافق الطبيعي )الذاتي والخلطي( في بعض أصناف اللوز والكشف  -

 .المسؤولة عنها S-slleleعن مواقع 
 .الجزيئيةت مؤشراال باستخدام السوري لمعزوا األبقار العكشيةلكل من ي جزيئيالتقييم والتوصيف ال -
 التقانات باستخدام الخضار طريق عن المنتقلة والفيروسية رثوميةالج الممرضات بعض عن الكشف -

-Listeria monocytogenesتم الحصول على بعض العزالت من البكتيريا المراد دراستها ) :الجزيئية
Salmonella spp.  ونوع غير محدد من الـE.Coli وزرعت على وسط األغار المغذي لمدة يومين )

ليتم  38ºCالسائل لمدة يومين على درجة حرارة  LBذلك نميت على وسط  وبعد 38ºCعلى درجة حرارة 
 Listeriaاستخالص حمضها النووي بالطريقة الكيميائية إحداها خاصة بالبكتيريا إيجابية الغرام )

monocytogenes( وأخرى بسلبية الغرام )Salmonella spp.- E.Coli وتم عمل مكاثرة للحمض )
وبينت النتائج أن  1.5Xعلى جل األغاروز تركيز  PCRم ترحيل نتائج الـ ، تالنووي ببادئات متخصصة

البادئة المتخصصة بالسالمونيال قد أعطت نتائج إيجابية مع السالمونيال وااليشريكية القولونية فيما لم تعطي 
ادئات وعزالت بالبادئات األخرى نتائج إيجابية مع باقي البكتيريا وسيتم تأكيد النتيجة السابقة باستخدام 

 بكتيرية أخرى.
 إنتاج الغاز الحيوي )الميثان( من التخمر المشترك لخالئط من الذرة البيضاء السكرية والمخلفات الحيوانية -

 )مشروع بحثي(.
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كمي التقدير النوعي والاستمرار الكشف عن المنتجات المعدلة وراثيا  من منتجات في االسواق المحلية و 
ثيا  عملية مراقبة دخول النباتات المعدلة وراإذ أن  لة وراثيا  باستخدام طرائق متنوعةلبعض تلك المواد المعد

إلى القطر تتطلب عملية تطوير علمي وتقني للبنى التحتية لتكون قادرة على كشف وجود النباتات المعدلة 
ألنظمة والتشريعات نين واوراثيا  وتحديد نسبتها في العينات المختبرة لمعرفة مدى توافقها وانسجامها مع القوا

بنة لعمل قسم التقانات الحيوية في هذا المجال د الموجودة في القطر التي تحكم وتنظم هذه العملية، ويع
أساسية لبناء القدرات في مجال الكشف عن المواد المعدلة وراثيا  بغية تطبيق القوانين والتشريعات الناظمة 

ي الذي صدر من أجل حماية التنوع الحيوي في سوريا ومراقبة ذات العالقة وخاصة قانون األمان الحيو 
المنتجات المستوردة والتأكد من أنها غير معدلة وراثيا  والحفاظ على صحة اإلنسان والبيئة من اآلثار 

 المحتملة للكائنات المعدلة وراثيا .
 
 المجلة السورية للبحوث العلمية الزراعية: -2-00
خارجي،  بحث (38)، منها بحث( 69) 5036للمجلة حتى نهاية عام  ةردالوااألبحاث مجموع بلغ  -

 :(3) يمكن توضيحها بالجدول ،( بحث35ومجموع األبحاث المرفوضة )
 .2111. األبحاث الواردة للمجلة خالل العام 1الجدول 

 األبحاث التي رفضت األبحاث الخارجية الدولية األبحاث الواردة للمجلة البيان

 07 01 29 7102العام 

  

 :عددين 5036حتى نهاية العام صدر للمجلة -
 ، ضم ثالثة وعشرون بحثاُ، وز عت كما يلي:5036للعام حزيران/ يونيو ( 3( العدد )0المجلد ) .3

 .2111( للعام 1(، العدد)3. أبحاث المجلد )3الجدول 
 بستنة االختصاص

تقانات 

 حيويّة

تكنولوجيا 

 األغذية

ثروة 

 حيوانيّة

دراسات 

 تصاديّةاق
 محاصيل

موارد 

 طبيعيّة
 المجموع وقاية

األبحاث المنشورة في 

 7102-0العدد-3المجلد
6 - 0 1 1 1 1 2 23 

، ضم ثالثة وعشرون بحثاُ، وز عت على 5036للعام كانون األول/ديسسيمبر ( 5( العدد )0المجلد ) .5
 الشكل التالي:

 .2111( للعام 2(، العدد)3. أبحاث المجلد )4الجدول 
 بستنة ختصاصاال

تقانات 

 حيويّة

تكنولوجيا 

 األغذية

ثروة 

 حيوانيّة

دراسات 

 اقتصاديّة
 محاصيل

موارد 

 طبيعيّة
 المجموع وقاية

األبحاث المنشورة في 

 7102-7العدد-3المجلد
6 0 0 1 1 1 1 - 73 

 

  :مشاركات الباحثين من الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية -
باحثين من الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية في النشر بالمجلة حسب يمكن تلخيص مشاركات ال

 :5036خالل العام  اإلدارات واألقسام
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 حسب اإلدارات واألقسام 2111. مشاركات الباحثين في هيئة البحوث للعام 5الجدول 
 بستنة االختصاص

تقانات 

 حيويّة

تكنولوجيا 

 األغذية

ثروة 

 حيوانيّة

دراسات 

 ةاقتصاديّ
 محاصيل

موارد 

 طبيعيّة
 وقاية

أصول 

 وراثية
 المجموع

 77 0 0 2 1 1 0 6 0 1 اإلدارة أو القسم

الباحثين من الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية في النشر بالمجلة حسب كما يمكن تلخيص مشاركات 
 المراكز كما في الجدول:

 حسب المراكز 2111. مشاركات الباحثين في هيئة البحوث للعام 1الجدول 
 م

 االختصاص

 المركز
 بستنة

تقانات 

 حيويّة

تكنولوجيا 

 األغذية

ثروة 

 حيوانيّة

دراسات 

 اقتصاديّة
 محاصيل

موارد 

 طبيعيّة
 المجموع وقاية

 0 0 - - - - - - - ريف دمشق 0

 1 - - - - - - - - القنيطرة 7

 1 - - - - - - - - درعا 3

 4 - - - 6 - - 0 0 السويداء 4

 0 - - - 0 - - - - حمص 5

 5 0 6 - - 6 - - - حماه 2

 0 - - - 0 - - - - السلمية 2

 1 - - - - - - - - الغاب 8

 4 - - 0 - - 6 - 0 حلب 3

 0 - 0 - - - - - - القامشلي 01

 4 1 - - - - - - 0 الالذقية 00

 1 - - - - - - - - طرطوس 07

 70 5 3 0 4 7 7 0 3 المجموع

 
 المشاركة من خارج هيئة البحوث محليا  ودوليا : الجهات-

  2111. مشاركات الباحثين من خارج هيئة البحوث محليا  ودوليا  للعام 11الجدول 
 بستنة االختصاص

تقانات 

 حيويّة

تكنولوجيا 

 األغذية

ثروة 

 حيوانيّة

دراسات 

 اقتصاديّة
 محاصيل

موارد 

 طبيعيّة
 المجموع وقاية

كلية علوم األغذية 

 زراعة  /اإلماراتوال
- - - - 0 - - - 0 

 7 - - - 6 - - - - جامعة الخرطوم/السودان

 7 - - - - 6 - - - جامعة النيلين/السودان

 0  - - - 0 - - - جامعة أم درمان/السودان

 0 0 - -  - - - - جامعة البصرة/العراق

 0 - - - - - 0 - - جامعة األنبار/العراق

 0 - - 0 - - - - - قوزارة الزراعة/العرا

 7 - 6 - - - - - - جامعة طرابلس/ليبيا

 0 - - - - - 0 - - جامعة سبها/ليبيا

الهيئة العامة للبحوث 

 واإلرشاد الزراعي/اليمن
0 - - 6 - 0 6 - 2 

 0 - - 0 - - - - - جامعة آزاد/إيران

 0 - 0 - - - - - - هيئة الطاقة الذرية

 0 0 - - - - - - - هيئة التقانات الحيوية

 0 - - 0 - - - - - هيئة االستشعار عن بعد

وزارة التموين والتجارة 

 الداخلية
- - - - 0 - - - 0 

المرسسة العامة إلكثار 

 البذار
- - - - - - - 0 0 

 0 - - 0 - - - - - كلية الزراعة/جامعة حلب

كلية الزراعة/جامعة 

 تشرين
- - 0 - - - - - 0 

 72 1 1 1 1 1 1 1 0 المجموع
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 :2111ة خالل العام مة للمجلّ عدد البحوث المسلّ 

 2111. توزيع األبحاث المسلمة للمجلة خالل العام 22الجدول 
 عدد األبحاث الشهر

 2 كانون الثاني

 5 شباط

 5 آذار

 3 نيسان

 2 أيار

 4 حزيران

 8 تموز

 3 آب

 4 أيلول

 5 تشرين األول

 5 تشرين الثاني

 3 ألولكانون ا

 23 المجموع

 588 المتوسط

 

 

 
 

 2111. توزيع األبحاث المسلمة للمجلة خالل العام 2الشكل 
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 قسم نقل التقانة: -7-12
واقع إنتاج الشعير في محافظة السويداء وأثر تطبيق المعامالت الزراعية تم تنفيذ بحث بعنوان:  -

تنفيذ عدة أهداف اعتمادا  على البيانات األولية تضمن البحث : في تحسين إنتاجية الدونم الموصى بها
مشاهدة من مزارعي الشعير غطت المناطق اإلدارية الثالث  355المأخوذة من دراسة ميدانية تكونت من 

 في محافظة السويداء .
الهدف األول دراسة واقع زراعة محصول الشعير في محافظة السويداء : استخدمت الدراسة أساليب  – 3

اإلحصائي الوصفي والكمي ، باإلضافة إلى تقدير مؤشرات الربحية المالية ، وبينت النتائج أن التحليل 
، وتبين وجود تأثير معنوي لمنطقة  % 09.53تكلفة الحصاد تمثل التكلفة األعلى من تكاليف اإلنتاج بنسبة 

 ت اإلشارة الموجبة لمتوسطاالستقرار ، لون التربة ، الدورة الزراعية ، ونمط الزراعة على اإلنتاج ، ودل
صافي الدخل ، أربحية الليرة المستثمرة ، هامش الربح ونسبة العائد إلى االيرادات على إيجابية الربح في 

،  % 7.78،  % 7.93ل . س / دونم ،  593.55تلك المشاريع على مستوى العينة ، والتي بلغت نحو 
،  0.91عن الواحد الصحيح والتي قدرت بنحو على الترتيب ، ويدل انخفاض نسبة التشغيل  % 6.36

على جدوى هذه المشاريع بشكل  3.03وارتفاع نسبة االيرادات إلى التكاليف عن الواحد ، والتي قدرت بنحو 
عام ، ولكن بشكل ضعيف ومتدني جدا  ، وأوصت الدراسة بضرورة توعية المزارعين بأهمية تحليل الترب ، 

ات الزراعية وتعميمه ، والتي يدخل فيها محصول الشعير حسب المعدل والعمل على تصميم دليل للدور 
المطري الفعلي وتعميمه على المزارعين ، وتكثيف تطبيق البحوث الزراعية ، والمختصة بدراسة واقع زراعة 
المحاصيل الحبية بشكل عام ، ومحصول الشعير بشكل خاص في محافظة السويداء ، وألكثر من موسم 

 واحد .
لهدف الثاني تحديد الحجوم االقتصادية إلنتاج الشعير ، والتعرف إلى مدى اقتراب تلك الحجوم من ا – 5

:  5037نظائرها الفعلية ، وذلك حسب مناطق االستقرار ) الثانية والثالثة ( في محافظة السويداء للموسم 
إلنتاج باستخدام دوال تكاليف ا تم استخدام بعض المقاييس اإلحصائية كتحليل التباين وحيد االتجاه ، وتقدير

بعض نماذج االقتصاد القياسي ، وأظهرت النتائج تدني إنتاجية محصول الشعير في كال المنطقتين ، 
وابتعاد مزارعي الشعير عن اإلنتاج االقتصادي ، ودلت قيمة مرونة التكاليف والتي انخفضت عن الواحد 

ي االستقرار األولى والثانية على الترتيب ، على في منطقت 0.366،  0.08الصحيح ، حيث قدرت بنحو 
أن اإلنتاج يتم في المرحلة اإلنتاجية األولى وهذا بالتالي يؤكد على توفر اإلمكانية الستثمار الموارد المتاحة 
بكفاءة اقتصادية أكبر ، وأوصت الدراسة إلى تكثيف الجهود الستنباط أصناف شعير محسنة تناسب 

وفقا  للمناطق المطرية المختلفة ، واعتماد المنهج التشاركي بين المزارعين والمحطات الزراعات البعلية ، 
 البحثية العلمية لمواكبة النتائج الميدانية خطوة بخطوة .

الهدف الثالث تحديد أهم مالمح التفاعل بين اإلرشاد الزراعي ومزارعي محصول الشعير في محافظة  – 0
،  % 73.51جة التفاعل الضعيفة هي ذات النسبة األعلى بما تمثله نحو السويداء : بينت الدراسة أن در 
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 0.03، ووجود عالقة معنوية وموجبة عند مستوى معنوية  % 00.50يليها درجة التفاعل المتوسطة بنسبة 
بين درجة التفاعل المشترك بين المزارعين واإلرشاد وكال   من : وجود وحدة إرشادية في القرية ، االنتساب 

مع متغير  0.07لى جمعية ، عمر المزارع ، سنوات الخبرة الزراعية ، وعالقة معنوية موجبة على مستوى إ
المهنة الرئيسة للمزارع إن كانت زراعة أم ال ، ومن ثم تم الوقوف على أهم المشكالت والحلول التي تواجه 

ا عي ، والتي كان على رأسهزراعة هذا المحصول من وجهة نظر المزارعين بتطبيق مقياس ليكارت الربا
 ارتفاع أسعار األجور العاملة ، وارتفاع أسعار المحروقات والوقود .

على الموافقة النهائية للنشر بما يخص الهدفين األول والثاني في مجالت  تم الحصولمخرجات البحث : 
ي الندوة ى المشاركة فعلمية محكمة ، ويتم التحضير حاليا  لنشر مقال يغطي الهدف الثالث ، باإلضافة إل

 . 5036/  7/  7التي نفذت بتاريخ  العلمية الثانية حول المشاكل الزراعية في محافظة السويداء
 إطالق ذكور الماعز المحسنة لدى مربي الماعز في محافظة السويداءكما يتم تنفيذ بحث بعنوان: -

 :كنقل تطبيقي للتقانات الحديثة
 أهداف البحث :

تربية الماعز في المحافظة ودراسة مدى وصول نتائج البحوث للمربين ومدى تبنيها من تحديد واقع  – 0
قبلهم : تم جمع البيانات األولية من مربي الماعز في المحافظة من استمارات صممت لتحديد واقع تربية 

 . تالماعز ، وغطت عينة المربين مناطق تربية الماعز في المحافظة ، ويتم حاليا  تبويب البيانا
إطالق عدة ذكور ماعز محسنة عند المربين ومتابعتها : تم إقناع أحد المربين باقتناء ذكرين اشتراهما  – 6

ولكن لم يتم ادخالهما في عملية التلقيح  6102المربي من المحطة ، وتم متابعة حالة الذكرين خالل موسم 
يح سيتم إدخال الذكرين في موسم التلقبسبب عدم قدرتهما على التكيف مع الواقع الجديد عند المربي ، 

 .المقبل وسيتم متابعة البحث
مدى تبني المزارعين للتوصيات اإلرشادية وتعليمات البحث باإلضافة إلى استمرار تنفيذ بحث بعنوان: -

 قمح / بحث مستمر –إلنتاج / قطن االعلمي ودراسة كفاءة استخدام مستلزمات 
مارة بعد اختبارها على مجموعة من المزارعين خالل النصف األول تم إجراء بعض التعديالت على االست

 .6101لعام 
 / استمارة وقد تم تنفيذها. 121عدد االستمارات المقترحة / 

تم االنتهاء من استكمال البيانات وتدقيق االستمارات، كما تم تنزيل البيانات على الحاسوب وسيتم تحليل 
 النتائج الحقا .

/ استمارة موزعة على عدد من القرى التابعة للوحدات اإلرشادية في دوائر  121تم ملئ / النتائج األولية: 
زراعة / رأس العين وأبو راسين والدرباسية / العائدة لمنطقة رأس العين وتم إجراء تحليل عينات ترابية / 

/ قرية تابعة لـ  017/ مزارع والتي أخذت من /   071كربونات / عائدة لـ /  –ملوحة  –آزوت  –فوسفور 
 / وحدة إرشادية في منطقة رأس العين . 60/ 
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 في محافظتي طرطوس والالذقية مدى تبني مزارعي الحمضياتبحث:  -
 / بحث مستمر لمعدالت السماد المنصوح بها من قبل البحوث العلمية الزراعية

دخالها على برنامج اإلكسل والبدء بتحليلها إحصائيا  .  تم جمع البيانات وا 
 والتغذية / بحث مستمر تبني مربي األبقار لتقانات األعالفبحث: -

دخالها على برنامج اإلكسل والبدء بتحليلها إحصائيا    تم جمع البيانات في محافظة السويداء وا 
 : 7102في عام  إجمالي النشاطات المنفذة - 2

 إدارة بحوث /   م
 مركز بحوث

يوم 
 حقلي

ندوة 
 إرشادية

دورة 
 تدريبية

ة ورش
 عمل

نشرات 
 إرشادية

من 
 الخطة

من خارج 
 الخطة

 المجموع

 27 1 27 0 7 5 9 6 البستنة 0
 6 1 6 0 0 0 0 5 القطن 7
 2 1 2 0 0 0 0 5 الثروة الحيوانية 3
 2 1 2 0 3 0 0 3 المحاصيل 4
 1 1 1 0 0 0 0 0 وقاية النبات 5
 1 1 1 0 0 0 0 0 الموارد الطبيعية 2
 19 1 16 0 0 3 38 0 حماه  2
 13 1 13 0 0 0 30 0 طرطوس 8
 15 3 12 0 6 0 8 3 حلب 3
 1 2 4 0 0 0 0 0 القامشلي  01
 6 1 6 0 0 0 6 5 الرقة 00
 16 1 12 3 0 0 35 5 السويداء 07
 15 1 15 0 0 0 9 6 حمص 03
 3 1 3 0 0 0 3 5 القنيطرة 04
 11 1 11 0 0 3 8 5 درعا 05
 7 2 5 0 0 0 0 1 السلمية 02
 12 1 12 0 0 0 30 5 الغاب  02
 25 1 25 0 0 1 9 9 الالذقية 08
 1 1 1 0 0 0 0 0 دير الزور 03
 1 1 1 0 0 0 3 0 جوسية الخراب 71
 2 1 2 0 0 0 0 5 ريف دمشق 70

 مجموع المنفذ من الخطة وخارج الخطة البيان
085 04 033 

50 003 02 08 0 
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  :7102 لمقترحة والمنفذة ونسبة التنفيذإجمالي النشاطات الخاصة ا

 إدارة بحوث /    مسلسل
 مركز بحوث

النشاطات 
 المقترحة

النشاطات 
 المنفذة

نسبة التنفيذ  
% 

من خارج 
 الخطة

 0 77 55 07 البستنة 0
 0 11 8 50 القطن 6
 0 01 5 37 الثروة الحيوانية 1
 0 011 5 5 المحاصيل 1
 0 1 0 3 وقاية النبات 1
 0 1 0 3 لموارد الطبيعيةا 2
 3 011 38 38 حماه  7
 0 011 30 30 طرطوس 1
 0 011 35 35 حلب 9

 5 11 1 35 القامشلي  01
 0 011 8 8 الرقة 00
 6 27 35 38 السويداء 06
 0 011 37 37 حمص 01
 0 21 0 7 القنيطرة 01
 0 11 36 39 درعا 01
 5 11 7 6 السلمية 02
 0 96 35 30 الغاب  07
 0 10 57 03 الالذقية 01
 0 1 0 39 دير الزور 09
 0 11 3 5 جوسية الخراب 61
 0 011 5 5 ريف دمشق 60

 01 29 011 627 المجموع
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 :7102 إجمالي النشاطات المشتركة مع اإلرشاد الزراعي المنفذة

يوم  مركز بحوث م
 حقلي

ندوة 
 إرشادية

دورة 
 تدريبية

ورشة 
 عمل

من 
 الخطة

رج من خا
 الخطة

 المجموع

 2 1 2 1 1 7 4 مركز بحوث القامشلي 0

 7 7 1 1 7 1 1 مركز بحوث الحسكة 7

 0 0 1 1 1 1 0 مركز بحوث الغاب 3

 02 1 02 0 1 01 5 مركز بحوث السويداء 4

 المجموع
 مجموع المنفذ من الخطة وخارج الخطة

77 3 75 
01 07 7 0 

 
 :7102ترحة والمنفذة ونسبة التنفيذ إجمالي النشاطات المشتركة المق

 م
 مركز بحوث /
 إدارة بحوث

النشاطات 
 المقترحة

النشاطات 
 المنفذة

نسبة التنفيذ  
% 

من خارج 
 الخطة

 1 42 2 13 مركز بحوث القامشلي 0
 7 1 1 3 مركز بحوث الحسكة 7
 0 1 1 1 مركز بحوث الغاب 3
 1 84 02 19 مركز بحوث السويداء 4

 3 23 77 35 المجموع
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 المشاريع البحثية المنفذة في الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية: ثامنا :
 أكساد:-التعاون مع المركز العربي لدراسات المناطق الجافة واألراضي القاحلة -1
ربي عفي إطار اتفاقية التعاون العلمي والفني بين الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية والمركز ال -

لدراسات المناطق الجافة واألراضي القاحلة في إطار البرنامج الوطني لتحسين إنتاجية أغنام العواس 
وتوزيع الكباش المحسنة  selection بم، في مجال التحسين الوراثي لألغنام باالنتخا5001عام 

المركز ووزارة  نعلى المربين لتحسين مستوى دخلهم ومعيشتهم، وذلك استنادا  للتعاون المتبادل بي
الزراعة واإلصالح الزراعي بتنفيذ مشروع للتحسين الوراثي ألغنام العواس بالتعاون مع الجهات 

م، 3950المختصة في كل من جمهورية العراق والمملكة األردنية الهاشمية والجمهورية اللبنانية عام 
 :موعة  من النقاط في هذا المجالفقد كانت األولويات إلدارة بحوث الثروة الحيوانية ُمعتمدة على مج

سلمية، كريم لتربية األغنام والمراعي بال )مرجتم  العمل في برامج التحسين الوراثي بداية  في مراكز  -3
ا   ومركز وادي العزيب بحماه والشوال بدير الزور وقصر الحالبات بِّتدمر( والتي لعبت دورا  هام 

-5035لخدمة للظروف األمنية بالسنوات السابقة )كمحطات حقلية، وبعد خروج الكثير منها من ا
 م( فقد تم التركيز واالهتمام على محطة بحوث مرج كريم بالسلمية.5037

باالعتماد على مشروع وبرنامج التحسين الوراثي ألغنام العواس في مركز بحوث مرج كريم لتربية   -5
كغ إلى  358لكلي في قطيع النواة من األغنام والمراعي بالسلمية في زيادة إنتاج النعجة من الحليب ا

م. أيضا  زيادة نسبة التوائم في قطيع النواة إلنتاج اللحم 5005يوما  في عام  316كغ خالل  500
 ، أيضا  زيادة متوسطات أوزان ومعدالت أوزان ومعدالت نمو الحمالن.%17إلى  30من 

ي والمشاريع وشبكات المربين ف تم توزيع آالف كباش العواس المحسنة على مراكز تربية األغنام -0
 سورية وعدة أقطار الدول العربية.

ساهم بصورة  األخيرين( )العقدينإن تنفيذ المشروع الخاص بالتحسين الوراثي عبر السنوات الماضية  -1
كبيرة في زيادة متوسط اإلنتاجية لقطعان األغنام وتأمين الكباش المحسنة وزيادة طاقة إنتاج الكباش 

 عواس المحسنة وتوزيعها على المربين.والنعاج ال
تم تنفيذ العديد من النشاطات العلمية من أبحاث ودورات تدريبية ونشاطات نقل التقانة ونشرات علمية  -7

وغيرها في مجال تفعيل ودعم أهداف مشروع التحسين الوراثي ألغنام العواس، وبالتالي رفع القدرات 
 في إنتاج األغنام العواس. واإلرشاد للمربينالعلمية والتدريبية للعاملين الفنيين 

لمناقشة  56/5/5037أكساد بتاريخ وقد تم عقد اجتماع بين الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية و 
 بنود االتفاقيات ومذكرات التفاهم الخاصة بالثروة الحيوانية، وقد تم تقديم مجموعة من المقترحات:

كل طرف )د. منصور محمد أحمد من الهيئة العامة للبحوث العلمية تحديد منسق علمي لالتفاقية من  -
 الزراعية( بهدف تنسيق فعاليات ونشاطات المشروع كاملة من كال الطرفين.

قرار الخطة السنوية ألنشطة المشروع  - تشكيل لجنة متابعة من الفنيين المتميزين من الجهتين لدراسة وا 
 سنوات. 7لنهائي كل وتقديم تقارير مرحلية سنوية والتقرير ا
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وضع خطط مستقبلية تتضمن عدة محاور منها نتائج التحسين الوراثي للمراحل السابقة، ودور التقانات  -
الحديثة التناسلية والصحية والتغذوية في التحسين الوراثي، واستخدام المخلفات في تغذية األغنام 

وصيف الجزيئية والبصمة الوراثية في توتحديد احتياجاتها الغذائية، واستخدام تقانات البيولوجية 
 السالالت المحلية، ونشر التراكيب الوراثية المحسنة عن طريق تفعيل شبكة مربي األغنام العواس.  

تمديد مذكرتي التفاهم في مجالي تحسين الماعز الشامي وتطوير إنتاج اإلبل ضمن إطار التنمية  -
 ية. الُمستدامة للمناطق الجافة وشبه الجافة في سور 

في إطار اتفاقية التعاون العلمي والفني بين الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية والمركز العربي لدراسات و 
المناطق الجافة واألراضي القاحلة في إطار البرنامج الوطني لتحسين إنتاجية أغنام العواس والماعز الشامي واإلبل 

ــاطات أهم فيما يلي عام في مجال التقييم والتحسين الوراثي لها.  م:5036المشتركة للعام  العلمية النشــ
 جافةال المناطق لدراسات العربي والمركز إدارة بحوث الثروة الحيوانية  بين المشتركة العلمية النشــــاطات أهم (: 30الجدول)  

 القاحلة واألراضي
وراإشراف علمي  للبحث العلمي حول  .ثية في إنتاج الحليب الماعز الشامي باستخدام نموذجين للتحليلدراسة تأثير بعض العوامل الال   

إشراف علمي  للبحث  التقييم بمعامالت التصحيح لبعض العوامل غير الوراثية لصفتي  إنتاج الحليب وأوزان المواليد للماعز الشامي.
 العلمي 

.الدليل االنتخابي لصفات الوزن عند مواليد الماعز الشامي حولللبحث العلمي حول  إشراف علمي    
العالقات الوراثية والمظهرية بين وزن الميالد ومعدالت النمو والوزن التسويقي عند القطيع النامي إشراف علمي  للبحث العلمي حول 

 للماعز الشامي. 
   .ض الصفات اإلنتاجية عند الماعز الشاميدراسةُ ُمقارنة بين  الت ربية شــــــبه الُمكث فة والتربية العضوية في بعبحث علمي مشترك بعنوان  
راعي   دورة تدريبية  حول حصُر وتقييمُ الُمخل فات الزراعية وتحسيُنها  ة واإلصالح الز ِّ راع  ؤون الزراعي ة في وزارةِّ الز ِّ  وبالت عاونِّ مع ُمديرية الش 

م5036 الثاني تشرين شهر خالل  
 

ة بُحوث دير الحجر بريف 50/33/5036ت الزراعي ة بتاريخ األربعاء الواقُع في يوم حقلي  ع ملي  على ت حسينِّ الُمخل فا م في مقر ِّ محط 
 دمشق. 

 

مشروع دراسة تأثير معدالت مختلفة من خام الزيوليت السوري وحمأة الصرف الصحي على الخواص  -2
زارة التعليم التعاون مع والخصوبية للترب الزراعية خفيفة التركيب الميكانيكي وعلى إنتاجية المحاصيل ب

 العالي:
يهدف البحث إلى استخدام خام الزيوليت في استصالح تربة رملية القوام وتحسين خصائصها 
الكيمياخصوبية. و استخدام حمأة الصرف الصحي في تحسين الخصائص الكيمياخصوبية للتربة الرملية 

 لصحي وخام الزيوليت ودورهما في تيسرإضافة إلى  دراسة الترب التداخل المشترك بين حمأة الصرف ا
 بعض العناصر المغذية للنبات.

امة للبحوث الهيئة الع –نفذ البحث في أحد الحقول التجريبية لمحطة بحوث الهنادي ) مركز بحوث الالذقية 
العلمية الزراعية(. تم احضار الزيوليت من جبل السيس وحمأة الصرف الصحي من طرطوس.  أضيف 

غرام تربة وتم حساب كمية الزيوليت  300م م/  00و 57ث يتم رفع السعة التبادلية للتربة إلى الزيوليت بحي
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غرام (  300م م/ 87التي يجب إضافتها لكل معاملة باالعتماد على قيمة السعة التبادلية لخام الزيوليت )
طن من خام  607طن خام زيوليت للهكتار من أجل المستوى األول و 096وبلغت الكمية المضافة  

الزيوليت/هكتار للمستوى الثاني.  أضيفت الحمأة بحيث يتم رفع قيمة اآلزوت المعدني بصورة نترات من 
جزء بالمليون وباالعتماد على نتائج تحليل التربة و تأمين االحتياجات  70جزء بالمليون إلى  58.7

ى دفعتين نصف الكمية عند كغ /هكتار عل 308.5. وأضيفت اليوريا بمعدل   Nلمحصول البطاطا من 
الزراعة والنصف اآلخر عند تفتح البراعم. ولم يتم إضافة الفوسفور ألن التربة تحتوي على كمية مناسبة من 

كغ/هكتار لتأمين 380الفوسفور المتاح . وأخيرا  تم إضافة سلفات البوتاسيوم عند الزراعة وبكمية تعادل 
 لفة. وكانت المعامالت على الشكل التالي:متطلبات البطاطا لمعامالت التجارب المخت

، حمأة الصرف 5، خام الزيوليت مستوى3شاهد )تربة فقط (، تسميد معدني، خام الزيوليت مستوى -
+حمأة الصرف 5+ حمأة الصرف  الصحي، خام الزيوليت مستوى 3الصحي، خام الزيوليت مستوى

 الصحي . 
سم بين الخطوط  70سم وعلى خطوط بمسافة 37زرعت البطاطا بثمار كاملة دون تقطيع على عمق  -

طن بطاطا/ هكتار.  أظهرت النتائج تفوق  0سم بين الدرنة و األخرى،. وكان معدل الزراعة  57و
المعاملة زيوليت بالمستوى الثاني مع الحمأة في زيادة السعة التبادلية للتربة الرملية  ورفع خصوبتها 

 .قارنة بالشاهد والمعامالت األخرىم وكذلك وفي زيادة إنتاجية محصول البطاطا
 

 وزارة الّزراعة واإلصالح الزراعي: –ُمديرّية َمكتب اإلنتاج الُعضوّي  -3
راعة واإلصالح الزراعي      اج ُمديري ة م كتب اإلنت  -بُموجبِّ مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الز 

، وذلك في إطار 3/30/5031مشق تاريخ والهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية في د –الُعضوي  
دعم وتشجيع قطاع الزراعة العضوي ة، وبناء  على الر غبة الُمشتركة بين الطرفين في وضعِّ أُسس التعاون 
اثه وتطبيق اتِّ  نت اج الُعضوي  وأبح  ات التي تُعن ى بِّشؤُون اإلِّ ــيق القوانين واألنظمة والت شريِّع  ه. لتفــــعيل وتطبــ

ن أهم   ما جاء في مواد وثيقة التفاهم:وا 
تنفيُذ مزرعتين عضوي تين نموذجتين متكاملتين في موقعين هما: محطة بحوث زاهد الشرقية  -3

وموقع بحوث دبا في محافظة الالذقية لتحقيق أهداف الزراعة العضوية ) البحثية  –بمحافظة طرطوس 
طاع اإلنتاج الحيواني وحقل التصنيع الترويجية ( وذلك بمختلف القطاعات ومنها ق –التوعوية  –

ل  العلفي والصناعات الثانوية لمستلزمات اإلنتاج العضوي، وذلك بهدف تشجيع المزارعين على التحو 
إلى اإلنتاج العضوي والسعي لتقديم معلومات تطبيقية للمزارعين تتضمن مبادئ وأسس ومزايا اإلنتاج 

ة تدريب مخصصة ومجهزة بالمستلزمات الضرورية العضوي واآلليات الناظمة له، مع تأسيس قاع
العامة للبحوث العلمية الزراعية ( إلجراء التحاليل الالزمة لسلسلة اإلنتاج  ومخبر ) ضمن الهيئة
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العضوي والعمل على اعتماده دوليا  واالستفادة المشتركة من جميع المشاريع مع المنظمات والهيئات 
مكانية إدخال مواقع ومح  طات أو مراكز أخرى للمزرعة النموذجية بالمحافظات األخرى.الدولية وا 

تبادل المعارف والخبرات والتقنيات الحديثة في مجال التشريعات الدولية العضوية والمواد المسموح  -5
 بها بالزراعة العضوية.

يقية بتبادل كافة المعلومات المشتركة والضرورية فيما يتعل ق بالمشكالت واألبحاث الفنية التط -0
 الدراسات التسويقية واالقتصادية في قطاع اإلنتاج العضوي. 

المشاركةُ في إقامةِّ النشاطات المختلفة في الندوات وورش العمل والدورات التدريبية واألي ام الحقلية  -1
 ومعارض المنتجات والنتائج الخاصة باألبحاث العلمي الخ...(.

لة باإلشراف على الزراعة العضوية يعتبُر مكتب اإلنتاج العضوي هو الجه -7 ة الناظمة والمخو 
والترويج لها، والعمل على إطالع الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية على كاف ة المشكالت والعوائق 

 الفنية واالقتصادي والتسويقية لعمليات اإلنتاج العضوي.
الُمستهلكين  –لين العضويين ) الُمزارعين نشر وتعميم نتائج األبحاث التطبيقية أصوال  على الُمشغ   -6
 الُمستثمرين (. –الُمصن عين  –
تقوم الهيئة بِّإدراُج األبحاث العضوية المقترحة من فريق العمل المركزي ) المؤلف من مدير مكتب  -5

رية يومن مدراء والفنيين من اإلدارات واألقسام البحثية في الهيئة وفنيين من مد –اإلنتاج العضوي رئيسا  
ة للبحوث العلمية الزراعية،  مكتب اإلنتاج العضوي أعضاء  ( ضمن الخط ة البحثية السنوية للهيئة العام 

 واإلشراف على التجارب البحثية في المزرعة العضوية البحثية النموذجية.
ب في ر تؤمن الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية المستلزمات المادية والبشرية لألبحاث والتجا -8

قة للعاملين  المزرعة العضوية البحثية النموذجية، كما تقوم الهيئة بدعم االبتكارات واألفكار الخال 
 والباحثين في تطوير القطاع العضوي في المزارع العضوية النموذجية.

ذة وبما يخدم هذا القطاع. -9 د الهيئة مكتب اإلنتاج العضوي بنتائج األبحاث المنف   تزو 
مويل من الطرفين لتنفيذ كاف ة النشاطات المشتركة ضمن اإلمكانات الُمتاحة كال  فيما يتم الت -30

ه.   يخص 
 يقوم فريق العمل المركزي بمهام  عديدة منها: -33
اقتراح خطة األبحاث العضوية السنوية وتحديد مستلزمات تنفيذها وآلية تطبيقها بشكل  ُمباشر، وتوزيع  -  

 ى الجهات ذات الصلة.       المهام المختلفة فيها عل
ــــب إنتاجها  إعداد الخطة السنوية العامة للمزرعة العضوية -   ــ ــ ــ  المساحات –) األنواع الواجــ

ــــصة للزراعة  ــ  الموارد البشرية والموارد المالية (. –المستلزمات  –المخصــ
 مزرعة العضوية النموذجية.إعداد خطط التوعية والترويج والتدريب السنوية المنفذة بال -  
 مرحلة.لوفقا  لمجاالت التعاون ومتطل بات اإعداد البرامج التنفيذية الالزمة لتفعيل مذكرة التفاهم  -  
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ــــمن الشــــروط الُمتــ -35 ــقائيا  ضــ ــ ــ ــ ــدُد تلــ ــ ة سريان مفعول مذكرة التفاهم خمس سنوات وتتجـ ــفُمد  ــ ق عليـــها، كما ــ
ــــع يحضــــره تعديل بعض مواد المــذكرة ـــم يتــ ــ ـ ــــماع موس  ــين وبناء  على اجتـ ــ ــد بموافقة الطرفـ ــ ــ ــ ــ أو إضافة بنـ

ــــن، ــثلون من الطرفيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــر  ممــ ــاذ اإلجـ ــ ــادلها، واتخــ ــ ــــرية المعلومـــات التي يتم  تبـ ــ ــان بسـ ــ ءات اكما يلتزم الطرفـ
ــــوات الرسمية المعتمدة وعبر الويب  الالزمة لضمان ذلك. ــ ــ ــــمن القنــ ــ ــ ــ ــ وأن تتم  المراسالت بين الطرفين ضــ

ــــريد االلكتروني شريطة الحفاظ على المعلومات. ــ ماما  وقد أعطت الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية اهت 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 
ــئ ــ ــ ــ ــ ــ ــلى البيــ ــ ــ ــارها عــ ــ ــ ــ ــ ــة آثـ ــ ــ ظائر ة )النباتات والتربة (، وتقدير الغازات المنبعثة من حتقنية وحدة البيوغاز ودراسـ

الحيوانات الزراعية واالستفادة من مخل فاتها، واعتماد الزراعة العضوية لمختلف المجاالت واالستفادة من 
ومخلفات مصانع األلبان المنتجات الثانوية من صناعة الحليب منها المصل الناتج من صناعة األجبان 

 غذية المجترات وصناعة األسمدة العضوية وغيرها من مجاالت استخدامه، وذلك للحد ِّ من التلوث.واأللبان لت
ة نشـــاطات        ن  من أولويات والمهام والنشاطات العلمية البحثية إلدارة بحوث الثروة الحيوانية القيام بعد  وا 

دة  ة تتعلُق بالزراعات العضوية واستثمار الطاقات الُمتجد ِّ ث البيئي وغيرها من اخاص  لمواضيع والحد  من التلو 
 ، وهذه النشاطات تتمث ُل بما يلي:5036ذات الصلة وذلك ضمن الخط ة الفني ة التنفيذية لإلدارة لعام 

دراجها ضمن الخط ة الفني ة التنفيذية لإلدارة لعام  -أ      وهي:         5036إعداد ثالثة كتي بات علمية وا 
 (.5036-5031)ات الزراعية غير التقليدية والتقليدية وتحسين قيمتهما الغذائيةاالستفادة من المخلف -
 5036) األغنامو والماعز والجاموس واإلبل تقدير القيمة الحيوية للمخلفات الحيوانية الناتجة من حظائر األبقار  -

– 5035.) 
 – 5036) واألغناموالماعز  تقدير نسب وتركيز بعض الغازات المنبعثة في حظائر األبقار والجاموس واإلبل -

5035.)   
ــتأثير استخدام مصل الجبن في الكفاءة اإلنبحث علمي بعنوان:   -ب ــتاجـ ــ ــ ـــية والتناسلية ألغـ ، نام العواســ

 (.5036 – 5031في مركــــز البحوث العلمية الزراعية بالسلمية )
عالجتها ( مُ ) التحديات البيئية وطرق : وانالمشاركة بفعاليات المؤتمر البيئي البحثي الثالث وهو بعن -ج

ــئة في رحـــاب جامعة دمشق بتاريخ  برعاية وزارة الدولة ، من خــالل 2115/ 3/12 – 31/11لشؤون البيــ
المشـــاركة بالبحث: ))تكنولوجيا االستفادة من مخل فات صناعة الُمنتجات الحيواني ة للحد  من تأثيرها على 

ة اإلنسان والبي  ئة((.صح 
تأثير اســـتخدام األعالف المتكاملة يتعلقان بدراسة  5036اقتراُح بحثين )بالتعاون مع أكساد( لعام   -د

نتاج الحليب عندالمصنوعة من المخلفات الزراعية على النمو   .جدايا الماعز الشامي وا 
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 تعزيز األمن الغذائي في األقطار العربية مشروع  -4
ــتخدام الكفء زيادة إنت :أهداف المشـــــروع ــ ــ ــ ــناف جديدة معتمدة واالسـ ــ ــ ــ ــتخدام أصـ ــ ــ ــ اجية القمح من خالل اسـ

 المياه. من خالل:لمصادر 
 تطبيق حزمة تكنولوجية لمحصول القمح الموصى بها بالهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية 39
 تطبيق تقانات الري الحديث لترشيد استهالك المياه  59
 واجتماعية دراسات اقتصادية 09
 داإيكار ن في تدريب باحثي 19
 زيادة غلة القمح وتعزيز قدرات مؤسسات البحوث  79

 المشروع:نتائج 
 الحافظة.ضمن زراعات بعلية ومروية والزراعة تجربة لنشر األصناف المحسنة / 307تنفيذ /تم  -
 / حقل مروي  00تم توزيع بذار مجاني إلى / -
تقرار القاسي والطري في مناطق االستم إجراء تجارب تطبيقية حول مقارنة الغلة الحبية ألصناف القمح  -

 الثانية.
راعة جحة من الز ى المزارع من حيث التطبيقات الزراعية الناتم إنشاء مدارس مزارعين لزيادة الوعي لد -

 وحتى الحصاد.
 المشروع.تم إجراء دراسات اقتصادية واجتماعية لمنطقة عمل  -
توزيع هدايا مع شهادات تقدير للمزارعين تم إجراء فعاليات التدريب الداخلي وندوات نوعية علمية و  -

  .المتميزين
 

ي في منطقت تقويم إنتاجية ومواصــــــفات جودة الزيتون في أســــــلوبي اإلنتاج العضـــــــوي والتقليدي -7
 .مشروع بالتعاون مع وزارة التعليم العالي 5035-5037" مصياف وصافيتا

 :النجازاتأهم ا

  .إعداد الدراسات المرجعية -
ي ف إلنتاج العضوي ومقارنتها مع تلك التقليدية التي يقوم بها مزارعو الزيتون تطبيق ممارسات ا -

 موقعين في مصياف وصافيتا.
 إعداد التقارير المرحلية. -
 البدء بإعداد التقرير النهائي. -
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دراسة مورفولوجية وجزيئية ألصناف الزيتون المتحملة لإلصابة بمرض عين الطاووس وتحديد مواقع  -6
 -فة المقاومة )مشروع بحثي مشترك بالتعاون مع هيئة التقانة الحيوية وكلية الزراعةمرتبطة مع ص

تعتبر المنطقة الساحلية من المناطق الهامة التي تنتشر فيها زراعة الزيتون في سورية،  جامعة دمشق(:
ار شمن مناطق انتشار الزيتون، ويسود في هذه المناطق ظروف مناخية تساعد على انت %53حيث تشكل 

مرض عين الطاووس )حرارة, رطوبة جوية( وبشكل يصعب معه السيطرة على المرض ويتسبب في خسائر 
كبيرة، حيث يؤدي إلى: التساقط الكبير لألوراق المصابة وتعري األشجار منها جزئيا  أو كليا . وفقد األشجار 

عام  مات الزراعية حالة ضعفقدرتها على تكوين البراعم الزهرية. ويسبب تكرار اإلصابة مع تردي الخد
لألشجار وظهور األغصان الجافة بحيث تصبح األشجار عديمة القيمة االقتصادية. ويهدف البحث إلى 
اختبار أصناف الزيتون المعتمدة حديثا  )السكري والعيروني( المقاومة لمرض عين الطاووس ومقارنتها مع 

قع وعة ضمن بيئات وأماكن انتشارها وزراعتها في مواأصناف الزيتون األخرى )كالخضيري والدعبيلي( المزر 
لى تحديد مؤشرات جزيئية )واسمات( قادرة على تمييز كل صنف مزروع على حدة  أو محافظات أخرى. وا 
لتفادي حدوث أي خلط وراثي أو تقني في المشاتل في المستقبل وذلك كإجراء وقائي وضروري ليتم الرجوع 

إمكانية وجود خلط في حقول األمهات مستقبال . إضافة إلى تحديد إليها في حال حدوث أي شك عن 
مؤشرات جزيئية مرتبطة بمورثات المقاومة لمرض عين الطاووس الستخدامها في برامج تربية الزيتون. ويتم 
 اختبار أصناف الزيتون )السكري والعيروني( المعتمدة حديثا  ومقارنتها مع )خضيري، دعيبلي، فرونتيريو(.

 انجازه ما تم
 تم حصر مواقع انتشار مرض عين الطاووس في المنطقة الساحلية: األعمال الحقلية:

: وادي الغمقة الممتد من ص الممتد من صافيتا إلى طرطوس، وادي بقعو غرب مدينة محافظة طرطوس
 دريكيش.

 : عين البيضا، شمال الالذقية.محافظة الالذقية
وني، خضيري، دعيبلي، فرونتيريو( وتم إجراء التوصيف تم تحديد االشجار المدروسة )سكري، عير 

 المورفولوجي لألوراق واالشجار المدروسة )حسب استمارة المجلس الدولي للزيتون(.
 مواصفات األصناف المدروسة:

 الصنف سكري:
صنف محلي قوي النمو، مبكر النضج، متوسط المقاومة للجفاف والبرد، صنف ثنائي الغرض، متحمل 

 مرض عين الطاووس.اإلصابة ب
 الصفات الشكلية للشجرة:  قوة النمو )قوية(، طبيعة النمو )قائمة(، كثافة المجموع الخضري )كثيفة(.

 الصنف عيروني:
صنف محلي متوسط النمو، متأخر النضج، متوسط المقاومة للجفاف والبرد، ثنائي الغرض، متحمل اإلصابة 

 بمرض عين الطاووس.
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قوة النمو )متوسطة النمو(، طبيعة النمو )قائمة(، كثافة المجموع الخضري )كثيفة(،  الصفات الشكلية للشجرة:
 طول السالميات )قصيرة(

 الصفات الشكلية للورقة: الشكل )مستدقة الطرف(، الطول )متوسطة(، العرض )ضيقة(.
 الصنف الدعيبلي:

ة بمرض الحساسية لإلصابصنف محلي ثنائي الغرض ينتشر في المنطقة الساحلية، مبكر النضج، شديد 
 عين الطاووس.

الصفات الشكلية للشجرة: قوة النمو )قوية(، طبيعة النمو )قائمة(، كثافة المجموع الخضري )متوسطة(، 
 طول السالميات )طويلة(

 الصنف خضيري:
نتاج الزيت، حساس للجفاف والبرد، حساس اإلصابة بمرض  صنف محلي قوي النمو، يستخدم للتخليل وا 

 طاووس.عين ال
الصفات الشكلية للشجرة: قوة النمو )متوسطة النمو(، طبيعة النمو )منشرة(، كثافة المجموع الخضري 

 )متوسطة(، طول السالميات )متوسطة(
 الصفات الشكلية للورقة: الشكل )بيضوية مستدقة الطرف(، الطول )متوسطة(، العرض )متوسط(.  

 الدراسة الجزيئية:
يتون من األصناف المدروسة، وتم استخالص المادة الوراثية للعينات التي تم تم جمع عينات أوراق الز 

 جمعها وتم تحديد كمية ونوعية الدنا المستخلص ومددت العينات للوصول إلى التركيز المطلوب.
المرئسات المدروسة من أجل  لجميع PCR تم إجراء االختبارات للبادئات للتحقق من فاعليتها وأجري تفاعل

 األمثلة وتحديد درجة حرارة االلتحام المثلى لكل بادئ.عملية 
 

إنتاج الغاز الحيوي )الميثان( من التخمر المشترك لخالئط من الذرة البيضاء السكرية والمخلفات  -7
 المشروعف يهد الحيوانية )مشروع بحثي مشترك بالتعاون مع هيئة التقانة الحيوية ومركز بحوث الطاقة(:

تاج الغاز الحيوي )الميثان( من التخمر المشترك لخالئط من الذرة البيضاء السكرية إلى أمثلة ظروف إن
والمخلفات الحيوانية وذلك بدراسة نسبة الكربون إلى األزوت )نسبة المادة العضوية النباتية للحيوانية( ودرجة 

كبر ية الجزء األالحرارة والحموضة وزمن التخمر. وقد شكلت األعمال الحقلية وتجهيز المخلفات العضو 
المنجز خالل هذه الفترة من مراحل تنفيذ المشروع حيث زرعت الذرة البيضاء السكرية في موقعين مختلفين 
وأجريت عمليات الخدمة الزراعية المطلوبة وكما أخذت عينات من النباتات وحللت كيميائيا لدراسة محتواها 

دت تكملت الدراسة المورفولوجية وجمعت البذار وحصمن العصير وتركيز السكريات واألزوت في النبات. واس
النباتات واستخلص العصير السكري منها باستخدام عصارة ميكانيكية ذات ثالث اسطوانات محلية الصنع 

الناتج لتحضير الخالئط الالزمة للتخمير. كما تم تركيب وحدة  التخمير )الهاضم الحيوي(   Bagasوجمع الـ
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التابعة للهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية والذي يتألف من: خزان الهضم،  في محطة بحوث دير الحجر
خزان تجميع الغاز، مجموعة وصالت بين الخزانات، وأنابيب غاز الستعمال الغاز الناتج. كما تم إجراء 

من تجارب  بالدراسة الكيميائية والمورفولوجية لنبات الذرة البيضاء السكرية وأظهر الصنف المزروع والمنتخ
سابقة مؤشرات مورفولوجية وكيميائية متميزة عن األصناف األخرى، حيث كان متوسط المجموع الخضري 

سم ونسبة العصير السكري  510غ ومتوسط طول الساق  5000)الكتلة الحيوية الخضراء( للنبات الواحد 
  Bagasية للـلـبروتين والسكريات الكلمن وزن الساق بعد ازالة األوراق وكانت نتائج التحليل الكيميائي ل 18%

 .%01.3، %0.1على أساس الوزن الجاف على التوالي 
 
 مشروع استعمال مياه الصرف الصحي المعالجة في إنتاج المحاصيل العلفية بالتعاون مع أكساد: -6

درة مياه نلمشاكل التخلص من مياه الصرف الصحي والحد من  ايجابيا   حال  المعالجة مياه اليعتبر الري ب
ني غ مائي تستخدم مياه الصرف الصحي المعالجة بشكل واسع في الزراعة فهي مصدر ،الري حيث

لصحي بمياه الصرف ا ريها عندمعظم المحاصيل تعطي غلة أعلى فبالمغذيات الضرورية لنمو المحصول، 
 وتقل الحاجة لألسمدة الكيميائية وبالتالي توفر في األرباح الصافية للمزارعين.

لذا فقد تم توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين المركز العربي أكساد والهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية في 
ذلك و  استعمال المياه غير التقليدية في إنتاج المحاصيل العلفيةوزارة الزراعة السورية لتنفيذ مشروع حول 

 لغاب والالذقية.، حيث شمل المشروع ثالث مناطق هي السلمية وا61/0/6102في 
ُدرس تأثير الري بمياه الصرف الصحي المعالجة في إنتاجية ونوعية بعض المحاصيل العلفية، حيث ُنفذت 
تجربة حقلية في مركز بحوث الالذقية والسلمية على محصولي التريتكالي والسيسبان ضمن دورة زراعية، 

 .6102و 6101خالل موسمي 
)تنقيط  طرائق الريمن  طريقتين تضمنت ي )القطع المنشقة(، حيثُصممت التجربة وفق المبدأ اإلحصائ

DI وسطحي ،SI مياه جوفية الري مياه( ونوعين من( FW،  صرف صحي معالجة مياه وTWW) حيث ،
 .  كل معاملةلمكررات  ةثالثو  بلغ مجموع المعامالت أربع،

ات كانت ا  وبينت النتائج أن جميع القياسقبل الزراعة، وحللت المياه كيميائيا  وجرثومي خصوبيا   حللت التربة
 .6716/6111ضمن الحدود المسموح بها حسب المواصفة القياسية السورية رقم 

 SI (0.765 ,0.822مقارنة بـ  DI بـأظهرت النتائج زيادة إنتاجية محصول التريتكالي من الحبوب عند الري 
 بـ مقارنة  TWW بـمن الحب عند الري  سبانالسيإنتاجية محصول  وازدادت(، التوالي  على طن/ه هـ/طن
FW (0.778, 0.945 وكذلك أظهرت التوالي على /هطن هـ/طن .)نتائج وجود فروق معنوية في إنتاجية ال

 /ه(.طن 10.71) SI/ه( مقارنة بالري طن 14.1) DI يمن العلف األخضر عند الر  السيسبانمحصول 
في قش محصول التريتكالي زيادة معنوية  Coوالكوبالت  Cr والكروم Cdوقد لوحظ زيادة تركيز الكادميوم 

 FW (0.07 ،1.05 ،1910الي( مقارنة بالري و مغ/كغ على الت 0.1267 ،1.7 ،1917) TWWعند الري 
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في الحبوب  Pb الرصاصمغ/كغ(، بينما ال يوجد فروق معنوية بتركيزه ضمن الحبوب. وتراكم عنصر 
 /كغ(.مغ 8.8، 8.68) FW( مقارنة  التوالي على/كغ مغ 15.7،  12.5) TWWوالقش بشكل معنوي عند الري 

في أوراق السيسبان معنويا  عند  Coو Pb و Cr و Cdزيادة تراكيز وكذلك في محصول السيسبان فقد لوحظ 
، DI ( 19011 ،091 ،06911( مقارنة بالري مغ/كغ على التوالي 0.186 ،2.98 ،14.97 ،1911) SIالري 
في أوراق السيسبان معنويا  عند الري  CoوPb و Cr(. كما لوحظ زيادة تراكيز ى التواليمغ/كغ عل 1916

TWW (691 ،01997 ،1921 مقارنة بالري مغ/كغ على التوالي )FW(0991 ،01911 ،1911  مغ/كغ على
 (. التوالي

سفور المتاح ي والفو وبينت نتائج تحليل التربة لنهاية الموسم زيادة كل من المادة العضوية واآلزوت المعدن
 على التوالي( مغ/كغ 0921 % ،01911 ،0691 ،090) TWWوالبوتاسيوم المتاح في التربة عند الري 

 التوالي(.على  مغ/كغ 0961% ،01907 ،01 ،022) FWمقارنة بالري 
 TWW(0.54 ،19.33 ،27.5  ،01في التربة عند الري  CoوPb و Cr و  Cdوقد لوحظ تراكم معنوي لـ

التوالي( ولكن بقيت على  مغ/كغ 1967 ،0191 ،6191  ،7907)FWالتوالي( مقارنة بالري على  مغ/كغ
 هذه التراكيز ضمن الحدود المسموح بها.

 

 تنفيذ يوم حقلي في السلمية:
يوم حقلي على زراعة محصول السيسبان عند أحد الفالحين في منطقة  تنفيذمشروع تم الضمن نشاطات 

  30/30/5036وذلك في   السلمية
ي والمؤسسة العامة للمباقر ف السلميةرشاد الزراعي في بحضور عدد كبير من األخوة الفالحين ودائرة اإل

حماه ومركز بحوث حماه ومركز بحوث الغاب ومؤسسة اآلغا خان وعدد كبير من المهندسين والفنيين 
 .العلفي محصول السيسبانأهمية والمرشدين الزراعيين وذلك للتعريف باستعمال المياه غير التقليدية و 

 
 

وياً بالمياه المعالجة والجوفية في محطة بحوث زراعة السيسبان مر
 السلمية
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مناقشة امكانية استعمال المياه غير التقليدية في المنطقة واستعمالها  تمن خالل فعاليات اليوم الحقلي تم
لح تصسفي ري محصول السيسبان العلفي البقولي وبيان مدى تحمل هذا المحصول للملوحة واستعماله كم

 .حيوي
 

   
امكانية استساغة محصول السيسبان من قبل األغنام والماعز وكانت النتائج جيدة  كما تم اجراء بيان على

 .من حيث استساغة هذا المحصول من قبل هذه المواشي
 دورة تدريبية في الالذقية تنفيذ

 50-36ة في محافظة الالذقية خالل الفتر دورة تدريبية  في إطار البرنامج التنفيذي لخطة العمل جرى تنفيذ
متدرب من مركز  38 بمشاركة نحو "استعمال المياه غير التقليدية في الزراعة"بعنوان  5036/ 30/ 

ذه الدورة هحيث تعتبر البحوث العلمية الزراعية بالالذقية ومديرية الزراعة واإلصالح الزراعي بالالذقية. 
 شدين حولمن الفنين والمر لتدريب وتأهيل عدد  التعاون الفني بين أكساد ووزارة الزراعة السوريةحدى ثمار إ
 في الري الزراعي.غي التقليدية دارة وكفاءة استعمال المياه إ
تضمن برنامج الدورة عددا  من المحاضرات النظرية في مقر مركز بحوث الالذقية، وجوالت حقلية في  

أكساد  ءمحطة بحوث الصنوبر، إضافة لزيارة مخابر محطة بحوث الهنادي. وقد قام بالتدريب كل من خبرا
والهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية.



 الهيئة:األخرى المنفذة من قبل نشاطات ال تاسعا :
وات والمشاركة بأوراق عمل في ورش العمل والند محك مة، تتضمن نشر األبحاث في مجالت علمية تقوم الهيئة بالعديد من النشاطات المترافقة مع إنتاجها العلمي

صدار النشرات اإلرشادية وتأليف الكتب العلمية واألكاديمية إضافة إلى حصول العاملين ف ة ذات الصلة وتنفيذ الدورات التدريبية واأليام الحقليةوالمؤتمرات العلمي ي وا 
 وفق الجدول التالي:الهيئة على شهادات عليا في تخصصات، عدة 

أوراق علمية في مؤتمرات أو  أبحاث منشورة اإلدارة/القسم
 ورشات عمل ندوات أو

نشرات  أيام حقلية دورات تدريبية
 إرشادية

كتب علمية 
 وأكاديمية

 علياالحاصلون على شهادات 

 دكتوراه ماجستير خارجي داخلي خارجي داخلي
 1 3 - 5 - 0 - 5 1 5 محاصيل
 0 3 - - 33 35 3 36 7 5 بساتين
 - - - - - - - 37 - - وقاية

 - - - 5 7 6 - 57 1 1 إنتاج حيواني
 3 5 - - 3 33 - 31 - 0 موارد
 - - - - 0 0 - 1 - - قطن

 - 0 - 3 - 3 - 6 0 9 دراسات
 - - - - - 1 - 30 8 6 تقانات حيوية
 - - - - - 3 - 3 1 0 أصول وراثية
 3 5 - - - 0 - 30 - 30 علوم أغذية

 1 9 - 5 21 51 1 113 26 47 المجموع



 :هت تطوير ومقترحا العمل صعوبات –عاشرا  
 الصعوبات: -0
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 يقالفر  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، اريعالمش بتمويل تسمح األنظمة أن رغم 

 .الباحثين همة وتثبط وبيروقراطية،
 العمل:مقترحات تطوير  -7
 المالية األمور في وخاصة واألنظمة القوانين تعديل. 
 لبحثا مهارات على المستمر والتدريب التأهيل طريق عن العلمي البحث في العاملين سوية رفع. 
 البحثية بالمؤسسات خاص مالي ظامن إصدار. 
 العلمي البحث في العاملين لتشجيع للحوافز خاص نظام تطبيق . 

 واالبتكارية التقانية قدراته تنمية بهدف الخاص القطاع مع التشارك تعزيز . 

 اإلنتاجية، اءةالكف لرفع الستخدامها المالئمة للتقانات الفعال والتطويع والتوطين النقل في االستمرار 
 .الزراعي اإلنتاج لقطاع التنافسية والقدرات

 تقانة ونقل التقاني والتطوير الزراعي العلمي البحث جهود تعزيز  .المطلوب وىللمست لالرتقاء ال
 ياته وتطوير الخارجي، العالم مع والتقاني العلمي التعاون  تعزيز  العالمية اتاالتجاه يوائم بما آل

 لمنشودا الزراعي العلمي والبحث العلمي التقدم اجاتواحتي خصوصيات مع ويتماشى المعاصرة
 .سورية في

 واالعتمادية الجودة نظام تطبيق خالل من العلمية األبحاث سوية رفع.  
 للبحث قبليةوالمست الحالية المتطلبات لتالءم العلمية المؤسسات في واإلدارة التنظيم مستوى رفع 

 .الزراعي العلمي
 الزراعي العلمي البحث نشطةأ تمويل مصادر وتنويع تطوير. 
 إطار ثابةبم لتكون  الزراعي العلمي للبحث الرؤية وواضحة فعالة وطنية سياسة وتطوير تبني 

رشادي مرجعي  ة،العلمي الموارد استخدام وتنظيم تنسيق إلى ويؤدي بالشمولية يتصف وا 
 لجنة ريرتق من لةمنقو  والمقترحات )الصعوبات .الوطنية واالحتياجات األولويات نحو وتوجيهها

 (الخمسية للخطة الزراعة قطاع
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