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التقرير السنوي عن الييئة العامة لمبحوث العممية الزراعية لمعام 0211
تقكـ الييئة العامة لمبحكث العممية الزراعية بتنفيذ البحكث الزراعية التي تيدؼ إلى تطكير اإلنتاج الزراعي
كتحسيف اإلنتاجية كالمكاصفات كخفض تكاليؼ اإلنتاج ،باإلضافة إلى ترشيد استخداـ المكارد الزراعية (تربة،

مياه ،غطاء نباتي) كالمحافظة عمييا كتطكيرىا ،كذلؾ مف خبلؿ محاكر البحكث الرئيسية التالية:
المحاور البحثية في ىيئة البحوث الزراعية:

مواضيع االىتمام الرئيسية

المحور البحثي

تربية كاستنباط كادخاؿ أصناؼ جديػدة مػف :القمػ  ،الشػعير ،الػرز ،الحمػص ،العػدس ،الفػكؿ،
ٔ .بحكث المحاصيؿ

األعػػبلؼ ،الشػػكندر السػػكرم ،الػػذرة الصػػفراء ،الػػذرة البيضػػاء ،الػػدخف ،الصػػكيا ،دكار الشػػمس،

ٕ .بحكث القطف

تربية كاستنباط أصناؼ ،اإلدارة المتكاممة آلفات القطف ،مكننة زراعة القطف

ٖ .بحكث المكارد الطبيعية

المياه كتحديث طرؽ الرم كالتسميد ،التربة ،الحراج ،كالمراعي

ٗ .بحكث البستنة
٘ .بحكث ال ركة الحيكانية
 .ٙبحكث كقاية النبات

السمسـ ،العصفر.

الزيتػ ػػكف ،الحمضػ ػػيات ،التفػ ػػاح ،الكرمػ ػػة ،األشػ ػػجار الم م ػ ػرة األخػ ػػرل ،كافػ ػػة أن ػ ػكاع الخضػ ػػار،
النباتات الطبية كالعطرية
الغػػنـ الع ػكاس ،المػػاعز الشػػامي ،المػػاعز الجبمػػي ،البقػػر الشػػامي ،البقػػر العكشػػي ،الجػػامكس،
اإلبؿ
األمراض الفطرية ،األمراض البكتيرية ،األمراض الفيركسية ،النيماتكدا ،الحشرات االقتصادية،
القكارض ،المبيدات

 .ٚبحكث الدراسات االقتصادية

تحديػػد المشػػاكؿ الزراعيػػة ،االقتصػػاد الز ارعػػي ،مػػدل فاعميػػة التقانػػات الزراعيػػة الحدي ػػة كتقبػػؿ

 .ٛالتقانات الحيكية

زراعة النسج ،اليندسة الك ار ية ،األماف الحيكم

 .ٜاألصكؿ الك ار ية النباتية

حصر كجمع كحفظ كتقييـ األصكؿ الك ار ية النباتية كاالستفادة منيا في برامج تربية النبات

ٓٔ .تكنكلكجيا األغذية

مكاصفات كمككنات المكاد الغذائية كالزراعية كحفظيا كتصنيعيا

كاالجتماعية

الفبلحيف ليا ،التنمية الريفية

أىداف الخطة البحثية لمعام :0211
تحتاج البحكث الزراعية إلى كقت طكيؿ لمتكصؿ إلى نتائج مك كقة قابمة لمتطبيؽ كليا أىمية اقتصادية،

كتعتمد ىذه البحكث في غالبيتيا عمى فرؽ عمؿ لتنفيذىا ،لذلؾ فإف خطة عاـ ٕٔٔٓ مرتبطة إلى حد كبير مع

خطة عاـ ٕٓٔٓ كما قبميا (عمى سبيؿ الم اؿ :إف استنباط صنؼ جديد مف الحبكب أك القطف م بلن يحتاج إلى
عمؿ بح ي متكاصؿ يمتد إلى حكالي عشر سنكات).
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لخطة الييئة لعام  0211أىداف عديدة مستندة إلى استراتيجية عمل طويمة األمد وضعتيا الييئة حتىى عىام
 0202نورد فيما يمي أىميا:

ٔ -استمرار العمؿ عمى استنباط أصناؼ جديدة عالية الغمة مف القم كالشعير كالقطف كالذرة الصفراء كالذرة
البيضاء كالبقكليات الغذائية كالعمفية كبمكاصفات زراعية أفضؿ كأك ر مقاكمة لؤلمراض كاآلفات ،مع

التركيز عمى استنباط األصناؼ المقاكمة لمجفاؼ.

ٕ -تطكير إنتاجية العركؽ الحيكانية المحمية مف الغنـ العكاس كالماعز الشامي كالبقر الشامي كاإلبؿ
كالجامكس كالبقر الجكالني كالعكشي ،كحمايتيا مف الخمط كاالنقراض ،كاك ار الحيكانات المحسنة كبيعيا

لممربيف مف أجؿ تحسيف إنتاجية قطعانيـ.

ٖ -غربمة أفضؿ األصناؼ األجنبية المدخمة مف الشكندر السكرم كالبطاطا كمختمؼ أنكاع الخضار كاألشجار
الم مرة ،مف حيث اإلنتاجية في كحدة المساحة كالمبلءمة لمبيئة الزراعية السكرية كالمقاكمة لؤلمراض كأف
تككف متميزة تسكيقيان مف أجؿ التكصية بزراعتيا ،كذلؾ لتجنب أية مشاكؿ زراعية محتممة قد تنجـ عف

زراعة أصناؼ غير مدركسة.

ٗ -دراسة مختمؼ أنكاع األمراض كالحشرات ذات األىمية االقتصادية كالنيماتكدا كالقكارض التي تصيب
المحاصيؿ الزراعية كايجاد الحمكؿ لمعالجتيا أك الكقاية منيا ،كالتركيز عمى أبحاث المكافحة الحيكية،
كتطكير اإلدارة المتكاممة ألىـ اآلفات الزراعية.

٘ -تحديد االحتياجات المائية لممحاصيؿ الرئيسية كايجاد طرؽ رم حدي ة تتي التكفير في استخداـ مياه الرم،
كاستخداـ المياه غير التقميدية في الزراعة.

 -ٙإيجاد بركتكككالت خاصة بإك ار األنكاع النباتية كنقؿ الجينات النباتية بيف األصناؼ كاألنكاع.
 -ٚحفظ األصكؿ الك ار ية النباتية كدراسة مكاصفاتيا كاالستفادة منيا في برامج تربية النبات.
 -ٛتحسيف مكاصفات المنتجات الزراعية كتحديد أفضؿ الطرؽ لتصنيعيا.

 -ٜتحديد المكاصفات الكيميائية كالفيزيائية لممبيدات قبؿ السماح باستيرادىا ،كتحديد أفضؿ المبيدات مبلءمةن
لمبيئة الزراعية السكرية.

ٓٔ -إيجاد أفضؿ المعامبلت الزراعية لمحفاظ عمى المكارد الزراعية ( تربة– مياه – غطاء نباتي -دكرات
زراعية) ،كتطكير اإلنتاج كتحسيف مكاصفاتو.

ٔٔ -تنفيذ تحاليؿ التربة لمفبلحيف مف أجؿ ترشيد استخداـ األسمدة.
ٕٔ -تحديد المشاكؿ الزراعية كدراسة مدل تقبؿ الفبلحيف لمتقانات الزراعية المستنبطة في ىيئة البحكث
الزراعية ،كتحديد فاعميتيا كأ رىا االقتصادم في الزراعة.

ٖٔ -التعاكف مع اإلرشاد الزراعي لنقؿ التقانات الزراعية إلى الفبلحيف.
ٗٔ -تطكير القدرات العممية لمعامميف في البحكث الزراعية مف خبلؿ :اإليفادات الدراسية ،تأميف فرص
التدريب الداخمي كالخارجي ،المشاركة في المؤتمرات العممية.

٘ٔ -تحديث كتطكير المخابر كمراكز البحكث الزراعية ،كاستمرار تجييزىا بالمعدات الحدي ة.
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معايير وأسس إعداد الخطة:
يتـ إعداد الخطة العممية لمبحكث الزراعية حسب المعايير كاألسس التالية:
ٔ .االعتماد عمى الخبرة الفنية التي تتكفر لدل الباح يف حكؿ مشاكؿ الزراعة اآلنية كحاجات تطكيرىا مستقببلن
حسب األكلكيات ،كىذه الخبرات مبنية عمى التكاصؿ مع الفبلحيف كالمؤسسات الحككمية كالقطاع الخاص،

ذات العبلقة مع الزراعة.

ٕ .المشاكؿ الزراعية التي ترد إلى ىيئة البحكث الزراعية مف :اإلرشاد الزراعي ك الفبلحيف ك القطاع
الخاص ،كمف مؤسسات الدكلة المختمفة.

ٖ .مراعاة تكجيات التخطيط الزراعي.
ٗ .الخطط الخمسية لمدكلة.

٘ .مراعاة التكجيات العالمية في الزراعة كالتغيرات المناخية كحاجات األسكاؽ المحمية كالعالمية.
تأتي الخطة التنفيذية السنكية امتدادان لمخطط التنفيذية السابقة لمتابعة تنفيذ األبحاث القائمة ،كضعت

الخطط بالتنسيؽ مع المؤسسات ذات العبلقة ،العاممة في إطار ك ازرة الزراعة ك اإلصبلح الزراعي (مديرية

اإلرشاد الزراعي ،مديرية اإلنتاج النباتي كالحيكاني ،مديرية كقاية النبات ،المؤسسة العامة لتأميف مستمزمات
اإلنتاج الزراعي ،ىيئة االستشعار عف بعد ) ....ككذلؾ مع المنظمات العربية كالدكلية (أكساد ،إيكاردا ،سيمت
 )...العاممة في مجاؿ البحكث الزراعية ضمف األراضي السكرية كخارجيا كجامعات القطر كنقابة الميندسيف
الزراعييف كاالتحاد العاـ لمفبلحيف كاتحاد غرؼ الزراعة .قسـ مف ىذه األبحاث ينفذ بالتعاكف بيف اإلدارات

كاألقساـ البح ية المختمفة في الييئة ،كيساىـ في تنفيذ ىذه الخطط عدد كبير مف الباح يف كالفنييف العامميف في

اإل دارة المركزية لمييئة كفي مراكز كمحطات كمكاقع البحكث العممية الزراعية التابعة ليا كالمنتشرة في كافة
أنحاء القطر ،كذلؾ بالتعاكف مع الفبلحيف كالعامميف في مديرية اإلرشاد الزراعي.

التحديات التي تواجو القطاع الزراعي في القطر العربي السوري:

ٔ .ظاىرة التغير المناخي لمتخفيف من أثرىا السمبي :انخفاض معدالت اليطكؿ المطرم ،التكزع غير
المناسب لميطكؿ المطرم ضمف المكسـ ،ارتفاع درجة ح اررة الشتاء ،المكجات الح اررية خبلؿ مراحؿ
نضج المحاصيؿ.

ٕ .ظيور أمراض وآفات وبائية جديدة واقتراح معالجتيا (أمراض الصدأ عمى القمح ،عتّة البندورة.)..
ٖ .انخفاض مناسيب المياه الجوفية والسطحية.
ٗ .تممح التربة.

٘ .ارتفاع تكاليف اإلنتاج والتسويق :مستمزمات اإلنتاج ،انخفاض اإلنتاجية ،الجفاؼ ،التسعير كالتسكيؽ.

 .ٙالعمميات الزراعية ومكننة إنتاج بعض المحاصيل االستراتيجية :الرم السطحي ،تجييز التربة لمزراعة،
زراعة البذار ،الزراعة الحافظة ،العزيؽ اآللي ،الحصاد كالقطاؼ اآللي ،معامبلت ما بعد الحصاد.

 .ٚتفتت الحيازات الزراعية
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خطط وبرامج البحوث العممية الزراعية لمواجية التحديات التي تواجو القطاع الزراعي:

 .1استنباط األصناف:

 .iعالية اإلنتاج
 .iiمقاكمة لؤلمراض كالحشرات

 .iiiجيدة النكعية

 .ivمتحممة الجفاؼ

 .2تطوير العمميات الزراعية:

 .aالزراعة الحافظة

 .bمعدالت البذار

 .cعركات زراعية جديدة

 .dالمكننة الزراعية

 .3تطوير طرق الري:

رذاذ

.a

تنقيط

.b
.c

سطحي مطكر

.d

تسكية األرض بالميزر

حصاد كنشر المياه

.e

 .4تنويع المحاصيل :قم – شعير– قطف– شكندر سكرم -ذرة -حمص– عدس -فكؿ -خضار– أشجار م مرة–
نباتات طبية كعطرية– محاصيؿ عمفية– الفطر الزراعي  ،محاصيؿ مدخمة ذات قيمة اقتصادية عالية.
 .5الثروة الحيوانية:
تحسيف العركؽ المحمية كتكزيعيا عمى المربيف ،بحكث االستفادة مف المخمفات الزراعية في التغذية ،تشغيؿ
أفراد األسرة كتأميف فرص عمؿ إضافية ،تنكيع مصادر الدخؿ كاالىتماـ بالحيكانات الزراعية التالية :غنـ

العكاس -بقر شامي كعكشي كجكالني -ماعز شامي كماعز جبمي– إبؿ– جامكس.

 .6خفض تكاليف اإلنتاج:
.a

اإلنتاجية العالية

.b

طرؽ الرم الحديث

.c
.d

تحسيف المعامبلت الزراعية كادارة المزرعة

تكامؿ اإلنتاج النباتي كالحيكاني
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.e

الزراعة الحافظة

 .7تعزيز القدرات الفنية لمباحثين:
.a

دكرات تدريبية داخمية كخارجية

.b

دراسات عميا (داخمي كخارجي)

 .8زيادة كفاءة العمل البحثي – اإلرشادي.
 .9تطوير آليات نقل المعرفة لمفالحين.
.11
.11

توجيو البرامج العممية واالستثمارية إلى المنطقة.

تعزيز التعاون العممي مع الجامعات ومراكز البحوث الوطنية والعربية والدولية.

الصعوبات التي تواجو تطوير البحوث العممية الزراعية

 الصعوبات االستثمارية :عدـ كفاية اإلنفاؽ المالي عمى البحكث الزراعية (ٕ %ٓ.مف الناتج الزراعي). -الصعوبات اإلدارية:

• تعديؿ القانكف المالي كاحداث قانكف خاص بالييئات ذات الطابع العممي.
• تعديؿ إجراءات إيفاد الباح يف إلى الخارج كذلؾ لبلستفادة مف المن كالدكرات التدريبية الخارجية.
• استبعاد العامميف غير األكفاء في العمؿ البح ي.

• تعييف العمالة المناسبة (عقكد ،أطباء بيطرييف ،مؤقتيف).
• تأميف مستمزمات العمؿ البح ي.

الصعوبات الفنية:
 oتأميف متطمبات تطكير البحكث العممية الزراعية.

 oاستمرار تطكير مراكز البحكث الزراعية كتجييزىا بالمعدات كاآلليات الحدي ة.
 oتكفير كسائط النقؿ بالعدد الكافي.

 oتمكيف ىيئة البحكث مف التعاقد مع خبراء كمختصيف في البحكث الزراعية بكافة اختصاصاتيا.
 oالظركؼ الراىنة كتعرض بعض محطات كمراكز البحكث لمتخريب كالسطك.

الخطط التنفيذية لإلدارات واالقسام المستقمة
عدد الدراسات والبحوث والتجارب المخططة والمنفذة لمعام :0211
مجال البحث
بحكث كقاية النبات

عدد األبحاث المخططة

عدد األبحاث المنفذة

نسبة تنفيذ األبحاث %

757

741

99
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بحكث المحاصيؿ

549

549

799

بحكث ال ركة الحيكانية

778

799

85

بحكث البستنة

796

784

94

بحكث المكارد الطبيعية

197

191

97

بحكث القطف

98

91

94

بحكث الدراسات االقتصادية كاالجتماعية

44

44

799

بحكث األصكؿ الك ار ية

45

44

98

بحكث تكنكلكجيا األغذية

48

18

79

بحكث التقانات الحيكية

16

16

799

1592

1251

69

مجموع

نشاطات الييئة األخرى:
تكزيع الحيكانات المحسنة ك ار يان عمى المربيف لتحسيف قطعانيـ:

ٓٓٗ كبش عكاس  +دغالي ٕٔٓٓ:رأس ،نعجة عكاس ٚٓٓ :رأس ،تيكس شامية كجبمية ٖٕٓ :رأس ،عنزة شامية كجبمية:
ٓٓٗ رأس ناقة شامية ٘ :رؤكس
ذككر جامكس ٔٓ :رؤكس
ذككر أبقار ٔٗ:رأس

ذككر إبؿ ٕ٘ :رأس
إناث جامكس ٔٓ :رؤكس
أبقار شامية ٘ :رؤكس

تـ تزكيد المؤسسة العامة لتاميف مستمزمات اإلنتاج الزراعي مف بذكر النكية كاألساس لمختمؼ المحاصيؿ كما يمي:
قطف/ٔٓٚ/:طف ،ككذلؾ مف نكيات بذار المحاصيؿ التالية :قم  ،شعير ،ذرة صفراء ،حمص ،عدس ،فكؿ.
بذار المحاصيؿ المتنكعة:
إنتاج كتكزيع األعداء الحيكية آلفات الحمضيات:
عدك حيكم لبؽ الحمضيات الدقيقي ٕٓٓ :ألؼ.
بؽ الحمضيات الدقيقي ٕٕٓٓ٘ٓ :حشرة كاممة مف مفترس البؽ الدقيقي كريبتكالمكس.
أطمقت إدارة بحكث القطف بالتعاكف مع مختبرات المكافحة الحيكية في القطر متطفبلت بيكض كيرقات ديداف جكز القطف عمى

مساحة ٕ ٕٔٙٚىكتار.

إصدار قانكف حفظ كصيانة كتبادؿ األصكؿ الك ار ية النباتية كالعمؿ عمى تطبيؽ مكاده.
صدر المرسكـ رقـ ٕٗ لعاـ ٕٕٔٓ الناظـ لعمؿ ىيئة البحكث العممية الزراعية.
صدر بتاريخ  ٕٜٓٓ/ٙ/ٕٛالقانكف رقـ  /ٕٓ/كيتـ العمؿ ببعض مكاده حسب ما يخصنا.
إدارة بحكث القطف تابعت ضمف مسيرة التحديث كالتطكير تنفيذ قانكف عصرم متطكر يمبي حاجة القطاع الزراعي كالمؤسسات
العامة ذات الصمة بصدكر القانكف رقـ  /ٕٔ/بتاريخ ٖٔ.ٕٓٔٓ/ٙ/
ت بيت ٓ ٔٛٙعامبلن مؤقتان مف خبلؿ تطبيؽ أحكاـ المرسكـ ٕ ٙلعاـ ٕٔٔٓ.

أساليب تنفيذ الخطة:

يعتمد تنفيذ الخطة عمى:
ٔ .تكفر االعتمادات المالية (المكازنات السنكية).

ٕ .تكفر البنى التحتية (مراكز كمحطات البحكث الحقمية– المخابر -التجييزات الحقمية الخ .)...
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ٖ .تكفر الككادر العممية كمستمزمات البحث العممي.

 -1اإلعتمادات المالية:

بمغت االعتمادات المالية لمييئة عاـ ٕٔٔٓ  /7754/مميكف ليرة سكرية صرفت عمى :تجييز المخابر

كمراكز البحكث الحقمية كشراء كسائط نقؿ كتأميف نفقات التشغيؿ كغيرىا .

 -0البنى التحتية:

أوالً -الييكمية العممية واإلدارية لمييئة العامة لمبحوث العممية الزراعية:
أ -اإلدارات البحثية :

 -1إدارة بحكث المحاصيؿ

ٕ -إدارة بحكث القطف

ٖ -إدارة بحكث البستنة

ٗ -إدارة بحكث ال ركة الحيكانية

٘  -إدارة بحكث كقاية النبات

 -ٚإدارة بحكث الدراسات االقتصادية كاالجتماعية

 -ٙإدارة بحكث المكارد الطبيعية

ب -األقسام البحثية المستقمة :

ٕ -قسـ تكنكلكجيا األغذية

ٔ -قسـ األصكؿ الك ار ية النباتية

ٗ -قسـ نقؿ التقانة

ٖ -قسـ التقانات الحيكية

ج -اإلدارات الخدمية :

ٔ -إدارة الشؤكف اإلدارية كالقانكنية

ٕ -إدارة الشؤكف الفنية

ٖ -إدارة العقكد

ٗ -محاسبة اإلدارة

د -األقسام الخدمية :
ٔ -قسـ مكتب المدير العاـ

ٕ -قسـ المعمكمات كالنشر

ٖ -قسـ اإلحصاء كالتخطيط كالمتابعة

ٗ -قسـ الرقابة الداخمية

 -ٙقسـ العبلقات العربية كالدكلية

٘ -قسـ التأىيؿ كالتدريب

ثانياً -مراكز البحوث ومحطات البحوث الحقمية:

مركز بح يان كأربع وخمسون محطة بح ية حقمية كثمانية وأربعون مكقعان لتنفيذ
لدل الييئة ثمانية عشر
ان

التجارب الحقمية ،كىذه المراكز كالمحطات مكزعة في مختمؼ المحافظات بحيث تم ؿ كافة البيئات المكجكدة
في سكرية :المناطؽ المطيرة ،المناطؽ الجافة ،البادية ،المناطؽ الساحمية ،المناطؽ الجبمية.

بعض ىذه المراكز متخصص بالمحاصيؿ كبعضيا بال ركة الحيكانية أك البستنة أك بأبحاث المياه كغيرىا.

كنستعرض فيما يمي تكزع مراكز كمحطات البحكث الزراعية في المحافظات مع تخصصاتيا:
مراكز البحوث الزراعية في المحافظات والمحطات التابعة ليا
المركز
ٔ

ريؼ دمشؽ

عدد المحطات التابعة ليا

مجاالت البحوث
خضار -أشجار م مرة – رم كتسميد– أبقار– أغناـ–

10
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إبؿ– ماعز شامي– ذرة صفراء– قم
ٕ

درعا

ٖ

محاصيؿ  -ركة حيكانية (غنـ ،بقر عكشي)

ٖ

القنيطرة

ٕ

أشجار م مرة -ركة حيكانية (ماعز شامي)

ٗ

السكيداء

ٕ

أشجار م مرة -ركة حيكانية (ماعز جبمي)

٘

محسة /بادية حمص

-

حصاد مياه -تربة -غطاء نباتي -غنـ

ٙ

جكسية الخراب /حمص

-

أشجار م مرة– محاصيؿ -ماعز شامي– تنكع حيكم

ٚ

السممية

ٔ

أغناـ -محاصيؿ

ٛ

حمص

ٕ

خضار -أشجار م مرة– محاصيؿ– أغناـ– رم كتسميد

ٜ

حماه

ٖ

محاصيؿ -رم كتسميد -غنـ

ٓٔ

الغاب

ٔ

محاصيؿ– جامكس -حراج

ٔٔ

طرطكس

ٗ

حمضيات -محاصيؿ -خضار– رم كتسميد

ٕٔ

البلذقية

٘

خضار -أشجار م مرة– رم كتسميد

ٖٔ

إدلب

ٚ

محاصيؿ -زيتكف

ٗٔ

حمب

ٗ

محاصيؿ -زيتكف– ماعز شامي -رم كتسميد -تقانات

٘ٔ

الرقة

ٖ

محاصيؿ -أغناـ– رم كتسميد

ٔٙ

دير الزكر

ٖ

محاصيؿ -أغناـ -رم كتسميد

ٔٚ

الحسكة

ٖ

محاصيؿ -رم كتسميد

ٔٛ

القامشمي

ٖ

محاصيؿ -أغناـ

حيكية

ثالثاً -مخابر الييئة العامة لمبحوث الزراعية:

مخبر فرعيان تعمؿ في مختمؼ التخصصات،
يتبع لمييئة سبعكف مخب انر رئيسيان ،إضافة إلى خمسة ك بل يف
ان

السيما في مجاالت تحاليؿ المبيدات كاألراضي كالمياه كالسماد كالزيتكف كالشكندر كالحبكب كنظـ المعمكمات

الجغرافية كنكعية المنتجات كالتقانات الحيكية كغيرىا ،كبعض ىذه المخابر معترؼ بشيادات التحاليؿ الصادرة

عنيا دكليان ،كمكزعة كما يمي :

أىم مخابر الييئة العامة لمبحوث العممية الزراعية :
المكان

المخبر
ٔ .مخابر التقانات الحيكية

دمشؽ – حمب

ٕ .مخبر زيت الزيتكف

إدلب

ٖ .مخبر تحميؿ المبيدات

دمشؽ
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ٗ .مخابر نكعية تيمة القطف

حمب

٘ .مخابر تحميؿ التربة كالمياه كاألسمدة

دمشؽ ككافة المحافظات

 .ٙمخبر األعداء الحيكية لمحمضيات

طرطكس

 .ٚمخبر األعداء الحيكية لمقطف

حمب– دير الزكر– الحسكة

 .ٛمخابر تحميؿ الشكندر السكرم

حمب– دير الزكر– الرقة– الغاب

 .ٜمخابر تحاليؿ المكاد الغذائية كالمنتجات الزراعية

دمشؽ

ٓٔ .مخابر كقاية النبات (أمراض فيركسية ،أمراض بكتيرية ،تقانات حيكيػة ،دمشؽ
نيماتكدا ،أمراض فطرية ،حشرات)
ٔٔ .مخبر األ ر المتبقي لممكاد الكيميائية في المنتجات الزراعية

دمشؽ

ٕٔ .مخبر تغذية الحيكاف

دمشؽ

ٖٔ .مخبر فسيكلكجيا الحيكاف

دمشؽ

ٗٔ .مخبر تكنكلكجيا الحبكب

دمشؽ

رابعاً -مكتبة الييئة والمعموماتية:

لدل الييئة مكتبة زراعية راقية تحتكم خمسان كعشػريف ألػؼ عنػكاف مػف الم ارجػع كالػدكريات كالمجػبلت العمميػة

كغيرىا ،كتتكفر خدمات االنترنػت لجميػع البػاح يف فػي الييئػة ،كليػا مكقػع عمػى الشػبكة العنكبكتيػة يتػكفر فيػو كػـ

كبير مف المعمكمات عف الييئة كبرامجيا كنتائج عمميا ،كيبمغ عدد الحكاسب في الييئة حػكالي مانمائػة حاسػكبان

.

التعاون العربي والدولي:
تتعػػاكف الييئػػة العامػػة لمبحػػكث الزراعيػػة فػػي تنفيػػذ مشػػاريع ألبحػػاث زراعيػػة حػػكؿ :اسػػتعاالت كادارة الم ػكارد
المائيػ ػػة كأنظم ػ ػػة الز ارع ػ ػػة كالتقان ػ ػػات الحيكي ػ ػػة ،كاس ػ ػػتنباط أص ػ ػػناؼ جدي ػ ػػدة ،كادخ ػ ػػاؿ المحاص ػ ػػيؿ عالي ػ ػػة القيم ػ ػػة
االقتص ػػادية ،كد ارس ػػة ف ػػرص التص ػػدير ألسػ ػكاؽ جدي ػػدة ،كالز ارع ػػة العض ػػكية ،كالز ارع ػػة الحافظ ػػة ،كالزيت ػػكف م ػػع

الجيات التالية :
 إيكاردا
 أكساد

 سيمت

 منظمة األغذية كالزراعة لؤلمـ المتحدة

 المركز الدكلي لمزراعات الممحية  /دبي
 االتحاد األكربي
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معيد بارم لمزراعات المتكسطة  /إيطاليا

 الككالة اليابانية لمتعاكف الدكلي  /جايكا
 المنظمة العربية لمتنمية الزراعية

 المجمس الدكلي لزيت الزيتكف  /إسبانيا
 منظمة اليكنيدك
 منظمة المياه للشعوب والسالم

أىم مشاريع البحوث التي تنفذىا الييئة مع جيات خارجية:
الجية التي يتم التعاون معيا لتنفيذه

عنوان المشروع
تحسيف مكاصفات زيت الزيتكف

معيد بارم لمدراسات المتكسطية/إيطاليا

حصر كتكصيؼ المصادر الك ار ية لمزيتكف

المجمس الدكلي لزيت الزيتكف

استعماؿ المياه الناتجة عف معاصر الزيتكف

المجمس الدكلي لزيت الزيتكف

الزراعة العضكية

معيد بارم لمزراعات المتكسطية كالفاك

التكيؼ مع ظاىرة التكيؼ المناخي في البيئات اليامشية لغرب

المركز الدكلي لمزراعات الممحية  /إيفاد  /اكفيد

مشركع الحفاظ عمى المياه العذبة مع إنتاج أعبلؼ متحممة

المركز الدكلي لمزراعات الممحية  /إيفاد  /اكفيد

الذرة البيضاء كالدخف لزيادة إنتاجية المحاصيؿ كال ركة الحيكانية

المركز الدكلي لمزراعات الممحية  /ايكريسات  /اكفيد

مبادرة المياه كسبؿ العيش في الشرؽ األكسط

إيكاردا

مشروع بناء القدرات والمعارف في مجال االستخدام المستدام
للموارد المائية في الزراعة السورية
نشر كتطكير إدارة الرم في حقكؿ الزيتكف

االتحاد األكربي
إيكاردا  /الصندوق المشترك للسلع CFC

تقانات الرم كاإلرشاد المائي

الككالة اليابانية لمتعاكف الدكلي/جايكا

تحسيف القم القاسي

االتحاد األكربي

الزراعة بدكف حرث (الحافظة)

الييئة العربية لبلست مار كايكاردا كأكساد

اإلزالة التدريجية لبركميد الميتيؿ في مخازف الحبكب

منظمة األمـ المتحدة لمتنمية الصناعية /يكنيدك

التخمص التدريجي مف استخداـ ميتيؿ البركمايد في تعقيـ التربة

منظمة األمـ المتحدة لمتنمية الصناعية /يكنيدك

المحاصيؿ النقدية عالية القيمة

منظمة الزراعة كاألغذية لؤلمـ المتحدة

تطبيؽ تقنيات األرز اليكائي المركم غير المغمكر كزيادة إنتاجو

منظمة الزراعة كاألغذية لؤلمـ المتحدة

مشركع الحث الطفرم مف أجؿ تحسيف إنتاجية القم كالشعير

ىيئة الطاقة الذرية

آسيا كشماؿ أفريقيا

لمممكحة في إقميـ غرب آسيا كشماؿ أفريقيا
المحسنة في األراضي المالحة

في البيكت الببلستيكية

في سكرية
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واقع اإلنفاق المالي عمى البحث العممي في ىيئة البحوث الزراعية:
بمغت الميزانية االست مارية لمييئة العامة لمبحكث العممية الزراعية لمعاـ المالي ٕٔٔٓ حكالي
ٗ٘ٔٔ مميكف ؿ.س مكزعة كما يمي:
اسم المشروع

االعتماد

اإلنفاق

نسبة التنفيذ

أراضي

ٕٓٓٓٓٓ٘

ٕٕٕٖٖٜٔ

ٖ٘.٘ٚ

مباني كانشاءات كمرافؽ

ٖٖٕٓٓٓٗ٘ٔ

ٜٗٓٗٔٔ٘ٙٚ

ٓ٘٘٘.

آالت كمعدات

ٕٓٓٓ٘ٔ٘٘ٚ

ٖٕٓٗٚٔٛٙ

ٗٚ.ٖٚ

كسائؿ نقؿ كانتقاؿ

ٖٕٕٓٓٓٓٓ

ٖٜٓٓٓٗٙ

ٔٚ.ٚٛ

عدد كأدكات كقكالب

ٖٓٓٓٓٓٓٔ

ٖٚٛٔٓٙٛ

ٙٓ.ٓٛ

أ اث كمعدات مكاتب

ٓٓٓٓٓ٘ٔٔ

ٜٓٗٔٔٔٓٗ

ٜٙ.ٓٛ

ركة حيكانية

ٓٓٓٓٓٓٔ

ٓٓ٘ٚٙٛ

٘ٚ.ٙٛ

نفقات تأسيس

ٖٕٓٓٓٗٗٔٚ

ٕٖٜٜ٘ٓٚٛٔ

٘ٓٛ٘.

ركاتب كأجكر

ٕٓٓٓٗ٘ٗٙٙ

ٖٜ٘ٔٗٓٛٗٙ

٘٘ٛٚ.

المجموع

1104114222

804888104

44.24

جدول توزيع الموصفين حسب مكان العمل في اإلدارة المركزية
باحث

مساعد باحث أول

مساعد باحث

المجموع

مكان العمل
إدارة ال ركة الحيكانية

6

5

10

21

إدارة الدراسات االقتصادية

6

2

2

10

إدارة الشؤكف الفنية

0

0

3

3

إدارة بحكث القطف

2

5

24

31

إدارة بحكث المحاصيؿ

11

4

10

25

إدارة بحكث المكارد الطبيعية

12

17

18

47

إدارة بحكث كقاية النبات

18

8

16

42
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قسـ األصكؿ الك ار ية

1

1

4

6

إدارة بحكث البستنة

8

9

10

27

قسـ بحكث الحمضيات

2

6

6

14

قسـ بحكث الزيتكف

5

4

7

16

قسـ التقانات الحيكية

8

1

0

9

قسـ تكنكلكجيا األغذية

2

3

4

9

قسـ التأىيؿ كالتدريب

1

0

1

2

قسـ التخطيط كاإلحصاء كالمتابعة

0

1

1

2

قسـ الرقابة الداخمية

0

1

0

1

قسـ المعمكماتية

0

0

1

1

1
83

0
67

2
119

3
269

قسـ نقؿ التقانة
المجموع

جدول توزيع الموصفين حسب مكان العمل في المراكز البحثية
باحث

مساعد باحث أول

مساعد باحث

المجموع

مكان العمل
إدلب

7

5

5

17

جكسية الخراب

1

0

5

6

الحسكة

0

7

6

13

حمب

26

17

32

75

حماه

7

7

9

23

حمص

7

7

22

36

درعا

4

1

27

32

دير الزكر

10

9

31

50

الرقة

5

1

6

12

ريؼ دمشؽ

1

0

7

8

السممية

0

0

7

7

السكيداء

5

3

15

23

طرطكس

4

1

17

22

الغاب

6

4

5

15

القامشمي

3

3

2

8

القنيطرة

0

1

7

8

البلذقية

20

5

24

49

106

71

227

404

المجموع
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توصيف الفئة األولى
باحث

189

مساعد باحث أكؿ

138

مساعد باحث

346

ميندسكف غير مكصفيف

901

مبلحظة :إف عدد المكصفيف المذككريف يتضمف بعض الشيادات غير الزراعية

دكتوراه
الحالة التعميمية لمعمال

ذكور

إناث

المجموع

دكتكراه زراعة

ٓٗٔ

ٕٓ

ٓٔٙ

دكتكراه بيطرة

ٖ

ٔ

ٗ

أخرل

ٗ

ٔ

٘

المجموع

144

00

161

الدائمين لعام 0211

دبموم و ماجستير
الحالة التعميمية لمعمال

ذكور

إناث

المجموع

زراعة

ٜٓٔ

ٕٓٔ

ٖٓٔ

أخرل

ٕ

ٗ

ٙ

المجموع

110

104

616

الدائمين لعام 0211

شيادات جامعية
الحالة التعميمية لمعماؿ

ذككر

إناث

المجمكع

ىندسة زراعية

٘ٚٙ

ٖٔٚ

ٜٗٚ

تجارة

ٜ

ٓٔ

ٜٔ

حقكؽ

ٕٕ

ٚ

ٕٜ

كيرباء كميكانيؾ

ٕٛ

ٙ

ٖٗ

ىندسة مدنية

ٕ٘

ٓٔ

ٖ٘

ىندسة بيطرية

ٖٙ

ٗ

ٓٗ

أخرل

ٗٛ

ٗٚ

ٜ٘

الدائميف لعاـ ٕٔٔٓ
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444

المجموع

1111

400

المعاىد المتوسطة
المراحل التعميمية لمعمال

ذكور

إناث

المجموع

مساحة

٘

ٔ

ٙ

حراج

ٛ

ٓ

ٛ

إحصاء

ٖ

٘

ٛ

زراعة

ٜٚ

ٔٓٙ

ٖٕٓ

ىندسة

ٔٛ

ٚ

ٕ٘

أخرل

ٔٓٙ

٘ٚ

ٔٔٛ

المجموع

064

114

461

الدائمين لعام 0211

الثانويات
الحالة التعميمية لمعمال الدائمين لعام

ذكور

إناث

المجموع

انكية عامة

٘ٛ

ٓٓٔ

٘ٔٛ

انكية تجارية

ٙ

ٕٔ

ٔٛ

انكية بيطرية

ٗٚ

ٕ

ٜٗ

انكية زراعية

ٗٛ

ٗٚ

ٖٔٔ

انكية صناعية

ٕٗ

ٕ

ٕٙ

أخرل

٘٘

ٔٚ

ٕٚ

المجموع

621

182

481

0211

التعميم األساسي
إعدادية وما دون

ذكور

إناث

المجموع

إعدادية

ٗٙ

ٕ٘

ٔٔٙ

ابتدائية

ٔٗٓٛ

ٕٓٛ

ٔٙٛٛ

ممـ

ٕٗٙ

ٗٚ

ٖٕٜ

أمي

ٖٗ

ٕٓ

ٗ٘

المجموع

1400

611

0101

مالحظة  :إف مجمكع عدد العماؿ الدائميف لنياية عاـ ٕٔٔٓ يبمغ ( )ٗٚٗٚعامبلن.
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إف مجمكع عدد العماؿ المؤقتيف حتى تاريخو (ٕ٘ٔ) عامبلن.

أىم المنجزات العممية في الييئة العامة لمبحوث العممية الزراعية لعام :0211
 -إدارة بحوث القطن:

ٔ -قامت إدارة بحكث القطف بتنفيذ العديد مف الدراسات كالبحكث العممية الزراعية في محاكر متعددة،
كتطكيرىا مف الناحية النكعية عبر محطاتيا المنتشرة في كافة المحافظات المنتجة لمقطف ،حيث تـ اعتماد
إدارة بحكث القطف كمركز تمييز عممي كفني في مجاؿ بحكث القطف في آسيا مف قبؿ العديد مف المنظمات
العربية كالدكلية ،نفذت األقساـ العممية في اإلدارة خبلؿ عاـ ٕٔٔٓ ا نيف كتسعيف بح ان كدراسة لتطكير
زراعة القطف في مجاالت عديدة :تربية القطف ،معامبلت زراعية ،مكننة زراعة القطف ،تكنكلكجيا ألياؼ
القطف ،الزراعة الحافظة لمقطف....
تساىـ األبحاث العممية في اإلدارة بدكر ىاـ ك إيجابي لزيادة المردكد في كحدة المساحة كتخفيض
تكاليؼ اإلنتاج كمعدالت التمكث البيئي عف طريؽ :استمرار تحسيف األصناؼ المحمية المعتمد زراعتيا،
كتجديد إنتاج بذار المربي بشكؿ سنكم لتأميف بذار القطف الزراعي مف األصناؼ المعتمد زراعتيا،
باإلضافة إلى زيادة فرص الحصكؿ عمى سبلالت كاعدة كمبشرة كمبلئمة لمبيئة كمتحممة لمرض الذبكؿ
الفيرتيسميكمي كلمح اررة المرتفعة كمبكرة كذات مكاصفات إنتاجية كتكنكلكجية جيدة ،حيث تكصمت اإلدارة إلى
العديد مف السبلالت الكاعدة كالمبشرة في مراحؿ االستنباط المختمفة ،نذكر منيا  :السبللة  ٔٓٙكالسبللة
 G73في محافظة دير الزكر كىما في مرحمة االختبار لدل المزارعيف لممكسـ ال اني (تفكقت السمسمة ٔٓٙ
عمى الصنؼ دير الزكر ٕٕ بمعدؿ  %ٔٙكبداللة إحصائية عند مستكل معنكية ٔ ،%كما تفكقت السبللة
 G73عمى الصنؼ دير الزكر ٕٕ بمعدؿ  %ٔٚكبداللة إحصائية عند مستكل معنكية ٔ ،)%كالسبللة
ٖٕٕ في محافظة الحسكة كىي في مرحمة االختبار لدل المزارعيف في المكسـ األكؿ ،كالسبللة ٔٓٙ
كالسبللة  G73في محافظة الرقة كىما في مرحمة االختبار لدل المزارعيف في المكسـ ال اني (تفكقت السبللة
 ٔٓٙعمى صنؼ القطف رقة ٘ بمعدؿ ٘ %عند مستكل معنكية ٘ ،)%باإلضافة إلى تحسيف األقطاف
الممكنة كالطكيمة التيمة ،نذكر منيا :سبللتيف مف القطف البني كىي قيد إعداد التقرير النيائي لعرضيا عمى
لجنة اعتماد األصناؼ ،بلث سبلالت مف القطف األخضر كأربع سبلالت مف القطف البني المخضر
(تجارب أصناؼ) باإلضافة إلى التطكير المستمر لبرنامج المكافحة المتكاممة آلفات القطف في سكرية
كبشكؿ أساسي عنصر المكافحة الحيكية.
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ٕ -تقكـ إدارة بحكث القطف بإنتاج بذار المربي بشكؿ سنكم دكرم بخبرة كطنية لتأميف بذار القطف الزراعي
المحمي مف األصناؼ المعتمد زراعتيا في سكرية ،حيث تـ تسميـ المؤسسة العامة لتأميف مستمزمات اإلنتاج
الزراعي في عاـ ٕٔٔٓ (المؤسسة العامة إلك ار البذار سابقان) كمية  ٔٓٚطف بذار أساس مف األصناؼ
المعتمد زراعتيا في سكرية بنسبة تنفيذ ( %ٔٓٚكمية بذار األساس المخطط تسميمو لممؤسسة العامة إلك ار
البذار مف األصناؼ المعتمد زراعتيا في سكريا ٓٓٔطف).
ٖ -اإلشراؼ الفني كالعممي عمى أعماؿ المكافحة الحيكية لحقكؿ القطف لمكافحة بيكض كيرقات ديداف لكز
القطف ،مما يؤمف صيانة األعداء الحيكية كيخفض معدالت التمكث البيئي كيكفر مف تكاليؼ اإلنتاج في
حاؿ االعتماد عمى المكافحة الكيميائية لكقاية حقكؿ القطف في سكرية ،حيث قامت مختبرات المكافحة
الحيكية بالقطر بإنتاج متطفبلت البيض (التريككغراما) كمتطفبلت اليرقات (اليابركبراككف) لمكافحة بيكض
كيرقات ديداف المكز في حقكؿ القطف حيكيان لنشرىا كاطبلقيا في الحقكؿ المصابة كفؽ عتبات اإلطبلؽ
المحددة بمؤتمر القطف ال امف كال بل يف لعاـ ٕٔٔٓ ،كبمغت المساحة المكافحة حيكيان في مكسـ ٕٔٔٓ
 /ٕٕٔٙٚ/ىكتار.
ٗ -دخمت سكرية حيز اإلنتاج الفعمي لمقطف العضكم كسجمت كإحدل الدكؿ المنتجة لمقطف العضكم
كبرقابة أكربية (اتحاد مانحي شيادات المنتجات العضكية في أكربا) ،حيث استمرت إدارة بحكث القطف في
عاـ ٕٔٔٓ بالتنسيؽ مع المؤسسة العامة لحمج كتسكيؽ األقطاف كاالتحاد العاـ لمفبلحيف كشعب القطف
بالمحافظات كالشركات المتعاقدة في تنفيذ تجارب مكسعة لدل المزارعيف في مجاؿ إنتاج القطف العضكم،
بمغت المساحة المزركعة مف القطف العضكم في عاـ ٕٔٔٓ /ٖٖٔٔٙ/ىيكتار كاإلنتاج المسكؽ منيا
بمكجب شيادات منشأ قطف عضكم /ٖٖٕٛٔ/طف كفؽ تقارير مديريات الزراعة كاإلصبلح الزراعي في
المحافظات التي تـ فييا زراعة القطف عضكيان.
كقد بمغت كمية األقطاف العضكية المحبكبة المستممة مف قبؿ المؤسسة العامة لحمج كتسكيؽ األقطاف
بمكسـ ٕٔٔٓ ٕٕٓٔ/عمى مستكل المحافظات  /ٖٜٜٙٗ/طف قائـ  /ٖٕٖٙٓ/طف صافي،تـ استبلميا
كفؽ الشريحة األكلى لصال الشركة األلمانية الداعمة لمزراعة العضكية . AK
٘ -تـ تزكيد البنؾ الك ار ي في اإلدارة في عاـ ٕٔٔٓ بستة مدخبلت ك ار ية مف تركيا.
 -ٙمتابعة تنفيذ خطة زراعة القطف لمكسـ ٕٔٔٓ ،حيث بمغت المساحة المزركعة بالقطف في مكسـ
ٕٔٔٓ عمى مستكل القطر حسب بحث العينة العشكائية  /ٔٚ٘ٔٗٛ/ىكتار في كافة المحافظات المنتجة
لمقطف بنسبة تنفيذ  %ٜ٘.ٖٚلممخططة %ٔٓٗ.ٜٓبالنسبة لممرخصة ،كقدراإلنتاج بػ /ٙٚٔٙٔٔ/طف قطف
محبكب بمردكد كسطي ٖ٘ ٖٛكغ/ىػ.
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 -ٚقياـ إدارة بحكث القطف في عاـ ٕٔٔٓ بجكالت ميدانية لتقدير العمر الفسيكلكجي كربطو بمكاعيد
الزراعة في كافة المحافظات المنتجة لمقطف ،كخمصت نتائجيا إلى ما يمي :نسبة ٕ %ٖٓ.ٙمف المساحة
المزركعة بالقطر مزركعة مف بداية المكسـ لغاية ٖٓ ،ٗ/نسبة  %ٗٔ.ٚٚمف المساحة بالقطر مزركعة مف
ٔ ٘/لغاية ٓٔ ،٘/نسبة ٔ %ٕٚ.ٙمف المساحة المزركعة بالقطر مزركعة بعد ٓٔ. ٘/
 -ٛالقياـ بتحميؿ عينات مف القطف كعكادمو لصال المؤسسة العامة لحمج كتسكيؽ األقطاف كلشركات الغزؿ
العامة في مختبر الفرز كالتصميـ ،كاجراء االختبارات التكنكلكجية لشعرة القطف في مختبر التيمة لتجارب
كبحكث قسـ التربية كاألقساـ األخرل في اإلدارة كلصال المؤسسة العامة لحمج كتسكيؽ األقطاف كلطبلب
الدراسات العميا في جامعات القطر ،كالجدكؿ التالي يبيف عدد العينات المحممة مف القطف كعكادـ القطف في
مختبر الفرز كالتصنيؼ كعدد العينات المحممة في مختبر التيػمة:
البيان
عدد عينات القطف
(مخبر الفرز ك التصنيؼ)
عدد تحاليؿ القطف
(مخبر الفرز كالتصنيؼ)
عدد عينات عكادـ القطف
(مخبر الفرز كالتصنيؼ)
عدد تحاليؿ عكادـ القطف
(مخبر الفرز كالتصنيؼ)
عدد العينات المختبرة
في مختر التيمة

المخطط خالل عام

المنفذ خالل عام

ٓٓٓٓٚ

ٖٖٕ٘ٚ

ٖٖٖٔٓ.

ٓٓٓٓٗٔ

ٓٔٗٗٙٚ

ٖٖٖٔٓ.

ٓٓٓٚ

ٕٜ٘ٓ

ٗٚٔ.ٛ

ٓٓٓٚ

ٕٜ٘ٓ

ٗٚٔ.ٛ

ٖٓٓ٘

ٖٔٓٛ

ٛٛ.ٛ

0211

0211

نسبة التنفيذ %

 -ٜإقامة مؤتمر القطف ال امف كال بل ي ف بحمب تحت رعاية السيد الدكتكر كزير الزراعة كاإلصبلح الزراعي،
كقد م ؿ السيد كزير الزراعة الدكتكر نبي رشيد محمد معاكف السيد كزير الزراعة ،حيث تكصؿ المؤتمر بعد
مناقشة التكصيات المقدمة مف المجاف الفنية إلى مقررات في كافة مجاالت القطف (الخطة اإلنتاجية
الزراعية ،المكافآت التشجيعية كاإلنتاجية ،الحقكؿ الفائزة ،التربية كالمحافظة عمى األصناؼ ،الكقاية
كالظكاىر الفسيكلكجية ،الخدمات الزراعية كالرم كالتسميد ،اإلرشاد كالمكننة الزراعية ،التمكيؿ كالتسكيؽ).
ٓٔ -االستمرار بتنفيذ مشركع االستفادة مف التجربة التركية في تطبيؽ المكننة المتكاممة في زراعة كخدمة
كقطاؼ القطف ضمف برنامج التعاكف اإلقميمي السكرم التركي.
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 -إدارة بحوث البستنة:

عدد البحكث كالدراسات لعاـ ٕٔٔٓ:
مخطط

منفذ

نسبة التنفيذ %

البيان
قسـ بحكث المكزيات كاألشجار محدكدة االنتشار

٘ٔ

ٗٔ

ٖٜٖٓ.

قسـ بحكث التفاحيات كالكرمة

ٕٖ

ٖٓ

ٜٖ٘.ٚ

قسـ بحكث الزيتكف

ٕٙ

ٕٕ

ٛٗ.ٗٙ

قسـ بحكث الحمضيات كالنباتات المدارية كشبو المدارية

ٗ٘

ٗ٘

ٓٓٔ

قسـ بحكث نباتات الزينة كالطبية كالعطرية

ٔٚ

٘ٔ

ٕٗٛٛ.

قسـ بحكث الخضار ال مرية

ٖٔ

ٖٔ

ٓٓٔ

قسـ بحكث الخضار الدرنية كالبصمية كالكرقية

ٕٔ

ٜٔ

ٜٓ.ٗٛ

قسـ بحكث الزراعات المحمية

ٔٔ

ٓٔ

ٜٔٓ.ٜ

دائرة الزراعة العضكية

ٚ

ٚ

ٓٓٔ

ٜٔٙ

ٗٔٛ

ٜٖ.ٛٛ

المجمكع

برامج التحسين الوراثي

 -1-1الخيار :تمت زراعة ا نيف كأربعيف مدخبلن مف الخيار (سػبلالت مؤن ػة-سػبلالت مػذكرة) ،كتطبيػؽ

التربية الذاتية كاالنتخاب كالحصكؿ عمػى بػذار الجيػؿ (ال الػث) كحتػى الجيػؿ العاشػر ،فضػبلن عػف

البدء بإجراء التصالب بيف بعض السبلالت المبشرة مف حيث شكؿ ال مرة كنسػبة األزىػار المؤن ػة

 ،%كالحصكؿ عمى بذار الجيؿ األكؿ  F1لتقييميا بشكؿ أكلي في مكسـ ٕٔٔٓ.ٕٕٓٔ/

ٔ -ٕ-الكوسا العادية :

 مرحمة استنباط السالالت المربىاة :بيػدؼ الحصػكؿ عمػى بػذار كػؿ مػف الجيػؿ األكؿ كحتػى العاشػر
فقد زرع ستة كتسعكف مدخبلن ،تـ تنفيذ التربية الذاتية مع االنتخاب عمى كاحد ك مانيف مدخبلن منيا.

 مرحمة استنباط ىجن الجيل األول  F1وتقييميا :سجمت بعض اليجػف المسػتنبطة (-AH – AI
 )EJإنتاجية مرتفعة في كحدة المساحة بمغت ( 4440 -0284 -0444كغ/دكنـ) عمػى التػكالي

مقارن ػةن بالشػػاىديف  ٖٗٙٗ( DH25 F1كػػغ/دكنـ) كمبرككػػة ٕٗٚٙ( F1كػػغ/دكنـ) ،فض ػبلن عػػف
الحصكؿ عمى بذار الجيؿ األكؿ لميجف السابقة لمتابعة تقييميا في المكسـ ٕٕٔٓ.

 تقييم بعض اليجن الفردية المستنبطة في موسم 0211
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إنتاجيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة

مػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف إنتػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاج

A×B

3235.1

75.66

ال الث

A× I

5443.8

127.3

ال الث

2.4

AXH

5084.2

118.9

ال اني

ٕ.ٚ

أخضر معتدؿ

EXJ

4471.7

104.58

ال اني

ٕ.ٚ

أخضر معتدؿ

ضعيؼ

الشػاىد مبرككػة
F1

4275.5

ال الث

2.6

أخضر معتدؿ

متكسط

اليجيفF1

كغ/د

الشاىد

-

سػ ػػنة التقيػ ػػيـ

دليػػؿ شػػكؿ

2.7

أخضر فات

متكسط

متكسط
متكسط

اإلنتاجي

ال مرة

لكف ال مرة

أخضػ ػػر معتػ ػػدؿ
المع

التضميع

الباككرية

متكسط

مبكر-متكسط

ضعيؼ

مبكر-متكسط
مبكر-متكسط

 6-1الكوسىىا والقىىرع البىىذريان :فيمػػا يخػػص تربيػػة مػػدخبلت مػػف الككسػػا البذريػػة فقػػد تػػـ تنفيػػذ تيجينػػات
بطريقة التربية الذاتيػة ل ػ خمسػة عشػر مػدخبلن لمحصػكؿ عمػى بػذار الجيػؿ ال الػث كحتػى السػابع ،كامتػازت
عدة سبلالت مرباة بصػفة البػذكر الخاليػة مػف القصػرة .أمػا فيمػا يتعمػؽ بمػدخبلت القػرع لبلسػتخداـ البػذرم

فقد نفذت التربية الذاتية في مانية عشر مدخبلن مف أصؿ كاحػد كعشػريف مػدخبلن ،حيػث تراكحػت متكسػط

أكزاف مارىا بيف ٕ ٔ.كغ كحتى ٓٓ ٛ.كغ.

 4-1البندورة

 مرحمة استنباط السالالت المرباة :المحافظة عمى سبع عشرة سبللة أبكية بزراعتيا كالحصكؿ عمػى
بذكر سبلالتيا النقية.

مرحمىىة اسىىتنباط ىجىىن الجيىىل األول  F1وتقييميىىا :أشػػارت د ارسػػة التقيػػيـ اإلنتػػاجي لػ ػ أربعػػة عشػػر
ىجينان مستنبطان في محطة الغكطة ،إف اليجينيف (ٛك  )ٜقد سجبل اإلنتاجية األعمى (ٜ٘ٛٚٓ ، ٔٓ٘ٚ
ك ػػغ/دكنـ) عم ػػى التػ ػكالي ،فضػ ػبلن ع ػػف القي ػػاـ بتكػ ػرار برن ػػامج التيج ػػيف ب ػػيف الس ػػبلالت النقي ػػة المس ػػتنبطة،
كالحصكؿ عمى بذار  F1لميجف األربعة عشر لتقييميا مجددان في المكسـ القادـ ٕٕٔٓ.

 0-1الفميفمة:

 مرحمىىة اسىىتنباط السىىالالت النقيىىة :إنتػػاج بػػذكر الجيػػؿ السػػادس لػ ػ ماف كعش ػريف سػػبللة مسػػتنبطة،
كبػػذكر الجيػػؿ(األكؿ) مػػف خمسػػة كعش ػريف مػػدخبلن لمتربيػػة ،كالقيػػاـ بتكصػػيؼ ال مػػار فػػي مرحمت ػػي:
النضج االستيبلكي كالبيكلكجي ،كحفظ البذار المستخرج لمتابعة العمؿ عميو في العاـ ٕٕٔٓ ،كمػا

تـ إجراء اختبػارات مرضػية لمسػبلالت المسػتنبطة ( مػاف كعشػريف) عبػر العػدكل ب ػ .Rhizoctonia
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أظيرت النتائج تميز العديد مف السػبلالت المسػتنبطة بتحمميػا المرتفػع لئلصػابة ،حيػث بمغػت درجػة
إصابتيا  ،%ٕٕ.٘ٛكذلؾ بالتعاكف مع قسـ األمراض في إدارة بحكث كقاية النبات.

 6-1البامياء:

تـ الحصكؿ عمى بذار الجيؿ السابع لخمس سبلالت مف البامياء المستنبطة محميان عف طريؽ التربية

الذاتية ،إلك ارىا كتقييميا إنتاجيان في مكسـ ٕٕٔٓ.
 4-1الفاصولياء الحبية:

تـ الحصكؿ عمى بذار الجيؿ السابع لخمس سبلالت تميزت بنمكىا القائـ كتبايف صفات بذكرىا ،حيث تراكح
لػػكف بػػذارىا مػػف األبىىيض الناصىىع فػػي السػػبللة (ٖ) إلػػى السىىمني فػػي السػػبللة (ٔ) ،كمػػا تػراكح متكسػػط كزف الػ ػ
ٓٓٓٔ ب ػػذرة م ػػف ٕٓٓ غ ف ػػي الس ػػبللة (ٖ) إل ػػى  022غ ف ػػي السىىىىاللة ( ،)0كم ػػا تمي ػػزت الس ػػبللة ال ال ػػة
بباككريتيػػا (يػػكـ) ،فيمػػا ت ػراكح طػػكؿ القػػرف فػػي معظػػـ السػػبلالت بػػيف (ٔٔ )ٔٙ -سػػـ كعرضػػو ()ٔ.ٔ – ٓ.ٜ
سـ ،كما تـ جمع البذكر الناتجة عف االنتخاب الفردم إلك ارىا كمتابعة العمؿ عمييا.

تقييم أصناف وىجن الخضار الثمرية المختمفة المستوردة
البدء بإعداد التقارير النيائية العتماد األصناؼ المقبكلة ،كفيما يمي بعض النتائج األكلية لتجارب التقييـ:
الدائرة

القرعيات

الباذنجانيات

عىىىدد المىىىدخالت المدخالت المتفوقة بحسب ورود آخر النتائج

المحصول

عدد المواقع

البطيخ األحمر

ٖ

ٕٕ

البطيخ األصفر

ٖ

ٔٚ

ٕ

الخيار

٘

ٔٚ

ٕٔ

ٗٔٙٙ

الككسا

ٖ

ٕٕ

ٔٚ

ٕٜٔٚ

الرقة

البندكرة

٘

ٔٛ

ٓٔ

ٜٜٔٚٔ

درعا

الفميفمة

ٗ

ٔٔ

ٜ

ٗٙٓٛ

حمب

ٕ

7040

الرقة

البازالء

ٙ

ٙ

ٕ

ٗٙٗٙ.

الرقة

الفكؿ

٘

ٔ

ٔ

ٕٖٕٕٖ.

درعا

الفاصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكلياء ٗ

ٔٔ

ٚ

ٓٔٛٙٙ.

طرطكس

القصيػ ػ ػ ػرةػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكلياء ٗ
الفاص

٘

ٔ

ٜٓٔٛٓ.

درعا

المختبرة

رقم المدخل

اإلنتاجية كغ/دونم

موقع التنفيذ

ٛ

ٖٜٜٔٗ

الرقة

ٖ٘ٚٛ

درعا
درعا

الباذنجاف
القرنيات

المتسمقة

تجارب مقارنة وتقييم األصناف
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تـ اختبار عشريف صنفان كتجارب مقارنة سنة أكلى كستة أصناؼ كتجارب مقارنة سنة انية كتسعة أصناؼ

كتجارب أصناؼ سنة ال ة ،كذلؾ في بلث عركات ربيعية كخريفية في أربعة مكاقع :حماة– إدلب– درعا–

حمب ،كصيفية في ريؼ دمشؽ.

نتائج دائرة الخضار الجذرية والبصمية:

تجارب التقييم:

تػػـ اختبػػار عػػدد مػػف األصػػناؼ كاليجػػف لمختمػػؼ محاصػػيؿ الػػدائرة فػػي ىػػذا المكسػػـ كمػػا ى ػك مبػػيف فػػي

الجدكؿ أدناه:

عػػدد األصػػناؼ كاليجػػف

اسـ النكع

المختبرة

المقبكؿ منيا

متكسط أعمى إنتاجية

(كغ/دكنـ)

)Morelia RZ F1( ٙ٘ٗٔ.ٚ

الجزر

٘

٘

المفت

ٔ

ٔ

)Purple Top White Globe( 3119

الفجؿ

ٗ

ٗ

ٗ)Rondeel RZ( ٔٓٛ

الكرات

ٔ

-

-

البصؿ الخريفي

٘ٔ

النتائج قيد االعتماد

-

البصؿ الربيعي

ٓٔ

النتائج قيد االعتماد

-

نتائج دائرة الخضار الورقية:
ٔ -تجارب التقييـ:

ٔ .تقيػػيـ خمسػػة عشػػر مػػدخبلن مػػف الممفػػكؼ قبػػؿ منيػػا بل ػػة عشػػر مػػدخبلن ،ككانػػت أعمػػى إنتاجيػػة
لممدخؿ ٖٖٔٙٙ.ٙ( AGٕٔٗٛكغ/دكنـ).

ٕ .تقيػػيـ مانيػػة مػػدخبلت مسػػتكردة مػػف الزى ػرة قبػػؿ منيػػا أربعػػة مػػدخبلت ،ككانػػت أعمػػى إنتاجيػػة
لممدخؿ ٕٗٚٓ.ٖ( AG 3162.F1كغ/دكنـ).

ٖ .تقيػيـ أربعػة مػدخبلت مسػتكردة مػف السػبانخ قبػؿ منيػا مػدخبلف ،ككانػت أعمػى إنتاجيػة لممػدخؿ
ٕٕٙٙ( PYTHON RZ.F1كغ/دكنـ).

ٗ .تقيػػيـ بل ػػة مػػدخبلت مسػػتكردة مػػف الخػػس قبػػؿ منيػػا مػػدخبلف ،ككانػػت أعمػػى إنتاجيػػة لممػػدخؿ
ٖٔٔٗ.ٙ( KASAMكغ/دكنـ).

٘ .تقي ػػيـ م ػػدخؿ كاح ػػد مس ػػتكرد م ػػف البق ػػدكنس  MOSS CURLEDكت ػػـ قبكل ػػو ،ككان ػػت إنتاجيت ػػو
(ٖٖٓٙكغ/دكنـ).

 .ٙتقييـ مدخؿ كاحد مستكرد مف الجرجير  SHYDAكتـ قبكلو ،ككانت إنتاجيتو (ٖٓٙٛكغ/دكنـ).
 .ٚتقي ػ ػػيـ مػػ ػػدخؿ كاح ػ ػػد مسػػ ػػتكرد م ػ ػػف البرككػػ ػػكلي AIDA.F1
(ٔٗٗٚكغ/دكنـ).
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كت ػ ػػـ قبكل ػ ػػو ،ككانػػ ػػت إنتاجيتػػ ػػو

 .ٛتقييـ مدخؿ كاحد مف الرشاد تـ رفضو.

عدد أصناف خضار الزراعات المحمية المختبرة والمقبولة لعام : 0211
النكع النباتي

عدد األصناؼ المختبرة

عدد األصناؼ المقبكلة

البندكرة

ٔ٘

ٖٔ

الخيار

ٖٙ

ٖٔ

الفميفمة

ٕٓ

ٖٔ

الباذنجاف

ٖٔ

ٓٔ

الككسا

ٖ

ٖ

البطيخ األصفر

ٕ

ٕ

تقييم أصناف التفاح المزروعة في المنطقة الساحمية  /كسب :/
تـ مقارنة أحد عشر صنفان مف أصناؼ التفاح المبكرة جدان كالمبكرة كالمتكسطة كالمتأخرة ،المطعمة عمى أصؿ
بذرم ،كالمزركعة في محطة كسب ،مف حيث :مكعد نضج ال مار ،ككزف كطكؿ كقطر ال مرة ،كصبلبة لب

ال مرة ،كنسبة المكاد الصمبة الذائبة ،كدرجة الػ  ،pHكاإلنتاجية ،كالحساسية لآلفات كاألضرار الفيزيكلكجية ،بغية
اختيار األصناؼ األفضؿ التي تناسب ظركؼ منطقة كسب.

 تأثير استعمال مادة  -1ميثيل سايكموبروبان  1-MCPوالتعبئة في رقائق بولي إتيمين في زيادة القدرة
التخزينية لثمار الكمثرى صنف كوشيا :

نفذ البحث عمى عينات كم رل مف مكقعي :سعسع في ريؼ دمشؽ كالسكيداء ،طبقت بل ة تراكيز مف المادة

 ،ppb )ٓ-ٖٓٓ-ٗ٘ٓ( 1-MCPكاستخدمت بلث سماكات مف البكلي إتيميف (ٓ )ٙٓ-ٖٓ-ميكركف .بينت
النتائج في كؿ مف مكقعي الدراسة أف معاممة مار الكم رل بمادة تركيز ٖٓٓ  ppbكتغطيتيا بالبكلي إيتميف

سماكة ٖٓ ٙٓ ،ميكركف ،زادت مدة تخزيف ال مار إلى  %ٕٙٙمقارنة مع الشاىد ،كحافظت ال مار عمى
صبلبتيا كلكف قشرتيا كالرطكبة كانخفاض الفقد بالكزف ،كعند تحميؿ األ ر المتبقي لممادة المذككرة في نسيج

ال مار تبيف عدـ كجكد أ ر لممادة فييا.

مس آلفات الحمضيات في الساحؿ السكرم كأعدائيا الحيكية:

حصر كتحديد أنكاع نطاطات األكراؽ (السيكاديؿ) المكجكدة عمى الحمضيات في الساحؿ السكرم كتحديد

أماكف انتشارىا

األىمية االقتصادية لمرض المفحة البكتيرية عمى الحمضيات
Pseudomonas Syringeوامكانية الوقاية والعالج:

 Citrus blastالناتجة عن بكتيريا

إف مرض المفحة البكتيرية الذم يصيب الحمضيات في المنطقة الساحمية السكرية ليس ذا أىمية اقتصادية

مؤ رة سمبيان في محصمة اإلنتاج الكمية ،كاف كانت بعض الخسائر مكجكدة كىي قميمة كمقبكلة ،كيمكف التعكيض
عنيا كالتقميؿ منيا أك عدـ حصكليا إذا قاـ المزارعكف بتنفيذ عمميات الخدمة التي ننص بيا كىي:
ٔ .حماية مزارع الحمضيات باستعماؿ مصدات رياح مناسبة كنظامية.
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ٕ .الرش الكقائي بأحد المركبات التالية (مخمكط بكردكٔ %أكأككسي كمكر النحاس ٓ٘ %كبمعدؿ ٔ كغ
لكؿ برميؿ ماء).

ٖ .تقميـ األفرع المصابة عمى األشجار كحرقيا خارج المزرعة.

 دراسة الطرز الوراثية لنوع خوخ الدب المنتشرة في الساحل السوري وامكانية استخداميا كأصول لوزيات:تـ حصر مكاقع انتشار خكخ الدب التي تتكاجد طبيعيان ،كتـ تحديد عدد مف األشجار مف كؿ طراز كلكؿ

مكقع مف مكاقع الدراسة ،كقد تـ في العاـ ٕٔٔٓ التكصيؼ المكرفكلكجي باالعتماد عمى مكصؼ الخكخ.
 -تأثير فحول النخيل المتفوقة في الخصائص النوعية واإلنتاجية لبعض أصناف التمر في سورية:

أظيرت النتائج أف نكع المقاح المستخدـ في التمقي يؤدم إلى اختبلؼ في درجة جكدة ال مار كذلؾ في
األصناؼ ال بل ة :خستاكم ،زاىدم ،بربف ،كما أشارت النتائج المتحصؿ عمييا إلى أف نكع المقاح المستعمؿ

كاف لو تأ ير معنكم عمى :كزف كحجـ كطكؿ كعرض ال مرة ،كعمى نسبة التصافي.

 مشروع المصادر الوراثية لمزيتون البري في سوريا :تـ إنجاز جميع المراحؿ التنفيذية ليذا المشركع الذمأقيـ بالتعاكف بيف الييئة العامة لمبحكث العممية الزراعية كالييئة العميا لمبحث العممي كأعد التقرير النيائي

لممشركع ،كأىـ النتائج التي تـ التكصؿ إلييا خبلؿ ىذا المشركع ىك التكصؿ إلى انتخاب خمسة كعشريف
از ك ار يان جديدان مف الزيتكف البرم ،بعضيا لمزيت حيث كصمت نسبة الزيت في بعض الطرز المنتخبة
طر ان
مف (ٕ٘ ) ٕٛ -لمطرز المنتخبة مف أجؿ الزيت ،ككذلؾ انتخبت طرز جديدة لزيتكف المائدة ،كتضمف
المشركع إك ار الطرز المنتخبة بالعقؿ مف أجؿ زراعتيا في المجمعات الك ار ية في سكريا.

 دراسة اقتصادية ألضرار حشرة بسيال الزيتون في سورية :نفذ البحث بدءان مف عاـ  ٕٜٓٓكقد تـ االكتفاء بمكقع كاحد ليذا العاـ في محافظة (إدلب) فقط كتشير

النتائج إلى ما يمي:

 -بدء انتياء طكر البيات الشتكم كنشاط الحشرات الكاممة اعتبا انر مف منتصؼ شير شباط.

 -1بدء التغذية كفرز النسيج القطني كالندكة العسمية عمى البراعـ الطرفية مف قبؿ الحكريات في األسبكع األكؿ
مف آذار .دراسة غش زيت الزيتون بالزيوت النباتية المكررة باالعتماد عمى مركبي الستيغماستاديين
والبيوفيوفتايين ( مشتق من الكموروفيل).

از ك ار يان
ٕ -تـ التكصؿ في مشركع المصادر الك ار ية لمزيتكف البرم في سكريا إلى انتخاب خمسة كعشريف طر ان
جديدان مف الزيتكف البرم ،بعضيا لمزيت حيث كصمت نسبة الزيت في بعض الطرز المنتخبة مف (ٕ٘-
 ) ٕٛلمطرز المنتخبة مف أجؿ الزيت ،ككذلؾ انتخبت طرز جديدة لزيتكف المائدة ،كتضمف المشركع إك ار
الطرز المنتخبة بالعقؿ مف أجؿ زراعتيا في المجمعات الك ار ية في سكريا.
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ٖ -التكصؿ إلى بعض الطرز المنتخبة لمقاكمة الجفاؼ كاالستفادة منيا في زراعة ىذه الطرز في المكاقع
الجافة لمتكصؿ إلى إنتاج أفضؿ.
ٗ -المساىمة في تطكير الكاقع التصنيعي لكرشات تخميؿ الزيتكف األخضر التقميدية في سكرية.
 إعداد قانون الزراعة العضوية في سوريا:
تمت المكافقة في رئاسة مجمس الكزراء بتاريخ ٕٕ ٕٓٔٔ/ٔٔ/عمى مشركع القانكف ،كتمت مراجعة

مسكدة قانكف الزراعة العضكية مع تعميماتو التنفيذية كاإلجابة عمى بعض األسئمة كالمقترحات التي كردت

مف الجيات المختصة كأرسؿ بصيغتو النيائية لمعمؿ عمى إصداره كقانكف .
النشاطات المنفذة في اإلدارة خالل عام 0211

العدد

 -المؤتمرات (داخمي-خارجي)

٘ٔ

 -األياـ الحقمية

ٛ

 -كرش العمؿ كالندكات (داخمي-خارجي)

ٚ

 -التدريب الداخمي

٘ٔ

 -التدريب الخارجي

ٕ

 -الدراسات العميا (الحصكؿ عمى الدكتكراه)

ٔ

 -الدراسات العميا (الحصكؿ عمى الماجستير)

ٔ

 -اإليفاد الداخمي أك المسجميف عمى الدراسات العميا في جامعات القطر:

ٜٔ

 -الدكتكراه

ٓٔ

 -الماجستير

ٜ

 -اإليفاد الخارجي لمحصكؿ عمى الشيادات العميا  -الدكتكراه

ٕ

 -النشر الداخمي (المنشكر فقط)

ٙ

 -النشر الخارجي (المنشكر فقط)

ٔ

 -النشرات اإلرشادية

ٗ

 -نشاطات أخرل متنكعة

ٓٔ

 -إدارة بحوث الموارد الطبيعية:

ٔ -عدد البحكث كالتجارب التفصيمية ٖٔٓ بح ان المنفذ منيا ٕ ٕٜك بالتالي نسبة التنفيذ %ٜٚ
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ٕ -أىـ النتائج المتحصؿ عمييا خبلؿ عاـ ٕٔٔٓ:
 تصميم برنامج حاسوبي :لحساب احتياج النبات مػف األسػمدة المعدنيػة ك العضػكية ك ذلػؾ حسػبنتائج تحميؿ التربة ،ك قد تـ تكزيع ىذا البرنامج عمى الكحدات اإلرشادية في كافة محافظػات القطػر
لدراسة كفاءتو ،ك في حاؿ عدـ كجكد مبلحظات عميو مف الكحدات اإلرشػادية بعػد عػاـ مػف تكزيعػو
سيتـ اعتماده.
 تحديد االحتياج المائي لمحصول الشوندر السكري باستخدام طرق ري مختمفة فىي محطىة بحىوثصىىربايا – حمىىب :بمػػغ مجمػػكع السػػقايات الفعميػػة المقدمػػة لمحصػػكؿ الشػػكندر السػػكرم بطريقػػة الػػرم

المتفكق ػػة (التنق ػػيط) ٗٓ٘ٗ ـٖ/ى ػ ػ بم ػػردكد ٕ٘ٔ طف/ى ػ ػ ،ك كف ػػاءة اس ػػتخداـ المي ػػاه الكمي ػػة ٕٕٗ.

كغ/ـٖ ك النسبة المئكية لمتكفير فػي ميػاه الػرم  ،%ٖٙك الزيػادة فػي المػردكد ٕٓ %مقارنػة بػػطريقة

الرم السطحي التقميدم.

 تحديد االحتياج المائي لمحصول القطن بطريقة الري بالتنقيط في محطىة بحىوث تيىزين – حمىاه:بمػػغ االحتيػػاج المػػائي الصػػافي ٖٚٚٚـٖ/ىػ ػ ،ك الكمػػي  ٖٛٛٙـٖ/ىػ ػ ،ك السػػقايات الكميػػة المقدمػػة

 ٖٕٚٛـٖ/ىػ ،ك عدد السقايات ٕٕ ،كمعدؿ السقايات الكمية ٖٖٖ ـٖ/ىػ ،ك بمغت كفاءة اسػتخداـ

المياه الكمية  ٓ.٘ٛكغ/ـٖ ،ك قد استيمؾ الطف الكاحد مف القطف المحبكب  ٔٚٔٛـٖ.

 دراسة تأثير حمأة الصرف الصحي في إنتاجية بعض المحاصيل و تىراكم العناصىر الثقيمىة فىي التربىةو النبات :درس تأ ير إضافة حمأة الصرؼ الصحي لمترب الزراعية عمػى األ ػر التراكمػي لمعناصػر
ال قيمػػة فػػي التربػػة ك النبػػات ،ك كػػذلؾ عمػػى إتاحػػة بعػػض العناصػػر المغذيػػة لمنبػػات ،ك أخيػ انر إنتاجيػػة
النبات ضمف الدكرة الزراعية ال انية (القم  -الذرة الصفراء– البيقيػة) ،نفػذت تجربػة بػأربع معػامبلت
( ترب ػػة ش ػػاىد ،تربة+تس ػػميد مع ػػدني حس ػػب تكص ػػيات ك ازرة الز ارع ػػة ،ترب ػػة+حمأة حس ػػب احتياج ػػات
المحصػػكؿ مػػف اآلزكت ،تربػػة+حمأة ضػػعؼ احتياجػػات المحصػػكؿ مػػف اآلزكت) كأربعػػة مكػػررات ك
ذلؾ في محطة بحكث كتياف /إدلب ،حممت الحمأة المستعممة ك كذلؾ حممػت التربػة قبػؿ الز ارعػة ،ك
عند الحصاد قػدرت العناصػر ال قيمػة (  ) Cd , Pb, Ni, Crك ذلػؾ فػي التربػة ك النبػات ،كمػا قػدرت
بعض العناصر الخصكبية (آزكت كمي ،آزكت معدني ،فكسفكر ،مادة عضكية ،عناصر صغرل).
مف خبلؿ دراسة العناصر ال قيمة في التربة ك النبات ،لكحظ كجػكد تػراكـ معنػكم لمكػادميكـ ك النيكػؿ ك
الكركـ في التربة في نياية الدكرة الزراعية ،ك ذلؾ مع زيادة إضافة الحمأة مقارنة بالشاىد.
كفػي النبػػات لػكحظ زيػػادة معنكيػة فػػي تػراكـ عنصػػر الكػركـ ك النيكػػؿ ك الرصػاص فػػي نبػات القمػ ك
تراكـ الكادميكـ ك الكركـ في البيقية ،ك مف خبلؿ دراسة الخصائص الخصكبية لمتربة فقد ازدادت نسػبة
المػػادة العضػػكية ك اآلزكت الكمػػي فػػي التربػػة فػػي المعػػامبلت المسػػمدة بالحمػػأة مقارنػػة بالشػػاىد  ،ككػػذلؾ
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لػػكحظ كجػػكد زيػػادة معنكيػػة فػػي الفكسػػفكر المتػػاح ك اآلزكت المعػػدني ك النحػػاس ك المنغنيػػز كالزنػػؾ فػػي
التربة نياية الدكرة الزراعية عند زيادة إضافة الحمأة.
بالنسػبة إلنتاجيػػة القمػ لػػـ يبلحػػظ كجػػكد فػركؽ معنكيػػة فػػي المعػػامبلت المسػػمدة بالحمػػأة ،بينمػػا ازداد
اإلنتػػاج معنكي ػان فػػي محصػػكؿ الػػذرة الصػػفراء ك ذلػػؾ فػػي المعػػامبلت المسػػمدة بالحمػػأة ( ٘.ٗٙك ٖٗٙ.
طػػف /ى ػػ) مقارنػػة بالشػػاىد(  ٗ.ٗٙطػػف  /ى ػػ) ،ك كػػذلؾ بالنسػػبة لمبيقي ػة فقػػد ازداد الػػكزف الجػػاؼ لمنبػػات
زيػػادة معنكيػػة فػػي المعػػامبلت المسػػمدة بالحمػػأة (٘ٗ ٕ.ك ٕ ٕ.ٚطػػف /ى ػػ) مقارنػػة بالشػػاىد(ٔ.ٖٛطػػف/
ىػ).
نتائج التحميل اإلحصائي لمتوسط تركيز العناصر الثقيمة في النسج النباتية لمذرة الصفراء
المعامالت

الجزء النباتي

Cd

مجموع خضري

العناصر المعدنية الثقيمة مغ/كغ
Ni
Cr

Pb

0.04 c

4.93

3.15

1.58

بذار

0.13

1.29

0.62 b

0.28 b

مجموع خضري

0.13 ab

5.36

5.56

1.8

بذار

0.2

1.53

1.16 a

0.35 b

مجموع خضري

0.09 b

6.16

3.3

1.71

بذار

0.18

1.41

1.27 a

0.53 ab

مجموع خضري

0.17 a

6.33

3.55

1.93

بذار

0.19

1.43

1.31 a

0.80 a

مجموع خضري

0.045

2.058

2.656

0.529

بذار
0.497
0.279
0.228
LSD5%
التربة
الثقيمة في
العناصر
التحميل اإلحصائي لمتوسط تركيز
نتائج

0.374

T1

T2

T3

T4

< 1.0

المحتوى الطبيعي ( مغ/كغ)

<0

تركيز عنصر الكروم في قش الذرة (مغ/كغ)
- 26 -

<4

<62

 تقىىىىويم المىىىىوارد المائيىىىىة فىىىىي حىىىىوض مىىىىائي باسىىىىتخدام النمذجىىىىة البسىىىىيطة لمبيانىىىىات المناخيىىىىةالييدرولوجية المختمفة :تـ تقييـ المكارد المائية لحػكض دجمػة ك الخػابكر ك منعكسػات ىػذه المػكارد
عمى السياسات المتبعة في التخطيط لممسػاحات المركيػة فػي الحػكض ،ك تبػيف عػدـ إمكانيػة تحقيػؽ
تأميف المكارد المائية لتنفيذ الخطة الزراعية بشكؿ يؤمف الريع المرجك إال في ٖٗ %مػف المسػاحات

المخطط ليا ،ك تـ إعداد كرقة محكرية ألقيت في أسبكع العمـ الخمسيف.
-

تجارب حصاد مياه الفيضان باستخدام:


السدات الككنتكرية المغمكسة في ظركؼ المناطؽ الجافة :رفع قيمة اليطكؿ المطرم مف ٘ٛ

ممـ إلى ٖٓ٘ ممـ زيادة الحمكلة الرعكية (سابقان لكؿ ٔ رأس ماشية  ٔٙىكتار بينما حاليان لكؿ

رأس ٔ ٓ.ىكتار ك ذلؾ سنكيان).


ضبط انجراؼ التربة الزراعية بنسبة تزيد عف ٘ % ٙكزيادة رقعة األراضي الزراعية بنسبة



السدات الككنتكرية المغمقة في ظركؼ مركز بحكث محسة :رفع الحمكلة الرعكية ( سابقان لكؿ

 % ٕ٘ٙمقارنة بالمجرل السابؽ قبؿ إنشاء التقنية.

ٔ رأس ماشية ٕ٘ ىكتار بينما حاليان لكؿ رأس ماشية  ٓ.ٓٚىكتار ك ذلؾ سنكيان) .ك رفع

قيمة اليطكؿ المطرم مف ٔ ٛإلى ٓ٘ٗ ممـ ،ك كذلؾ ضبط االنجراؼ بنسبة زادت عف ٓٚ
 %مقارنة بالشاىد.
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المكجيات الصناعية لتنمية الغطاء النباتي في البادية السكرية :رفع الحمكلة الرعكية (سابقان

لكؿ ٔ رأس ماشية  ٔٙىكتار بينما يعد حاليان لكؿ رأس ماشية  ٓ.ٓٚىكتار ك ذلؾ سنكيان).
ك رفع قيمة اليطكؿ المطرم مف ٔ ٛإلى ٓ٘ٗ ممـ ،ك كذلؾ ضبط االنجراؼ بنسبة زادت
عف ٘ % ٙمقارنة بالشاىد.


إعادة تأىيؿ السفكح الجبمية باستخداـ التقنيات الحجرية ك الرم التكميمي مف حصاد المياه في



حصاد المياه باستخداـ نظاـ الحفر الصغيرة لتنمية المراعي في ظركؼ المناطؽ الجافة:

ظركؼ البادية السكرية :تـ كضع االستمارة البح ية ك المخططات التنفيذية ك نفذ البحث.

كضعت االستمارة ك نفذ البحث مع كافة األعماؿ الزراعية ك التجييزات ك تـ البدء بأخذ
القراءات.



دراسة تأ ير سدات حصاد المياه البيتكنية في األكدية عمى رم األشجار الحراجية ك الم مرة
في ظركؼ جكسية الخراب :نفذ البحث خبلؿ المكسـ السابؽ ك لـ تحدث جريانات سطحية

لممكسـ الحالي حتى تاريخو.


دراسة تأ ير السدات الجبمية عمى تأميف المياه ك ضبط االنجراؼ في المنطقة الساحمية :تـ
حصاد أك ر مف ٓ٘ٔ ألؼ متر مكعب لمسدات المنفذة مع مكتب مشركع التنمية الزراعية في

المنطقة الساحمية ،ك يتـ كضع استمارة بح ية مفصمة لتنفيذ ٖٓٓ سدة ك بحيرة جبمية .
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 -دراسة تأثير الصرف المغطى عمى

تنظيم

مستويات الماء األرضي في

سيل عكار

(األراضي الطينية الثقيمة) :تبيف مف القيـ كالنتائج أنو كمما زاد البعد المصرفي (البعد بيف المصارؼ)

كمما زادت كمية المياه المصركفة ،كبالتالي فإف كفاءة الصرؼ في تربة سيؿ عكار (النكع فيرتسكؿ)
تككف أك ر فعالية عمى البعد المصرفي ٘ٔ ـ مقارنة باألبعاد األخرل ٘ ـ ك ٓٔ ـ.

 دراسة استخدام المياه المالحة في ري القطن /دير الزور– المريعية :مف خبلؿ تجارب الترب المالحةتبيف أف أفضؿ إنتاجية كانت لرم مياه عذبة ( ٔ.ٖ٘ٛطف/ىػ) في تربة تتراكح ممكحتيا ما بيف ٗٙ -
 ،dS/mككذلؾ إمكانية استخداـ مياه ممكحتيا ٗ  dS/mأعطت إنتاجية (ٕٔ ٔ.طف/ق) في تربة
ممكحتيا أقؿ مف ٗ  ،dS/mبينما كاف إنتاجية معاممة المياه التي ممكحتيا  ٓ.ٛٚٔ ( dS/m ٛطف

/ق).

 تحسين نوعية مياه الصرف الصحي المعالج من أجل االستخدام اآلمن ضمن ظروف الري الحديث( بالتعاكف مع منظمة المياه مف أجؿ الشعكب كالسبلـ اليكنانية) :تـ تركيب كحدات معالجة ال ية
باألشعة فكؽ البنفسجية لمياه الصرؼ الصحي عدد ٕ في كؿ مف عد ار كحراف العكاميد ،ك اختبرت ىذه
الكحدات مف قبؿ خبراء التشغيؿ ،كما تـ االنتياء مف مرحمة التشغيؿ األكلي مف قبؿ المشرفيف عمى
المشركع مف الجانب السكرم بغية اختبار الكحدات ك مراقبتيا .كالختبار فعالية ىذه األجيزة فقد قمنا
بإجراء تجارب عمى المياه المعالجة الناتجة عف ىذه الكحدات ضمف أنظمة رم حديث ،حيث تـ
تصميـ ك تنف يذ ك تركيب شبكتي رم بأنظمة حدي ة ،األكلى شبكة رم بالتنقيط لمساحة ىكتار في
منطقة عدرا ،كال انية شبكة رم بالرذاذ لمساحة نصؼ ىكتار في منطقة حراف العكاميد ،كقد تـ تجريب
شبكتي الرم في كبل المكقعيف .كال يزاؿ البحث مستم اُر.
 بينىىت نتىىائج تجىىارب مراقبىىة الصىىقيع الربيعىىي اإلشىىعاعي و الوقايىىة منػػو باسػػتخداـ التقانػػات الحدي ػػة أفاالبتعاد عف الزراعة في األكدية العميقة ك المنحدرات المنخفضة التي ليس فييػا ممػر يجػرم مػف خبللػو

الي ػكاء البػػارد إلػػى خػػارج المكقػػع يسػػبب زيػػادة مقاكمػػة األشػػجار لمصػػقيع الربيعػػي اإلشػػعاعي ك تُقمػػؿ مػػف

األض ػرار ،ك أكص ػػى البح ػػث بع ػػدـ فبلح ػػة األ ارض ػػي فػػي األكق ػػات الت ػػي ينتظ ػػر فيي ػػا الص ػػقيع أك يتكق ػػع
حدك ػػو ،ك كػػذلؾ المغػػاالة فػػي سػػقاية األشػػجار الم م ػرة عػػف الحػػد المطمػػكب ،األمػػر الػػذم يػػؤخر نضػػج
األف ػػرع ك براعمي ػػا ك تعرض ػػيا لض ػػرر الص ػػقيع الربيع ػػي ك ع ػػدـ مقاكمتي ػػا .ك بين ػػت نت ػػائج البح ػػث أف
اسػػتخداـ المخص ػػبات العضػػكية المض ػػاؼ إليي ػػا بعػػض العناص ػػر المعدني ػػة (م ػػؿ الب ػػكركف ك المنغني ػػز)
يخفؼ مف أضرار الصقيع الربيعي عمى أشجار التفاح المصابة.

 أشىىارت النتىىائج األوليىىة لدراسىىة االسىىتخدام اآلمىىن لمخمفىىات المزرعىىة الريفيىىة ك د ارسػػة تػػأ ير السػػمادالعضكم الناتج عف كحدات الغاز الحيكم إلى أف المدة البلزمة إلنتاج الغاز الحيكم تراكحت بػيف -ٔٛ

 ٕٚيكمان ك كانت كمية الغاز الحيكم الناتجة تعادؿ ٕ ـٖ/باليكـ.
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 مسح خصوبي لمنطقة الغاب باستخدام الى :GISحيث تـ كضع خرائط األساس لمنطقػة الد ارسػة ك أخػذأك ر مف ٓٗ عينة لمخبر تحميؿ األراضي ،ك كضع خرائط التساكم المطرم لسػكرية .ك كػذلؾ د ارسػة

التغيرات المناخية في سيؿ الغاب باستخداـ الػ.GIS
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 دراسىىة تىىأثير مخمفىىات تقمىىيم أشىىجار العنىىب و الزيتىىون فىىي الزراعىىة بعىىد تحويميىىا إلىىى كمبوسىىت وتخصيبيا بالمخصىبات الحيويىة البكتيريىة :درسػت مخمفػات تقمػيـ أشػجار العنػب ك الزيتػكف ك ذلػؾ بعػد
تحكيميا إلى كمبكست ،قدرت نسبة  C/Nفي ىذه المخمفات قبؿ عممية التخمر ،ػـ حضػرت الككمػة مػف
مخمفات تقميـ العنب ك مخمفػات تقمػيـ الزيتػكف بعػد فرميمػا بف ارمػة مخمفػات خاصػة ،ك زرؽ طيػكر طػازج
(غيػػر مخمػػر) ك مخمفػػات أغنػػاـ طازجػػة ( غيػػر مخم ػرة) ك مخمفػػات أبقػػار مخم ػرة ( منشػػط ككنيػػا بادئػػة

لمتخمػػر) باإلضػػافة لسػػماد سػػكبر فكسػػفات بيػػدؼ إغنػػاء الككمػػة بالفكسػػفكر ،خص ػبت الككمػػة بالبكتريػػا
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المحممة لمفكسفات العزلػة البكتيريػة  )Bacillus megaterium(.S.B 43المحممػة لمفكسػفات ك المعزكلػة مػف
الترب المحمية.

انخفضػػت نسػػبة  C/Nحيػػث كانػػت  ٕ٘.ٙقبػػؿ التخمػػر ك كصػػمت إلػػى ٔٔ بعػػد نيايػػة التخمػػر ممػػا

يشير إلى فعالية التخمر ك الكائنػات الدقيقػة المكجػكدة أصػبلن ك المضػافة فػي زيػادة كفػاءة التخمػر .ك قػد

لكحظ ارتفاع نسبة الفكسفكر فػي التحميػؿ األخيػر ٘ % ٔ.ٙمقارنػة بالتحميػؿ بعػد أربعػة أشػير٘ٔ،%ٔ.

ربمػػا يعػػكد ذلػػؾ لنشػػاط البكتريػػا المحممػػة لمفكسػػفات المضػػاؼ .اختبػػرت فعاليػػة ىػػذا السػػماد عمػػى بعػػض
خكاص التربػة ك عمػى إنتاجيػة نبػات البطاطػا ،نفػذت التجربػة بػ بلث معػامبلت (شػاىد ،كمبكسػت حسػب
احتياجات المحصكؿ مف اآلزكت ،تسميد معدني حسب تكصيات ك ازرة الزراعة) كأربعة مكػررات ك ذلػؾ

فػػي محطػػة بحػػكث مزيريػػب– درعػػا لمكسػػـ  .ٕٓٓٙك قػػد أبػػدت المعاممػػة المسػػمدة بكمبكسػػت مخمفػػات
التقميـ فعالية جيدة في إنتاجية البطاطا ك فػي تحسػيف بعػض خػكاص التربػة مقارنػة بالشػاىد ك بالمعاممػة

المسمدة بالسماد المعدني.

 دراسة تأثير الخميرة عمى بعض خواص التربة و إنتاجية البطاطا و العنب :في دراسة لتأ ير الخميرة عمىبعض خكاص التربة ك بعض مكاصفات البطاطا ك العنب ك كذلؾ إنتاجية النبات (رشان عمى األكراؽ)،
نفذت التجربة بخمس معامبلت ( شاىد ،إضافة الخميرة بتركيز ٔ غ/ؿ ،NPK +إضافة الخميرة بتركيزٕ
غ/ؿ ، NPK +إضافة الخميرة بتركيز ٖ غ/ؿ )NPK ،NPK +كأربعة مكررات ك ذلؾ في محطة بحكث
مزيريب – درعا لمكسمي  .ٕٜٓٓ-ٕٓٓٛحممت التربة قبؿ زراعة البطاطا ك قبؿ مكسـ النمك لمعنب،
بالنسبة لمبطاطا لكحظ ازدياد محتكل الدرنات مف اآلزكت كالفكسفكر مقارنة بالشاىد ،ك قد كانت جميع
المعامبلت المضاؼ ليا الخميرة ذات تفكؽ عمى المعاممة المسمدة فقط بالسماد المعدني ،كما لكحظ أف
تفكؽ جميع المعامبلت معنكيان عمى الشاىد في محتكل الدرنات مف المادة الجافة ك نسبة البركتيف .ك في
إنتاجبة البطاطا لكحظ تفوق معنوي لجميع المعامالت عمى الشاىد ،و قد تفكقت معنكيان المعاممتاف األكلى
ك ال انية عمى المعاممة المسمدة بالسماد الكيماكم فقط.
كبالنسبة لمعنب فقد لكحظ ازدياد نسبة المادة الجافة ك نسبة األلياؼ كنسبة الرماد كالحمكضة في المعامبلت
المضاؼ ليا خميرة تركيز ٔ ك تركيز ٕ  ،بينما انخفضت نسبة الرطكبة كنسبة السكريات الكمية ك  pHفي
ىاتيف المعاممتيف مقارنة بباقي المعامبلت ،كازدياد إنتاج العنب في المعامبلت المضاؼ ليا خميرة تركيز ٔ
ك تركيز ٕ مقارنة بالمعاممة المسمدة معدنيان ،حيث أعطيتا أعمى إنتاج،كلكحظ زيادة اإلنتاج في المكسـ
ال اني عنو في األكؿ.
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-6عدد العينات المحممة في مخابر إدارة بحوث الموارد الطبيعية خالل : 0211

األسمدة:

 عدد العينات  /ٖٛٔٙ/عينة -عدد التحاليؿ  /ٔٚٙٔ٘/تحميبلن

التربة:

 عدد العينات  /ٖٔٗٔ٘/عينة -عدد التحاليؿ  /ٜٖٔٓٔٔ/تحميبلن

النبات:

 -عدد العينات  /ٕٕٔٓ/عينة

 -عدد التحاليؿ  /ٛٙٓٔ/تحميبلن

المياه:

 -عينات مياه /ٖٗٚ/عينة

 -عدد التحاليؿ  /ٗ٘ٗٛ/تحميبلن

-4دراسة الخطة المائية :

ٔ  -المساحات المركية المخططة مكسػـ ٕٓٔٓ – ٕٔٔٓ  /ٔ٘ٓٛٙٛ٘/ىكتار منيا:
 / ٜٕٚٔٓ٘ -ىػ مركية مف المصادر الجكفية

  / ٙ٘ٔٗٛٚىػ مركية مف المصادر السطحية/ ٜٖٙ٘ٓ -ىػ مف المياه المختمطة (سطحية كجكفية)

ٕ-االحتياجات المائية لممسػاحات المركية  /ٔ٘.ٚٓٙ/مميار متر مكعب  /سنة منيا :
 /٘.ٜٛ/ -مميار متر مكعب عمى المياه الجكفية

 /ٛ.ٜٕ/ -مميار متر مكعب عمى المياه السطحية

  /ٓ.ٜٛ/مميار متر مكعب عمى المياه المختمطةٖ-النسبة المئكية لبلحتياجات المائية لؤلغراض الزراعية  /% ٜٙ.ٜٓ/مف الكاردات المائية
 /% ٖٗٓ.ٙٓ/عمى الكاردات الجكفية  -مما يدؿ عمى االستنزاؼ الكبير  /% ٙ٘.ٗٙ/عمى المياه السطحية-

 /% ٔٓ٘.ٔٔ/عمى المياه المختمطة

إدارة بحوث الدراسات االقتصادية واالجتماعية:

بمغ عدد البحكث المخططة لعاـ ٕٔٔٓ أربعاً وأربعين بحثاً ،انتيى منيا ثالثة عشر بحثاً كالباقي مسػتمر()61

لخطة عاـ ٕٕٔٓ مكزعة عمى األقساـ ال بل ة ،كالجدكؿ التالي يبيف ذلؾ:
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جدكؿ بعدد البحكث المخططة كالمنتيية:
عدد البحوث

بحوث الدراسات

البحوث

المنتيية

المنفذة

ٗٗ

ٓٔ

ٖٔ

-

0211

العميا

البحوث غير

نسبة التنفيذ
ٓٓٔ

%

نتائج أبحاث اإلدارة خالل عام :0211
 الكفاءة االقتصادية إلنتاج وتسويق الحمضيات في الجميورية العربية السورية:تـ تحميؿ الكفاءة االقتصادية إلنتاج كتسكيؽ الحمضيات بغرض تحديد العكامؿ المؤ رة في نمك كؿ مف

اإلنتاجية كالكفاءة التسكيقية ،بينت النتائج كجكد تأ ير إيجابي معنكم الستخداـ كؿ مف مياه الرم كاألسمدة

العضكية كاآلزكتية عمى إنتاج مختمؼ أنكاع الحمضيات ،بينما أ رت كمية المبيدات الحشرية كالفطرية سمبان
عمى إنتاج البرتقاؿ كالمندريف ،مما يدؿ عمى اإلسراؼ في استخداـ ىذه المبيدات ضمف المرحمة األخيرة مف

قانكف تناقص الغمة.

كعمى صعيد الكفاءة االقتصادية ،اتض عدـ بمكغ حد الكفاءة االقتصادية الم مى ألم مف ىذه المدخبلت

مف خبلؿ تقميؿ استخداـ كؿ مف السماديف العضكم كاآلزكتي كمياه الرم المطبقة عمى جميع األنكاع ،كذلؾ

مقابؿ اإلفراط في استخداـ المبيدات الحشرية كالفطرية عمى البرتقاؿ كالمندريف ،بشكؿ يتجاكز العتبة االقتصادية

لمكميات المتناسبة مع مقدار اإلصابة .بينت نتائج تحميؿ التكاليؼ اإلنتاجية انخفاض كفاءة استخداـ العناصر

اإلنتاجية لمحمضيات عمكمان ،مما يؤدم إلى فقد في اإلنتاج يقدر بنحك ( )1254.2كغ/دكنـ ،كىذا ما يترتب
عميو ضياع في العكائد الصافية اإلجمالية يقدر بنحك ( )14799.2ؿ.س/دكنـ ،كما تبيف أف إنتاج الحمضيات

عمكمان يخضع إلى مبدأ بات الغمة ،مما يعني أنو يمكف زيادة إنتاج الحمضيات مف خبلؿ زيادة التكاليؼ

بنسب مساكية .كقد قدرت المساحة الم مى إلنتاج الحمضيات عمى المدل الطكيؿ بنحك ( )39.2دكنمان ،كبزيادة

مقدارىا ( )2.9مره مقارنةن بالمساحة الحالية .كعمى صعيد التسكيؽ فقد تبيف أفضمية طريقة بيع اإلنتاج إلى

تاجر الضماف عمى تسكيقو في أسكاؽ الياؿ.

 دراسة تحميمية لتكاليف إنتاج المشمش في المنطقة الوسطى:بينت النتائج كجكد تكسع كبير في زراعة المشمش في المنطقة الكسطى خبلؿ الفترة الزمنية (-ٜٜٔٚ

 )ٕٓٓٛكذلؾ نتيجة لمظركؼ المناخية المبلئمة لزراعة المشمش في المنطقة الكسطى ،إال أف دخكؿ مساحات

جديدة في طكر اإل مار كاستخداـ األصناؼ التقميدية أدل إلى تذبذب اإلنتاجية كحاؿ دكف ازديادىا .كما بينت

النتائج ارتفاع تكمفة عممية الرم عند حساب تكاليؼ سنكات ما قبؿ اإل مار نتيجة الرتفاع أسعار المحركقات،

كما أكضحت النتائج عزكؼ بعض المزارعيف عف إعطاء عدد الريات البلزمة لممحصكؿ نتيجة الرتفاع أسعار
المحركقات ،ككذلؾ الحاؿ بالنسبة لتكمفة كقكد اآلالت كخاصة اآلالت المستخدمة في عممية الرم نتيجة الرتفاع

أسعار المحركقات كارتفاع حاجة المحصكؿ مف المياه خبلؿ مكسـ النمك كخاصة خبلؿ فترة ما قبؿ النضج.
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أظيرت النتائج ارتفاع تكمفة جني المحصكؿ في كافة المراحؿ العمرية نتيجة الرتفاع إيجار اليد العاممة
كخاصة خبلؿ مكسـ القطاؼ ،كذلؾ عائد لطبيعة محصكؿ المشمش فيك ال يتحمؿ البقاء عمى األشجار ألك ر

مف يكـ أك يكميف بعد ظيكر عبلئـ النضج كسرعة عطب ال مار في الحقؿ بعد النضج ،كارتفاع ىذه التكمفة

يظير بشكؿ كاض في الفئة العمرية (فكؽ ٕٓ سنة) ،إذ تصؿ تكمفة جني الكيمكغراـ الكاحد إلى أك ر مف (ٖ-
ٗ) ليرات سكرية ،نتيجة لكبر حجـ المجمكع الخضرم ألشجار المشمش في ىذه المرحمة كصعكبة عممية

الجني .أظيرت النتائج أف الرب المحقؽ مف الدكنـ الكاحد مف المشمش في بداية عمر األشجار (ٕ)ٖٜٜ
ؿ.س ،ـ بدأ باالرتفاع حتى عمر ( )ٕٓ-ٔٙسنة لؤلشجار ،حيث كصؿ رب الدكنـ إلى (ٖ٘ )ٔٔٚؿ.س ،ـ
أخذ الرب المحقؽ بالتناقص نتيجة الرتفاع تكاليؼ اإلنتاج بنسبة أكبر مف ارتفاع إنتاجية الدكنـ ،حيث انخفض

رب الدكنـ إلى (ٖٖٓ٘) ؿ.س في فئة عمر األشجار أك ر مف ٕٓ سنة.

 دراسة مدى تبني المزارعين لإلدارة المتكاممة آلفات التفاح في المنطقة الوسطى:ىدفت الدراسة إلى تحديد مدل إلماـ المزارعيف كتطبيقيـ لئلدارة المتكاممة آلفات التفاح في المنطقة

الكسطى .تشير الدراسة إلى أف غالبية المزارعيف ( )%73.9ذكك مستكل معرفة متكسطة عف برنامج اإلدارة
المتكاممة آلفات التفاح ،كتعددت مصادر المعمكمات لممزارعيف عف اإلدارة المتكاممة آلفات التفاح ،كاعتبرت

الكحدة اإلرشادية المصدر الرئيس لممعمكمات الزراعية مف قبؿ ( %)50مف المزارعيف كيحصؿ عمييا المزارع
بطرؽ عدة (زيارات لمكحدة– زيارة المرشديف لممزارعيف– حضكر النشاطات اإلرشادية .)....كما بينت الدراسة
أف أك ر المشاكؿ التي عانى منيا المزارعكف في تطبيؽ برنامج اإلدارة المتكاممة آلفات التفاح ىي عدـ تطبيؽ

اإلدارة المتكاممة لآلفات في الحقكؿ المجاكرة لحقكليـ ،كعدـ تكفر المصائد ،كارتفاع أسعار المبيدات
المتخصصة ،بمغت عمى التكالي  %82.8ك %42.2ك ، %42.2كاقترح بعض المزارعيف رفع سعر التفاح

المنتج عف طريؽ تطبيؽ اإلدارة المتكاممة لآلفات كتكفير مسالؾ تسكيقية كحمكؿ لبعض مشاكميـ الحالية .كاف

تدريب المزارعيف عمى أىـ العمميات الكاردة في برنامج اإلدارة المتكاممة آلفات التفاح كفيؿ برفع نسبة التبني

لئلدارة المتكاممة.

 دراسة العالقة بين البحوث واإلرشاد والمزارع في نقل وتبني التقانات الزراعية الحديثة:ييدؼ البحث إلى دراسة بعض الخصائص االقتصادية كاالجتماعية لممزارعيف كتحديد نقاط الضعؼ كالقكة
في عممية التنسيؽ بيف الجيات المسؤكلة.

النتىىائج :األيػػاـ الحقميػػة كالنػػدكات بالنسػػبة لمم ػزارعيف ىػػي أك ػػر النشػػاطات فائػػدة ،أمػػا مػػدارس الم ػزارعيف فشػػكمت
مجػاؿ اىتمػاـ كفائػدة لحػكالي  % ٜفقػط مػف المػزارعيف ،كبمػػغ كسػطي عػدد مػرات زيػارة المػزارع لمكحػدة اإلرشػػادية
سبع زيارات خبلؿ المكسـ ،كعدد زيارات المرشد لممزارع خبلؿ المكسـ خمس زيارات .إف عبلقة المرشػد بػالمزارع
تػػزداد بشػػكؿ طػػردم بزيػػادة سػػنكات خب ػرة المرشػػد كدرجػػة قناعتػػو بالعمػػؿ اإلرشػػادم كتػػكفر كسػػائؿ النقػػؿ كتق ػديـ

التسػييبلت .تتػػأ ر عبلقػػة المرشػػد بالباحػػث بشػػكؿ طػػردم إيجػابي كممػػا زادت سػػنكات خبػرة المرشػػد كدرجػػة قناعتػػو

بالعمؿ اإلرشادم كمشاركتو بالنشاطات البح ية التي تقػكـ بيػا م اركػز البحػكث.كاف عبلقػة الباحػث بػالمزارع تتػأ ر

بشػكؿ معنػكم فػػي حػاؿ تػكفر مسػػتمزمات البحػث كقناعػػة المػزارع بالبحػث العممػػي ،فػي حػيف تتػػأ ر عبلقػة الباحػػث
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بالمرشػػد الز ارعػػي إيجابػان مػػف خػػبلؿ المقػػاءات المباشػرة بػػيف مؤسسػػتي اإلرشػػاد كالبحػػث العممػػي كقناعػػة كػػؿ منيمػػا

بعمؿ اآلخر.

 -كفي دراسة حكؿ أثر ظاىرة تفتت الحيازات الزراعية عمى تبني التقنيات الزراعية الحديثة

في محافظة

حماه:
بينت النتائج تفاكت العكامؿ المؤ رة عمى تبني تقنيتي :الرم الحديث كالتسميد العضكم بيف محصكؿ
كآخر ،فبالنسبة لتقنية الرم الحديث تبيف كجكد تأ ير معنكم لمتغير تكفر اآلبار الجكفية بالنسبة لمحصكلي

القم كالشكندر ،بينما أ رت المساحة المزركعة بالمحصكؿ عمى ىذه التقنية بالنسبة لمحاصيؿ القطف كالبطاطا
كالشكندر ،في حيف اقتصر تأ ير درجة خصكبة األرض في حالة محصكؿ القم  ،كتأ ير تفتت الحيازات

كممكية األرض في حالة البطاطا.
 -كفي دراسة التأثير االقتصادي واالجتماعي لمنتجات النحل في تحسين مصادر الرزق لمنحالين في

المنطقة الجنوبية:

كبير عمى حياة المربيف ،حيث كجد أف الدخؿ مف تربية النحؿ يساىـ
ير اقتصاديان ان
تبيف أف لتربية النحؿ تأ ان

كسطيان بنحك  %ٖٚمف الدخؿ األسرم كيغطي نحك  %٘ٔ.ٚمف النفقات السنكية لؤلسرة الكاحدة ،وتبيف أيضان
أف الغالبية العظمى مف مربي النحؿ في المنطقة الجنكبية يعتمدكف عمى تصريؼ منتجاتيـ عف طريؽ البيع

المباشر لممستيمؾ ،معتمديف في ذلؾ عمى العبلقات االجتماعية كالمعارؼ ،كأف ٗ %ٚمف اإلنتاج يباع فكر
عممية الفرز ،كما يتبقى مف العسؿ غير المباع بعد عممية خصـ االستيبلؾ شخصي قدرت بنحك ٕٔ %مف

اإلنتاج ،كىي أيضا كميات متاحة بأم كقت لمبيع كفقان لعميمة التكصية ،كىذا يأتي متطابقان مع أجكبة المربيف
في سبب عدـ التعامؿ مع مصدريف ىك عدـ تكفر كميات كبيرة تغرم المصدريف عمى التعاقد.

 كفي دراسة اقتصادية إلنتاج فروج المحم في سورية:بينت الدراسة أف أىـ المشكبلت التي يعاني منيا مربك فركج المحـ ىي تقمب أسعار الصكص ،حيث
يأتي بالمرتبة األكلى كبدرجة قكية ،قدرت بنحك ٗٗ %مف إجمالي أجكبة المربيف ،كجاء بالمرتبة ال انية مف
حيث قكة درجة المشكمة تقمبات أسعار بيع الفركج عمى مدار العاـ بنسبة قدرت نحك ٔٗ %مف أجكبة

المربيف ،يمييا المشاكؿ المتعمقة بارتفاع تكمفة األدكية كالمقاحات ،لما ليذا المكرد مف أىمية في العممية

اإلنتاجية ،كم مت ىذه المشكمة نحك ٖ٘.%

 -دراسة بعض العوامل االجتماعيىة واالجتماعيىة المىؤثرة فىي انتشىار وتبنىي حصىاد ميىاه األمطىار عمىى شىجرة

الزيتون في منطقة سممية:
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إف عممية نشر كتبني استخداـ نظـ حصاد مياه األمطار تؤدم إلى نتائج جيدة عمى المستكييف االجتماعي
كاالقتصادم ،حيث تساعد عمى استقرار المجتمعات الريفية ،كالتخفيؼ مف معاناة السػكاف كفقػرىـ ،كتقميػؿ ىجػرة
الريفييف إلى المدف مػف خػبلؿ اسػتخداـ الميػارات كالمػكارد المحميػة كتحسػينيا ،كرفػع المسػتكيات المعيشػية لمبليػيف
مف الفقراء الذيف يعيشكف في المناطؽ التي تتسـ بالجفاؼ ،كقد بينػت الد ارسػة أف (٘ )%ٛمػف األفػراد المبحػك يف
تقع درجات تبنييـ لتقنيػة حصػاد ميػاه األمطػار عمػى أشػجار الزيتػكف فػي فئػات التبنػي المرتفعػة ،كىػذا يػدؿ عمػى

اقتناع المزارع بيذه التقنية كتبنييا فكر السماع بيا ،كأنػو م ممػا تػـ نشػر كتبنػي ز ارعػة الزيتػكف فػي المنطقػة ،البػد
مػػف البحػػث عػػف الطػػرؽ الكفيمػػة بإقنػػاع الم ػزارع بتطبيػػؽ التقانػػات الحدي ػػة الخاصػػة بز ارعػػة الزيتػػكف بشػػكؿ دائػػـ
كمسػػتمر ،حتػػى يتحقػػؽ اليػػدؼ األساسػػي مػػف تبنػػي التقانػػات الزراعيػػة الحدي ػػة كىػػك تحسػػيف دخػػؿ الم ػزارع كرفػػع

المستكل المعيشي لو.
 في دراسة أثر اإلقراض الصغير في تنمية المجتمع الريفي:بينت الدراسة أىمية القركض الصغيرة كإحدل أدكات العممية التنمكية في المجتمع الريفي ،حيث

استطاعت القركض المشمكلة بالدراسة تكليد دخؿ مقداره ٖٕٔ ٚؿ.س/شيريان بالمتكسط .كانت نسبة اإلناث

كف ربات منازؿ ،كىك مؤشر جيد
المقترضات  ،%ٕٚكاف ٔ %ٖٔ.منيف قد تغيرت حالتيف العممية ،حيث ّ
يدؿ عمى كسر لؤلدكار النمطية التقميدية المرتبطة بالمرأة الريفية ،بالمقابؿ ٖ %ٖ٘.مف إجمالي المقترضيف
الذيف تغيرت حالتيـ العممية ىـ مف أصحاب العمؿ الحر الذيف يعممكف بصكرة يكمية لتأميف نفقات معيشتيـ

اآلنية .بمغ متكسط قيمة القركض المدركسة بالعينة ٕ٘ ٚٓٚليرة سكرية ،كاعتبر ٕ %ٖٙ.مف إجمالي
المقترضيف أف القركض المقدمة كانت قيميا المالية كافية لممشاريع التي أخذت ألجميا ،ككاف السبب

األساسي الدافع ألخذ القرض(ٗ )%ٚىك تحسيف الكضع المادم لممقترضيف كأسرىـ المعيشية .بمغ متكسط

عدد األفراد العامميف بمشاريع القركض الصغيرة  ٔ.ٚعامبلن ،بطبيعتيا الدائمة كالمكسمية ،فكاف نصيب

األسرية ىك األكبر ٗ ٔ.عامبلن بالمتكسط ،في حيف أف العمالة الخارجية ٖ ٓ.عامبلن .كقد مارست الكحدات

اإلرشادية كالقادة المحميكف بالمجتمع الريفي دك انر مزدكجان في تنفيذ البرامج اإلقراضية ،حيث مارسا دك انر إيجابيان

كبي انر في تنفيذ كاستم اررية مشاريع القركض الصغيرة نتيجة العبلقات الجيدة كالقكية بيف العامميف في الجياز
اإلرشادم كالقادة المحمييف مف جية ،كأىالي القرل مف جية أخرل ،كبدكرىا لَ ِعبت ىذه العبلقات دك انر سمبيان

محدكدان نتيجة عبلقات القرابة كالعبلقات االجتماعية ،مف خبلؿ غض الطرؼ عف إعطاء قركض لـ تنفذ

(قركض كىمية).

م
ٔ.

النشاطات المنفذة في اإلدارة خالل عام 0211
التقييـ االقتصادم كالتحاليؿ اإلحصائية لمتجارب كالبحكث في اإلدارات
األخرل
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عدد النشاطات
ٓٔ

ٕ.

المشاركة في المؤتم ارت كالندكات ككرشات العمؿ الخارجية

ٔ

ٖ.

المشاركة في المؤتم ارت كالندكات ككرشات العمؿ الداخمية

ٚ

ٗ.

المشاركة في مؤتمر البحكث التاسع

ٚ

٘.

المشاركة في أسبكع العمـ الكاحد كالخمسيف

ٔ

.ٙ

التدريب خارج الييئة

ٚ

.ٚ

التدريب الداخمي

ٖ

.ٛ

تدريب ككادر مف خارج الييئة

ٔ

.ٜ

الحاصمكف عمى شيادات دراسات عميا (دكتكراه كماجستير)

ٖ

ٓٔ.

اإليفاد الداخمي أك المسجمكف عمى الدراسات العميا في جامعات القطر

ٙ

ٔٔ.

النشر في مجبلت محكمة محمية كعربية كعالمية

ٗٔ

 -إدارة بحوث الثروة الحيوانية:

ىدف اإلدارة :الحفاظ عمى األصكؿ الك ار ية الحيكانية كتحسيف إنتاجيتيا ك ار يان كاك ارىا كتكزيعيا عمى المربيف.
البرامج الوطنية في اإلدارة:

ٔ .برنامج التربية كالتحسيف الك ار ي

ٕ .برنامج التغذية كاألعبلؼ

ٖ .برنامج فسيكلكجيا الحيكاف كنظـ اإلنتاج

ٗ .برنامج الصحة الحيكانية

البنية التحتية في اإلدارة:
يكجد ماني محطات لتربية األغناـ العكاس تضـ (ٓٓ )ٔٓٙرأس ،كست محطات لتربية الماعز (الشامي
كالجبمي كىجيف )F3:تضـ ( )ٖٖٛٚرأس ،ك بلث محطات لتربية األبقار (الشامية كالمحمية) ،كالجامكس

السكرم تضـ (ٔ )ٙٙرأس ،كأربعة مكاقع لتربية اإلبؿ (شامي كىجف) تضـ (ٖ )ٖٚرأس .كما يكجد قيد اإلنشاء
الركج (إدلب) كالعكيرشي (الرقة) كمسحرة
أربع محطات لتربية األبقار كالجامكس كاألغناـ كالماعز في كؿ مف ّ
(القنيطرة) كعرناف (الحسكة) .كأيضان قيد اإلنشاء مختبر التمقي االصطناعي كنقؿ األجنة.
أعداد المحطات الحيوانية

أغنام العواس

أبقار وجاموس

ماعز (شامي
وجبلي)

اإلبل (شامي
وهجن)

3
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اإلجمالي

8

6

4

5
قيد اإلنشاء
(محطات
ومختبر)

30
25
20
15
10
5
0

26

أعداد الحيوانات /رأس
20000
15000
10000
5000
0

15021
10600
3387

1034

أغنام عواس

ماعز (شامي
وجبلي)

أبقار وجاموس
وإبل

اإلجمالي

الكميات اإلجمالية الحيوانية المنتجة واألعداد الحيوانية الكمية:

بمغت الكميات اإلجمالية الحيكانية المنتجة مف كل األنواع الحيوانية في اإلدارة لعاـ ٕٔٔٓ مف الحميب

الطازج ( )٘٘ٓ.ٙطف ،كمف الجبف الخا ر ( )ٖٗ.ٜطف ،كمف المحـ (ٖٗ )ٕٙ.طف .أما أعداد الحيكانات

المحسنة (ٕٖٔٗ) رأس ،كأعداد الحيكانات المحـ الحية المباعة (ٖ )ٜٙرأس ،كمف صكؼ
الحية المباعة لمتربية
ّ
األغناـ ( )ٖٔ.ٙطف كمف السماد األغناـ الطبيعي (ٖ )ٕٛمتر مكعب.
كت ّبيف األشكاؿ التالية الكميات اإلجمالية الحيكانية المنتجة (الحميب الطازج /طف ،كالجبف الخا ر /طف،
المحسنة الحية المباعة لمتربية /رأس ،كأعداد الحيكانات /المحـ /الحية
كالمحـ األحمر /طف ،كأعداد الحيكانات
ّ

المباعة /رأس) لعاـ ٕٔٔٓ لكؿ مف األغنام العواس ،كالماعز (الشامي كالجبمي) ،كاألبقار (الشامية كالعكشية
كالجكالنية كالفريزياف) والجاموس السوري ،كاإلبل (الشامية كاليجف).
إنتاج الحليب الطازج /طن
550.58

600
400
214.6
200

164.7

171.28

ماعز

األبقار والجاموس واإلبل

0
أغنام
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اإلجمالي

إنتاج الجبن الخاثر /طن
50

43.9

40
30

28.2

20

13.2

10

2.5

0
أغنام

ماعز

األبقار والجاموس

اإلجمالي

إنتاج اللحم األحمر /طن
30

26.34

25
20

15.06

15
10

5.82

5.46

5
0
أغنام

ماعز

األبقار والجاموس واإلبل

اإلجمالي

أعداد الحيوانات المباعة للتربية /رأس
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

3241

2921

أغنام

226

94

ماعز

األبقار والجاموس واإلبل

اإلجمالي

أعداد الحيوانات المباعة للحم األحمر /رأس
800
700
600
500
400
300
200
100
0

693

425
238
30
أغنام

ماعز

األبقار والجاموس واإلبل
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اإلجمالي

كميات األعالف المنتجة :بمغت الكميات اإلجمالية مف األعبلؼ المنتجة في اإلدارة لعاـ ٕٔٔٓ مف الحبكب
(ٗ )ٔٔٗٗ.طف ،كمف العمؼ األخضر /الدريس كالسيبلج ( )ٖٖٓٗ.ٜطف ،كمف األتباف ( )ٙٓٓ.ٛطف .أما
إجمالي األعبلؼ المنتجة (ٔ )ٜٗٚٛ.طف.
األعالف المنتجة /طن
6000
4789.1

5000
4000

3043.9

3000
2000

1144.4

600.8

1000
0
حبوب (شعير وقمح)

علف أخضر (دريس
وسيالج)

اإلجمالي

األتبان

النشاطات البحثية والعممية في اإلدارة :بمغت أعداد األبحاث المنشكرة في المجبلت المحكمة كالمؤتمرات لعاـ
ٕٔٔٓ مانية كعشريف بح ان ،كأعداد طبلب الدراسات العميا /ماجستير كدكتكراه أحد عشر طالبان ،كأعداد الكفكد

الزائرة إلى اإلدارة كمحطاتيا بل ة عشر كفدان ،كأعداد الندكات ككرشات العمؿ خمس عشرة ندكة ككرشة عمؿ،
كأعداد األياـ الحقمية ا نيف ك بل يف يكمان حقميان ،كأعداد الدكرات التدريبية المتبعة خمس عشرة دكرة تدريبية.
النشاطات العلمية المختلفة
120
100
80
60
40
20
0

114

28

األبحاث
المنشورة في
المجالت
المحكمة
والمؤتمرات

11

13

15

طالب الوفود الزائرة الندوات
الدراسات إلى اإلدارة وورشات
العمل
ومحطاتها
العليا /
ماجستير
ودكتوراه

32

األيام الحقلية

15
الدورات
التدريبية
المتبعة

اإلجمالي

أما األبحاث المخطط تنفيذىا كنسبة التنفيذ حسب البرامج الكطنية في اإلدارة ،فقد بمغ إجمالي األبحاث
المخططة كنسبة التنفيذ  ٔٔٛك٘ %ٛعمى الترتيب .كزعت األبحاث كنسب التنفيذ حسب البرامج الكطنية في

اإلدارة .فقد بمغت أعداد األبحاث المخططة ٕ٘ كٖٗ ك٘ٔ ك ٔٚكنسب التنفيذ ٕ %ٜك %ٛٙكٓ%ٙ

كٓٓٔ  %لكؿ مف برنامج التربية كالتحسيف الك ار ي كبرنامج التغذية كاألعبلؼ كبرنامج فسيكلكجيا الحيكاف كنظـ
اإلنتاج كبرنامج الصحة الحيكانية عمى الترتيب.
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األبحاث المخطط تنفيذها
150

118

100
52

34

50

15

17

0
برنامج التربية
والتحسين الوراثي

برنامج التغذية
واألعالف

برنامج فسيولوجيا
الحيوان ونظم
اإلنتاج

برنامج الصحة
الحيوانية

اإلجمالي

نسبة التنفيذ األبحاث %
150
92

100

86

100
60

85

50
0
برنامج التربية
والتحسين الوراثي

برنامج التغذية
واألعالف

برنامج فسيولوجيا
الحيوان ونظم
اإلنتاج

برنامج الصحة
الحيوانية

اإلجمالي

نتائج األبحاث لعام 0211

طبقت
إنتاج األجنة ونقميا في األبقار الشامية :تـ نجاح أكؿ حالة حمؿ بأجنة منقكلة في األبقار الشامية ،كما ّ
تقانة التفاعؿ التسمسمي البكليميرازم ( )PCRلتحديد جنس المكلكد ،كىذا ينعكس إيجابان عمى إك ار قطيع

األبقار الشامية ،كاختيار جنس المكلكد المرغكب بو.

ٔ .األنثى توأم الذكر  Freemartinفي المجترات الصغيرة المحميةّ :بينت النتائج أف نسبة العقـ
تراكحت (ٔ )%ٜ-في اإلناث تكائـ الذككر في عركؽ الماعز المحمي (شامي ،جبمي ،ىجيف،)F3:
بينما لـ تسجؿ األغناـ العكاس ّأية حالة .تكصي الدراسة باستعماؿ الطرائؽ المخبرية لمكشؼ عف
الكالدات التكأمية العقيمة بعمر مبكر ،كتنسيقيا تحقيقان لمكفر االقتصادم في قطعاف الماعز تحت

ظركؼ التربية المك فة في سكرية.

ٕ .تحديد بعض المؤشرات التناسمية واإلنتاجية في إناث الماعز الجبمي السوري واليجين (جيل ثالث)

في سورية خالل مراحل مختمفة من العمرّ :بينت النتائج عدـ كجكد اختبلفات معنكية في الكزف الحي
ككجد اختبلؼ كبير
كطكؿ فترة الحمؿ ككزف المكاليد لمماعز الجبمي السكرم كاليجيف (جيؿ الثُ ،)F3:
بيف العنزات ضمف العرؽ الكاحد فيما يتعمؽ بإنتاج الحميب ،إذ بمغ متكسط اإلنتاج اليكمي مف

الحميب/عنزة  ٖٓ±ٜٕٜك ٗ0±ٜ٘ٛغ ،كبمغ أعمى إنتاج يكمي مف الحميب لمعنزة الكاحدة ٘٘٘ٔ
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كٓٓ ٔٛغ ،لعنزات الجبمي السكرم كاليجيف ( )F3عمى التكالي .كبمغ المتكسط العاـ ( )%لمبركتيف
ٕٗ ٖ.كٕٗ ،ٖ.كلمدىف ٗ ٗ.ٙكٗ ،ٗ.ٚكلبلكتكز ٖٕ ٗ.كٕٔ ،ٗ.كلمجكامد الكمية ٓٓ ٖٔ.كٖٗٓٔ.
في حميب عنزات الجبمي السكرم كاليجيف عمى التكالي ،مما يؤكد عدـ كجكد أية فكارؽ معنكية في

المؤشرات المدركسة كافة ،كتكصي الدراسة بإيقاؼ عممية التيجيف (.)F3

التغير في صفة كزف
ٖ .تأثير الخمط الوراثي بين الماعز الجبمي والشامي في أوزان المواليد :بمغت قيـ ّ
الميبلد لؤلجياؿ الخميطة بالمقارنة مع الماعز الجبمي ٗٓ ٓ.ٕٓ ،ٓ.ٔٗ ،ٓ.لؤلجياؿ F3 ،F2 ،F1
غير في صفة الكزف عند الفطاـ لؤلجياؿ الخميطة بالمقارنة مع الماعز
عمى الترتيب ،كبمغت قيـ الت ّ
الجبمي  ٓ.ٗٓ ،ٓ.ٜٔ ،ٕ.ٕٚلؤلجياؿ  F3 ،F2 ،F1عمى الترتيب .لذا ينص بإنشاء سبللة خميط
مف الماعز الشامي كالجبمي في سكرية.

ٗ .التغيرات الوراثية والبيئية والمظيرية لبعض الصفات اإلنتاجية لدى أغنام العواسّ :بينت الدراسة
فعالية البرنامج
فعالية البرنامج االنتخابي لصفتي :إنتاج الحميب ككتمة البطف عند الفطاـ ،كعدـ ّ
ّ
االنتخابي لصفتي :طكؿ مكسـ الحبلبة ككتمة البطف عند الميبلد في قطيع أغناـ العكاس .كاف معدؿ
التحسيف الك ار ي لبعض الصفات المذككرة منخفض خبلؿ فترة الدراسة ،كقد يعكد ذلؾ لعدـ كجكد

معايير انتخاب كاضحة كمركزة في بعض الصفات المدركسة.

 .0تقييم بعض الصفات اإلنتاجية لنعاج العواس في محطات بحوث الثروة الحيوانية في سورية :تتأ ر
صفات الحميب الكمية ككتمة البطف عند الميبلد كطكؿ مكسـ الحبلبة سمبان بتقدـ عمر النعجة عند

الكالدة (عمر أكبر مف ٓ ٚ.سنكات) ،كايجابان بزيادة كزف النعجة عند الكالدة (كزف أكبر مف ٕ٘ٙ.

كغ) .كاف االنتخاب لصفة إنتاج الحميب الكمية يؤ ر سمبان في صفة كتمة البطف عند الميبلد في أغناـ

العكاس السكرية ،لذا ينص بتحسيف الظركؼ البيئة كاستبعاد النعاج المتقدمة بالعمر ،كتقديـ الدعـ

العمفي أ ناء مكسـ التمقي  ،كاستمرار االنتخاب الك ار ي ضمف خطيف :خط إلنتاج الحميب تبعان لصفة

الحميب الكمي ،كخط إلنتاج المحـ تبعان لصفة كتمة البطف عند الميبلد.

 .ٙالتطورات الوزنية لمجدايا واألداء اإلنتاجي ألميات الماعز الجبمي مع ودون حالبة أثناء فترة

الرضاعة :بمغ كزف الفطاـ لمجدايا نحك ٕ ٔٔ.ك ٔٔ.ٚكغ /رأس ،كبمغ معدؿ التحكيؿ الغذائي خبلؿ
مرحمة الرضاعة لمجدايا نحك ٓ ٘.ٛكٖ٘ ٘.كغ حميب /كغ كزف حي ،كبمغ اإلنتاج اليكمي
 ٓ.ٓ٘±ٓ.ٛٚكٕٔ ٓ.ٓ٘±ٔ.كغ حميب /يكـ ،كبمغ إنتاج الحميب الكمي ٓ ٕ٘ٓ.ك٘ ٕٛٔ.كغ حميب

/مكسـ ،كبمغ طكؿ المكسـ نحك ٕ٘ٔ ك ٕٜٔيكمان في حالتي :حبلبة كدكف حبلبة أ ناء فترة الرضاعة
عمى التكالي .مما يشير إلى أ ف عممية الحبلبة إلى جانب الرضاعة ترفع مف إنتاج الحميب اليكمي

كالمكسمي ،إذ بمغت نسبة الزيادة في كمية الحميب الكمي نحك ٕ.%ٜٔ.

 .ٚتأثير وزن التمقيح والوالدة في بعض المؤشرات اإلنتاجية ألغنام العواس في محطة ىيمو :أكضحت
النتائج أف كزف النعجة عند التمقي كالكالدة ٔ ٓ.ٕٓ±٘٘.ك ٓ.ٗٗ±٘ٚ.ٚكغ عمى التكالي ،كأكزاف

النعاج لمكالدات الفردية  ٓ.ٖٔ±ٙٓ.ٜكلمكالدات التكأمية ٗ ٓ.٘ٗ±ٕٙ.كغ ،ككزف كتمة البطف عند
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الميبلد  ٓ.ٓ٘±ٙ.ٙكغ ،ككزف كتمة البطف عند الفطاـ  ٓ.ٔٛ±ٕٙ.ٛكغ ،ككمية حميب الرضاعة
 ٔ.ٕ±ٚٗ.ٜكغ /رأس ٙٓ /يكمان .ككمية الحميب الكمية  ٕ.ٖ±ٔٙٛ.ٙكغ /رأس /المكسـ .مما يؤكد
أف أغناـ العكاس تحت نظاـ التربية المك فة تميؿ إلى خط المحـ في الحالة اإلنتاجية ال نائية الغرض.

 .ٛمعامالت تصحيح بعض العوامل غير الوراثية في الماعز الشامي :تراكحت معامبلت تصحي إنتاج
الحميب الكمي حسب رقـ المكسـ بيف ٖٓ ٜ.ٖٖ-ٔ.كحسب شير الكالدة بيف ٖٕ ،ٚ.ٕٙ-ٔ.كتراكحت

معامبلت التصحي ألكزاف المكاليد اإلناث حسب عمر العنزة األـ بيف ٕٔ( ٔ.ٕٗ-ٔ.المكلكد الذكر

أساس المق ارنة) ،كتراكحت معامبلت التصحي ألكزاف المكاليد التكائـ حسب عمر العنزة بيف ٖ٘-ٔ.
ٖٓ( ٕ.المكلكد األحادم أساس المقارنة) .تنص الدراسة بتطبيؽ معامبلت التصحي عند المقارنة بيف

الحيكانات مف أجؿ االنتخاب.

 .1تأثير بعض العوامل الوراثية وغير الوراثية عمى وزن الميالد والفطام في مواليد الجاموس السوري:
قدرت المكافئات الك ار ية لكزف الميبلد  ٓ.ٓٚ±ٓ.ٖ٘ٛكلكزف الفطاـ ٕٔٗ ٓ.ٖٓ±ٓ.كلمعدؿ النمك مف

الميبلد حتى الفطاـ ٖٕٔ .ٓ.ٓٗ±ٓ.كأكضحت النتائج كجكد تأ يرات ك ار ية (األب) كغير ك ار ية عمى

فعالية االنتخاب الك ار ي لمصفات
أكزاف الميبلد كالفطاـ كمعدؿ النمك مف الميبلد حتى الفطاـ .مما يؤكد ّ
المدركسة.

ٓٔ .تقدير معامل ىضم األعالف (شعير ،كسبة ،نخالة) باستخدام أكياس النايمون عند الماعز الشامي:
تراكح معامؿ ىضـ المادة الجافة كالبركتيف لمشعير مف ٕٔ ٔٚ.ٖٖ-٘٘.بعد ساعتيف إلى ٕٔ-ٚٙ.
ٗ ٙ.ٛبعد أربع كعشريف ساعة مف التحضيف عمى التكالي ،كتراكح معامؿ ىضـ المادة الجافة

كالبركتيف لمكسبة مف ٖٔ ٜٚ.ٜٚ-ٜ٘.بعد ساعتيف إلى  ٖٛ.ٗٓ–ٚٓ.ٖٙبعد أربع كعشريف ساعة

مف التحضيف عمى التكالي ،كتراكح معامؿ ىضـ النخالة لممادة الجافة كالبركتيف مف ٙٙ.ٜٙ-٘ٚ.ٛٚ

بعد ساعتيف إلى  ٚٚ.ٕٓ-ٚٔ.ٛٙبعد أربع كعشريف ساعة مف التحضيف ،كانخفضت درجة حمكضة

سائؿ الكرش مف  ٙ.ٙقبؿ التحضيف إلى ٕ ٙ.بعد بلث ساعات مف التحضيف ،كارتفع تركيز
األمكنياؾ مف ٕ٘ ٔٚ.ممغ ٔٓٓ /مؿ سائؿ كرش قبؿ التعميؼ إلى  ٔٛ.ٜٙممغ ٔٓٓ /مؿ سائؿ

ٛ

كرش بعد بلث ساعات مف بداية التعميؼ ،كما ارتفع العدد الكمي لؤلحياء الدقيقة مف ٕٕٔٓ×ٔ.

قبؿ التعميؼ إلى ٖ ٛٔٓ×ٔٓ.ٚبعد بلث ساعات مف التعميؼ .تفيد ىذه المؤشرات في حساب قيمة
القيمة الغذائية (الطاقة االستقبليية كالصافية كالبركتيف الميضكـ) لؤلعبلؼ المذككرة لتككيف عبلئؽ

متزنة كاقتصادية لممجترات الصغيرة.

ٔٔ.

استخدام المصل الناتج عن صناعة الجبن في تغذية جدايا الماعز الشامي في مرحمة ما بعد

الفطام :تـ في التجربة استبداؿ ٘ %ٔ٘ ،ٔٓ ،مف الخمطة المركزة بمادة مصؿ الجبف في عميقة
الماعز الشامي ،بمغت الزيادة الكزنية الكمية في مجمكعة الشاىد ٖٗ ٔٗ.كغ ،في حيف بمغت في
المجمكعات التجريبية ٖٓ ٔ٘.٘ٓ ،ٔٙ.ك ٔٗ.ٚٚكغ عمى التكالي ،كبمغ معامؿ التحكيؿ في

المجمكعات األربع  ٛ.٘ ،ٛ.ٔٛ ،ٚ.ٜ ،ٛ.ٜٚكغ مادة جافة /كغ زيادة كزنية حية عمى التكالي،
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ككانت تكمفة إنتاج ٔكغ زيادة كزنية حية أقؿ في المجمكعات التجريبية بمدل تراكح بيف ٖ٘-ٔٔ.
 %ٕٕ.٘ٙمقارنة مع الشاىد .ينص باستخداـ مصؿ الجبف كالناتج كمخمؼ انكم مف مخمفات تصنيع

الحميب في تغذية جدايا الماعز الشامي ،نظ انر لتخفيضو معدؿ استيبلؾ العمؼ المركز كبالتالي رفع

الجدكل االقتصادية ليذا القطاع.

.10

استبدال نسب مختمفة من السيالج تفل الشوندر باألعالف المركزة في تسمين خراف أغنام

العواس :ىدفت التجربة إلى حفظ تفؿ الشكندر عمى شكؿ سيبلج كاستبداؿ ىذا السيبلج بػ ٕٓ كٓٗ%
مف الخمطة المركزة كمقارنتيا مع الشاىد الذم تمقى عميقة تقميديةّ .بينت النتائج أف معدؿ الزيادة اليكمية
في الشاىد كالمجمكعتيف التجريبيتيف بمغ (ٓ ٔٙ±255 ،ٔٙ±ٕٙكٕ )ٔٙ±ٕٙعمى التكالي ،كبمغ
معامؿ التحكيؿ في المجمكعات ال بلث (ٔٔ ٓ.ٕٜ±٘.ٖٓ ،ٓ.ٖٔ±٘.كٕٗ )ٓ.ٜٛ±٘.عمى التكالي.
ككانت تكمفة إنتاج ٔكغ زيادة كزنية حية أقؿ في المجمكعتيف التجريبيتيف بمقدار ٔ ٙ.ك %ٔٙ.ٛعمى
التكالي مقارنة مع الشاىد .يمكف النص بحفظ تفؿ الشكندر عمى شكؿ سيبلج ،حيث نحصؿ عمى

عمؼ جيد يمكف استبدالو حتى ٓٗ %مف العمؼ المركز ،كبالتالي يخفض مف استيبلؾ األعبلؼ

المركزة كيرفع مف الجدكل االقتصادية لعممية التسميف.

.16

تأثير استبدال نسب مختمفة من تفل البندورة بالعميقة المركزة في الكفاءة التناسمية لنعاج

العواس :ىدفت التجربة إلى حفظ تفؿ البندكرة عمى شكؿ سيبلج كاستبداؿ ٕ٘ كٓ٘ %مف الخمطة
المركزة بالسيبلج كدراسة تأ ير ذلؾ في الكفاءة التناسمية لنعاج العكاس مقارنة مع الشاىد الذم تمقى

عميقة تقميدية لـ تحتكم عمى السيبلجّ .بينت النتائج عدـ كجكد فركؽ معنكية بيف المجمكعات ال بلث
في مؤشرات الخصكبة كالكالدات كالتكائـ كالتي كانت أعبلىا في المجمكعة ال ال ة (ٓٓٔ،ٕٔٚ.ٛ ،
 ،)% ٕٛ.ٛكذلؾ لـ يبلحظ فركؽ معنكية بيف المجمكعات في متكسط الكزف الحي االبتدائي كالنيائي

لمنعاج .تبيف التجربة إمكانية حفظ تفؿ البندكرة عمى شكؿ سيبلج يمكف استخدامو حتى ٓ٘ %مف

الخمطة المركزة عند النعاج دكف أف يك ر ذلؾ سمبان في مؤشراتيا التناسمية.

.14

تأثير استخدام المواد الحيوية المشجعة لبناء األنسجة (غير اليرمونية) في عالئق تسمين

عجول األبقار الشامية :تـ اختبار تأ ير مادة محفزة لمنمك غير ىرمكنية (مكنانسيف) عمى مجمكعتيف
مف العجكؿ الشامية في مرحمة التسميف ،متجانستيف مف حيث العمر كالكزف كبمتكسط كزف حكالي
ٕٗٔ كغ .أظيرت النتائج عدـ كجكد فركؽ حقيقية بيف المجمكعتيف بالنسبة لمزيادة الكزنية كالتي بمغت

ٕ٘ ٕ.ٜ±ٖٚ.كٕ٘ ٔٛ.ٔ±ٕٚ.كغ عمى التكالي ،كعدـ كجكد فرؽ معنكم في الزيادة الكزنية اليكمية
بيف المجمكعتيف لمشاىد كالتجربة  ٔٙ.ٜٔ±ٜٚٙكٗ ٜٛ.ٖٚ±ٚٛغ /يكـ عمى التكالي ،كبمغ معامؿ

التحكيؿ ٖ ٚ.كٓ ٚ.مادة جافة لكؿ ٔ كغ كزف حي في مجمكعتي الشاىد كالمكنانسيف عمى التكالي،
كبمغت تكمفة ٔ كغ كزف حي  ٜ٘.ٜؿ.س لمجمكعة المكنانسيف أم أقؿ بػ  %ٖ.ٙمقارنة مع الشاىد.

نستنتج أف إضافة المكنانسيف يزيد مف الجدكل االقتصادية في تسميف عجكؿ األبقار الشامية.
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.10

مقارنة أبعاد النطفة في عروق األبقار المحمية :بمغ متكسط طكؿ رأس النطفة ٕٓ.ٔٛ±ٜ.ٚ

كٖٔ ٓ.ٓ٘±ٛ.ك ٓ.ٓٚ±ٛ.٘ٛميكركمتر ،كعرض رأس النطفة ،ٓ.ٖٓ±ٖ.ٙٓ ،ٓ.ٓٚ±ٗ.ٖٜ
 ٓ.ٓٗ±ٗ.ٕٙميكركمتر ،كطكؿ القطعة المتكسطة لمنطفة ٕ ٓ.ٜٓ±ٖٔ.ٚك،ٓ.ٓٛ±ٕٔ.ٜٛ

٘ٔ ٓ.ٓٙ±ٔٗ.ميكركمتر ،كطكؿ الذيؿ ٘ ،ٓ.ٔٙ±ٗٓ.ٕٗ ،ٓ.ٜٔ±ٗٔ.ٛٔ ،ٓ.ٔٛ±ٗٔ.ٛكطكؿ
النطفة ٘ ٓ.ٔٙ±ٕٙ.ٜٛ ،ٓ.ٕٓ±ٕٙ.ٛٙ ،ٓ.ٖ٘±ٙٗ.ٚميكركمتر في أبقار الشامي كالعكشي
كالفريزياف عمى الترتيب .مما يكض بعض مكاصفات السائؿ المنكم في األبقار المرباة تحت الظركؼ

السكرية ،كما تعكس أ ر الصفات المكرفكلكجية لمنطفة عمى الخصكبة (كسرعة النطفة).

.16

تأثير عدد مرات الجمع عمى بعض مواصفات السائل المنوي لتيوس الماعز الشامي :أظيرت

نتائج الدراسة أف جمع السائؿ المنكم بمعدؿ مرتيف أسبكعيان ال يؤ ر عمى حجـ القذفة كعدد النطاؼ

كتركيزىا كحيكيتيا ،بينما تتأ ر ىذه المكصفات سمبان في حاؿ تـ جمع السائؿ المنكم بلث مرات

أسبكعيان.

.14

دراسة انتشار داء المقوسات القندية عند المجترات الصغيرة في سورية :بمغ متكسط نسبة

انتشار داء المقكسات عند المجترات الصغيرة (أغناـ كماعز) في كؿ المكاقع المدركسة ٖ ،%ٔٙ.ٚإذ

كانت في المحطات البح ية كعند المربيف ٕ %ٔٗ.ٚك %ٜٔ.ٗٙعمى التكالي ،كنسبة االنتشار
باإلصابة في األغناـ في المحطات البح ية كعند المربيف  %ٔٙ.ٓٛك %ٜٔ.ٙعمى التكالي ،كقد

كانت عند المربيف في القامشمي ٘٘ ،%٘٘.كفي درعا ٓ ،%ٗٓ.كفي الرقة ٖ٘ .%ٕ٘.كبمغت في
ماعز محطة عرل ٕ .%ٕ٘.ٜمما يشير إلى ضركرة اتخاذ اإلجراءات البلزمة لمكافحة ىذا الداء.

.18

أىم اإلصابات المرضية عند األغنام العواس في محطة وادي العذيب :بمغت نسبة اإلصابات

بأمراض الجياز اليضمي كالعصبي كاألمراض االستقبلبية كالتنفسية  ٕٚ.ٛكٖ ٔ٘.كٓٔ٘.

كٖ % ٔٔ.عمى التكالي ،كنسب اإلصابة بأمراض العيكف كاألمراض الجمدية كالتيابات الضرع ٛ.ٛ
ك ٚ.ٙكٕ %ٙ.عمى التكالي .كأما بقية األمراض تراكحت بيف ٖ ٕ.كٕ( .%ٓ.الخراجات كالتسممات
كاألمراض التناسمية كالبكلية ك ،)....مما يكض

أف اإلصابات باألمراض اليضمية كالعصبية

كاالستقبلبية كالتنفسية ىي األك ر انتشا انر تحت ظركؼ الرعاية شبو المك فة ألغناـ العكاس في سكرية.
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76

67

الشعير

الرز

الزراعة
الحافظة

15

2

51

الشوندر الذرة الذرة
الحمص العدس الفول األعالف
السكري الصفراء البيضاء

511

12

26
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9

75

11

57

المحاصيل الحزم
الزيتية التكنولوجية

21

75

المجموع

179

أىم النتائج :

أوالً -القمح القاسي:

ٔ-

المنطقة المركية :تفكقت السبللة المبشرة دكما ٖٖٛٙ٘( ٗٔٓٙكغ/ىػ) عمى متكسط غمة الشكاىد (شاـ

ٕ-

منطقة االستقرار األكلى  :تفكقت السبللة المبشرة دكما ٖٗٛٙ( ٖٗ٘ٙٚكغ/ىػ) عمى متكسط غمة

 ٚك شاـ ٔ ك بحكث ٖٕٛٙ )ٜكغ/ىػ.

الشكاىد (شاـ  ٜك دكما ٔ ك بحكث  ٚك بحكث ٔٔ) البالغة ٖٜٗٗكغ/ىػ.
ثانياً – القمح الطري :

ٔ-

المنطقة المركية  :تفكقت السبللة المبشرة دكما ٖ٘٘ٚٓ( ٗٓٚٙكغ/ىػ) عمى متكسط غمة الشكاىد

(شاـ  ٛكشاـ ٓٔ ك بحكث  )ٛالبالغة ٗٙٛٙكغ/ىػ ،بنسبة زيادة قدرىا ٘ٔ %متحممة لمصدأ األصفر ،السبللة
مقترحة لبلعتماد في :إدلب ،حمب ،الرقة ،الحسكة.

ٕ-

منطقة االستقرار األكلى :تفكقت الغمة الحبية لمسبللة المبشرة أكساد ٖٖٔٔ (ٜٓٗٗكغ/ىػ) عمى

متكسط غمة الشكاىد (شاـ  ٛك جكالف ٕ كبحكث  ) ٙالبالغة ٕٖٓٗكغ/ىػ بنسبة زيادة قدرىا ٔٔ %متحممة

لمصدأ األصفر ،السبللة مقترحة لبلعتماد في :حمص  ،إدلب  ،حمب ،القامشمي.
ثالثاً – الحمص :

تـ إعداد تقريرم اعتماد لمسبللتيف S99350 :ك  ،S99453حيث أظيرتا تفكقان عمى الشكاىد مف حيث

الغمة كتحمؿ لفحة األسكككايتا ،حيث حققت األكلى تفكقان عمى الشكاىد غاب ٖ ،غاب ٗ ،بنسبة ٓٔ %ك ٕ%

ك ٓٔ %عمى التكالي ،كال انية  %ٕٚك %ٔٛك  %ٕٚعمى التكالي.

ككانت مقدرتيا عمى تحمؿ لفحة األسكككايتا عالية مقارنة مع الشكاىد ،حيث كانت ٖ ٜ/ٗ-بينما كصمت

عمى الشكاىد  ٜ/ٚفي نفس المكقع.

رابعاً – العدس :

إعداد تقرير اعتماد عف السبللة  ،ILL7685حيث أظيرت تفكقان عمى الشاىد إدلب بنسبة %ٔٙبغمة

ٜٔٔٓكغ/ىػ مقابؿ ٕٜٗكغ/ىػ لمشاىد ،كما أنيا متحممة لمذبكؿ.

خامساً – الفول :

إعداد تقرير اعتماد ل بلث سبلالت مف الفكؿ ىي :ع ٓٔ/ٗٙك ع ٓٔ/ٗٚك عٔ٘ ٓٔ/كانت غمتيا

 ٕٙٓٛكغ/ىػ ك ٕٕٜٙكغ/ىػ ك ٓٗ ٕٙكغ/ىػ عمى التكالي مقابؿ  ٕٜٗٛكغ/ىػ لمشاىد حماة ٔ بنسبة زيادة
ٗ ٗ.ك ٕ ٘.ك  ،%٘.ٚكما تتميز ىذه السبلالت بتحمميا لمرضي :التبقع الشكككالتي ك الصدأ بنسبة أعمى
مف الشاىد كىما المرضاف المنتشراف عمى الفكؿ .
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سادساً – الذرة الصفراء :

يتـ إعداد التقرير األكلي لمصنؼ  CHOالمتفكؽ عمى الشاىد باسؿ ، ٔ-باسؿ  ، ٕ-غكطة  ، ٔ-غكطة

ٕ ٛبنسب ٖٔ %ٖ،%ٔٗ،%ٕٗ ، %عمى التكالي .سابعاً -الذرة البيضاء:

تفكؽ الصنؼ خرابك ىجيف  ٕ٘ٔ-باإلنتاج عمى الشكاىد إزرع  ٘-ك إزرع  ٚ-بنسبة ٗٗ ،%كتـ إعداد

التقرير األكلي ليذا اليجيف تمييدان لمناقشتو مف قبؿ المجنة العممية لئلدارة ،تمييدان لعرضو عمى المجنة الكطنية
العتماد األصناؼ .

ثامناً – الزراعة الحافظة:

تـ التكسع بنشر الزراعة الحافظة في معظـ محافظات القطر ،كبمغت المساحة اإلجمالية ٓٓ ٔٙٚىػ ،

مكزعة عمى أربعمئة ككاحد ك مانيف حقبلن ،كذلؾ بالتعاكف مع إيكاردا ك المركز العربي ك إدارة بحكث المكارد
الطبيعية  ،ك كضعت التكصيات لمتكسع بنشر الزراعة الحافظة لممكسـ القادـ لتبمغ ٕٓٓٓ٘ ىػ.

تاسعاً -التعاون مع المؤسسة العامة إلكثار البذر:

تـ تزكيد المؤسسة بنكيات كافة األصناؼ المعتمدة مف القم ك الشعير ك الحمص ك العدس ك الذرة ك

باآلباء الداخمة في تككيف ىجف الذرة المعتمدة في سكريا  ،باإلضافة إلى نكيات السبلالت المبشرة مف القم

الطرم المقاكمة لمرض الصدأ األصفر .

 -إدارة بحوث وقاية النبات:

عدد األبحاث المدرجة كالمنفذة لعاـ ٕٔٔٓ في الخطة العممية  ٜٔ٘بح ا مكزعة عمى النحك التالي:
عدد البحوث المخططة

عدد البحوث المنفذة

نسبة التنفيذ %

القسم
بحكث أمراض النبات

ٜ٘

٘٘

ٖٜ

بحكث الحشرات

٘ٚ

ٖ٘

ٖٜ
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بحكث النيماتكدا

ٖٔ

ٔٔ

ٗٛ

بحكث االختبارات الحيكية لممبيدات

ٓٔ

ٛ

ٓٛ

بحكث األعشاب الضارة

ٜ

ٚ

ٚٚ

بحكث اآلفات الحيكانية غير الحشرية

٘

٘

ٓٓٔ

قسـ تحميؿ المبيدات

ٗ

ٖ

٘ٚ

104

140

12

المجموع
 .1قسم بحوث أمراض النبات:

 الكشؼ عػف أصػناؼ/مدخبلت كأصػكؿ بريػة مػف القمػ كالشػعير ،كالزيتػكف ،كبعػض القرعيػات كأصػنافيا،
كبعض أصناؼ البنػدكرة كالحمػص كالعػدس كأصػكليـ ،كأصػناؼ مػف البطاطػا كالبصػؿ كالفميفمػة كالعنػب

مقاكمة لبعض الممرضات الشائعة االنتشار فػي القطػر تحػت ظػركؼ العػدكل الطبيعيػة كاالصػطناعية،
م ؿ :مرض الذبكؿ الفيرتيسيمميكمي عمى الزيتكف ،مرض ذبػكؿ العػدس ،مػرض لفحػة األسػكككايتا عمػى

الحمػػص ،مػػرض تعفػػف حبػػكب الػػذرة ،مػػرض التبقػػع األلتيرنػػارم عمػػى البطاط ػا كالبصػػؿ ،مػػرض تػػدىكر
الفميفمػػة ،تػػدىكر العنػػب ،مػػرض الجػػرب العػػادم عمػػى البطاطػػا ،مػػرض عفػػف الجػػذكر النػػاتج عػػف فطػػكر
الفيك ازريػػكـ عمػػى القمػ  ،أمػراض الصػػدأ كال سػػيما تجػػاه السػػبللة  ،Ug99كمقاكمػػة إزاء فيػػركس مكزاييػػؾ

البطيخ األحمر ( ،)WMVأك التكصؿ إلى انتخاب أصناؼ/سبلالت متحممة مف ىذه المحاصيؿ إزاء
الممرضػػات نفسػػيا .كيمكػػف اسػػتخداـ ىػػذه األصػػناؼ المقاكمػػة أك المتحممػػة لئلجيػػادات اإلحيائيػػة فػػي
برامج التربية أك إك ارىا كزراعتيا في المناطؽ المكبكءة .



تقييـ كفاءة بعض المكاد العضكية ،م ؿ :القمكيدات النباتيػة المستخمصػة مػف زىػكر الزعفػراف الخريفػي،

السماد العضػكم (الككمبكسػت) ،كالمستخمصػات النباتيػة ،ميػاه عصػر الزيتػكف ،كبيكربكنػات الصػكديكـ،
كبعض المبيػدات الكيميائيػة فػي مكافحػة بعػض األمػراض النباتيػة م ػؿ :أمػراض الػذبكؿ ،المفحػة المبكػرة
عمى البندكرة ،التفحـ الشائع عمى الذرة ،جرب البطاطا ،ذبكؿ الفيك ازريكـ عمى البندكرة ،كاعتماد أفضميا

كفاءة في مكافحة ىذه الممرضات .


اكتسػاب البػػاح يف ميػػارات كخبػرات جديػدة فػػي مجػػاؿ اسػػتخداـ التقانػات الجزيئيػػة كالحيكيػػة الحدي ػػة فػػي

تشػخيص كتكصػيؼ بعػض الممرضػات النباتيػة ،م ػؿ :سػبلالت/عزالت الفطػر Ascochyta rabiei

المسبب لمرض أسكككايتا الحمص ،التبايف الك ار ي في سبلالت الفطر Fusarium f. oxysporum
 sp. lentisمسػبب ذبػػكؿ العػدس ،الكشػؼ مصػميان عػف بعػػض فيركسػات الشػكندر السػكرم كالتكصػػيؼ

الجزيئػػي ألك رىػػا أىميػػة ،الكشػػؼ مصػػميان عػػف بعػػض فيركسػػات الخيػػار فػػي الز ارعػػات المحميػػة كاألرض

المكشػػكفة كتكصػػيؼ أىميػػا جزيئيػان ،تكصػػيؼ عػزالت فيػػركس مكزاييػػؾ الخيػػار عمػػى القرعيػػات بػػالطرائؽ
الجزيئيػػة كالحيكيػػة ،الكشػػؼ عػػف بعػػض فيركسػػات التػػيف باسػػتخداـ التقانػػات الحيكيػػة كالجزيئيػػة ،كد ارسػػة

االختبلفات ما بيف فيركسات تقزـ كاصفرار الشعير باستخداـ التقانات الحيكية كالجزيئية.
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 تقييـ درجات انتشار بعض األمراض الفطرية كالبكتيرية كالفيركسية كاألصداء عمى القم  ،كاألسكككيتا
عمػػى الحمػػص ،كذبػػكؿ الحمػػص كالعػػدس ،كتػػدىكر العنػػب ،كأعفػػاف جػػذكر القم ػ كاألم ػراض الفيركسػػية

عمػػى الحمضػػيات ،كالفطػػر  Aspergillu sflavusفػػي بعػػض األغذيػػة  ،كفيػػركس مكزاييػػؾ الخيػػار
عمػ ػػى القرعيػ ػػات كالبقكليػ ػػات ،كفيػ ػػركس مكزاييػ ػػؾ البطػ ػػيخ ( )WMVعمػ ػػى القرعيػ ػػات ،كفيػ ػػركس تجعػ ػػد

كاصػػفرار أكراؽ البنػػدكرة ( )TYLCVعمػػى العكائػػؿ البريػػة كالمزركعػػة ،كمػػرض التقػػرح البكتيػػرم عمػػى

البنػػدكرة ،كمػػرض تمػػاكت قشػرة البطػػيخ األحمػػر ،بيػػدؼ كضػػع اسػػتراتيجية مناسػػبة لمكافحتيػػا كالحػػد مػػف
أض ػرارىا .كمػػا تػػـ تحديػػد ط ارئػػؽ انتشػػار /انتقػػاؿ بعضػػيا كال سػػيما النقػػؿ البػػذرم أك بالتقػػاكم كأسػػاليب
معالجة ىذه األمراض أك الحد منيا .

 اعتمػػاد بعػػض الط ارئػػؽ اإلحيائيػػة كالزراعيػػة إلػػى جانػػب المبيػػدات الفطريػػة فػػي مكافحػػة بعػػض المسػػببات
الممرضػػة ،م ػػؿ :مػػرض العف ػف الرمػػادم  Botraytis cinereaكالعفػػف األبػػيض عمػػى الخض ػ اركات ،
مرض البياض الدقيقي عمى الشعير ،مػرض الجػرب العػادم عمػى البطاطػا ،مػرض ذبػكؿ كتعفػف جػذكر
السمسـ ،ذبكؿ الفيك ازريكـ عمى البندكرة ،ذبكؿ الفيك ازريػكـ كالفيرتيسػيمميكـ عمػى محاصػيؿ متنكعػة ،لفحػة

األلتيرناريا عمى البندكرة .

 إيجاد نظـ مراقبػة كرصػد ،كاجػراء مسػكحات حقميػة دكريػة ،كاتخػاذ إجػراءات احت ارزيػة فاعمػة لمنػع دخػكؿ
بعض الممرضات النباتية كالحد مف أضرارىا ،كالسيما األمراض النباتيػة الكبائيػة ،م ػؿ :أمػراض الصػدأ

(الصدأ األصفر ،السبللة الجديدة مف صدأ الساؽ  ،)Ug99 -كلفحة أسكككايتا الحمص .

 تقييـ أداء أصناؼ القم الطرية كالصمبة المعتمدة كالمبشرة تجاه أمراض الصدأ (الصدأ األصفر ،صدأ
الكرقػػة ،صػػدأ السػػاؽ) كالسػػبتكريا فػػي الحقػػكؿ االختباريػػة كالمكسػػعة ،كفػػي حقػػكؿ المػزارعيف خػػبلؿ مكسػػـ

ٕٔٔٓ.

 تحديػػد كبػػاالت الفطريػػات المسػػببة ألم ػراض صػػدأ القم ػ المنتش ػرة فػػي سػػكرية (تحديػػد جينػػات المقاكمػػة
المكسػػكرة كتمػػؾ التػػي مػػا ازلػػت فاعمػػة إزاءه) ،فػػي المنػػاطؽ المختمفػػة لز ارعػػة القم ػ باسػػتخداـ األصػػناؼ

التفريقية خبلؿ مكسـ ٕٔٔٓ

 تـ إجراء تقدير أكلي لكفاءة بعض المبيدات الفطرية في مكافحة مرض الصدأ األصػفر كانتخػب أك رىػا
كفاءة.

 تػػـ تقيػػيـ أداء ٖٕٓ أصناؼ/سػػبلالت مػػف القم ػ الصػػمب ( ٕٚسػػبللة) كالطػػرم (ٗٔٔ سػػبللة) إضػػافة
إلى الشعير (ٕ ٙسبللة) في أ يكبيا ( )DebreZiethتجاه السبللة الجديدة ( )Ug99مف صػدأ السػاؽ

تحت ظركؼ العدكل االصطناعية ،كتـ تحديد عدد مف سبلالت القم الطرية المبشرة (،D. 56222

 )D. 56468 ،D. ٕ٘ٙٗٓ ،D. 56230 ،D. 56287 ،D. 56232التػي تمتػاز بمقاكمتيػا

الكسطية لمممرض ( ،)MRبينما كانت السبللة D. 56472مقاكمة ( .)Rككانت السبللة Babaqa

 3عاليػػة القابميػػة لئلصػػابة ( .)70-75Sككػػاف صػػنؼ القم ػ الصػػمب  Houraniمتكسػػط المقاكمػػة
( ،)MRبينما كانت السبللة ACSAD 1371مقاكمة (.)R
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 تػػـ فحػػص مئػػات العينػػات مػػف السػػمع ال ػكاردة إلػػى القطػػر مصػػدرىا م اركػػز الحجػػر الز ارعػػي فػػي منافػػذ
الدخكؿ عمى الحدكد ،كتقييـ حالتيا الصحية وال سىيما خموىىا مىن المسىببات الممرضىة الحجريىة ،كقػد
أدل الكشؼ عف كجكد بعض الممرضات الحجرية في بعض الشحنات إلى منعيا مف دخكؿ القطر.
 .0قسم بحوث الحشرات:
 تػػـ د ارسػػة دكرة حيػػاة دكدة مػػار الرمػػاف ceratoniae Zell.

 Ectomyeliosكتحديػػد عػػدد أجياليػػا فػػي

العاـ ،كاستخداـ بعض المبيدات لمكافحتيا (أفانت ،سبينتكر) ،نكممت ،انتراؾ ،تػـ معاممػة األشػجار كال مػار

المخزنة كقد تفكقت معنكيان معاممة أفانت كالسبينتكر عمى باقي المعامبلت.

 تـ اختبار فعالية أربع عزالت مف فطر  Beauveria bassianaعمى جاذكب أعشاش الصنكبر مخبريػان،
كقد تراكحت نسبة المكت بيف ٗ ،%ٔٓٓ-ٜكتناسبت طردان مع زيادة التركيز.

 تػػـ اختبػػار فعاليػػة عػزالت مػػف النيمػػاتكدا الممرضػػة لمحشػرات فػػي مكافحػػة يرقػػات جػػادكب أعشػػاش الصػػنكبر
 Thaumetopoea pityocampaS chiff.كقد تراكحت نسػبة المػكت بعػد خمسػة أيػاـ مػف المعاممػة بػيف
 ،%ٛٛ-ٔٙك %ٔٓٓ-ٗٛلمتركيزيف ٓٓٔ ك ٕٓٓ ( /IJمؿ) عمى التكالي.

 تـ حصر مانية عشر عدكان حيكيان في حقكؿ البطاطا عمى فراشة درنات البطاطا.

 ت ػػـ تحديػػػد اآلفػ ػػة الجدي ػػدة التػ ػػي تصػػػيب أفػ ػػرع الفس ػػتؽ الحمبػػػي فػػػي محػ ػػافظتي :حم ػػاة كحمػػػص تػػػدعى
 ،Kermania pistaciellaAmselكتػػـ تكصػػيؼ أطكارىػػا ،ليػػا جيػػؿ كاحػػد فػػي العػػاـ فػػي البيئػػة المحميػػة
كبمغ الصيد األعظمي بالمصائد الفرمكنية ٓٓٗ /حشرة باليكـ الكاحد.

لمف التفاح الزغبي أدل إلى خفض تكاليؼ اإلنتاج ٓٓٙؿ.س لمدكنـ مقارنة مع
 تـ تطبيؽ اإلدارة المتكاممة ّ
المكافحة التقميدية.
 تػػـ رصػػد التغيػرات المكسػػمية لمجمػػكع ف ارشػػات ع ػػة الزيتػػكف ،حيػػث تػػـ تحديػػد ػػبلث قمػػـ :كاحػػدة فػػي نيسػػاف
كال انيػػة فػػي حزي ػراف كال ال ػػة فػػي تش ػريف األكؿ ،كحػػدد ليػػا بل ػة أجيػػاؿ فػػي العػػاـ :الجيػػؿ األكؿ (مدتػػو ٔٔ

أسبكعان) يبدأ بيف شيرم شباط كآذار كينتيي بيف نيساف كأيار كىك الجيؿ الزىرم كاألخطر ،كالجيؿ ال اني

مدتو ( )ٜٔ-ٔٚأسبكعان كيبدأ مف أيار كينتيي بأيمكؿ يدعى بالجيؿ ال مرم ،كالجيؿ ال الػث (مدتػؤٕٔٔ-
) أسبكع يبدأ مف كانكف األكؿ كىك الجيؿ الكرقي في منطقة الدراسة ( حمص).

 تـ تحديد نسبة اإلطبلؽ الم مى لممفترس ٔ:ٔٓ Phytoseiulus persimlisA-Hفريسة/مفترس.
 تـ تحديد نسبة اإلطبلؽ الم مى لممفترس  ٔ:٘ Phytoseiulus gilivifronsكٓٔ ٔ:فريسة/مفترس ،ػـ
تـ تحديد درجة الح اررة الم مى لتطكره (ٖٓ درجة مئكية).

 تػػـ تحديػػد درجػػة الح ػ اررة الم مػػى لتطػػكر المفتػػرس persimlisA-H
مئكية.

 .6قسم بحوث النيماتودا:
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 Phytoseiulusككانػػت ٕ٘ درجػػة

 تػ ػػـ تقصػ ػػي انتش ػ ػػار أىػ ػػـ أجنػ ػػاس النيم ػ ػػاتكدا المرافقػ ػػة لمشػ ػػكندر الس ػ ػػكرم ،كانتشػ ػػار نيمػ ػػاتكدا الحكص ػ ػػبلت
 Heterodera spp.عمػى البػازالء ،كانتشػار أىػـ أجنػاس النيمػاتكدا المتطفمػة عمػى أشػجار الفسػتؽ الحمبػي
في سكرية.

 تـ اختبار كفاءة مبيد فايدليتفي مكافحة النيماتكدا.

 تمػػت د ارسػػة تغي ػرات مجتمعػػات النيمػػاتكدا المرافقػػة لمحصػػكؿ القطػػف كدكر المكافحػػة الحيكيػػة فػػي الحػػد مػػف
انتشارىا كتأ ير التفاعؿ المشترؾ مع الفطر المسبب لمذبكؿ الكعائي.

 ت ػػـ د ارس ػػة س ػػمكؾ بع ػػض أص ػػناؼ الش ػػكندر الس ػػكرم تج ػػاه اإلص ػػابة بنيم ػػاتكدا الحكيص ػػبلتschachtii
.Hetrerodera

 تػػـ الكشػػؼ عمػػى مئػػات العينػػات مػػف السػػمع الزراعيػػة ال ػكاردة لمقطػػر مػػف خػػبلؿ الم اركػػز الحدكديػػة لمحجػػر
الزراعي الصحي.

 تمت المشاركة في لجاف فنية عديدة خاصة بالييئة أك بمتابعة المشاكؿ الزراعيػة فػي المشػاتؿ الزراعيػة فػي
المحافظات بالتعاكف مع مديرية اإلنتاج النباتي ،أك بإتبلؼ العينات الحجرية المرفكضة.

 تـ تحميؿ مئة كتسعيف عينة لمشركع بدائؿ استخداـ المبيد بركميد المي يؿ.

 .4قسم بحوث األعشاب الضارة:

 فػػي مجػػاؿ مكافحػػة الباذنجػػاف البػػرم :طبقػػت عػػدة نظػػـ لمكافحػػة الباذنجػػاف البػػرم داخػػؿ كخػػارج األ ارضػػي
الزراعيػػة ،كقػػد تػػـ التكصػػؿ فػػي المكسػػـ األكؿ إلػػى إمكانيػػة اسػػتخداـ خمػػيط مػػف المبيػػدات العشػػبية لمكافحتػػو
باإلضافة إلى إمكانية زراعة محصكؿ آخر في نفس األرض.

 في مجاؿ مكافحة أعشاب القم  :تـ التكصؿ كألكؿ مرة إلى إمكانية استخداـ مبيػد أعشػاب لمكافحػة عشػبة
الشعير البرم بنسبة ٘ ،%ٛ٘-ٚكيعد الشعير البرم مف األعشاب المستعصية كصعبة المكافحة ،كالبحػث

قيد الكتابة كالنشر.

 في مجاؿ مكافحة اليالكؾ :تـ تسجيؿ ا نيف ك بل يف عائبلن نباتيان ينتمي إلى فصػائؿ نباتيػة مختمفػة ،كقػد تػـ
تسجيؿ مانية عكائؿ نباتية جديدة لميالكؾ المتفرع في سكريا كعالميان .كقد أصب باإلمكاف مكافحة اليالكؾ
باستخداـ بعض المبيدات بتراكيز مخفضة في محصكؿ الفكؿ كالعػدس كالبنػدكرة كالباذنجػاف ،ككػذلؾ أمكػف

تطبيؽ بعض الطرؽ الزراعية لممساعدة في السيطرة عمػى ىػذا النبػات المتطفػؿ /اليػالكؾ ،/كالبحػث مسػتمر
الختبار الجرعات المخفضة المناسبة كدراسة تأ يرىا عمى المحاصيؿ المزركعة.

 .0قسم بحوث القوارض واآلفات الحيوانية غير الحشرية:
 تـ متابعة دراسة الطيكر الضارة بالزراعة في سكرية.

 تـ تنفيذ اختبػارات أكليػة لتحديػد فعاليػة سػبعة مػف المركبػات الكيميائيػة فػي مكافحػة القكاقػع (القكقػع البنػي)
.Eupaniafer miculata

 تـ دراسة عدد كبير مف القكارض مف مختمؼ مناطؽ القطر.

 .6قسم بحوث االختبارات الحيوية لممبيدات:
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 تػػـ اختبػػار كفػػاءة بعػػض مبيػػدات األعشػػاب فػػي مكافحػػة األعشػػاب الرفيعػػة كالعريضػػة فػػي حقػػكؿ القم ػ
كاألشجار الم مرة كالعدس.

 تػػـ اختبػػار كفػػاءة بعػػض المبيػػدات الفطريػػة إزاء مرضػػي :المفحػػة المبك ػرة كالمتػػأخرة كالعفػػف الرمػػادم عمػػى
الخضػػركات ،كمرضػػي :البيػػاض الػػدقيقي كالزغبػػي عمػػى الخضػػركات كاألشػػجار الم م ػرة ،كالفيتكف ػػك ار عمػػى
الحمضيات ،كأمراض القم .

 تـ اختبار كفاءة بعض المبيدات العناكبية.
 تـ اختبار كفاءة بعض المبيدات الحشرية في مكافحة الحشرات ال اقبة الماصة ،كالديداف عمى المحاصيؿ
كاألشجار الم مرة ،كفراشة درنات البطاطا ،كذبابة مار الزيتكف ،كالسكنة.

المبيدات الجديدة التي تم اعتمادىا في قسم االختبارات الحيوية لعام 0211
نوع

المادة

مبيدات
فطرية

مبيدات

مبيدات

مبيدات

عناكبية

زراعية

العدد

ٔ

ٓٔ

٘

ٕ

ٔ

عشبية

حشرية

زيوت

فيرمونات

المجموع

ٜ

ٕٛ

 .4قسم بحوث تحميل المبيدات:
 ت ػػـ تقص ػػي بقاي ػػا بع ػػض مبي ػػدات اآلف ػػات (خمس ػػة عش ػػر مبي ػػدان) ف ػػي م ػػار البن ػػدكرة المنتج ػػة ف ػػي البي ػػكت
الببلستيكية.

 تػػـ تقصػػي اسػػتم اررية المبيػػديف :أسػػيتا ميبريػػدك مكنككركتكفػػكس فػػي مػػار العنػػب ككفػػاءة بعػػض عمميػػات
التحضػػير المنزلػػي فػػي الػػتخمص مػػف بقاياىمػػا تحػػت ظػػركؼ منطقػػة الد ارسػػة (درعػػا  -جمػػيف) ،كالسػػكؽ

المحمية.

 تـ تقصي بقايا بعض مبيدات اآلفات في مار التفاح المعدة لمتسكيؽ.
عدد العينات وتحاليل المبيدات المختبرة في عام 0211
النوع

مبيدات

العينات

ٕٜٗ

ٔٔٗ

ٕٙٚ

ٖٛ

ٕٔٓٛ

التحاليؿ

٘ٚٙ

ٕٓٛ

ٕٜٚ

ٕٕٛ

ٖٜٓٔ

حشرية

مبيدات فطرية

مبيدات

زيوت

المجموع

عشبية

 -قسم بحوث تكنولوجيا األغذية:

تـ تنفيذ العمؿ في  /مانية ك بل يف /بح ان مف أصؿ /مانية كأربعيف /بح ان خبلؿ عاـ ٕٔٔٓ ككانت أىـ

النتائج لؤلبحاث المنتيية:

ٔ -كضع الدراسة الفنية لممنتجات التالية:
ٔ -الفستؽ الحمبي (الصنؼ العاشكرم) مف حيث التركيب الكيميائي كمكاصفاتو كزراعتو.
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ٕ -قمر الديف السكرم.
ٖ -الكردة الدمشقية.
حيث تـ حماية ممكية ىذه المنتجات بالتعاكف مع ك ازرة االقتصاد بيدؼ التجارة الخارجية.
ٕ -حؿ لمشكمة تخزيف القمرالديف ،حيث كانت المدة التخزينية (عاـ كاحد) كمف خبلؿ الدراسة تـ التكصؿ إلى
الحفظ بالتبريد عمى درجات ح اررة (ْ ٗ+ـ) كلمدة تتجاكز العاميف ،حيث أنو مف المعركؼ تزامف مكسـ
االستيبلؾ في األعكاـ الحالية مع مكسـ اإلنتاج .

ٖ -دراسة كيميائية دقيقة لمحكـ الجماؿ السكرية كتسميط الضكء عمى مقاربتيا لباقي أنكاع المحكـ الحمراء بيدؼ
إيجاد البدائؿ عف لحكـ األغناـ كاألبقار التي تحتاج إلى كميات أعبلؼ كعناية أكبر.
ٗ -دراسة دقيقة عف تمكث الفستؽ الحمبي باألفبلتككسينات كمصادر ىذا التمكث ،كذلؾ نتيجة معاناة القطر مف
عكدة المصدرات نتيجة عمميات التمكث ،أضؼ إلى ذلؾ سمية ىذه المركبات ،كتبيف مف خبلؿ الدراسة أف
مصدر التمكث الحؽ لعممية اإلنتاج الزراعي كناتج عف سكء في عممية التجفيؼ كالتخزيف ،حيث أف
العمميات البلحقة لمقطاؼ كسكء التخزيف تسبب ىذه اإلصابات.

 -قسم األصول الوراثية:

ٔ -مف خبلؿ تجارب التقييـ تـ تحديد مكاصفات ٕٓٓٔ مدخؿ مف مختمؼ األنكاع (قم مزركع كبرم ،شعير
مزركع كبرم ،ذرة بكافة أنكاعيا ،خضار ،محاصيؿ زيتية ،بقكليات مزركعة كبرية عمفية كغذائية ك نباتات
رعكية) حسب كتالكؾ تكصيؼ .Bioversity

ٕ -تحديد أربعة كعشريف مدخبلن مف القم

الطرم المزركع كخمسة مدخبلت قم

برم لـ تظير عمييا

اإلصابة بالصدأ األصفر مقارنة مع غيرىا.

ٖ -تحديد عدد مف مدخبلت القم البرم المتحممة لمصقيع م ؿ المدخؿ ٖ.Ae.crassa ٕٓٓٙ
ٗ -تحديد عدد مف مدخبلت الحمص المقاكمة لمرض الذبكؿ م ؿ المدخبلتٕٙٓٚٓ ،ٙٓٙٛٔ ،ٙٓٙٙٓ :ك
 ٙٓٚٔٛكمدخبلت مقاكمة لمرض األسكككايتا م ؿ،ٙٓٚٔٛ ،ٙٓٚٓ٘ ،ٕٙٓٚٓ ،ٙٓٙ٘ٙ ،ٖٙٓٙٔ :
 ،ٕٙٓٚٚكمدخبلت ذات إصابة قميمة جدان بحافرات األنفاؽ،ٙٓٙٛٗ,ٜٙٓٙٓ ،ٙٓٙٚٓ ،ٙٓٙٗٙ :

ٕٓٙٓٚك .ٙٓٚٔٛ

٘ -تحديد مدخبلت مف البرغؿ المتحممة لمممكحة بشكؿ جيد م ؿ المدخبلت ٜٜٓٓ٘:كٔٓٔٓٓ.ٜ
 -ٙالتكصيؼ الجزيئي كدراسة القرابة بيف مانية أنكاع قم محمي طرم (دراسة سيتـ نشرىا).

 -ٚالتكصيؼ الجزيئي كدراسة القرابة بيف أنكاع مختمفة مف البرغؿ السكرم يبمغ عددىاعشريف مدخبلن.
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 -ٛمف خبلؿ تجارب إعادة التأىيؿ تـ تحديد عدد مف المدخبلت مف أنكاع مختمفة (بطيخ أحمر ،بطيخ أصفر،
بندكرة ،باذنجاف ك قم قاسي) يمكف االعتماد عمييا كاعادة نشر زراعتيا.

 -ٜرسـ خرائط التكزع النباتي لبعض األنكاع كتك يؽ كافة بيانات التقييـ.
 تـ تقييـ ألؼ كمئتيف مدخبلن كتحديد مكاصفاتيا. -تكصيؼ أربعة ك بل يف مدخبلن.

 -إك ار ستمئة كا نيف كسبعيف مدخبلن.

 -جمع أربعة كسبعيف مدخبلن مف خبلؿ تنفيذ عدد مف جكالت الجمع في عدة محافظات.

 تبادؿ مئة كأربعة كعشريف مدخبلن معظميا تـ تبادلو مع إدارات مف الييئة كجيات بح ية خارجية ( جامعاتكىيئات بح ية أخرل.)...

 اختبار حيكية  /ٜٕٔ/لمقسـ كاإلدارات البح ية األخرل. -عدد المدخبلت المحفكظة في البرادات ٖٖٔ٘ٔ:مدخبلن.

 عدد العينات المعشبية المحفكظة ٙٓٓٓ:عينة تشمؿ تقريبان معظـ األنكاع المذككرة في الفمكرة النباتيةالسكرية.

 -قسم التقانات الحيوية:

يعتب ػػر اس ػػتخداـ التقان ػػات الحيكي ػػة كتطبيقاتي ػػا المختمف ػػة ػػكرة عممي ػػة كحض ػػارية ب ػػدأتيا ال ػػدكؿ المتقدم ػػة

كأحػػرزت انتصػػارات عمميػػة كبي ػرة كانجػػازات مشػػيكدة ،ممػػا دعػػا ال ػدكؿ األخػػرل إلػػى أف تحػػذك حػػذك تمػػؾ الػػدكؿ
المتقدمة كذلؾ لبلستفادة مف التقانات الحيكية فى تنمية مجتمعاتيـ كالنيكض بيا.

كل ػ ػ ػػذلؾ ت ػ ػ ػػكلي الييئ ػ ػ ػػة العام ػ ػ ػػة لمبح ػ ػ ػػكث العممي ػ ػ ػػة الزراعي ػ ػ ػػة ف ػ ػ ػػي ك ازرة الز ارع ػ ػ ػػة كاإلص ػ ػ ػػبلح الز ارع ػ ػ ػػي

اىتمامان كبي انر إلدخاؿ التقانات الحيكية في برامجيا البح ية بشكؿ كبير كتؤمف مستمزمات است مارىا.

يشمؿ قسـ التقانات الحيكية أربع دكائر رئيسة ىي :دائرة زراعة األنسجة النباتية ،دائرة اليندسة الك ار ية،

دائرة البيكلكجيا الجزيئية كدائرة األماف الحيكم .كقد تطكر ىذا الكادر البشػرم ليشػمؿ حاليػان مػا يزيػد عػف عشػريف

مف حممة درجة الدكتكراه ك بل ة عشر مف حممة الماجستير في تخصصات متنكعة مف التقانات الحيكية.
أىم المنجزات البحثية لقسم التقانات الحيوية لعامي :0211-0212

 عزؿ مكر ة  HVA1المسؤكلة عف تحمؿ الجفاؼ مف بعض الطرز الك ار ية لمشعير ،حيث تػـ كألكؿ مػرة فػي
سكريا عزؿ المكر ة المستيدفة  HVA1بنجاح مف الشعير ،كتـ بعد ذلؾ استنسػاخيا ككضػعيا فػي الببلسػميد

المناسب الستخداميا الحقان في التحكير الك ار ي كنقميا الى محاصيؿ ىامة م ؿ القم كالقطػف كالػذرة كغيرىػا

إلكسابيا صفة تحمؿ الجفاؼ.

 التحكير الك ار ي لمتفاح لزيادة تحمؿ األمراض الفطرية ،كذلؾ بنقؿ مكر ة معزكلة مف نبات الجربي ار التزييني
تسمى  ،g2ps1كالتي تضفي المقاكمة لؤلمراض الفطرية.
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 تطكير تقنيات اإلك ار المخبرم الدقيؽ لمعديد مف أصناؼ كأصكؿ أشجار الفاكية كالنباتات الطبية كالتزيينية
كغيرىا بيدؼ إنتاج نباتات سميمة كخالية مف األمراض ،كاك ار األصناؼ كاألصكؿ المنتخبة كالمدخمة ذات

األىمية البستانية كالزراعية .كقد تـ إنشاء حقكؿ أميات مف النباتات المكا رة مخبريان في محطة بحكث

سرغايا في ريؼ دمشؽ كمحطة جكسية الخراب في حمص التابعة لمييئة .كما أمكف تطكير تقنية إنتاج
الدرينات الدقيقة لمبطاطا مخبريان ،كتـ تأسيس بنؾ ك ار ي ألصناؼ محمية كمدخمة كبأقؿ مساحة تبريدية

ممكنة ،مع سيكلة التعامؿ معيا مف خبلؿ تبادؿ المادة الك ار ية بيف الدكؿ كامكانية زراعتيا مباشرة في

الحقؿ .كما تعتبر أداة فعالة لتقييـ تشكيؿ الدرينات مف سبلالت جديدة مف البطاطا ،كىي مرحمة ميمة مف
مراحؿ برنامج إك ار بذار البطاطا كمادة نباتية سميمة خالية مف الفيركسات ،مع إمكانية إجراء عدكل
صناعية لمدرينات لمعرفة مدل مقاكمة الصنؼ لؤلمراض.

 إنشاء بنؾ ك ار ي مخبرم لمنباتات المكا رة كالطرز النباتية الفريدة.
 التكصيؼ الك ار ي لسبلالت كأصناؼ بعض المحاصيؿ النباتية باستخداـ تقنيات البيكلكجيا الجزيئية
(البصمة الك ار ية).

 الكشؼ عف المنتجات المعدلة ك ار يان مف منتجات في األسكاؽ المحمية.
 كضع مسكدة قانكف األماف الحيكم كالتعميمات التنفيذية لو.

 تنفيذ دكرة تدريبية حكؿ المعممات الجزيئية في القسـ لعناصر القسـ كعناصر مف إدارة بحكث الكقاية كادارة
بحكث ال ركة الحيكانية .ككذلؾ دكرة تدريبية عممية لطبلب ماجستير التقانات الحيكية في جامعة دمشؽ

حكؿ المعممات الجزيئية بيف . ٕٓٓ٘/ٕٔ/ ٕٕ-ٔٛ

 تـ الحصكؿ عمى منحتيف مف أجيزة كمعدات مخبرية مف مؤسسة ألكسندر ىامبكلد األلمانية شممت العديد
مف األجيزة المخبرية لزكـ القسـ.

 تـ الحصكؿ عمى منحة مف أكاديمية العالـ ال الث لمعمكـ  TWASفي إيطاليا كأجيزة كمكاد كيماكية.
 تنفيذ مشركع بدعـ مف االتحاد األكربي بعنكاف "استغبلؿ جينكـ القم

القاسي مف أجؿ تحسيف كفاءة

استخداـ المياه كتحسيف القم القاسي" .بمشاركة بريطانيا كاسبانيا كايطاليا كالمغرب كتكنس كسكرية.

 تنفيذ مشركع بدعـ مف الفاك حكؿ تعزيز قدرات الكشؼ عف المكاد المعدلة ك ار يان بمشاركة ست دكؿ عربية
ىي :لبناف كاألردف كاإلمارات كاليمف كالسكداف كسكرية.

 تنظيـ كرشة عمؿ حكؿ األماف الحيكم بالتعاكف مع الفاك كايكاردا ،دكما ،دمشؽ خبلؿ الفترة مف ٖٓ آب
إلى ٗ أيمكؿ ٖٕٓٓ.

 تنظيـ كرشة عمؿ إقميمية حكؿ األماف الحيكم في عاـ ٕٓٔٓ.

 تنظيـ دكرة تدريبية إقميمية حكؿ الكشؼ عف المكاد المعدلة ك ار يان في ٕٓٔٓ.
 نشر كتاب عف طريؽ الفاك حكؿ الكشؼ عف المكاد المعدلة ك ار يان.
نشر نتائج البحكث في العديد مف المجبلت المحمية كالدكلية المحكمة.
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 -قسم نقل التقانة:

ييتـ قسـ نقؿ التقانة بنقؿ المعرفة العممية كنتائج البحكث الزراعية لتطبيقيا في الظركؼ المحمية كالمشاركة
بمناقشة البرامج اإلرشادية المتضمنة المشاكؿ كمعكقات اإلنتاج الزراعي بشقيو :النباتي كالحيكاني ،إضافة إلى
القياـ بأبحاث تتعمؽ بالصعكبات التي تكاجو تطبيؽ التقانات الحدي ة المعتمدة كتقييميا كالمساىمة بنشر

المعمكمات العممية مف خبلؿ النشرات اإلرشادية كالبركشكرات كالمجبلت الزراعية كاقامة المعارض الزراعية
المتخصصة ،إضافة الى العمؿ مع مديرية اإلرشاد الزراعي في الك ازرة كالجامعات السكرية كالقطاع الخاص
كالمنظمات الشعبية مف أجؿ معرفة حاجات المزارعيف كايجاد الحمكؿ المناسبة.

 .1نشاطات نقل التقانة (أيام حقمية وندوات إرشادية وزيارات تدريبية) المنفذة عام :0211
جدكؿ لمجمكع النشاطات المنفذة لعاـ ٕٔٔٓ (ندكة إرشادية ،يكـ حقمي ،دكرة أك زيارة تدريبية)
ندوة إرشادية

يوم حقمي

زيارة أو دورة تدريبية

المجموع

ٗٗٔ

ٜٔٚ

ٕٔ

ٖٖ٘

ىذا كتـ إعداد كطباعة التقرير السنكم لمقسـ لمعاـ ٕٔٔٓ كالذم تضمف الخطة كما تـ تنفيذه منيا كأىـ

المشاكؿ كالمقترحات لدل الفنييف كالمزارعيف ،كتـ تكزيعو عمى الجيات ذات الصمة.
 .0أبحاث القسم في مجال نقل التقانة:

يقكـ قسـ نقؿ التقانة ببعض األبحاث التي تتعمؽ بالصعكبات التي تكاجو تطبيؽ كتبني التقانات

الحدي ة كالصعكبات التي ليا عبلقة بطرؽ نقؿ التقانات ِّ
كتبنييا كمف ىذه األبحاث:
 -دراسة فعالية ككفاءة العبلقة بيف البحكث كاإلرشاد كالمزارعيف.

 مدل تبني مفردات اإلدارة المتكاممة لئلنتاج كالكقاية في الزراعة المحمية. -دراسة مدل تطبيؽ كتبني مزارعي القطف لتعميمات البحث العممي كاستخداـ التقانة.

 مدل تبني المربيف الستخداـ تقانات األعبلؼ المختمفة عمى القطعاف  (:دريس– سيبلج – معاممةاألتباف باليكريا – بمككات عمفية).

 -مدل تبني مفردات الحزمة التكنكلكجية المتكاممة لمشكندر السكرم.

 مدل تبني المزارعيف لمتكصيات اإلرشادية كتعميمات البحث العممي كدراسة كفاءة استخداـمستمزمات اإلنتاج (قطف – قم ).

 العكامؿ المؤ رة في انتشار األصناؼ المحمية كالمحسنة لمحصكلي :القم كالحمص. -مدل تبني المربيف لزراعة كاستخداـ األعبلؼ كالمتممات العمفية .

 –4النشرات والمطويات اإلرشادية و المقاالت المنشورة في مجمة الزراعة خالل عام :0211
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تػػـ إعػػداد خمػػس نشػرات إرشػػادية فػػي مجػػاؿ ال ػػكـ كصػػدأ القمػ كدليػػؿ إك ػػار ز ارعػػة القطػػف كدليػػؿ ز ارعػػة الكرمػػة
كدليؿ زراعة الذرة الصفراء كتقنيات زراعة كخدمة محصكؿ البطاطا.

باإلضػػافة الػػى بعػػض المطويىىات اإلرشػػادية حػػكؿ التركيػػب الكيميػػائي لعػػدد مػػف المخمفػػات الزراعيػػة كالتركيػػب

الكيميائي لمصؿ الجبف كطريقة تحضير نكاتج التقميـ المعاممة بالسائؿ المغػذم كطريقػة تغذيػة األبقػار عمػى ىػذه
المكاد حسب كزف البقرة كالمكاد األكلية المتكفرة ،إضافة إلى مطكية الكباش المحسنة كمطكية الماعز الشامي.
كما تـ نشر تسع كعشريف مقالة زراعية مختمفة في مجمة الزراعة لعاـ ٕٔٔٓ.

ك تـ المشاركة بمناقشة البرامج اإلرشادية لممحاصيؿ االستراتيجية كتنفيذ بعض األياـ الحقمية كالندكات اإلرشادية
كمدارس المزارعيف الحقمية.

كما تم المشاركة بالمعارض الزراعية التالية:
 معرض دمشؽ الدكلي ٖٔ – ٕٕ .ٕٓٔٔ / ٚ / -المعرض الزراعي الدكلي السابع .ٕٓٔٔ / ٔٓ / ٕٔ – ٔٚ

 -قسم التأىيل والتدريب:

جدكؿ يبيف عدد المتدربيف في الييئة داخميان كخارجيان كعدد الدكرات كالتدريب المنفذ في إيكاردا
كالدراسات العميا لعاـ ٕٔٔٓ
النشاط

المنفذ لغاية ٖٕٔٓٔٔ/ٕٔ/

المخطط لعاـ ٕٔٔٓ
عدد المتدربيف

عدد الدكرات

عدد المتدربيف

عدد الدكرات

تدريب داخمي

٘ٗٛ

ٗ٘

ٛ٘ٛ

ٖٙ

تدريب خارجي

-

-

ٚٚ

ٕٗ

تدريب إيكاردا

-

-

ٕٕ

ٛ

الدراسات العميا

-

-

ٖٓ

ٖٓ

المجمكع

٘ٗٛ

ٗ٘

ٜٗٛ

ٕٗٔ

 قسم العالقات العامة والدولية: متابعة اإلجراءات اإلدارية لإليفاد الخارجي لحضكر مؤتمرات أك اجتماعات أك كرشات عمؿ بناء عمىالدعكات التي تردنا مف جيات عممية مختمفة ككذلؾ مف خبلؿ المشاريع المنفذة في الييئة عبر القنكات
الرسمية ،كذلؾ بالحصكؿ عمى مكافقة السيد الكزير كىيئة التخطيط كالتعاكف الدكلي كرئاسة مجمس الكزراء إف

لزـ األمر كم ارسمة الجية الداعية .حيث تجمع في النياية المكافقات كاممة كترسؿ إلى إدارة الشؤكف اإلدارية
-

كالقانكنية الستصدار قرار اإليفاد أصكالن كنشره .

المشاركة مع اإلدارات كاألقساـ ذات العبلقة في تنظيـ مؤتمر البحوث السنوي ٕٔ ٕٓٔٔ/ٜ/ٕٕ-كمشاركة

القسـ في أعماؿ المؤتمر تتضمف ( الحجكزات الفندقية– مراسمة الجيات المعنية لمترشي كالحضكر كاعداد
بطاقات اسمية لممشاركيف كالمجاف– إعداد شيادات لممشاركيف– تأميف مستمزمات المؤتمر أك الكرشة بالتنسيؽ
مع المجاف المشرفة مف ضيافة أ ناء االستراحة كغداء كقرطاسية )...
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 المشاركة في اإلعداد لمؤتمر القمح ،كتـ اتخاذ كافة اإلجراءات البلزمة ـ تـ تأجيمو بتكجيو مف رئاسة الكزراءبسبب الظركؼ األمنية الراىنة .
تـ اإلعداد لنشاطات تخص مشركع األرز (دكرات تدريبية– اجتماعات– أياـ حقمية – كرشة) بالتعاكف مع

-

إدارات :بحكث المحاصيؿ كالمكارد الطبيعية كالكقاية ،كمنسؽ المشركع .

 -تـ اإلعداد لنشاطات تخص مشركع الزراعة البديمة بالتعاكف مع إدارة بحكث المحاصيؿ كمنسؽ المشركع.

المشاركة في إعداد مسكدة اتفاقية لمتعاكف مع األمانة السكرية لمتنمية  -فردكس ككذلؾ جامعة تشريف كلـ يتـ

-

تكقيعيما بسبب الظركؼ.

 اتخاذ اإلجراءات البلزمة لزيارة خبراء مشركع األرز كالزراعة البديمة ،كذلؾ بإعداد برامج الزيارات بالتنسيؽ معمنسؽ المشركع.

ترجمة المراسبلت األجنبية الكاردة لمييئة كالرد عمييا حسب تكجييات المدير العاـ كبالتنسيؽ مع اإلدارات

-

المعنية.

 متابعة التعاكف مع كميات الزراعة في الجامعات مف خبلؿ االتفاقيات المبرمة. -متابعة المشاريع كمذكرات التفاىـ كاالتفاقيات التي تنفذ في الييئة بالتعاكف مع جيات خارجية كداخمية عربية

أك دكلية منيا من ممكلة ،كمنيا اتفاقيات تعاكف بح ي معظميا قائـ كلكف بسبب الظركؼ الراىنة أصب عمؿ

-

المشاريع محدكدان.

اإلشراؼ عمى الحضانة في الييئة (أكضاع العامميف– تأميف عدد مف العامبلت المكسميات–

مستمزمات التربية كاإلشراؼ عمى األطفاؿ– اإلصبلحات الطارئة في البناء كتكابعو )...

تأميف

 -اإلشراؼ عمى المؤسسة االستيبلكية في الييئة كتأميف مستمزماتيا عف طريؽ أميف المؤسسة.

 إدارة الشؤون الفنية وأىم إنجازاتيا:شكمت إدارة الشؤكف الفنية بكافة أقساميا كالدكائر التابعة ليا في مراكز البحكث في المحافظات ،منذ تشكميا

ضمف ىيكمية الييئة العامة لمبحكث العممية الزراعية في العاـ ٕٔٓٓ ،أحد األعمدة الرئيسة في الييئة لمقياـ
باألعماؿ التالية :
-

متابعة تنفيذ الخطة االست مارية ،بدءان مف إعداد الدراسات الفنية كالمخططات لممشاريع الكاردة عمى

فقرة مباني كانشاءات ،كدفاتر الشركط الفنية لمتجييزات الكاردة عمى فقرة آالت كمعدات ،كمف ـ متابعة
انتياء بإجراءات اإلشراؼ كاالستبلـ المؤقت
إجراءات اإلرساء كالتعاقد بالتنسيؽ مع إدارة العقكد .ك ن
كالنيائي ليا .
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 متابعة الحالة الفنية لممباني كالطرقات كاآلالت كالمعدات ككسائط النقؿ المكجكدة في اإلدارة المركزيةكالمحافظات ،كاإلشراؼ عمى أعماؿ اإلصبلح كالصيانة كاعداد التقارير الفنية الخاصة بيا.
 تنظيـ عمؿ كسائط النقؿ كالمحركقات المكجكدة في اإلدارة المركزية كالمحافظات. التنسيؽ مع باقي اإلدارات كاألقساـ المستقمة كالمراكز في المحافظات فيما يتعمؽ بأعماؿ التكريدكاإلنشاءات المدنية العتماد الخيار األفضؿ ،كتشكيؿ المجاف الفنية كالمالية.
تتألؼ اإلدارة مف عدة أقساـ كدكائر كشعب أىميا :قسـ الدراسات -قسـ التنفيذ -قسـ اآلليات -قسـ

النقؿ -دائرة الطاقة -دائرة الصيانة.

أىم األعمال المنجزة من قبل اإلدارة :
ار ،مختمفة االستطاعات مف  /ٕٕ/إلى  /ٔٓ٘/حصاف .
 تكريد ج اررات زراعية  :عدد  /ٙٚ/جر ان تكريد جرافات  :تركس دكالب استطاعة  /ٗ٘/حصاف عدد  /ٕٓ/جرافة  -تركس باكر استطاعة /ٜٓ/حصاف عدد  /٘/تركسات.
 -تكريد حصادات تجارب ذاتية الحركة استطاعة  /٘ٓ/حصاف  ،عدد  /ٔٓ/حصادات.

 -تكريد بذارات تجارب ذاتية الحركة استطاعة  /ٕ٘/حصاف ،عدد  /ٕٔ/بذارة.

 تكريد كتركيب مجمكعات تكليد كيربائية ،عدد  /ٕٚ/مكلدة. مبنى اإلدارة المركزم عمى الييكؿ في دكما  /مرحمتيف ،بمساحة إجمالية تقدر بػ  /ٙٓٓٓ/ـٕ.- 61 -

 مبنى إدارة الشؤكف الفنية في دكما ،بمساحة إجمالية تقدر بػ  /ٜ٘ٓ/ـٕ. مبنى المكتبة المركزية بدكما ،بمساحة إجمالية تقدر بػ  /ٕٗٓٓ/ـٕ. -حظيرة أبقار مع محمب آلي في محطة اليادكدة بدرعا ،بمساحة إجمالية تقدر بػ /ٔ٘ٓٓٓ/

ـٕ

تأميف  /ٖٔ٘/سيارة عف طريؽ الشراء أك اليدايا مف المنظمات الدكلية ،كفؽ األعداد التالية  :سياحي

-

عدد  -/ٖٓ/ميكرك عدد  -/ٕٖ/بيؾ آب عدد  -/ٙٙ/صالكف عدد  -/ٕٔ/سيارة شحف عدد /ٗ/
.
قام بإنجاز ومراجعة ىذا التقرير:
 د .محمد نايف السمتي د .اويديس ارسالن -د .معمر ديوب

 -م .محمد اسماعيل

المدير العاـ لمييئة العامة لمبحكث العممية الزراعية
معاكف المدير العاـ
مدير إدارة بحكث الدراسات االقتصادية كاالجتماعية
مدير مكتب السيد المدير العاـ
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