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 حماه -حصاد المياه في منطقة سممية . االفتتاحية:  0
ال ادٌة   ًالط ٌعةً  ةالمختلفة  ممحظةة  تةد مر الءطةان الي ةاتً  لألغراضمع تزاٌد الطلب على المٌاه 

متةةديً معةةدله ال طةةم  م ةً العدٌةةد مةةن الميةاطي المطٌةةرع التةةً تعةةايً مةن ط ٌعةة  ت ارٌ ةةٌ  مع ةدع 

عملٌة   اعلة  م علمٌة طري  دائ  م إٌجاد كان ل د ،الذي يتج عيه شح ك ٌر  ً المٌاه الجم ٌ  المطري

ميشر ظصاد ذلك مي ا   ً لتامٌن كمٌاه إ ا ٌ  من المٌاه عن طرٌي ا تخدام متطمٌر ت يٌاه ت ا م 

 ٌمميا  ذا. إلىممجمدع   ل تزامٌاه الجرٌان مصٌاي  الميشاه ال دٌم  التً 

 ألساسي في حفظكالغطاء النباتي ىي العنصر المكارد المياه كالتربة  اإلدارة الجيدة كالمناسبة إف
تعتبر مسالة اإلدارة المتكاممة لممساقط حيث  كالمحافظة عمى البيئة . الزراعي اإلنتاجنظاـ كديمكمة 

مف  كالمتكسطة مياه الجرياف السطحي الناجـ عف الشدات المطرية العالية أنظمة تيدئةالمائية باستخداـ 
يمكف  إضافيةكتكفير مياه الضركرات اليامة التي تساعد كتساىـ في الحد مف انجراؼ التربة الخصبة 

 .كاالستعماالت المنزلية استخداميا لألغراض المختمفة كالشرب كالرم التكميمي
حصاد المياه في  تـ تنفيذيئة ك ايكاردا فقد بيف الي PPAمف خالؿ مشركع التعاكف البحثي المشترؾ ك 

جانب تمدرة باستعماؿ نكعيف مف أنظمة حصاد المياه األكؿ نظاـ حصاد المياه ) رمش  -منطقة الكريـ 
 العيف( ك الثاني سدات حجرية ضمف حقؿ مزركع زيتكف ك لكز.
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 :النشاطات البحثيةـ  4

 
 قسم بحوث االحتياجات المائية وتقانات الري: . 0.4

، %01الستيالك المائي لنبات الخيار بطريقة الري بالتنقيط وفق معامالت مائية مختمفة )تقدير ا
في محطة بحكث جميف بدرعا  :%( من السعة الحقمية ومقارنتيا مع الشاىد )كما يروي الفالح(01

% 099مف االحتياج المائي عمى المعاممة  %09لمصنؼ مكسيمكس حيث تفكقت معاممة الرم 
/ىػ كبمغ مردكد الثمار 3ـ 9480اىد كما يركم الفالح حيث بمغ  االحتياج المائي الصافي كالمعاممة الش

كبمغ معامؿ المحصكؿ حسب عالقة  3كغ/ـ 6906كغ/ىػ كما بمغت كفاءة استخداـ المياه  99649
 0.3 -  0.55 – 0.48-  0.22آب عمى التكالي –تمكز  - حزيراف – لألشير أيارحكض التبخر كالس 

نفذ البحث في محطة بحكث جميف بيدؼ دراسة  :الفني لدراسة االحتياج المائي لغراس الرمان التقرير
( % مف السعة الحقمية 49،69 ،09االحتياج المائي لغراس الرماف كفؽ معامالت مائية مختمفة )

صريؼ خداـ طريقة الرم بالتنقيط حيث تـ استخداـ نقاطات تمقارنة بالشاىد )كما يركم الفالح( كتـ است
/ىػ كتمتيا معاممة 3ـ0691في مجاؿ االستيالؾ المائي كاف لمعاممة الشاىد أعمى قيمة   .ليتر/سا 4
/ىػ ككانت 3ـ 0800% مف السعة الحقمية بمقدار  49/ىػ تمتيا  المعاممة  3ـ 0860% بمقدار 09

 /ىػ .0363% مف السعة الحقمية األقؿ استيالكان لممياه بمقدار 69المعاممة 
االحتياج المائي ونظام الري  عمى أشجار الحمضيات ) مجموعة ىجائن اليوسفي ( باستخدام     تقدير 

 المرشات الموضعية ( وطريقة الري السطحي )الحمقات ( –البابمر  –طرق الري الموضعي ) التنقيط 
 % بيف طريقة الرم بالتنقيط1% ك 0 مستكلكجكد فارؽ معنكم عند  لكحظ :في محطة زاىد بطرطوس

% بيف طريقة  1 مستكلكلكحظ كجكد فارؽ معنكم عند  .كطرؽ الرم بالبابمر كالرذاذ كالرم السطحي
% بيف طريقة الرم بالبابمر ك 1% ك 0 مستكلالرم بالبابمر كالرذاذ كلكحظ كجكد فارؽ معنكم  عند 

م % بيف طريقة الرم بالرذاذ كالر 1% ك 0 مستكلالرم السطحي ككذلؾ يكجد فارؽ معنكم عند 
/ىػ مكزعنا حسب 3ـ 6803كبمغ االستيالؾ المائي الصافي لممعاممة المتفكقة الرم بالتنقيط   .السطحي

 86 األطكار الفينكلكجية عمى الشكؿ التالي مرحمة السككف النسبي كبداية سرياف العصارة كانتفاخ البراعـ
 6306ركد ك ازدياد حجـ الثمار/ىػ كمرحمة نمك الط3ـ 963/ىػ ك مرحمة نمك الطركد كاإلزىار كالعقد 3ـ
 8999/ىػ كما بمغ اإلنتاج مف الثمار3ـ 644/ىػ كمرحمة النضج الفيزيكلكجي كنياية الطكر كالقطاؼ 3ـ

استخداـ مياه %  كما بمغ معدؿ 66.8كغ/شجرة ك الزيادة في المردكد عمى الشاىد  09991طف/ىػ أك 
 %. 9690م كنسبة التكفير في مياه الر  3/ ـكغ 190الرم الكمية 

)تنقيط، مرشات منخفضة( والسطحي)حمقات  االحتياج المائي باستخدام طرق وتقنيات الري الموضعي
أظيرت النتائج تفكؽ  :في محطة بحوث الري في ريف دمشق بالنشابيةشرائح( عمى أشجار الزيتون 
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يث المردكد ك شرائح( مف ح –حمقات  –تقنية الرم بالتنقيط عمى طرؽ الرم األخرل )مرشات منخفضة 
% 0عمى المستكييف  معنكيان تفكقت معاممة الرم بالتنقيط عمى بقية المعامالت  ككفاءة استخداـ المياه، 

% بداللة إحصائية عالية كبمغ االستيالؾ المائي الصافي لممعاممة المتفكقة )التنقيط( كمتكسط 1ك
/ىػ  بعدد إجمالي 3ـ 3381 /ىػ  كالكمي3ـ 9444(  9909 – 9996خالؿ سنكات الدراسة مف عاـ )

/ىػ 3ـ 3396% كبمغ مجمكع السقايات الكمية المقدمة 09سقاية بكفاءة رم تساكم  08يات لمسقا
ك بمغ المردكد  .% عف الرم السطحي بالشرائح )الشاىد(31في مياه الرم بنسبة  كبالتالي تكفير

بالشرائح )الشاىد(، كحققت  % عف الرم السطحي0كغ/ىػ بزيادة مقدارىا  8139لممعاممة المتفكقة 
 3كغ/ـ 9949، بينما لـ تتجاكز  3كغ/ـ 0936معاممة الرم بالتنقيط أعمى كفاءة الستخداـ المياه كمقدارىا 

 لممعامالت المرشاتفي الرم السطحي شرائح )الشاىد( كبمغت النسبة المئكية لمتكفير بمياه السقاية 
ئح كالنسبة المئكية لمزيادة في المردكد لممعامالت مقارنة بالمعاممة الشرا( %0) كالحمقات %(33)

-9908 -0936) مقارنة بالمعاممة الشرائح  ككفاءة استخداـ المياه( %8) كالحمقات %(6) المرشات
 . 3( كغ/ـ9949
 -المائي  لمعرشات الكرمة )صنف حمواني وزيني( من خالل الري الموضعي /تنقيط االحتياجدراسة 

بينت النتائج المتحصؿ حيث  :السعة الحقمية في محطة بحوث كتيان % من57رش/المروية عند 
عمييا بأف استخداـ تقنية الرم بالتنقيط كالرش المكضعي )ميني سبرنكمر( في رم معرشات الكرمة لـ 

 1009بمغ االستيالؾ المائي الكمي بشكؿ عاـ  فقدتظير أم فركؽ في قيمة االستيالؾ المائي لمعرائش 
عند الصنؼ  mini sprinklerبػ مغ اعمى استيالؾ مائي صافي سكاء بالرم بالتنقيط أك / ىػ في حيف ب3ـ

ك  mini sprinklerبػ /ىػ 3ـ 9906الزيني كالحمكاني مف خالؿ طكر النمك الحجمي لحبات العنب 
/ىػ بالتنقيط كما بينت النتائج أف أفضؿ طريقة يمكف االعتماد عمييا في حساب االحتياج 3ـ 9099
كبمغت كفاءة استخداـ مياه الرم  Aلمعرشات الكرمة في منطقة إجراء الدراسة ىي عالقة كالس  المائي
 mini sprinklerبػ عند الرم  3ـكغ/ 396ي حيف بمغت ف 3ـكغ/ 8ة بالتنقيط لمصنؼ الحمكاني الكمي

حيث قيمة ط بشكؿ عاـ تفكؽ مف كبالنسبة لدراسة الجدكل االقتصادية لمبحث فقد تبيف أف الرم بالتنقي
تبيف أف قيمة الربح  اكالحمكاني. كمح الصافي عمى الرم بالرش المكضعي عند الصنؼ الزيني بالر 

 % 83ك% عند الرم بالتنقيط 69بالنسبة لمرم بالتنقيط عند الصنؼ الحمكاني ) األفضؿ تالصافي كان
  عند الرم بالرش المكضعي(.

 
نتائج  لطرؽ التبيف  :الضارةالحمبي ونمو األعشاب أثر الري الناقص بالتنقيط في نمو غراس الفستق 

كغ/شجرة،  990 إنتاج % بمتكسط19% معنكيان عمى المعاممة 099الرم بالتنقيط تفكؽ معاممة الرم 
%، كبمغ االستيالؾ المائي الصافي 0كغ/شجرة عمى مستكل  990% بمتكسط 61كعمى المعاممة 
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معدؿ  00/ىػ كبعدد سقايات 3( ـ8488) ايات الصافيةالسق ك/ىػ 3ـ (1609)% 099لممعاممة المتفكقة 
 /ىػ. 3ـ (889السقاية )

باستخدام تقنية الري بالتنقيط وفق نسب مئوية الجاتروفا  تقدير االحتياج المائي ونظام الري ألشجار
 :( %00, 00, 00مختمفة من السعة الحقمية ) 

/ىػ في حيف بمغ 3ـ 2600لمائي الصافي % مف السعة الحقمية بمغ االستيالؾ ا90المعاممة المائية 
 كغ. 24المردكد 

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

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

 كغ. 3المعاممة المائية الشاىد المطرم: بمغ المردكد 

 
 

تأثير استخدام تقنيات الري الموضعي حسب نسب مئوية مختمفة من السعة الحقمية عمى مردود 
وشاىد سطحي ( في ظروف سيل ، % 57 ،% 01الكوسا باستخدام  الري بالتنقيط الداخمي ) 

( عمى المعاممة % مف السعة الحقمية 09األكلى ) تفكقت المعاممة : في محطة زاىد بطرطوس عكار(
ى عمى المعاممة الثالثة الشاىد % كتفكقت المعاممة األكل 1 مستكل% بفارؽ معنكم عند 61الثانية 

( % مف السعة الحقمية61)% كتفّكقت المعاممة الثانية  0% ك  1 مستكلسطحي( بفارؽ معنكم عند )
 ك كانت النتائج كالتالي:%  1 مستكلعنكم عند عمى المعاممة الثالثة الشاىد بفارؽ م

 :% من السعة الحقمية( 01)  المعاممة األولى
 /ىػ .3ـ 0910/ىػ كالكمي 3ـ 0969بمغ االستيالؾ المائي الصافي 
 طف/ىػ كاحتمت المرتبة األكلى. 90بمغ متكسط اإلنتاج مف الثمار 
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 . 3/ ـ0691استخداـ مياه الرم الكمية   بمغ معدؿ
 .% 0691الرم  -%  06التخزيف  -%  09كسط كفاءات الرم: التكزيع بمغ مت

 %. 66بمغ متكسط عامؿ الخفض خالؿ المكسـ 
 :% من السعة الحقمية( 57) المعاممة الثانية

 /ىػ .3ـ 9146/ىػ كالكمي  3ـ 9948بمغ االستيالؾ المائي الصافي 
 انية.طف/ىػ كاحتمت المرتبة الث 06بمغ متكسط اإلنتاج مف الثمار 

 .3كغ/ـ 699بمغ معدؿ استخداـ مياه الرم الكمية 
 %. 0191الرم  -%  06التخزيف  -%  09بمغ متكسط كفاءات الرم: التكزيع 

 %.60بمغ متكسط عامؿ الخفض خالؿ المكسـ 
 :()سطحيالمعاممة الثالثة  الشاىد 

 /ىػ .3ـ 1661/ىػ كالكمي 3ـ 3466بمغ االستيالؾ المائي الصافي 
 طف/ىػ كاحتمت المرتبة الثالثة. 0096اإلنتاج مف الثمار  بمغ متكسط

 .3كغ/ـ 9بمغ معدؿ استخداـ مياه الرم الكمية 
 % . 6194الرم  -%  06التخزيف  -% 66بمغ متكسط كفاءات الرم: التكزيع 

  %. 099بمغ متكسط عامؿ الخفض خالؿ المكسـ 
ظروف الري الناقص باستخدام طريقة دراسة استجابة غراس الرمان لمتسميد المعدني اآلزوتي في 

% بيف 1ك  0 مستكللكحظ كجكد فارؽ معنكم عند  :الري الموضعي )تنقيط( في ظروف سيل عكار
% بيف 1 مستكلرؽ معنكم عند فطرؽ الرم الرذاذ كالرم السطحي ك مقارنة بطريقة الرم بالتنقيط 
% بيف طريقة الرم 1ك 0 مستكلنكم عند فرؽ مع ، كطريقة الرم بالبابمرمقارنة بطريقة الرم بالتنقيط 

أدل استخداـ   .طرؽ الرم الرذاذ كالرم السطحي كلـ تكجد فركؽ بيف طرؽ الرم األخرلمقارنة بالبابمر 
طرؽ الرم بالتنقيط عمى أشجار )الحمضيات/ىجائف اليكسفي( مقارنة بالشاىد )رم سطحي حمقات(  

  :إلى النتائج التالية
عمى الشكؿ التالي  الفنكلكجية/ىػ مكزعنا حسب األطكار 3ـ 6906 بمغ االستيالؾ  الصافي -

/ىػ ك مرحمة نمك الطركد 3ـ 81مرحمة السككف النسبي كبداية سرياف العصارة كانتفاخ البراعـ 
/ىػ ك مرحمة 3ـ 1939/ىػ ك مرحمة نمك الطركد ك ازدياد حجـ الثمار  3ـ 914كاإلزىار كالعقد 

  ./ق3ـ 649طكر كالقطاؼ  النضج الفيزيكلكجي كنياية ال
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كغ/شجرة كبمغت الزيادة في المردكد عمى  699961طف/ىػ  أك  98943بمغ اإلنتاج مف الثمار  -
 .%19908 الشاىد

كبمغت نسبة التكفير في مياه الرم  3كغ/ـ 394كما بمغ معدؿ استخداـ مياه الرم الكمية  -
9496.% 

%مف السعة الحقمية 80% مف 100ية بالمعاممة كما لكحظ زيادة كاضحة بكزف القشرة الداخمية كالخارج
% مف السعة الحقمية كىذا انعكس 80% مف 60% ك70% مقارنة مع المعاممة المائية 85كالمعاممة 

 % . 85%ك100بشكؿ إيجابي عمى كزف الثمار كحجميا في المعاممة المائية 

 
 

% 01 -%01-%011معامالت اإلجياد المائي ألشجار الكرمة )قيد اإلثمار المميء( باستخدام ال
% 49% عمى المعاممة 099لمعاممة تفكقت ا :من االستيالك المائي في محطة المختارية بحمص

 :% بداللة إحصائية1% ك 0%، كذلؾ عمى مستكل 69ك
طف/ىػ لممعاممة  069988طف/ىػ ك إنتاج الثمار  069416بمغ إنتاج الثمار ليذه المعاممة  -

نتاج الثمار 49  .%69ف/ىػ لممعاممة ط 039668%، كا 

%، 49 /ىػ لممعاممة3ـ 1980%، ك 099/ىػ لممعاممة 3ـ 6800بمغ االستيالؾ الصافي  -
 .%69 /ىػ لممعاممة3ـ 8939ك

 .%49% لممعاممة 39%، ك099% لممعاممة 60بمغت نسبة الزيادة في مياه الرم  -

ارنتيا مع مستويات استجابة محصول الفول السوداني لمستويات مختمفة من السماد الفوسفوري ومق
كحدة فكسفكر/دكنـ( بإنتاج  09+ 9/ـتر سماد بيكغازل 4تفكقت المعاممة ) :مختمفة من سماد البيوغاز

كغ/دنـ ككاف الفرؽ كاضح بينيا  0094.4الثمار عمى كافة المعامالت حيث بمغت كمية اإلنتاج بالدنـ 
كغ/د بينما  090فكرم كالتي بمغ انتاجيا التي لـ يستخدـ فييا السماد الفكس( 2لرت/م8)كبيف المعاممة 

كغ/د كالذم 6999المادة الخضراء  بإنتاج (كحدة فكسفكر/دكنـ 01+  9ليتر/ـ 6) لكحظ تفكؽ المعاممة
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ىذه المادة الخضراء بيف  بإنتاجيستخدـ كعمؼ لممكاشي بعد فرمو عمى كافة المعامالت كلكحظ تقارب 
 كغ /د .1861 حيث بمغ متكسط انتاجيا L-K-Hالمعامالت  

  

 ة:السطحيقسم بحوث إدارة الموارد المائية . 4.4

نتاج أشجار التفاح المعطيات  أف أظيرت النتائج: في السويداء تأثير تقانات حصاد المياه عمى نمو وا 
األساس في تصميـ كدراسة أنظمة الحصاد المائي بمختمؼ أنكاعيا كما ىي الطبكغرافية كالمناخية 

ع الزراعة كمساحة المساقط المائية الدكر األكبر في تحديد كميات الجرياف السطحي تمعب التربة كنك 
  .المزركعات لتاميف االحتياج المائي المطمكب إلىالتي يمكف تكفيرىا كمكرد إضافي 

تمت دراسة : تأثير السدات الجبمية عمى تأمين المياه وضبط االنجراف في المنطقة الساحمية
: 0ة لممساقط التي صممت عمييا السدات مف مخططات طبكغرافية بمقياس الخصائص الييدركغرافي

كما تـ إيجاد معامؿ الجرياف السطحي التقريبي لكؿ مسقط كالكاردات السنكية حسب معدالت  19999
/ نجاح معظـ السدات في تخزيف  9903 – 9990األمطار لعشر سنكات كلكحظ خالؿ فترة الدراسة / 

  يمي: الدراسة ك ذلؾ كماالكميات المطمكبة حسب 

في مجاؿ التخزيف عممت السدات الجبمية عمى تخزيف الكميات المطمكبة كككف اغمب السدات  -
  عمييا مجارم ينابيع صغيرة فقد احتفظت بالمياه طيمة فترة العاـ.

منزؿ ضخ بفرؽ الميؿ الطبكغرافي سكاء لمشرب أك  891استفاد مف مياه التخزيف أكثر مف  -
 لمختمفة. لالستخدامات ا

ىكتار مف مختمؼ أنكاع األشجار كما كردت في جداكؿ  699تقديـ رم تكميمي لحكالي  -
 99التصنيؼ. كبالنسبة النجراؼ التربة الزراعية تـ خفض نسبة االنجراؼ عمى المسيالت بيف 

 % كنتيجة أكلية. 81إلى 

 

 قسم بحوث فيزياء وكيمياء التربة:. 2.4
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2014-2013للموسم الزراعي % نسبة الرطوبة األرضية   

 زراع  ت لٌدٌ     زراع  ظا ة     ظرث عمٌي مع زراع  ظا ة   ظرث عمٌي مع زراع  ت لٌدٌ   

تبيف نتائج قراءة السبكتركفكتكمتر  :بطريقة السبكترو مع طريقة المعايرة مقارنة تقدير المادة العضوية
لعينات معركفة التركيز مف سكر الفركتكز )عند استخداـ قياسيات المحضرة مف سكر الفركتكز 
كقياسيات محضرة مف كبريتات الحديدكز( كجكد فركؽ معنكية بيف مختمؼ التراكيز عند مستكل 

عامؿ االختالؼ في قياسي سكر الفركتكز أعمى مف قياسي كبريتات % ككاف م1% ك0المعنكية 
% أما بالنسبة لمعامؿ اإلرجاع فقد كاف في قياسي 0996% ك 9698الحديدكز حيث كاف عمى التكالي 

 ( عمى التكالي.09936-990006سكر الفركتكز أكبر مف قياسي كبريتات الحديدكز )
محضرة بنسب معركفة مف المادة العضكية )عند استخداـ  تبيف نتائج قراءة السبكتركفكتكمتر لعينات

قياسيات المحضرة مف سكر الفركتكز كقياسيات محضرة مف كبريتات الحديدكز( كجكد فركؽ معنكية 
% ككاف معامؿ االختالؼ في قياسي كبريتات الحديدكز أعمى 1ك 0بيف مختمؼ التراكيز عند مستكل 

% أما بالنسبة لمعامؿ اإلرجاع فقد 893% ك 0999لتكالي مف قياسي سكر الفركتكز حيث كاف عمى ا
 ( عمى التكالي.09409-091983كاف في قياسي سكر الفركتكز أصغر مف قياسي كبريتات الحديدكز )

الخصوبية  والكيميائية وتأثير تطبيق نظام الزراعة بدون حراثة على خواص التربة الفيزيائية  دراسة
بيف التحميؿ اإلحصائي لمعطيات إنتاجية العدس في المكسـ  قامشمي(:التربة )الو استدامة استخدام 

عدـ كجكد فركقات معنكية بيف معامالت التجربة كزيادة في اإلنتاجية لمزراعة  9908-9903الزراعي 
التقميدية بالمقارنة مع الزراعة الحافظة في كال معاممتي الحرث العميؽ كبدكنو. كما تبيف مؤشرات 

زيادة في نسبة الرطكبة  9908-9903سة لمعامالت التجربة خالؿ المكسـ الزراعي الرطكبة المدرك 
في أشير  حرث عميؽ( بدكفمعاممة )أك  (حرث عميؽمعاممة )األرضية لمعاممة الزراعة الحافظة في 

 أيار(. –نيساف  –نمك النبات )أذار 
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في منطقة االستقرار األولى ضمن  (Triticale Forage , Triticale 06)اختبار صنفين من التريتيكال 
توجيات إدارة بحوث الموارد الطبيعية في إدخال زراعات جديدة واعدة ذات مردود اقتصادي وتالئم 

مف خالؿ المقارنة بيف متكسط إنتاجية البذار لمكررات التجربة لمصنفيف المزركعيف  :التغيرات المناخية
 فقد تبيف ما يمي:

 0941(  فقد حقؽ إنتاجية مف البذار بمغت  )T. Forageمفي ) الصنؼ األكؿ ىك الصنؼ الع -
( فقد بمغ متكسط إنتاجيتو مف البذار  Triticala -  06كغ/ىػ ( , أما الصنؼ الثاني المختبر)

 كغ/ىػ (. 0663)

( معنكيان عمى صنؼ  96 - )تريتيكاؿبالمقارنة بيف صنفي التريتيكاؿ فقد تفكؽ الصنؼ  -
 .%1ند مستكل المعنكية التريتيكاؿ العمفي ك ع

  
 

 :قسم بحوث التخطيط المائي وتصميم شبكات الري. 2.4
تأثير ارتفاع حامل المرش عمى كفاءة التوزيـع فـي شـبكات الـري بـالرذاذ تحـت ظـروف تشـغيمية ثابتـة 

 أظيرت النتائج األكلية ما يمي:: ونوع واحد من المرشات في جو ساكن في مركز بحوث حماه
حامؿ المرش تػزداد قيمػة معامػؿ انتظاميػة التكزيػع حسػب كريستانسػف ككػذلؾ قيمػة  بزيادة ارتفاع -

 كفاءة تجانس التكزيع في الربع األقؿ، ككذلؾ قيمة كفاءة إضافة المياه الممكنة في الربع األقؿ.
إف قيمتػػي كفػػاءة التجػػانس ككفػػاءة إضػػافة ميػػاه الػػرم فػػي الربػػع األقػػؿ عنػػد ارتفػػاع حامػػؿ مػػرش  -

 .ضقريبة مف بعضيا البع سـ 091سـ ك 099
 سـ.   091أكبر قيمة لفاقد التبخر كبعثرة مياه الرم عند ارتفاع حامؿ مرش مقداره  -
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 :حيث كانت النتائج: دراسة تأثير تغير الضغط التشغيمي عمى كفاءة التوزيع في شبكات الري بالرذاذ

 .بزيادة الضاغط التشغيمي لممرش يزداد تصريفو كعمؽ الماء المضاؼ -
بار يزداد متكسط كثافة الرش مف أجؿ  991بار الى  9دة الضاغط التشغيمي لممرش مف بزيا -

  .بار 991عند زيادة الضغط أكثر مف  نفس ارتفاع الحامؿ، بينما يككف السمكؾ مغايران 
بار تتناقص كثافة الرش بزيادة ارتفاع حامؿ المرش، بينما يككف السمكؾ  991ك 9عند الضغط  -

بار حيث يككف ىناؾ تذبذب في متكسط كثافة الرش بالزيادة  391ك 3مختمفا عند الضغط 
 كالنقصاف.

بار أك  991تتناقص قيمة معامؿ انتظامية التكزيع بزيادة الضاغط التشغيمي لممرش فكؽ  -
 بار كذلؾ قيمة كفاءة التكزيع ككفاءة إضافة المياه في الربع األقؿ. 9نقصانو الى أقؿ مف 

 

 :اعي ونوعية مياه الريقسم بحوث الصرف الزر . 7.4

تأثير استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة الناتجة عن محطة المعالجة عمى التربة والمزروعات 
 :في الحقول المجاورة لمحطة المعالجة في القامشمي

في جميع المكاقع القيـ المسمكح بيا لرم الخضار المطبكخة حيث بمغت  CODcr ػتجاكزت قيـ ال -
 ى التكالي خالؿ شير كانكف الثاني.( عم366، 48، 46)

 لـ يالحظ تجاكز لتراكيز النترات في جميع المكاقع. -

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

 مغ/لتر.  18الث خالؿ شير كانكف الثاني كبمغت الث

تأثير استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة الناتجة عن محطة المعالجة عمى التربة والمزروعات 
 : في الحقول المجاورة لمحطة المعالجة في حماة

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

 ارتفاع تركيز شاردة الصكديـك في المياه العادمة كالمعالجة. -

ارتفاع تراكيز كؿ مف عنصرم النيكؿ كالكادميكـ في التربة الزراعية المركية بالمياه العادمة  -
 كالجكفية. 

 لعمفية في الغاب:استعمال مياه الصرف الزراعي في ري المحاصيل ا
كالنباتات استعماؿ مياه الصرؼ الزراعي في رم المحاصيؿ العمفية المتحممة لمممكحة بدأ تطبيؽ  -

مع انطالؽ مشركع "تكفير مصادر المياه العذبة مف خالؿ إنتاج أعالؼ  9991في عاـ  الرعكية 
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رصة لزيادة دخؿ فقراء متحممة لمممكحة في المناطؽ اليامشية في إقميـ غرب آسيا كشماؿ أفريقيا ف
معدؿ ىطكؿ مطرم التي تتميز ب( ةالريؼ كتـ تنفيذ المشركع في محافظة دير الزكر )شرؽ سكري

ممـ، فقد تـ تنفيذ التجارب عمى النباتات المدخمة كالمحمية في مركز البحكث العممية  069سنكم 
ؿ الفالحيف في كؿ مف الزراعية بدير الزكر. نفذت التجارب ضمف المركز ثـ تـ نقميا إلى حقك 

حكضي الفرات كالخابكر في قرل كبادية الصكر مناطؽ مكيمح كالحريجي التي تعتمد عمى مياه 
أما منطقة ركيشد فآبارىا أقؿ    dS/m 6-1( ـ كممكحة المياه 39-99اآلبار متكسطة العمؽ )

لمشركع مشركع تال ىذا اكالتربة رممية خفيفة.  dS/m 03 -0تتراكح ممكحة المياه بيف  عمقان 
فريقيا من إسيا وشمال آالتكّيف مع ظاىرة التغير المناخي في البيئات اليامشية لمنطقة غرب "

 "خالل التنويع المستدام لممحاصيل والماشية
ك نتيجة الظركؼ التي تعاني منيا البالد فقد قمنا بنقؿ مشركع التكيؼ مع التغيرات المناخية إلى  -

عض المحاصيؿ العمفية ك التي تركل بمياه الصرؼ الزراعي في منطقة الغاب حيث تـ زراعة ب
 الغاب ك ىي الذرة البيضاء ك الدخف المؤلؤم ك السيسباف

 
 

 قسم بحوث البيئة والتموث: . 0.4
فقد تـ تجييز عدد مف  :بحث استنباط أصناف من الصنوبر البروتي المتحممة لمجفاف بالسويداء

سد العيف استمارات المكاقع الحراجية بالمحافظة كالكشؼ عمى مكقعي غابة سمطاف باشا األطرش كغابة 
 كسيتـ بكقت الحؽ الكشؼ عمى المكاقع األخرل الختيار األفضؿ كالبدء بالتجارب.

 

 قسم بحوث صيانة واستصالح األراضي:. 5.4
حيث زرعت عدة حقكؿ : دراسة تأثير الزراعة الحافظة عمى بعض خصائص التربة و انتاجية النبات

ة السممية زراعة حافظة بدكف حرث في محطات البحكث ك حقكؿ ارشادية عند الفالحيف في منطق
ألنظمة اإلنتاج الزراعي المتكامؿ  PPAضمف نشاطات مشركع اتفاقية البرنامج البحثي )شعير، بيقية( 



 

 

12 
 

كالمركز الدكلي   (GCSAR)لمبحكث العممية الزراعية  في المناطؽ الجافة بالتعاكف بيف الييئة العامة
 .(ICARDA)لمبحكث الزراعية في المناطؽ الجافة 

  

 مف خالؿ البحث تبيف لنا ما يمي: :% 00ول عمى منطقة منحدرة بنسبة  بحث زراعة محصول الف

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

 العضكية كاف ليا تأثير كبير عمى احتفاظ التربة بالماء كزيادة نفاذيتيا
لكحظ زيادة كمية االنتاج مف محصكؿ الفكؿ في المعاممة الرابعة كالخامسة بإضافة محسنات  -

 نتكر عف المعامالت األخرلالتربة كالزراعة غمى خطكط الكك 

عمى بقية المعامالت بالحد مف انجراؼ التربة بإضافة المادة  8حيث نالحظ تفكؽ المعاممة رقـ  -
 العضكية كبالزراعة عمى خطكط الككنتكر بأثالـ ىرمية .

ة عف باقي المعامالت بقدر االنتاجية : لكحظ تفكؽ المعاممة الرابعة بمتكسط إنتاجية الغم -
كىي بإضافة المادة العضكية كبالزراعة عمى خطكط الككنتكر بأثالـ ىرمية  9ـ 09/غ 6961

 أما كمية التربة المنجرفة فكانت أقؿ مف المعامالت

ليتر مف المادة العضكية  9تفكقت المعاممة الرابعة بالفالحة عمى خطكط الككنتكر ك بإضافة  -
 %  1191لممتر المربع عمى الشاىد بنسبة 

 0بإضافة الفكسفكجيبسـك بمعدؿ خامسة بالفالحة عمى خطكط الككنتكر تفكقت المعاممة ال -
 %. 18939لممتر المربع  بنسبة كغ/

 %. 1096تفكقت المعاممة الثالثة بالزراعة بالركش عمى الشاىد بنسبة  -
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 :قسم بحوث المعمومات الجغرافية واالستشعار عن بعد. 0.4
ريا وتحديد مناطق انتشاره واألصناف المالئمة لكل بحث إعداد خارطة الحزام البيئي لمزيتون في سو 

 حيث ُأنتجت الخرائط التالية: :منطقة
 

 
 خارطة توزع أشجار الزيتون عمى مستوى المحافظة

 

 
 خارطة المساحات المزروعة لمزيتون مقدرة باليكتار عمى مستوى المحافظة
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 ةخارطة توزع الصنف السائد ألشجار الزيتون عمى مستوى المحافظ

 
 

 
 خارطة توزع الصنف السائد ألشجار الزيتون عمى مستوى المناطق اإلدارية
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بحث إعداد خارطة الحزام البيئي لمتفاحيات والكرمة في محافظة السويداء وتحديد مناطق انتشاره 
مف خالؿ البيانات التي تـ جمعيا تـ ممئ ىذه البيانات عف طريؽ  :واألصناف المالئمة لكل منطقة

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

 
 

 
 مخطط االرتفاعات لتحديد االرتفاع المناسب لزراعة أشجار التفاحيات
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 داءتـ إنتاج مخطط مكاقع انتشار التفاحيات في محافظة السكي

 
 مخطط مواقع انتشار التفاحيات في محافظة السويداء

 
 قسم بحوث الحراج:. 0.4

في منطقة  كمف اىـ االنكاع التي تـ حصرىا :حصر وتصنيف النباتات الطبيعية في وادي اليرموك
 :الدراسة

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

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

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

Reichb   ، Iris melanosticta Bornm   ،  Iris bostrensis Moût, Bull   ، Parietaria judaica L 
 :بحث تأثير الحرائق عمى الخواص الفيزيائية والكيماوية لمتربة الحراجية في األمدين القريب والبعيد

مقدار بالمحركؽ  سـ في القسـ 09عمى عمؽ  pHالمكشة انخفاض قيمة الػ  : مكقعpHقيمة  -
 pHكمكقع جكبة صبيح نالحظ ارتفاع قيمة الػ  ،%996سـ بمقدار  39كعمى عمؽ %، 993

 % 999بمقدار سـ  39% كعمى عمؽ 990سـ في القسـ المحركؽ بمقدار  09عمى عمؽ 
التربة عمى  ECفي قيمة  ممحكظمكقع المكشة نالحظ انخفاض غير ففي  الكيربائية:الناقمية  -

، %690سـ ارتفاع بمقدار  39% كعمى عمؽ 990مقدار بالقسـ المحركؽ  سـ في 09عمؽ 
سـ في  09التربة عمى عمؽ  ECفي قيمة  ممحكظنالحظ انخفاض غير  مكقع جكبة صبيحك 

 %499سـ ارتفاع بمقدار  39% كعمى عمؽ 994القسـ المحركؽ مقدار 
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: مكقعكربكنات  - لسيكـ لمتربة عمى عمؽ المكشة نالحظ انخفاض قيمة كربكنات الكا الكالسيـك
مكقع جكبة ك  تغير. ال يكجدسـ  39% كعمى عمؽ 996مقدار بسـ في القسـ المحركؽ  09

سـ في القسـ المحركؽ  09نالحظ انخفاض قيمة كربكنات الكالسيـك لمتربة عمى عمؽ  صبيح
 %.3899سـ بمقدار  39% كعمى عمؽ 9694بمقدار 

سـ  09اض قيمة المادة العضكية لمتربة عمى عمؽ المكشة نالحظ انخف العضكية: مكقعالمادة  -
% أما بالنسبة  0996سـ ارتفاع بمقدار  39كعمى عمؽ  ،%0696مقدار بفي القسـ المحركؽ 

سـ في القسـ  09لمكقع الجكبة نالحظ انخفاض في قيمة المادة العضكية لمتربة عمى عمؽ 
 %0098سـ بمقدار  39% كعمى عمؽ 496المحركؽ بمقدار 

 
تـ حصر األنكاع بالمنطقة كتبيف أف البطـ األطمسي : جال استثمار النباتات الزيتية في السويداءفي م

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

 
 بحوث خصوبة التربة: قسم . 01.4

 نسبة المادة العضوية :( و N,P,K)تجربة أثر ثالث دورات زراعية مختلفة على محتوى التربة من 
 %.1.55%  الى 1.267المادة العضكيةلكحظ ارتفاع في   بور قمح/بيقية/خمطة/قمح  T1المعاممة 
 % . 1.51% إلى  1.367ممادة العضكية مف الحظ زيادة لن  :بيقية/خمطة/قمح/بيقية T2المعاممة 
  %. 1.65% إلى 1.19ممادة العضكية مف نالحظ زيادة ل: خمطة/قمح/بور/قمحT3 المعاممة 

عمى مغ/كغ ك ذلؾ  60.22ليصؿ الى  (قمح /بيقية /خمطة)  تربة المعاممة كزاد األزكت المعدني في
زاد الفكسفكر في مغ/كغ. كا 36.24المعاممة )بكر(  ، بينما كاف فيسـ مف سطح التربة 15-0عمؽ  

في حيف زاد  (قمح /بيقية /خمطةالمعاممة ) ك (البكرالمعاممة )عف  (البيقية /خمطة /قمحالمعاممة )
 محتكل التربة  مف البكتاسيـك في الدكرتيف الزراعيتيف مقارنة بالبكر .
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تبيف نتائج  وتي في منطقة االستقرار األولى:استجابة نبات الكزبرة لمقننات مختمفة من التسميد اآلز 
كبالمقارنة بيف متكسطات مكررات معامالت التجربة تبيف  ،في اإلنتاجيةمعنكية كجكد فركؽ  البحث

معاممة الشاىد بنسبة زيادة في اإلنتاجية مقدارىا عمى  N0عمى المعاممة  معنكيان  N3تفكؽ المعاممة 
%  بينما ال 16كبزيادة قدرىا  N1معنكيا عمى المعاممة   N3% ككذلؾ تفكقت المعاممة 21التكالي 

ك قد كانت الزيادة في . N1, ك  N2كبيف المعامالت  N2,  ك  N3تكجد فركؽ معنكية بيف المعامالت
 مع زيادة الجرعة السمادية األزكتية. األنتاجية متناسبة طردان 

تجربة دراسة و تقييم المؤشرات الخصوبية للتربة بإضافة معامالت مختلفة من السماد العضوي و 
 2سماد عضكم )  I2تبيف مف التحميؿ اإلحصائي تفكؽ إنتاجية المعامالت  :في القامشمي المعدني

 I5معدني(  ,   2/1طف/د +  2)عضكم  I4طف/دكنـ (,    4) سماد عضكم  I3طف/دكنـ(,  
, 250.9,130معدني(, عمى الشاىد بفركؽ ظاىرية كانت عمى التكالي  ) 2/1طف/د +  4)عضكم 

 %(.23.63%,22.1%, 11.57%, 22.25( كغ كبنسب زيادة بمغت )265.5, 249
ق معنكيا عمى /طف 40ك  طف/ق 20تفكقت نسبة الرطكبة الكزنية في معاممتي التسميد العضكم كما 

مة التسميد المعدني فقط في كافة فترات نمك النبات. كتفكقت نسبة معاممة الشاىد )بدكف تسميد( كمعام
طف/ق ظاىريا عمى معاممتي التسميد  40طف/ق ك 20الرطكبة الكزنية في معاممتي التسميد العضكم 

 طف/ق. 40في معاممة التسميد العضكم  أكبر نسبة لمرطكبةك قد كانت العضكم المعدني. 
ممـ في معامالت التسميد العضكم كالعضكم  2التي أقطارىا أكبرمف ازدادت نسبة التجمعات الترابية ك

المعدني كالتي بدكرىا تعمؿ عمى تحسيف بناء التربة كزيادة المسامية كبالتالي زيادة قدرة التربة عمى 
 20ميكرك متر ك 106االحتفاظ بالرطكبة. ككانت أكبر نسبة لمتجمعات الترابية التي أقطارىا بيف 

 ميكرك متر كانت في معاممتي الشاىد كمعاممة التسميد المعدني فقط. 20مف  ميكركمتر كأقؿ
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تـ تغطية أغمب : تقرير دراسة المسح الخصوبي لمناطق زراعة القمح المروي في محافظة حماة
األراضي المزركعة بالقمح المركم في محافظة حماة عمى مستكل الكحدات اإلرشادية كالمزارعيف ككانت 

 تائج المسح الخصكبي كالتالي:ن
 اآلزوت المعدني مغ/كغ

 41<  41 - 07.0 07 - 0.0 0 - 7.0 7>  عدد العينات
00 9 9 6 8 80 
011 % 9 3994 0948 6916 49939 
 جيدة متكسطة فقيرة 

 
 الفوسفور مغ/كغ

 04<  04 - 0.0 0 - 5.0 5 - 7.0 7 - 2.0 2>  عدد العينات
00 3 1 8 3 1 80 
011 % 8909 4999 6916 8900 4999 66990 
 غنية جيدة متكسطة فقيرة 

 
 البوتاسيوم مغ/كغ

 241<  241-420 421-001 001>  عدد العينات
00 6 1 0 80 
011 % 0948 4 08961 66990 
 غنية جيدة متكسطة فقيرة 

 
 السكري في محافظة حماة: تقرير دراسة  المسح الخصوبي  لمناطق زراعة الشوندر

 النسبة المئوية لمعينات النتيجة عدد التحاليل عنصرال

 09 اآلزوت

 %36 1أقؿ مف  فقيرة باآلزكت
69% 

190-0 96% 
 %90 01-090 متكسطة الخصكبة

90% 
0190-99 4% 

 %0 %0 99أكثر مف  جيدة الخصكبة

 09 الفوسفور

 %8 3أقؿ مف  محتكل ضعيؼ
31% 390-1 08 % 

190-6 6% 
 %01 %08 0-690 متكسط
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090-09 0% 
 %69 %6 09أكبر مف  جيد

 09 البوتاسيوم

 %0 099-60مف  فقيرة
08% 

090-049 1% 
 %0 %0 989-040 متكسطة
 %08 399-980 جيدة

88% 390-369 09% 
360-899 04% 

 %33 %33 899أكبر مف  غنية
 

ُنفذ البحث في حقؿ المزارع : ر الصغرى عمى إنتاجية محصول القطنتأثير الرش الورقي بالعناص
كافة المعامالت معنكيُا عمى الشاىد كحققت  تفكقت أحميد العارؼ قرية الطابية جزيرة بدير الزكر:

أعمى إنتاجية عمى أف تقسـ ىذه الكمية إلى قسميف الرشة ) ليتر ماء رشتاف 099غ / F (81المعاممة 
 ليتر ماء رشتاف(  099غ /39) Eيـك كالرشة الثانية بعد العقد. تمييا المعاممة  39عة بػ األكلى بعد الزرا 

دراسة تأثير سماد البيوغاز  في بعض خواص التربة و إنتاجية نبات البندورة المحمية في محافظة 
عمى  درس تأثير إضافة السماد الناتج عف كحدات البيكغاز عمى إنتاج نبات البندكرة ك كذلؾ: طرطوس

مركز البحكث العممية  –إتاحة بعض العناصر المغذية لمنبات في محطة بحكث زاىد لمزراعة العضكية 
الييئة العامة لمبحكث العممية الزراعية، حيث نفذ البحث في البيكت المحمية  –الزراعية في طرطكس 

سماد بيكغاز  ( ،2ـلتر/ 4) 1عمى نبات البندكرة بأربع معامالت ك ىي: شاىد، سماد بيكغاز مستكل 
. 2114-2113(،  ك أربعة مكررات لمكسـ 2ـ لتر/ 8) 3سماد بيكغاز مستكل  (،2لتر/ـ 6) 2مستكل 

حممت التربة قبؿ الزراعة تحميؿ كامؿ كما حمؿ سماد الغاز الحيكم قبؿ اإلضافة، ك في نياية التجربة 
 قدرت بعض العناصر المغذية في التربة.

ية إلى زيادة معنكية في اإلنتاج مقارنة مع الشاىد ك ذلؾ في جميع أدت إضافة األسمدة العضك 
طف/د ككاف اإلنتاج في  26.14مستكيات اإلضافة، فقد كاف اإلنتاج في المعاممة األكلى المسمدة 

طف/دنـ  كذلؾ  28.6 2ك بالنسبة لممعاممة المسمدة فقد كاف االنتاج 27.4المعاممة الثانية المسمدة 
 طف/ د.  21.6الشاىد ك التي تساكم  مقارنة بإنتاجية

كما أدت المستكيات المختمفة إلى زيادة في محتكل التربة مف المادة العضكية ك كذلؾ في زيادة فكسفكر 
ك بكتاسيكـ التربة المتاحيف، ك ارتفع محتكل التربة مف األزكت المعدني ك كذلؾ بعض العناصر 

 الصغرل المتاحة.
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السماد االزوتي ومواعيد أضافتيا عمى إنتاجية محصول اليانسون ضمن  تأثير مستويات مختمفة من
:  تـ الحصكؿ عمى أفضؿ إنتاج لمحصكؿ اليانسكف عند إضافة السماد اآلزكتي ظروف منطقة الغاب

حيث تفكؽ ىذا المعدؿ بشكؿ معنكم عمى المعدليف  ھكغ/ 0601910كبإنتاجية قدرىا  ھكغ/ 49بمعدؿ 
كاف أفضؿ ك . ھكغ/ 099ـ يالحظ كجكد فرؽ معنكم بينو كبيف المعدؿ في حيف ل ھ/N( كغ9-89)

مكعد إلضافة السماد االزكتي ىك المكعد األكؿ )نصؼ كمية السماد األزكتي قبؿ الزراعة كالنصؼ 
حيث تفكؽ معنكيان عمى المكعد الثاني )كامؿ  ھكغ/ 0190960كبإنتاجية قدرىا  الثاني بعد التفريد (
 ي بعد التفريد(.كمية السماد األزكت

 
دارة المراعي. 00.4  :قسم بحوث تنمية وا 

يتـ حاليان إجراء التكصيؼ الجزيئي لمطرازيف الكراثييف : دراسة بيئية جزيئية لنبات الباذنجان البري
المعدلة كمف ثـ   CTABبطريقة  DNAالمنتشريف في البيئة السكرية لنبات الباذنجاف البرم يتـ عزؿ 

ديد نقاكتو، بعدىا يتـ التقدير النكعي عمى ىالمة اآلغاركز حيث يتـ الترحيؿ كتح DNAتقدير كمية 
 بمركر حقؿ كيربائي. كقد تـ إعداد قسـ مف النتائج التي تـ الحصكؿ عمييا لمنشر كالبحث قيد التحكيـ.

 يتـ تنفيذ البحث لدل :تأثير عممية الحراثة في ظيور أنواع األعشاب الضارة مع المحاصيل المزروعة
أحد المشاتؿ الخاصة لعينات عشكائية مف التربة في محافظتي الالذقية كحماة ،كيتـ حاليان فرز بذكر 
األعشاب مف عينات التربة لمحصكؿ عمى مجمكع البذكر المكجكدة في عينات التربة كيتـ تعريؼ ىذه 

 .دالبذكر بشكؿ فردم اعتمادان عمى الصفات الخارجية لمبذرة المحددة مف النكع الكاح
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 :عدد العينات المحممة وعدد التحاليل. 2
 اإلدارة المركزية ومراكز البحوث البيان

 األسمدة
 

 1870 عدد العينات

 8469 عدد التحاليل

 المياه
 

 154 عدد العينات

 578 عدد التحاليل
 التربة
 

 3807 عدد العينات

 26160 عدد التحاليل

 النبات
 

 551 عدد العينات

 2418 عدد التحاليل

 6382 عدد العينات المجموع

 37625 عدد التحاليل

 

 برنامج نقل التكنولوجيا: . 2
 األيام الحقمية والندوات العممية والدورات التدريبية لمفالحين والمرشدين الزراعيين:. 0.2

مركز بحكث الالذقية بعنكاف "تركيب كصيانة شبكات  -يكـ حقمي في محطة بحكث ستخيرس -
 .06/6/9908كؿ الحمضيات" بتاريخ الرم في حق

ندكة بعنكاف "طرؽ اخذ العينات الترابية لمتحميؿ المخبرم كا عطاء التكصيات السمادية لمخضار  -
 0/8/9908كالمحاصيؿ كاألشجار المثمرة " مركز بحكث حمص 

 04/6/9908ندكة بعنكاف " طرؽ تحديد صؼ المقدرة لألراضي الزراعية " مركز بحكث حمص  -
بعنكاف "تقنيات استخداـ أشعة الميزر في تسكية األراضي الزراعية "مركز بحكث يكـ حقمي  -

 90/8/9908حمص 

 .6/1/9908مركز بحكث طرطكس ندكة بعنكاف "التعرؼ عمى الجاتركفا شجرة النفط " -

نتاجية النبات"  -  96/1/9908مركز بحكث طرطكس ندكة بعنكاف "أثر سماد البيكغاز عمى نمك كا 

 1/6/9908مركز بحكث طرطكس  -ندكة بعنكاف "الزراعة بدكف تربة"  -
كذلؾ حكؿ رفع إنتاجية الزيتكف  0/0/9908ع بتاريخ ر يكـ حقمي إرشادم في محافظة درعا بإز  -

دد الحضكر حكالي ضمف نشاطات مشركع تطكير كنشر إدارة الرم في حقكؿ الزيتكف كبمغ ع
 شخصا مف ميندسي اإلرشاد كالفالحيف الميتميف بزراعة الزيتكف في المحافظة. 89

ندكة عممية لصالح االرشاد الزراعي كمديرية زراعة حماة بعنكاف " التنكع الحيكم المشاركة في  -
دارة المحميات " بتاريخ   3/00/9908كا 

 3/00/9908بعنكاف " تمكث اليكاء" بتاريخ ندكة عممية لصالح االرشاد الزراعي المشاركة  -
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أربع أياـ حقمية في مركز بحكث الغاب في إطار التعاكف بيف مشركع التكيؼ مع الظركؼ  -
االطالع عمى محصول السيسبان والدخن المناخية كمشركع تطكير الثركة الحيكانية بيدؼ: 
األنواع مع مياه الصرف الزراعي التي تروى المؤلؤي والذرة البيضاء ومعرفة مدى تأقمم ىذه 
، تـ تنفيذ األياـ الحقمية في الحقؿ االرشادم بيا ومدى استساغة الحيوانات لمخمطات العمفية

في كؿ مف قريتي )تؿ سكيف كالحكرات( كمحطة تحسيف الجامكس التابعة لمركز بحكث الغاب 
 .كقرية الخندؽ كالصارمية

ضمف نشاطات  99/00/9908بتاريخ عمى الزراعة الحافظة السممية يكـ حقمي إرشادم في  -
ألنظمة اإلنتاج الزراعي المتكامؿ في المناطؽ الجافة  PPAمشركع اتفاقية البرنامج البحثي 

كالمركز الدكلي لمبحكث  (GCSAR)بالتعاكف بيف الييئة العامة لمبحكث العممية الزراعية 
 .(ICARDA)الزراعية في المناطؽ الجافة 

ركة في ندكة االحتياجات المائية لمقمح" بالتعاكف مع اإلرشاد الزراعي في مركز البحكث المشا -
 .22/2/2114العممية الزراعية بالقامشمي/ دائرة المكارد الطبيعية بتاريخ 

المشاركة في اليكـ الحقمي بعنكاف " طرؽ أخذ عينات التربة كاىميتو تحميميا" بالتعاكف مع دائرة  -
 .9/3/2114/الكحدة اإلرشادية في كرصكار بتاريخ زراعة القحطانية 

المشاركة في اليكـ الحقمي بعنكاف تقنية الزراعة الحافظة" " بالتعاكف مع اإلرشاد الزراعي /دائرة  -
 .8/5/2114زراعة عامكدا في الكحدة اإلرشادية بحطيف بتاريخ 

اإلرشاد الزراعي /دائرة  المشاركة في ندكة " تقنيات الرم الحديث لمحصكؿ القطف" بالتعاكف مع -
 .15/4/2114زراعة عامكدا في الكحدة اإلرشادية في تؿ الكفا بتاريخ 

المشاركة في اليكـ الحقمي بعنكاف " دكر المراكز البحثية العممية الزراعية في زيادة المردكد في  -
 .15/5/2114كحدة المساحة" في مركز البحكث العممية الزراعية بالقامشمي بتاريخ 

اركة في اليكـ الحقمي بعنكاف أىمية الزراعة الحافظة" في مركز البحكث العممية الزراعية المش -
 .27/5/2114بالقامشمي بتاريخ 

 

 :ىكتارالمساحات المروية المحمولة لمري الحديث . ..4
 المجموع سطحي مطور رذاذ تنقيط 

 09369  808 0466 محافظة طرطوس
 80  90 99 محافظة القنيطرة

 91  09 01 حماه محافظة
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 :االبار المرخصة و غير المرخصة. 2.2
 المجموع غير مرخصة مرخصة 

 01410 6099 0630 محافظة طرطوس
 8986 3190 134 محافظة الالذقية
 0996 939 668 محافظة القنيطرة
 03699 6390 6800 محافظة حماه
 39391 08694 01666 محافظة حمص

 
 التدريب:. 7

 لداخمي: التدريب ا. 0.7
-93دكرة تدريبية في مجاؿ الدراسات االقتصادية لممحاصيؿ العمفية المتحممة لمممكحة  -

ضمف فعاليات مشركع التكيؼ مع ظاىرة التغير المناخي في البيئات اليامشية  96/9/9908
 دمشؽ.–لمنطقة غرب آسيا كشماؿ افريقيا مف خالؿ التنكيع المستداـ لممحاصيؿ كالماشية 

فعاليات مشركع "تطكير كنشر إدارة  مفضالمنفذة "رفع انتاجية اشجار الزيتكف ية دكرة تدريب -
 دمشؽ .  03/9/9908 – 0الرم في حقكؿ الزيتكف" بالتعاكف مع ايكاردا. 

 دمشؽ –مديرية االرشاد الزراعي  99/3/9908-06دكرة تدريبية في مجاؿ الزراعة الحافظة  -

- 1/9908/ 90-91لمفترة مف مائية كجدكلة الرم دكرة تدريبية في مجاؿ حساب المقننات ال -
 دمشؽ .

كذلؾ ضمف نشاطات  00/6/9908-01لمفترة مف دكرة تدريبية في مجاؿ رفع إنتاجية الزيتكف  -
 طرطكس.-مشركع تطكير كنشر إدارة الرم في حقكؿ الزيتكف  

 . دمشؽ.99/8/9908دكرة حكؿ الجكدة المخبرية بتاريخ  -

مديرية المشركع الكطني لمتحكؿ  مستخدمي المياه وحصاد المياه،جمعيات دركة تدريبية حكؿ  -
 . 9908/  91/  01 – 00لمرم الحديث، دمشؽ، 

 99خالؿ الفترة مف  تجييز وسالمة المخابر والتحاليل الكيميائية لممياهدكرة تدريبية في مجاؿ  -
– 96/96/9908. 

 .1/9908.بعنكاف استخداـ مخمفات الغابةدكرة تدريبية  -

بعنكاف ) التدريب عمى المصطمحات العممية االنكميزية الخاصة لمغة االنكميزية باتدريبية دكرة  -
بقاعة  2014/6/5كلغاية  2014/5/25ببحكث المكارد الطبيعية ( كلمدة عشرة أياـ مف 

 االجتماعات بكزارة الزراعة كاإلصالح الزراعي.

 6/2014م بعنكاف طرؽ الرم الحديث كمكاصفات مياه الر دكرة تدريبية  -
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حكؿ تقييـ  بقسـ بحكث البيئة كالطاقات المتجددة بعنكاف ) تقييـ األثر البيئي( دكرة تدريبية  -
 .01/91/9908 – 00األثر البيئي، دمشؽ 

دكرة تدريبية في مجاؿ استعماؿ مياه الصرؼ الزراعي في رم المحاصيؿ العمفية المتحممة  -
 حكث العممية في الغاب بحماة.في مركز الب 8/9908/ 08-09لمفترة مف لمممكحة 

 .0/9908 ( pHالػ) -المادة العضكيةبعنكاف دكرة تدريبية  -

التقنيات الحديثة المطبقة لرفع إنتاجية أشجار دكرة تدريبية لميندسيف اإلرشاد الزراعي بعنكاف:  -
 في مركز البحكث بالالذقية. 94/09/9908الزيتون 

في  08/4/9908-09" مف راف التربة المائيمراقبة ومكافحة انجدكرة تدريبية في مجاؿ " -
 .مركز بحكث الالذقية

. دمشؽ " "الزراعة العضويةالمشاركة في الدكرة التدريبية المقامة في مقر الييئة بعنكاف  -
09/4/9908. 

دارة مكتبة الكترونية إالمشاركة في الدكرة التدريبية المقامة في مقر الييئة بعنكاف "  - نشاء وا 
 ." الزراعيةلمبحوث العممية 

استعمال المحاصيل العمفية المروية بمياه الصرف الزراعي في تغذية دكرة تدريبية في مجاؿ  -
 .الغاب 90/9908/ 90 الماشية

التي أقيمت في مديرية اإلرشاد  مجال النخيل إدارة بحوث البستنةالمشاركة بالدكرة التدريبية في  -
 .8/00/9908النخيؿ لمائية عمى الزراعي بدمشؽ بمحاضرة حكؿ تقدير االحتياجات ا

تقدير االحتياجات المائية وتقانات الري لصالح مديرية المشاركة بالدكرة التدريبية في مجاؿ  -
 .9908/ 6/09كالتي أقيمت في مديرية اإلرشاد الزراعي بدمشؽ اإلرشاد الزراعي 

يرية اإلرشاد مد استخدام مياه الصرف الصحي المعالج في الري".المشاركة بدكرة تدريبية " -
 .39/09/9908 – 96خالؿ الفترة 

 ضمف 9/00/9908دكرة تدريبية في مجاؿ "حصاد المياه" المقامة في السممية خالؿ الفترة مف  -
ألنظمة اإلنتاج الزراعي المتكامؿ في المناطؽ  PPAنشاطات مشركع اتفاقية البرنامج البحثي 

كالمركز الدكلي لمبحكث  (GCSAR)ة الزراعية الجافة بالتعاكف بيف الييئة العامة لمبحكث العممي
 .(ICARDA)الزراعية في المناطؽ الجافة 

-06دكرة تدريبية في مجاؿ "الزراعة الحافظة" المقامة في السممية خالؿ الفترة مف  -
ألنظمة اإلنتاج الزراعي  PPAضمف نشاطات مشركع اتفاقية البرنامج البحثي  00/00/9908

 (GCSAR)افة بالتعاكف بيف الييئة العامة لمبحكث العممية الزراعية المتكامؿ في المناطؽ الج

 .(ICARDA)كالمركز الدكلي لمبحكث الزراعية في المناطؽ الجافة 



 

 

27 
 

 39/00/9908" المقامة في السممية خالؿ الفترة مفالمجترات الصغيرةدكرة تدريبية في مجاؿ " -
ة اإلنتاج الزراعي المتكامؿ في ألنظم PPAضمف نشاطات مشركع اتفاقية البرنامج البحثي 

كالمركز الدكلي  (GCSAR)المناطؽ الجافة بالتعاكف بيف الييئة العامة لمبحكث العممية الزراعية 
 .(ICARDA)لمبحكث الزراعية في المناطؽ الجافة 

" المقامة في السممية خالؿ اسس المسكحات االقتصادية ك االجتماعيةدكرة تدريبية في مجاؿ " -
ألنظمة اإلنتاج  PPAضمف نشاطات مشركع اتفاقية البرنامج البحثي  08/09/9908 الفترة مف

الزراعي المتكامؿ في المناطؽ الجافة بالتعاكف بيف الييئة العامة لمبحكث العممية الزراعية 
(GCSAR)   كالمركز الدكلي لمبحكث الزراعية في المناطؽ الجافة(ICARDA). 

 دمشؽ. - 00/09/9908 الطين في التربة( )فمزاتدكرة تدريبية داخمية حكؿ  -

 ففي مركز بحكث السممية في الفترة ما بي:  SASتحميل البيانات اإلحصائية باستخدام برنامج   -
0-03/00/9908 

)مديرية زراعة حماة كمركز بحكث حماة( بتاريخ المسح الحقمي وتنفيذ النشاطات االرشادية  -
6-00 /09/9908 . 

 21/01/4102جب الرممة تاريخ  -مركز بحوث الغاب ئة صحية(دورة )كيف تحافظ عمى بي -

شاركت دائرة بحكث المكارد الطبيعية بالتعاكف مع دائرة التأىيؿ كالتدريب بدكرة تدريبيػة بعنػكاف "  -
 في الكحدة اليندسية بالقامشمي.  2014/ 2/ 27 -21اإلدارة المتكاممة لمحصكؿ القمح" مف 

نيػػػات الػػػرم الحػػػديث " المقامػػػة فػػػي الكحػػػدة اليندسػػػية بالقامشػػػمي المشػػػاركة فػػػي دكرة تدريبيػػػة " تق -
 . 31/4/2114كلغاية  21/4/2114بتاريخ 

  2014/ 10/ 23 -19" مػػػف شػػػعير( –تطػػػكير إنتاجيػػػة الحبػػػكب )قمػػػح دكرة تدريبيػػػة بعنػػػكاف "  -
 .مركز البحكث العممية الزراعية بالقامشميفي 

مركػػز البحػػكث فػػي   2014/ 10/ 29 -27" مػػف  إدارة التربػػة الزراعيػػةدكرة تدريبيػػة بعنػػكاف "  -
  .العممية الزراعية بالقامشمي

 التدريب الخارجي: . 4.7
دكرة تدريبية في مجاؿ تطبيقات نظـ المعمكمات الجغرافية كاالستشعار عف بعد  -

 األردف. –عماف  00/39/0/9908
 ردف.األ –ايكاردا عماف  6/8/9908-39/3دكرة تدريبية في مجاؿ الرم التكميمي  -
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 المشاريع المنفذة مع الجيات الدولية: – 0
ية الريفية في المنطقة الشمالية الشرقية كالييئة ضمف إطار تنفيذ اتفاقية تعاكف بيف مشركع التنم -

  أنشطة مشركع التنمية الريفية في المنطقة الشمالية الشرقية.

التكيؼ مع ظاىرة التغير المناخي في البيئات اليامشية لمنطقة غرب آسيا كشماؿ مشركع  -
 أفريقيا مف خالؿ التنكيع المستداـ لممحاصيؿ كالماشية.

دارة الرم في حقكؿ الزيتكف. تطكير -  كا 

 بالتعاكف مع ايكاردا WLIمشركع تحسيف سبؿ المعيشة كالمياه   -

 

 الندوات والمؤتمرات وورشات العمل: . 5

 –دبي  06/0/9908-08المشاركة في مؤتمر استعماؿ المياه العادمة المعالجة في الزراعة  -
 االمارات العربية المتحدة.

 96/3/9908المشاركة في كرشة عمؿ ادارة كتطكير المكارد الطبيعية في الساحؿ السكرم  -
 الالذقية .

 91/9/9908ريع المقبكلة في برنامج التعاكف البحثي العممي المشترؾ كرشة عمؿ حكؿ المشا -
 دمشؽ.–كزارة الزراعة كاالصالح الزراعي 

–كزارة الزراعة كاالصالح الزراعي  06/3/9908المشاركة في كرشة عمؿ الطاقات البديمة  -
 دمشؽ.

 جامعة دمشؽ.–كمية الزراعة  96/0/9908المشاركة في كرشة عمؿ عمـك التربة  -

. 98/3/9908 بتاريخ( السكرم بالساحؿ الطبيعية المكارد كتطكيرإدارة ) بعنكاف بندكة لمشاركةا -
 .الالذقية

. 9908/ 94/8–96الييئة العامة لمبحكث العممية الزراعية. –المشاركة بمؤتمر البحكث العاشر -
 .دمشؽ

تقبمية    والرؤية المس 4102إنجازات قطاع المياه والصرف الصحي في عام كرشة عمؿ حكؿ  -
  .دمشؽ ،90/96/9908 – 96، لتحسين خدمات المياه لممواطنين خالل األزمة

المشاركة باجتماع مجمكعة العمؿ الفرعية المنعقد في مقر مديرية التخطيط كالتعاكف الدكلي في  -
كزارة الزراعة كاإلصالح الزراعي ممثمة بمديرية التخطيط كالتعاكف الدكلي كالييئة العامة لمبحكث 

 .09/96/9908ي كزارة الرم. بتاريخ لعممية الزراعية كممثما

 1/9908المشاركة في كرشة عمؿ )مشاكؿ الترب في سكرية( كزارة الدكلة لشؤكف البيئة  -
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المشاركة في كرشة عمؿ )تقييـ اآلثار االجتماعية كاالقتصادية كاستدامة مشركع التغير  -
 03/8/9908األردف –( عماف 9908المناخي كمراجعة خطة 

 00/1/9908جامعة حمب –كمية الزراعة –المشاركة في ندكة الرم الحديث  -

 0/6/9908المشاركة في كرشة عمؿ اعتماد األصناؼ المبشرة في إدارة بحكث المحاصيؿ  -

المشاركة بكرشة عمؿ في كزارة الدكلة لشؤكف البيئة بعنكاف )انعكاسات األزمة عمى تدىكر  -
 . 99/4/9908-04المقترحة لمعالجتيا( بتاريخ الترب في سكرية كاالستراتيجيات 

في كزارة الزراعة كاإلصالح الزراعي مع مشركع تطكير   GISالمشاركة بكرشة عمؿ تقنية  -
 الثركة الحيكانية

كذلؾ ضمف نشاطات مشركع تطكير كنشر  األردف-مزيتكف بعماف الدكلي ل مؤتمرالالمشاركة ب -
 . 6/00/9908-3ا بيف في الفترة م إدارة الرم في حقكؿ الزيتكف

-0المشاركة بكرقة عمؿ في المؤتمر العربي الحادم عشر لعمكـ كقاية النبات في األردف ) -
لبحث ا –: تأثير مستخمصات الباذنجان البري في إنبات ونمو القمح ( بعنكاف00/9908/

 / في كتاب المؤتمر.684مسجؿ تحت الرقـ /

بيف  مياه الري )المياه غير التقميدية نموذجًا("تظافر الجيود لرفع كفاءة كرشة عمؿ بعنكاف  -
 6كزارة الزراعة ككزارة المكارد المائية باستخداـ المياه غير التقميدية في الزراعة الممحية في 

 في مقر كزارة الزراعة. 09/9908/
ربط األنشطة البحثية لجامعة دمشق بحاجات المجتمع وتطمعاتو، المشاركة بكرشة عمؿ:  -

كانكف األكؿ  6أقيمت برعاية جامعة دمشؽ بتاريخ  يالت من المحاور البحثية()ضمن العديد 
في مدرج جامعة دمشؽ كبحضكر العديد مف أعضاء الييئة التدريسية في جامعة دمشؽ  9908

 مف الكميات ذات الصمة، كممثميف عف مختمؼ الكزرات كالييئات البحثية ذات الصمة. 

عمى  دور المؤسسات العممية والبحثية بإعادة اإلعمار المشاركة بالمؤتمر الكطني بعنكاف: -
 .91/00/9908-98الييئة العميا لمبحث العممي بتاريخ  -مدرج جامعة دمشؽ

 
 : التقارير الفنية المنجزة. 0

التقرير الفني السنكم لدراسة تأثير استخداـ مياه الصرؼ الصحي المعالجة الناتجة عف محطة  -
 لمزركعات في الحقكؿ المجاكرة لمحطة المعالجة في القامشمي .المعالجة عمى التربة كا

التقرير الفني السنكم لدراسة تأثير استخداـ مياه الصرؼ الصحي المعالجة الناتجة عف محطة  -
 المعالجة في حمب عمى التربة كالمزركعات في الحقكؿ المجاكرة لمحطات المعالجة في حماة.
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ة مناسيب اآلبار كتصريفيا كتحديد جكدة المياه بسبب المكاد التقرير الفني السنكم لدراسة مراقب -
الكيميائية كالمعادف الثقيمة لممياه في اآلبار المكجكدة في المركز كالمحطات التابعة لو في 

 حماة.

 ألكلى االستقرار منطقة في األزكتي التسميد مف مختمفة لمقننات الكزبرة نبات استجابة -
 حماة محافظة في السكرم الشكندر زراعة مناطؽل الخصكبي المسح دراسة تقرير -
تقرير بحث دراسة أثر الرم التكميمي في زيادة المردكد عمى محصكؿ القمح حسب األطكار  -

 الفينكلكجية كالرم بالتنقيط " مركز بحكث حماة".
المشاركة بانجاز تقرير تكاليؼ التدىكر البيئي في قطاع األراضي مع كزارة الدكلة لشؤكف البيئة  -

 9903-9991لالعكاـ 
 دراسة أثر إضافة عنصر الكالسيكـ عمى أشجار التفاح كنكعية الثمار بالقنيطرة. -

 .تقرير عف حالة التصحر في سكريا -
 تأثير الرش الكرقي بالعناصر الصغرل عمى إنتاجية محصكؿ القطف.  -

 تقرير عف " مشاكؿ تدىكر الترب  -

 المركم في محافظة حماة )قسـ الخصكبة( تقرير دراسة المسح الخصكبي لمناطؽ زراعة القمح -

  9903تجربة أثر الرم التكميمي عمى محصكؿ القمح حسب األطكار القينكلكجية لممكسـ  -

 أثر الرم التكميمي عمى محصكؿ القمح حسب االطكار الفينكلكجية ألربع سنكات.  -

 
 النشر الداخمي: – 0

تأثير استخدام مركبات مختمفة من أمالح الكالسيوم مكافقة عمى نشر كرقة بحثية بعنكاف  -
–يع زينة : ـ.ربوالرطوبة األرضية عمى االنتاج ومواصفات ثمار التفاح في منطقة كسب 

 مجمة جامعة تشريف.
تأثير استخدام مركبات مختمفة من أمالح الكالسيوم مكافقة عمى نشر كرقة بحثية بعنكاف  -

 مجمة جامعة البعث.–: ـ.ربيع زينة والرطوبة األرضية عمى االنتاج ومواصفات ثمار التفاح

( في االستيالؾ المكافقة عمى نشر بحث بعنكاف "تأثير طريقة الرم بالتنقيط )مغطى كمكشكؼ -
نتاجية محصكؿ البندكرة ضمف ظركؼ الزراعة العضكية  المائي كا 

 النشر ( بمجمة االرشاد لكزارة الزراعة كاإلصالح الزراعي  قيدمقالة عف الغابات في سكريا )  -
ـ.أيمف  "أثر نوعية المياه والتسميد اآلزوتي في تراكم األزوت في أوراق السبانخ الخضراء -

 00/9908مجمة جامعة البعث / –الحايؾ حجازم، ـ.رابعة 
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استخدام تقانات االستشعار عن بعد ونظم المعمومات الجغرافية في دراسة تأثير الجفاف عمى  -
نتاجيتو" مجمة جامعة دمشؽ لمعمكـ الزراعية -ـ. فراس الغماز زراعة محصول الشعير البعل وا 

91/00/9908. 

 ـ الزراعية. )قسـ البيئة(إرساؿ مقاؿ حكؿ الغابات في سكريا لمجمة العمك  -

 

 :الخارجيالنشر  – 01
دراسة خصكبية لبعض ترب السفح الجنكبي لجبؿ العرب كتأثرىا بالتغير المكاني /مجمة جامعة عيف 

 جميكرية مصر العربية )الميندس سامر كيكاف( –شمس 
 

 :وأعمال أخرىالمجان العممية واإلدارية  -00
ميمتيا اعداد دفاتر الشركط الفنية  3/9/9908تاريخ  086المشاركة في لجنة االمر االدارم  -

 .9908لمكضكع نظافة المباني الييئة خالؿ العاـ 
المجنة التنظيمية لمؤتمر البحكث  03/9/9908تاريخ 999المشاركة في لجنة االمر االدارم  -

 العاشر.
لبيئي لمزيتكف ميمتيا اعداد خارطة الحزاـ ا 06/9/9908تاريخ  0160المشاركة في لجنة القرار  -

 في سكريا كتحديد مناطؽ انتشاره كاألصناؼ المالئمة لكؿ منطقة كتنظيـ المحضر الالـز لذلؾ.
المشاركة في لجنة االستالـ النيائي ألجيزة المراقبة كالقياس المركبة في محطة عب الخكيف الرقة  -

 كمحطة المريعية في دير الزكر.

لزراعة كاإلصالح الزراعي ككزارة المكارد المائية حكؿ المشاركة في االجتماع بيف ممثمي كزارة ا -
رسـ السياسات الزراعية ككضع الخطط اإلنتاجية الزراعية في شبكات الرم الحككمية برئاسة 

 .00/99/9908معاكني كال الكزيريف. المنعقد في مقر الييئة العامة لممكارد المائية بتاريخ 

ضمف مشركع تطكير قطاع   90/9/9908تاريخ 93 متابعة أعماؿ المجنة الخاصة بالقرار رقـ -
  .زراعة الزيتكف في سكرية مف خالؿ تحسيف نكعية المنتج كخفض تكاليؼ إنتاجو

ماع التنسيقي لمجنة العمؿ الفرعية المنعقد في مقر مديرية التخطيط كالتعاكف تالمشاركة باالج -
تخطيط كالتعاكف الدكلي كالييئة الدكلي في كزارة الزراعة كاإلصالح الزراعي ممثمة بمديرية ال

 .90/99/9908العامة لمبحكث العممية الزراعية بتاريخ 

ميمتيا كضع الخرائط  91/1/9908تاريخ 0686المشاركة في لجنة االمر اإلدارم رقـ  -
 الطبكغرافية لكاقع الثركة الحيكانية ككؿ ما يتعمؽ بيا.
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ا تقييـ عمؿ المفرغيف لييئة البحث ميمتي 03/8/9908تاريخ  686المشاركة في لجنة القرار  -
 العممي 

 .المشاركة بالمجنة العممية لدراسة األنكاع الرحيقية كالطمعية بالجميكرية العربية السكرية -

 لجنة إعداد معجـ لممصطمحات اإلنكميزية العممية الخاصة بالمكارد الطبيعية. -
 كزارة المكارد المائية االستمرار بالمشاركة في لجنة حـر المصادر المائية الصادرة عف -

 .المشاركة بمجنة تحديد احتياج القطر مف األسمدة  -

ضمف مشركع تطكير قطاع  90/9/9908تاريخ  93متابعة أعماؿ المجنة الخاصة بالقرار رقـ  -
 زراعة الزيتكف في سكرية مف خالؿ تحسيف نكعية المنتج كخفض تكاليؼ إنتاجو.

طط بيدؼ إدارة الالزمة لحماية عناصر البيئة لجنة فريؽ عمؿ كطني لكضع السياسات كالخ -
 الرئيسية )ماء، ىكاء، تربو(.

 المشاركة بمجنة خطة األبحاث العضكية السنكية كتحديد مستمزماتيا كآلية تطبيقيا بشكؿ مباشر -

المشاركة في لجنة مراجعة كتدقيؽ كتصحيح مكاصفة مياه الشرب كمراجعة كتدقيؽ مكاصفة  -
 طحات كالمجارم المائية.قرينة جكدة المياه لممس

 المشاركة بالمجنة العممية إلعداد المقررات الدراسية المشتركة لمصؼ األكؿ الثانكم الميني. -

الخاصة بمحطة بحكث  08/4/9903 أ تاريخ/ ـ ع  040المشاركة بمجنة القرار رقـ  -
 ستخيرس.

إعادة اإلعمار، المشاركة في المجنة العممية لمؤتمر دكر المؤسسات العممية كالبحثية في  -
 .90/90/9908تاريخ  061القرار رقـ المشكمة ب

 .9909 – 9991خالؿ القترة  تقرير تقدير تكاليف التدىور البيئيالمشاركة في لجنة إعداد  -
 

 الكتب المؤلفة: -04
 المشاركة في انجاز كتاب الفستؽ الحمبي . -
ة لمبحكث العممية الزراعية، . الييئة العاماستعمال مياه الصرف الصحي المعالجة في الزراعة -

 .(9908) ص 61دمشؽ. 

الييئة العامة لمبحكث العممية الزراعية، دمشؽ.  انتاج األعالف في الظروف الممحية السورية -
9908  

 .9908الييئة العامة لمبحكث العممية الزراعية، دمشؽ. المحاصيل العمفية المتحممة لممموحة ،   -
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 تحكيم أطروحات الدكتوراة : -02
المشاركة في لجنة الحكـ عمى رسالة الماجستير لمطالب الميندس رافت البيمكؿ بعنكاف : تقييـ استجابة 

 جامعة دمشؽ. 0/9/9908أصناؼ مختمفة لظركؼ الرم التكميمي 
 

 . األفالم المنتجة:02
 المحاصيؿ العمفية المتحممة لمممكحة -

  فمـ إدارة بحكث المكارد الطبيعية -

 

 :الحاسوبيةتصميم البرامج . 07
تصميـ برنامج حاسكبي لحساب احتياج النبات مف األسمدة المعدنية ك العضكية ك ذلؾ حسب  -

نتائج تحميؿ التربة ك قد تـ تكزيع ىذا البرنامج عمى الكحدات االرشادية في كافة محافظات 
  تـ اعتماده .ك القطر لدراسة كفاءتو 

 برنامج تقييـ التربة كيميائيان  -
 تياج المائي باالعتماد عمى تجارب ادارة بحكث المكاردبرنامج حساب االح -
 ك االحتياج المائي حسب معادلة بنماف  ET0 برنامج حساب اؿ   -
 برنامج مثمث قكاـ التربة -
 برنامج تقييـ شبكات -
 برنامج زمف سقاية -
 برنامج المطر الفعاؿ -
 برنامج قساكة المياه -

 
 . المقابالت التمفزيونية: 00

 9908/4/98مقابمة في تاريخ  -

 9908/4/94مقابمة في تاريخ  -
 9908-1-00ندكة عممية بعنكاف الرم الحديث  -مقابمة تمفزيكنية  -
 9908-4-94مقابمة تمفزيكنية  -

 9908-6-01دكرة الزيتكف  -مقابمة تمفزيكنية  -

 9908-0-3 انجازات الييئة –مقابمة تمفزيكنية  -

 ية السكرية.مقاالت في الجرائد اليكم 0تـ نشر  . مقاالت الجرائد:05


