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 دعم قطاع الري في سور�ة (ورشة عمل ). االفتتاح�ة: 1

إدارة الري والتر�ة لتحقیق تنم�ة مستدامة في أولو�ات إدارة �حوث الموارد الطب�ع�ة في مجال 
 :ظل األزمة السور�ة

 دsmall  catchmentمشار�ع حصاد م�اه األمطار على مستوى الحقل  -
من خالل تأمین بذارات خاصة �الزراعة الحافظة (�مكن تعم�م الزراعة الحافظة  -

 تصن�عها محل�ًا)
 

 
 

تحسین كفاءة استخدام الم�اه من خالل تسو�ة األراضي �اللیزر ضمن الري السطحي  -
 .(من خالل تأمین أجهزة تسو�ة �اللیزر) المطور

 استعمال الم�اه غیر التقلید�ة وخصوصًا في زراعة الرز الهوائي في سهل عكار  -
-  

 
 

 تحسین إنتاج�ة الم�اه وتطبیق االحت�اجات المائ�ة للمحاصیل  -
تحسین كفاءة استعمال األسمدة من خالل العمل على بدائل األسمدة نظرًا لغالء  -

 األسمدة المعدن�ة وقلة توفرها في كثیر من المناطق.
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 ـ النشاطات ال�حث�ة 2
تصنیف درجات انجراف التر�ة الزراع�ـة المـائي، وعالقتـه �المیـل الطبـوغرافي والفالحـة عـل مسـتو منطقـة ظهـر 

 )2018-2015الجبل / تخط�ط قاعدة ب�انات: (السو�داء، 
مواقـــع للتطب�قـــات العمل�ـــة لـــنظم الحصـــاد المـــائي وضـــ�ط االنجـــراف المـــائي فـــي المنطقـــة  3تـــم تحدیـــد  •

 المدروسة بناًء على الدراسات التي تم إجراؤها سا�قاً 

 
 
 
 

هیدرولوج�ا المساقط المائ�ة وتنظ�م الجر�ان في المنطقة  الهامش�ة �السو�داء لتطو�ر المراعي الطب�ع�ة 
 )2019-2016نموذج تطب�قي: (السو�داء، 

لــى مــا تــم تنفیــذه ســا�قًا مــن بنــاًء ع فــي مجــال هیــدرولوج�ا الم�ــاه الســطح�ة: تــم تنفیــذ األعمــال التال�ــة: •
تحدیـــد موقـــع حـــوض العانـــات الســـاكب فـــي محافظـــة الســـو�داء ووضـــع نمـــوذج االرتفـــاع الرقمـــي لمنطقـــة 

متـر، وحسـاب  30) لمنطقة الدراسة بدقـة LAND SAT 8)، وصورة (9متر (الشكل 90السو�داء بدقة 
تجـــاه الجر�ـــان لـــنفس مســـاحة الحـــوض ومخطـــط المیـــول الطبوغراف�ـــة، وضـــع مخطـــط تجم�ـــع الجر�ـــان وا

الحــوض، یــتم خــالل الموســم اســتن�اط العوامــل المختلفــة لتقــدیر الجر�ــان الكلــي واالنجــراف علــى الحــوض 
 المدروس، حیث سیتم التعامل مع المعادلة التال�ة لفقد التر�ة:
A = R K L S C P 
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 حیث:
Aالمتوسط السنوي لفقد التر�ة : 
Rمعامل الهطول المطري والجر�ان السطحي : 
Kمعامل قابل�ة التر�ة للتدهور : 
Lمعامل طول المیل : 
Sمعامل درجة االنحدار : 
Cمعامل إدارة الغطاء الن�اتي : 
Pمعامل إجراءات الص�انة للترب : 

 
 �حث دراسة حرائق الغا�ات في الساحل السوري �استخدام االستشعار عن �عد:

ر�قًا حرقت نحو خمسة مالیین شجرة موزعة ح 257إلى  2012في الالذق�ة: وصل عدد حرائق الغا�ات سنة 
 مل�ارات لیرة سور�ة.  8آالف هكتار. وقدرت ق�مة المواد الحراج�ة المحروقة بنحو  10ضمن مساحة تقدر بـ 

هكتار في المناطق اآلمنة وش�ه اآلمنة  292,5حر�قًا متنوعًا ضمن مساحة تقدر بـ  112تم إخماد  2013عام 
  حرائق لم یتم تقدیرها وٕاحصاؤها لكونها نشبت في مناطق خارج الس�طرة.في المحافظة، �ضاف لها 

 2015في الغاب سجلت العدید من الحرائق خالل األزمة وخاصة في منطقة شطحة وحدث أخطرها في عام 
سنة في موقع  100حیث أن نیران الحر�ق التهمت غا�ات من السند�ان والصنو�ر التي �صل عمرها إلى 

كم وصلت النیران إلى قمم  8جنوب و�عرض -كم شمال 12ر�ة الحیدر�ة وامتد الحر�ق �طول النبوعة غرب ق
 الج�ال في السفح الشرقي للسلسلة الجبل�ة المطلة على سهل الغاب.

 هكتار.  17حر�ق حراجي المساحات المتضررة  45هو  2013في طرطوس: كان عدد الحرائق الحراج�ة عام 
 

�حث استخدام أسالیب مختلفة لمكافحة انجراف التر�ة �الس�ح المائي السطحي في المنطقة الساحل�ة �استخدام 
 �استخدام أقواس فالیراني ومقارنتها ببرنامج التنبؤ المستخدم: .SWEAP, WEPPالنمذجة البرمج�ة وفق 

ق األقواس المحفورة حول شجرة الز�تون تبین من ف�اس الطرود النام�ة الحدیثة على أشجار الز�تون وعددها بتفو 
% على الشاهد كعدد طرود حدیثة وهي أفضل 40م بواقع  2م والمتالمسة �حاجز أفقي طوله  1.5�مسافة 

% وهي  61% كما أن الطرود النام�ة أطول من طرود الشاهد القلیلة أصال" بنس�ة 5معاملة على مستوى ثقة 
% عن الشاهد وهي أكبر فرق 28%. و�ز�ادة نس�ة العقد �حوالي 5 أفضل النتائج حتى اآلن على مستوى ثقة

 %5معنوي على مستوى ثقة 
 

 أثر استخدام مصلحات التر�ة على تحسین الخواص الفیز�ائ�ة للترب الرمل�ة وٕاعادة إنتاجیتها.
أظهــرت النتــائج األول�ــة تفـــوق إضــافة الســماد العضــوي علـــى كافــة المعــامالت عنــد ظهـــور الورقــة العاشــرة �فـــارق 

ـــة  38معنـــوي قـــدره  ـــى مســـتوى ثق % إال أنـــه تراجـــع �عـــدها ل�ظهـــر تفـــوق 5% عـــن الشـــاهد �النســـ�ة العل�ـــا لـــه عل
% 5% عن الشاهد على مستوى ثقـة 27ره الهیدروجیل �النس�ة العل�ا له عند بدا�ة اإلزهار والعقد �فارق معنوي قد

حتــى مــا �عــد العقــد واإلثمــار إال أنــه تراجــع مــع القطــاف لتتفــوق مــادة الحمــأة علــى جم�ــع المعــامالت �فــارق معنــوي 
% ، هذه النتائج هـي نتـائج أول�ـة وقـد أخـذت عینـات مـن التر�ـة لتقـدیر 5% عن الشاهد على مستوى ثقة 16قدره 

 ة لكل معاملة �غ�ة معرفة سبب تذبذب النتائج .العناصر الغذائ�ة في التر�
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 تأثیر تقن�ة الزراعة الحافظة في نس�ة التجمعات التراب�ة في منطقة االستقرار األولى:
تبین النسب المئو�ة ألقطار التجمعات التراب�ة المأخوذة من معامالت التجر�ة ارتفاع في نس�ة التجمعات التراب�ة 

سم حیث وصلت نسبتها الى  15-0ملم في معاملة الزراعة الحافظة في األفق  2التي تز�د أقطارها عن 
 2% ووصلت نس�ة التجمعات التراب�ة التي أقطارها ما بین 13.9% بینما لم تتجاوز في الزراعة التقلید�ة 21.3
مالت % في �ق�ة معا 32.5% في الزراعة الحافظة مع حرث عمیق ولم تتجاوز 36.9م�كرون الى   900ملم و

 التجر�ة
 

تت�ع التلوث �النترات والنتر�ت والرصاص عبر السلسلة الغذائ�ة في محافظة طرطوس حتى وصول هذه 
 الملوثات إلى جسم اإلنسان:

) ضمن نفس المواعید المصممة ألخذ  الصبوح�ة –تل سنون  -اخذت الثمار ( البندورة ) من موقع (كفرفو
العینات وتم تحلیلها في المخابر المختصة و مع الجهات المشاركة( مدیر�ة وحدة المخابر المركز�ة في مرفأ 
طرطوس) و لوحظ في عینات الثمار تواجد للنترات و النتر�ت في كافة العینات للموعد االول في الموقعین ( تل 

موقع الصبوح�ة في الموعد الثاني ( نها�ة الفصل المطري) لكافة العینات بینما  كفرفو ) و خلوها من –سنون 
موقع تل سنون سجل وجود النترات و النتر�ت في �عض العینات و خلوها في ال�عض اآلخر. یتم تحلیل عنصر 

تائج الرصاص لكافة العینات الماخوذة في الموعدین في مدیر�ة المخابر المركز�ة �مرفأ طرطوس وكانت ن
 الرصاص ضمن الحدود المسموح  بها عالم�ا.

% �عد طبخ 75-44% وفقدان للنترات بنس�ة تصل من 100بینت النتائج األول�ة فقدان للنترات بنسب • 
 / دقائق.5العینات العشوائ�ة لمدة /

لق�اس�ة % من عینات الم�اه التي تم تحلیلها تجاوزت نس�ة النتر�ت الحد المسموح �ه حسب المواصفة ا70• 
 مغ/لتر).  0.01السور�ة لم�اه الشرب (> 

% من عدد عینات البندورة التي تم تحلیلها تجاوزت نس�ة النتر�ت الحد المسموح �ه حسب المواصفة 55.55• 
 مغ/كغ حیث ال �سمح بوجودها). 0الق�اس�ة السور�ة (

المسموح �ه حسب المواصفة الق�اس�ة  % من عینات الم�اه التي تم تحلیلها لم تتجاوز نس�ة النترات الحد100• 
  مغ/لتر). 13مغ/لتر) ولم�اه الري ( 10السور�ة لم�اه الشرب (

 مغ/كغ). 10% من عینات البندورة التي تم تحلیلها لم تتجاوز نس�ة النترات الحد المسموح (100• 
 ) . مغ/كغ 46.2مغ/كغ) و أعلى ق�مة ( 0.7�النس�ة للتر�ة أقل ق�مة لتركیز النترات (•
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 : عدد العینات المحللة وعدد التحالیل. 3
 في اإلدارة المركز�ة ومراكز ال�حوث. 2016من عام  الثالثللر�ع 

 اإلدارة المركز�ة الب�ان
اإلدارة المركز�ة ومراكز 

 ال�حوث

لخب 3.1  ئآلز
 

 912 624 عدد العینات
 4038 2195 عدد التحالیل

�ئن 3.2 ل  ئك
 

 25 0 عدد العینات
 108 0 التحالیلعدد 

ب 3.3 � ذ  ئكة
 

 1070 0 عدد العینات
 7932 0 عدد التحالیل

ة 3.4 �ئ  ئكم
 

 1061 0 عدد العینات
 3299 0 عدد التحالیل

لهظ لج  2783 900 عدد العینات ئك
 13457 3908 عدد التحالیل

 
 التدر�ب والندوات والمؤتمرات وورشات العمل 4
المشاركة في ورشة �عنوان دلیل مخططات تصنیف األراضي وتحدید مقدرتها اإلنتاج�ة �التعاون مع  .1 

 وزارة اإلسكان �محاضرة �عنوان " تصنیف األراضي السور�ة " 
-المشاركة بندوة نقا�ة المهندسین في طرطوس �محاضرة �عنوان " وضع مؤشرات التصحر في سور�ة .2

 الموارد االقتصاد�ة
 

 المشار�ع المنفذة مع الجهات الدول�ة: 5
دراسة تأثیر معدالت مختلفة من خام الز�ولیت السوري وحمأة الصرف الصحي على الخواص  .1 

 الخصو��ة للترب الزراع�ة خف�فة التركیب الم�كان�كي وعلى إنتاج�ة المحاصیل 
 .الناحیتین الكم�ة والنوع�ةتقی�م اثر الري �م�اه الصرف الصحي المعالجة على المحاصیل العلف�ة من  .2

 
 :النشر الداخلي والخارجي 6

تأثیر تغلیف ثمار التفاح �األك�اس الورق�ة أثناء موسم النمو في . وسام مصه ،دمحم منهل الزعبي  ،وائل حداد
  .موافقة نشر –الزراع�ة  لل�حوث السور�ةالمجلة . �عض صفاتها النوع�ة عند القطاف

 
 واإلدار�ة وأعمال أخرى:اللجان العلم�ة  7

 االستمرار �المشاركة في أعمال لجنة حرم المصادر المائ�ة الصادرة عن وزارة الموارد المائ�ة. .1 
المتعلقة  2752/2008و 2580/2008االستمرار �المشاركة في أعمال لجنة دراسة المواصفتین رقم   .2

 �م�اه الصرف الصحي �التعاون مع وزارة الدولة لشؤون البیئة
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المشاركة بـ "الدورة الوطن�ة حول تطب�قات النظائر البیئ�ة في مجال دراسة موارد الم�اه" والتي عقدت في  .3
 . 8/8/2016وحتى  4/8/2016مقر الهیئة العامة للطاقة الذر�ة واستمرت لمدة خمسة أ�ام اعت�ارًا من 

�م المحاضــر والكشــوف المشــاركة فــي لجنــة مهمتهــا الكشــف الفنــي علــى محطــة الزراعــات المحم�ــة وتنظــ .4
  967التقدیر�ة ألعمال الص�انة الفن�ة الالزمة لجم�ع مرافق المحطة، وذلك �موجب األمر اإلداري 

مهمتهــــا متا�عــــة  20/9/2016/ م ع أ بتــــار�خ 1032تــــرأس لجنــــة فن�ــــة �موجــــب األمــــر اإلداري رقــــم / .5
الناح�ـة الهیدرولوج�ـة والمشـاكل الناتجـة الوضع المائي لكل النقاط المائ�ة التا�عة للهیئة فـي المراكـز مـن 

عنهـــا مـــن النـــواحي الكهر�ائ�ـــة والم�كان�ك�ـــة ومعالجـــة هـــذه المشـــاكل لتـــأمین االحت�اجـــات المائ�ـــة الالزمـــة 
 للتجارب ال�حث�ة.

لقطاع إدارة الموارد المائ�ة والري  1/8/2016/ تار�خ 112القرار رقم/ ةحضور االجتماع األول للجن .6
 في الهیئة العل�ا لل�حث العلمي.  9/2016/ 7بتار�خ

 المشاركة �اللجنة العلم�ة لدى إدارة �حوث الموارد الطب�ع�ة. .7
لجنة فر�ق عمل وطني لوضع الس�اسات والخطط بهدف إدارة األزمة لحما�ة عناصر البیئة الرئ�س�ة  .8

 (ماء، هواء، تر�ه).
 

 الدورات التدر�ب�ة: 8
األسمدة العضو�ة والمعدن�ة والمواصفات الق�اس�ة الناظمة لها) بتار�خ دورة تدر�ب�ة حول (طرائق تصن�ع  .1 

 12/5/2016/م. ع. ال تار�خ 1041رقم القرار  2016/ 15-19/5
  22/9/2016-18المشاركة بدورة تدر�ب�ة �عنوان (إنتاج الغاز الحیوي) �طرطوس خالل الفترة من  .2
مستوى مبتدئ في الهیئة العامة لالستشعار عن �عد في دورة تدر�ب�ة لعناصر قسم المعلومات الجغراف�ة  .3

 .25/8/2016-14/8الفترة الواقعة ما بین 
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