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 .1االفتتاحية :بدائل الري في ظروف األزمة لتحقيق استدامة األمن الغذائي
يعد الماء أهم مقومات الحياة على كوكب األرض ،وأحد أهم عوامل است ت ت ت ملارها على واهلها و
باطنها ،كما يلعب دو اًر م قدماً

البيوجيوكيميائ

تكوين ال لب وتطورها ،ويحدد ست ت تتوي مك ل

أن ت ت ت ا الن ت ت تتا

يهت تتا ،وألح األحيت تتاء كا جعلـ من الم ت تاء وبنسب كبيلة ت لاوح  %97-70وزناً،

قد اك سب الماء أهمي عظيم  ،جعلـ منه أو العوامل المحددة لإلن اج الزراع  .لقد كاح ل وا ل

المياه العذب

أرجاء األرض كا الدور الحاسم

مصادر الميت تتاه ،كما كاح أيضاً سبباً رئيساً

ن وء العديد من الحضارات وازدهارها قلب

اندثار العديد منها ن يج ن ِّح هذه المصادر المائي

وانحسارها .ال يم ن بأي ن ل من األن ا أح ي وح هناك بديل للماء على سطح األرض الماء
هو الحيتتاة و

المص تتطلح

القلءاح الكليم (وجعلنتتا من المتتاء كتتل ن ت ت ت ت ت ت ت ء ح  ،ولكن يم ن أح يطل هتتذا

ول األزم الس تتوري ببيجاد بعض الوس تتائل ال

يم ن أح تس تتاعد

عملي تو يل

المياه للمحاصيل واألنجار الزراعي  .من هذه البدائل:

الزراعة الحافظة :Conserving Agriculture
و

الجمهوري العلبي السوري  ،بح الدا ع اللئيس

ل بن

نظام الزراع الحا ظ هو العامل

االق صادي  ،Economic pressureن يج ارتفاع أسعار مدخالت اإلن اج الزراع
والبذار ،والمبيدات  ،باإلضا إلى ارتفاع أسعار الوقود (المازوت ب ٍل مليع ،األمل الذي أدى

إلى ارتفاع تكالي

اإلن اج الزراع  ،Production costsمما أثل سلباً

ومن ثم مس وى معي ه.

(األسمدة،

العائد االق صادي للمزارع،

الزراعة الحافظة في منطقة السلمية

تقانات حصاد مياه األمطار :Water Harvesting
أثب ـ ال جارب واألبحاث ال

قام عليها الفنيين

الهيئ العام للبحوث العلمي الزراعي خال

أكثل من  13سن إح تقنيات حصاد المياه تعمل على ضبط انجلاف ال لب الزراعي وتو ل المياه
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الالزم ل لبي اح ياجات المزروعات وإعادة الغطاء النبات الم دهور

ومناط االس قلار األولى والثاني والثالث .

العديد من المناط الجا

حصاد مياه األمطار في السلمية

وحالياً يقوم خبلاء الهيئ ب نفيذ م اريع حصاد مياه األمطار على مس وى الحقل عند الفالح بهدف

تو يل المياه ألنجار الزي وح وبعض الزراعات الحقلي كلي تكميل لهذه المزروعات.

حصاد مياه األمطار في الالذقية

الزراعة المائية :Hydroponics Agriculture

وهو زراع المحاصيل المك لف بدوح اس عما ال لب ولها وائد كثيلة من أهمها ال و يل الكبيل

اس هالك مياه اللي ألنها تقدم للمحصو االح ياج الفعل من الماء دوح هدر وذلك من خال دورة
يدور بها الماء من جذور النباتات إلى خزاح لكزح الماء الزائد ثم يعاد هذا الماء إلى جذور النباتات،

حيث تو ل هذه الطليق  %50من مياه اللي.
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زراعة محصول البندورة في مركز بحوث طرطوس (زراعة مائية بدون تربة)
زراعة المحاصيل البديلة ذات االحتياجات القليلة من الماء :Alternative Crops

بهدف اخ يار األماكن المثلى للزراعات البديل

تم زراع  19طلز من أصناف األرز الهوائ

باس كدام تقنيات االس عار عن بعد تم اخ يار محا ظ طلطوس وسهل ع ار خصوصاً ومنطق

زاهد على وجه ال حديد كونها تعان من ارتفاع مس وى الماء األرض حيث أح نجاح هذه الزراع
سيعط إم اني ال وسع

زراع ها

سهل ع ار الذي يبلغ مساح ه تقليباً 7000ه ار  ،وقد

نجحـ زراع هذا المحصو ضمن اح ياجات قليل من مياه اللي وذلك من خال االس فادة من
اللطوب اآلرضي والجوي

ال قليل من اح ياجاته المائي .

زيارة السيد الوزير لحقل الرز الهوائي في طرطوس

كما تم إدخا محصو الكينوا إلى سوري ونجحـ زراع ه
المحصو كلديف لمحصو القمح

مناط مك لف حيث يس عمل هذا

صناع الكبز ومن خال تجارب الهيئ تبين الحصو

على محصو بديل ذو اح ياجات قليل من مياه اللي ويم ن أح يدخل
والمعجنات.
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صناع الكبز

نجاح زراعة الكينوا في سورية (مركز بحوث طرطوس)
المياه غير التقليدية :Unconventional Water
بغي المحا ظ على الموارد المائي وال قليل من العجز المائ يجب ال لكيز على اس كدام ال قانات
ال

وال

تحا ظ على الموارد المائي العذب المحدودة من خال اس عما الموارد المائي غيل ال قليدي
تقدر بحوال  3.2مليار م 3سنوياً (المالح منها ب ل خاص وال

ت ل  2.2مليار م. 3

من هذه المياه مياه الصرف الزراعي  ،Drainage Waterالصلف الصح المعالج

Treated

 ،Wastewaterالمياه الرمادية .Gray Water

استعمال أجهزة التسوية بالليزر :Laser Land Leveling

اللي السطح

المطور وهو من طلائ

الفالحين كأحد الحلو والبدائل

اللي الحديث ال

حا ارتفاع نسب الملوح

تالق قبوالً كبي اًل من قبل األخوة
ال
مياه اللي و الحاالت ال

يم ن اس كدام اللي بال نقيط واللي باللذاذ ( حيث تساعد هذه الطليق بل ع كفاءة االس كدام

وتجانس توزيع المياه ضمن الحقل وتو يل

المياه بحدود  25ت  % 35مقارن باللي ال قليدي

الري السطحي المطور باستعمال أجهزة التسوية بالليزر
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استعمال سماد الغاز الحيوي :Biogas Manure

ي كوح سماد الغاز الحيوي من حوال  % 95ماء وبال ال اس عما هذه المادة الناتج عن مكملات

الغاز الحيوي لها أهمي كبيلة من حيث تكصيب ال لب بالمكصبات الحيوي والعضوي وكذلك امداد
النبات ببعض اح ياجاته من المياه.

مخمرات الغاز الحيوي في مركز بحوث درعا ومركز بحوث طرطوس

استخراج المياه الجوفية باستعمال الطاقة الشمسية :Solar Energy
تم طلح اق لاح ل بن بعض ال قانات الجديدة للحصو على الطاق مثل الطاق ال مسي لضخ
المياه من اآلبار.

استعمال المواد المخزنة للرطوبة (مادة الهدروجيل :)Hydrogel
يزيد الهيدروجل اللطوب الميسلة

منطق الجذور و يقلل من تواتل الليات مما يزيد من كفاءة

اس كدام الماء ويم ص ح ى ( 400ملة من وزنه ماء و يحلر ( %95من الماء المح جز للنباتات
المزروع .

مادة الهدروجيل التي تمتص حتى  400مرة وزنها ماء
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 2ـ النشاطات البحثية
 .1.2قسم بحوث االحتياجات المائية وتقانات الري:

دراسة االحتياج المائي وتأثير الكثافة النباتية على إنتاجية الفول السوداني بإتباع طريقة الري
بالتنقيط في محطة بحوث المختارية بحمص :بينـ الن ائج أح اللي بال نقيط اس هلك 13827

م/3هت بعدد سقايات  20سقاي وب و يل بمياه اللي مقارن مع اللي السطح ال قليدي % 35.5
حيث بلغ  16.76طن/هت ومن حيث مسا ات الزراع تفوقـ مسا الزراع  15سم على المسا

 25سم بطليق اللي بال نقيط حيث بلغ ملدود القلوح على ال وال (. 15.94-17.58

دراسة اختبار إنتاج عدة أصناف من الكرمة األرضية المطعمة على أصول مرة للري التكميلي
في محطة المختارية بحمص :بينـ ن ائج البحث من خال تفاعل اللي مع األصناف

ملدود

الثمار أح األصناف سلمون وحفلزل كانـ األ ضل من الناحي اإلحصائي عندما زرعـ ملوي
ولم يعط الصنفاح قلوان ودباس

اللي
الكلي

هت .

لقا معنويا بين الحال ين (ملوي – غيل ملوي ومن ناحي تأثيل

نسب الس ليات الكلي بينـ الن ائج أح اللي أدى إلى انكفاض معنوي

نسب الس ليات

الثمار هذا وقد قدمـ اربع سقايات لل جلب وبلغـ كمي المياه اإلجمالي  1646.8م/3

تأثير اإلجهاد المائي في أشجار اإلجاص قيد اإلثمار عند مستويات مختلفة ()100-90-80

 %من االحتياج المائي الكامل باستخدام الري بالتنقيط في محطة بحوث المختارية بحمص:
حيث كانـ المعامل  % 100أ ضل بقي المعامالت المائي من ناحي ملدود الثمار وبلغ 2870

طن/هت مقابل  2650طن/هت للمعامل  %90و  2150طن/هت للمعامل  %80كما بلغ االس هالك

الصا

للمعامالت ( % 80-90-100على ال وال

نسب ال و يل

( 4305 -5198 -5686م/3هت وبلغـ

مياه اللي للمعامل ( % 80 -90مع المعامل ال اهد %100على ال وال (-10

 % 28.2و بلغـ كفاءة اس كدام المياه للمعامالت( % 80-90-100على ال وال ( -0.55

. 0.57-0.56

تأثير استخدام تقنيات الري الموضعي حسب نسب مئوية مختلفة من السعة الحقلية على مردود

الحمضيات باستخدام طريقة الري بالتنقيط ( % )90 – 80 – 75حيث بلغ االس هالك المائ

الكل للمعامالت ( % 90-80-75على ال وال ( 8910- 11361 – 11021م/3هت وعدد
سقايات ( 20-16-12كما بلغ اإلن اج ( 6.47-11.53-8.67طن/هت وبلغـ كفاءة اس كدام

المياه ( 0.73-1.05-0.79كغ/م 3وبلغـ كفاءة اللي .% 94

7

 .2.2قسم بحوث إدارة الموارد المائية السطحية:

 .1.2.2حصاد ونشر مياه الفيضان وإدارة األودية على المساقط المائية الكبيرة:

تصنيف درجات انجراف التربة الزراعية المائي ،وعالقته بالميل الطبوغرافي والفالحة عل مستو
منطقة ظهر الجبل في السويداء :درسـ معدالت الهطو المطلي عن طلي ال وزع المساح

لكميات األمطار من خال تحليل البيانات النقطي لمحطات اللصد إلى بيانات مساحي باس كدام
نظام المعلومات الجغ ال

المطلي ( ك ي م إدخالها

بطليق ( Thiessinطليق م وسطات المثلثات الواصل بين المحطات
معادل تقديل االنجلاف من خال حساب الهطوالت والواردات على

كل مضلع ممثل لمحط اللصد( ،ال ل. 1

الجلياح السطح  :جميع األودي

األحواض المدروس صلي الجلياح السطح  ،وت ميز بأودي

عميق إلى م وسط العم أقل من  12م ل ،وتصل

وميولها ت لاوح بين  3إلى ( ،% 30ال ل 2

بعض األحياح إلى الملتب الكامس

الشكل( :)2شبكة األودية الرئيسية ألحواض منطقة الدراسة

الشكل( :)1مضلعات ثيسون المساحية

تم تقديل كميات االنجلاف السنوي من خال دراس كا المعامالت ال الي ثم إجلاء المطابق يما
بينها :معامالت معادل قد ال لب  ،وتحليل العينات الحقلي  ،والمعلومات المناخي  ،الصور الجوي

المعالج  ،المكططات ال ب ي للهطوالت المطلي  ،وقابلي ال لب لالنجلاف ،والميل الطبوغ ال ،
وأطوا المنحدرات ،والغطاء النبات  ،واس عماالت األراض  ،وعوامل الصيان للحد من ال علي .
من خال قيم الهطوالت المطلي ومضلعات ثيسوح ( Thiessinتم ان قاق مكطط عامل

االنجلاف بفعل المطل .ويالحظ ازدياد قيم عامل تعلي المطل  Rب ل ملحوظ
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المناط

الملتفع حيث تزيد معدالت الهطو عن  500ملم وتنكفض

المطلي أقل من  300ملم كما

الشكل( :)3مخطط تساوي الهطوالت المطرية

األن ا ( . 4 ،3

المناط السفلي حيث الهطوالت

الشكل( :)4عامل االنجراف بفعل الهاطل المطري

تأثير السدات الجبلية على حصاد المياه وضبط االنجراف في المنطقة الساحلية( :الالذقية،

)2017-2012


تم تحليل ن ائج ملاقب حجوم ال كزين وتحديد كميات الجلياح السطح
مناط ال كزين .إذ تم حساب كميات الفقد

السدات من خال ال بكل من سطح الماء

الحل لكل سطح سدة ،وملاقب ال كزين لقياس الفقد عن طلي
والمائدة .قد بلغـ أعلى نسب للفقد %5

الواردة على

ال سلب

سدة المنيزل وأدن قيم %2

الجدراح

سدة المزار

وهذا ي عل بعم ال كزين ومسطح السدة المائ .


تم اس جلار أكثل من  1100000م 3لالس عماالت المنزلي واللي ال كميل  .حيث بلغـ
مساح األراض

الملوي من السدات والبحيلات حوال

 366ه ار وأكثل من 425

منز  .كما قامـ جميع المفيضات للسدات الجبلي ب صليف الحجوم الزائدة ،عدا سدات
علامو والمنيزل حيث كانـ سعات ال كزين أكبل من الوارد عملـ ولكوح أغلب السدات

عليها مجاري ينابيع صغيلة قد اح فظـ بالمياه طيل
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لة الموسم.

 .2.2.2حصاد المياه على المساقط المائية الصغيرة:

تأثير تقانات حصاد المياه على نمو وإنتاج أشجار التفاح (السويداء :)2017-2014 ،تبين
من دراس وتحليل ن ائج البحث ما يل  ،ال لين (: 6 ،5
 -ازدياد اللطوب المكزن

ال لب على الميل  % 12مقارن بالميل  % 9ولكا أقطار

ال قنيات وكاح الم وسط السنوي على ال وال

%18 ،22.6

 ازدياد نسب اللطوب المكزن على األقطار  3م ل مقارن بت  2م ل على كا الميو . ازدياد اللطوب الوزني لل لب وب ل ملحوظ على معامالت حصاد المياه لكا أقطارالجدراح مقارن بال اهد حيث بلغـ كم وسط سنوي على ال قنيات  % 20وعلى ال اهد

%8

 -ازدياد نسب

رطوب ال لب على ال اهد عند الميل  %9مقارن بالميل .%12
متوسطات الرطوبة المخزنة في التربة على
معامالت البحث
30
20

ميل %9

10

ميل %12

0

شاهد

قطر  2م قطر  3م

الشكل( :)6متوسطات الرطوبة المخزنة في التربة

الشكل( :)5عالقة رطوبة التربة بأقطار التقنيات

 .3.2قسم بحوث الحراج:

بحث دراسة إمكانية استخدام فرشة الغابات في الخلطات الترابية المستخدمة في إنتاج غراس
بعض أنواع األشجار المثمرة في المشاتل:
تحضيل أربع خلطات للزراع :

األولى (رمل +طين +تورف صنوبليات بنسب الثلث لكل م وح

الثاني (رمل  +طين  +تورف عليضات أوراق بنسب الثلث لكل م وح

الثالث (رمل +طين  +تورف مك لط بنسب الثلث لكل م وح

اللابع (رمل  +طين  +سماد عضوي بسب الثلث لكل م وح وه الكلط المطبق بالم اتل،
وه ال اهد

زراع بذور ز يل وبذور الجوز بالكلطات األربع
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كال النوعين وبالكلطات الثالث األولى  %100بينما

كانـ ن ائج نسب االنب ات للبذور

ال اهد كانـ نسب اإلنبات لبذور كال النوعين %95

زراع عقل كلم وز يل وزي وح وجوز وكانـ ن ائج معدالت النمو السنوي للعقل المزروع ك ال :

الزي وح أ ضل معد للنمو الطول كانـ بكلط تورف الصنوبليات وعليضات األوراق 59.28
سم مقارن مع  29.28سم عند ال اهد .الجوز أ ضل معد للنمو الطول كانـ بكلط تورف
عليضات األوراق  45.93سم مقارن مع  40.37سم عند ال اهد .الز يل أ ضل معد للنمو

الطول كانـ بكلط تورف عليضات األوراق  46.57سم مقارن مع  23.50سم عند ال اهد.

الكلم أ ضل معد للنمو الطول كانـ بكلط ال اهد  53.25سم مقارن مع  31.60سم عند

تورف الصنوبليات.

 .4.2بحوث فيزياء وكيمياء التربة:

بحث (استجابة بعض أصناف القمح المروية لمستويات مختلفة من الملوحة):
تلكيز الكلورو يل

أوراق القمح:

أوراق القمح و قاً للثالث تلاكيز ( 3و 6و9

يبين الجدو رقم  1تلكيز الكلورو يل النسبي

 .dS/mألصناف القمح الس  .أوهلت الن ائج انكفاض تلكيز اليكضور
حوال %6

ال لكيز األو عن ال اهد ،بينما

صن

بحوث 11-كاح االنكفاض حوال

 .%60أما األصناف الباقي قد كانـ أكثل من ذلك مقارن مع ال اهد .أما
الثان

قد كاح تلكيز الكلورو يل

الصن

الصن

نام7-

ال لكيز الملح

بحوث 11-حوال  .%64أما تلكيز اليكضور

بقي األصناف ولل لكيزين الملحيين الثان والثالث كاح منكفضا جدا.

م وسط طو نبات القمح:

يبين الجدو م وسط ثالث أطوا لنباتات القمح و قاً لل لاكيز ( 3و 6و .dS/m 9ألصناف القمح
الس  .أوهلت الن ائج عدم وجود تأثل

والثان عن ال اهد ،وكذلك األمل
لم ي ن هناك انكفاض معنويا

األخليين قد كانـ ال أثل كبيل

الصن

طو النبات

بحوث 9-بينما

أطوا النباتات

الصن

صن

بحوث 11-وبحوث7-

ال لكيز األو عن ال اهد .أما الصنفين

ال لكيز األو مقارن مع ال اهد.
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نام7-

ال لكيز األو

متوسط طول نبات القمح ( سم )
الصنف

التراكيز
3
20.8

2
28.2

1
30

0
30

بحوث9-

23

27.5

28.3

30.8

نام1-

14.8

23.7

24.7

31.8

بحوث11-

8.3

22.2

28.3

29

بحوث7-

13.5

23.7

28.2

29.3

حوران

17.3

.817

17.2

23.5

نام7-

م وسط وزح النبات اللطب:

يبين الجدو م وسط وزح نبات القمح و قاً للثالث تلاكيز ( 3و 6و 9ديسيسمنس/م ل .ألصناف
القمح الس  .أوهلت الن ائج عدم وجود لوقات كبيلة بين األصناف

بحوث 11-ونام 7-وبحوث 7-كانوا م قاربين

الفارق كبي ال

ال اهد ،بينما

ال لكيز األو .

ال لكيز األو والثان .

الصن

صن

بحوث 9-لم ي ن

متوسط وزن النباتات الرطب (غ)

شام7-

3
3.58

التراكيز
1
2
8.6 5.59

0
12.31

بحوث9-

4.19

6.87

.936

11.88

شام1-

1.97

3.63

6.87

9.83

بحوث11-

1.02

4.98

8.39

11.37

بحوث7-

1.35

3.56

7.8

10.19

حوراني

1.49

3.25

5.44

9.91

الصنف

م وسط المسطح الورق للنبات:
يبين الجدو م وسط المسطح الورق لنبات القمح و قاً للثالث تلاكيز (  3و 6و 9ديسيسمنس/م ل

ألصناف القمح الس مقارن بال اهد .أوهلت الن ائج تفوق صن
ال اهد ،بينما صن

بحوث 11-تفوق على باق األصناف

األصناف قد انكفض مسطحها الورق الى النص

ال لكيز الملح األو  ،أما بقي

ال لكيز األو .

تفوق بحوث 9-وبحوث 11-ونام  7على بقي األصناف.
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الحوران على بقي األصناف
ال لكيز الملح الثان

متوسط المسطح الورقي للنبات (سم)2
التراكيز

الصنف

3
36

2
81

1
148

0
267

بحوث9-

56

115

131

295

شام1-

19

44

118

211

بحوث11-

10

73

236

279

بحوث7-

9

39

153

215

حوراني

27

53

124

404

شام7-

متوسط الوزن الجاف للنبات:

يبين الجدو م وسط الوزح الجاف لنبات القمح و قاً للثالث تلاكيز ( 3و 6و 9ديسيسمنس/م ل
ألصناف القمح الس مقارن بال اهد .أوهلت الن ائج تفوق صنف نام 7-وبحوث 9-على بقي
األصناف

نام 7-وبحوث 7-وبحوث 11-تفوقوا على باق األصناف

ال اهد ،بينما صن

ال لكيز الملح الثان تفوق بحوث 9-ونام  7على بقي األصناف.

ال لكيز الملح األو ،

متوسط الوزن الجاف للنبات (غ)
3
0.84

التراكيز
1
2
1.7
1.2

بحوث9-

0.93

21.

41.

2

شام1-

0.5

0.68

1.2

1.5

بحوث11-

0.18

0.98

1.6

1.8

بحوث7-

0.22

0.7

1.6

1.6

حوراني

0.29

0.6

0.8

1.3

الصنف
شام7-

0
2.2

بحث مقارنة طرائق مختلفة لتقدير السعة التبادلية الكاتيونية:
تم مقارن ثالث طلائ ملجعي ،
السالب على غلويات ال لب و

الطليق األولى اس كدمـ ناردة الصوديوم إلنباع ال حنات
الطليق الثاني اس كدمـ ناردة االمونيوم و

الطليق الثالث تم

تقديل ال وارد الم بادل األساسي ( Ca, Mg, K, Naوجمعها ،وتم تحليل البيانات إحصائياً حيث
أوهلت الن ائج تقارب من حيث الدق ( precisionبين المعامل ين األولى والثاني مع تفوق

المعامل الثاني حيث أعطـ أقل انحلاف معياري النسب (3.59
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حين كاح االنحلاف المعياري

النسب للمعامل األولى ( ، 4.63وكاح االنحلاف المعياري النسب للمعامل الثالث ( 8.06علماً
دق
أح الطلق الثالث مقبول من حيث الدق بحسب ولوف العمل الحالي  ،ويعود السبب
المعامل األولى والثاني إلى سهول العمل نسبياً و
وتعدد العناصل ال

حين تأثلت دق المعامل الثالث ب ثلة الكطوات

تكضع للقياس ( Ca, Mg, K, Naمما يزيد من الكطأ النسب وت عدد

عوامل االنحلاف وال داخالت ،كما أوهلت الن ائج ارتباطا قويا بين المعامل ين األولى والثاني

حين كاح االرتبا ضعيفا مع المعامل الثالث ويعود ذلك إلى أننا المعامل الثالث ال نقدر جميع

ال وارد الموجب

المس كلص وإح كانـ ب واجد أقل نسبيا من ال وارد الموجب األربع األساسي

لكنها تؤثل على الن يج النهائي .

بحث تأثير العامل البشري على نسبة استخالص العجينة المشبعة:
بينـ الن ائج وجود لوق معنوي لنسب االس كالص

العجين الم بع عند تغيل المحلل وتباين

االنحلاف المعياري النسب ب ل يوثل على الن ائج حيث تلاوح  RSDبين  6.93وصوال إلى

 19.83ويعود ذلك إلى تفاوت ال قديل ال كص لإلنباع من نكص آلخل ،إضا إلى تفاوت

ال قديل أيضا من وقـ آلخل.

لذلك نوص باع ماد معل  1:1بدال من العجين الم بع عند تقديل الت  pHو ،ECأو تحديد

نكص محدد ل حضيل مس كلص العجين الم بع .
 .5.2قسم بحوث صيانة واستصالح األراضي:

بحث تأثير إضافة محسنات التربة على إنتاجية الترب الرملية :أوهلت الن ائج األولي تفوق إضا

السماد العضوي على كا

المعامالت عند وهور الورق العانلة بفارق معنوي قدره  % 38عن

ال اهد على مس وى ثق  %5إال أنه تلاجع بعدها ليظهل تفوق الهيدروجيل عند بداي اإلزهار والعقد
بفارق معنوي قدره  %27عن ال اهد على مس وى ثق  %5ح ى ما بعد العقد واإلثمار إال أنه

تلاجع مع القطاف ل فوق مادة الحمأة على جميع المعامالت بفارق معنوي قدره  %16عن ال اهد
على مس وى ثق .%5
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 .3التدريب والندوات والمؤتمرات وورشات العمل

 دورة تدريبي بعنواح تحديد االحتياجات المائية وجدولة الري وتقنيات الري الحديثة المنفذة
قاع مديلي اإلرناد الزراع ب اريخ  2016/11/ 8-4وبلغ عدد الم دربين  15م درب

من هيئ البحوث واإلرناد المائ وال حو لللي الحديث.

 دورة تدريبي

بعنواح مفاهيم الري الحديث واستخداماته لصالح مديلي اإلرناد الزراع

ب اريخ .2016/12/15-12

 الم ارك بدورة (المفاهيم البيئية) وال

نظم ها مديلي ال أهيل وال دريب

بال عاوح مع مديلي اإلرناد الزراع ب اريخ .2016/11/20

و ازرة الزراع

 الم ارك بال دريب ضمن دورة "تحديد االح ياج ال دريب -كودباس "CUDBAS-ال
أقام ها و ازرة الزراع واإلصالح الزراع
الوطن

لل دريب الزارع

ببنلاف مديلة ال أهيل وال دريب ضمن الملكز

الصبورة ،خال الف لة بين  24-20ت لين الثان

2016

اس ناداً للقلار .بلغ عدد م درب الدورة  19م درب تابعين للجهات المك لف لو ازرة الزراع ،
منهم  7مهندسين تابعين للهيئ العام للبحوث العملي الزراعي .

 دورة تدريبي بعنواح تحديد االحتياجات المائية وجدولة الري وتقنيات الري الحديثة المنفذة
قاع مديلي اإلرناد الزراع ب اريخ  2016/11/ 8-4وبلغ عدد الم دربين  15م درب

من هيئ البحوث واإلرناد المائ وال حو لللي الحديث.
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 دورة تدريبي

بعنواح مفاهيم الري الحديث واستخداماته لصالح مديلي اإلرناد الزراع

ب اريخ .2016/12/15-12

 الم ارك بدورة (المفاهيم البيئية) وال

نظم ها مديلي ال أهيل وال دريب

بال عاوح مع مديلي اإلرناد الزراع ب اريخ .2016/11/20

و ازرة الزراع

 الم ارك بال دريب ضمن دورة "تحديد االح ياج ال دريب -كودباس "CUDBAS-ال
أقام ها و ازرة الزراع واإلصالح الزراع

الوطن

لل دريب الزارع

ببنلاف مديلة ال أهيل وال دريب ضمن الملكز

الصبورة ،خال الف لة بين  24-20ت لين الثان

2016

اس ناداً للقلار اس ناداً للقلار رقم  /4946و.ال ،تاريخ  .2016/11/14بلغ عدد م درب

الدورة  19م درب تابعين للجهات المك لف لو ازرة الزراع  ،منهم  7مهندسين تابعين للهيئ
العام للبحوث العملي الزراعي .

مخرج :1مخطط كودباس (مصفوفة المهام)

نقاش حول ترتيب اإلمكانيات والمهام

 تنفيذ دورة تدريبي بعنواح "أساسيات استخدام برنامج  Surfer V 10وتطبيقاته في
األبحاث الزراعية" اس ناداً للقلار رقم  /1805م .ع .ال ،تاريخ  2016 /12/13وذلك
ضمن قاع ال دريب مديلي اإلرناد الزراع  ،مدتها خمس أيام خال الف لة بين
 22-18كانوح األو  .2016بلغ عدد الم دربين ثالث ع ل مهندساً ثالث منهم تابعين
لمديلي اإلرناد الزراع والبقي إلدارة بحوث الموارد الطبيعي

تطبيق عملي :رسم خطوط كنتور ضمن مساحة معيّنة

تطبيق عملي :تحويل االحداثيات القطبية إلى ديكارتية
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تطبيق عملي :طريقة رسم خطوط الكنتور يدويا

تطبيق عملي :طريقة رسم خطوط الكنتور يدويا

 الم ارك ب اريخ  2016/11/7بورن عمل ت اوري من أجل دعم قطاع اللي بال عاوح
من و ازرة الموارد المائي ومنظم األغذي والزارع لألمم الم حدةConsultation ( FAO-
ندق ال ام .تم

workshop for Supporting the Irrigation Sector

سوري  ،ومجاالت ال عاوح الفن

الورن اس علاض بلنامج الت FAO

مع المنظم ،

واالح ياجات واألوليات المقدم من قبل :خمس مديليات تابع للموارد المائي  ،ال لك

العام للدراسات المائي  ،الهيئ العام للبحوث العلمي الزراعي .GCSAR
 .4المشاريع المنفذة مع الجهات الدولية:

 .1دراس تأثيل معدالت مك لف من خام الزيوليـ السوري وحمأة الصلف الصح
الكواص الكصوبي لل لب الزراعي خفيف ال لكيب المي اني
 .2اس عما المياه غيل ال قليدي

على

وعلى إن اجي المحاصيل

ري المحاصيل العلفي (الالذقي  ،السلمي  ،الغاب

 .5النشر الداخلي والخارجي

ن ل بحث بعنواح ":تأثير مواعيد الرش الورقي بعنصري البورون والزنك في متوسط طول

الطرود ونسبة عقد الثمار لثالثة أصناف من التفاح "
م.وائل حداد
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مجل جامع دم

للعلوم الزراعي .

 .6اللجان العلمية واإلدارية وأعمال أخرى:
 .1االس ملار بالم ارك
المائي .

أعما لجن حلم المصادر المائي الصادرة عن و ازرة الموارد

 .2االس ملار بالم ارك باللجن الملكزي واللجاح الفلعي ال ابع لها لل ب
العلم

مجا المياه.

 .3االس ملار بالم ارك

أعما

لجن

دراس

الوطني للبحث

المواصف ين رقم 2008/2580

و 2008/2752الم علق بمياه الصلف الصح بال عاوح مع و ازرة الدول ل ؤوح البيئ

محطة معالجة السلمية

محطة معالجة دمشق

 .4الم ارك بوضع مق لح لمجاالت ال عاوح

المجا الزراع

مع جمهوري باكس اح

بناء على ك اب و ازرة الزارع واإلصالح الزراع رقم /1478ص ت  9ب اريخ
اإلسالمي
ً
 2016/11/13الم ضمن موا اة مديلي ال كطيط وال عاوح الدول بمق لحات إلعادة تفعيل
مذكلة ال فاهم مع الجانب الباكس ان بما ي ناسب مع الظلوف اللاهن والميزة النسبي للقطاع
الزراع

جمهوري الباكس اح.

 .5الم ارك بدورة (المفاهيم البيئي

وال

نظم ها مديلي ال أهيل وال دريب

بال عاوح مع مديلي اإلرناد الزراع ب اريخ .2016/11/20

و ازرة الزراع

 .6الم ارك باللجن العلمي الفلعي لدى إدارة بحوث الموارد الطبيعي .
 .7الم ارك بلجن لدراس واقع مصدات اللياح بمحط زاهد بملكز بحوث طلطوس
 .8الم ارك بلجن لدراس مصدات اللياح بموقع بحوث دبا بملكز بحوث الالذقي
 .9الم ارك بلجن ني لدراس واقع األنجار الحلاجي بملكز بحوث طلطوس
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الم ارك باللجن العلمي الفلعي لدى إدارة بحوث الموارد الطبيعي .

لجن لي عمل وطن لوضع السياسات والكطط بهدف إدارة األزم لحماي عناصل البيئ
اللئيسي (ماء ،هواء ،تلبه .
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