
                              الجمهورية العربية السورية
 وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي 

 الهيئة العامة لمبحوث العممية الزراعية  
 إدارة بحوث الموارد الطبيعية

 
 
  

 ( 9الرسالة االخبارية رقم ) 
 4112/  9/  30 – 7/ 1لمفترة 

manhalzo@yahoo.com 
 
 
 

 في هذا العدد : 
 االفتتاحية 
 النشاطات البحثية 
 عدد العينات المحممة وعدد التحاليل من األسمدة و التربة و النبات و المياه 
 برنامج نقل التكنولوجيا 

 المساحات المروية المحمولة لمري الحديث 
 اآلبار المرخصة وغير المرخصة 
  التدريب 
  الندوات والمؤتمرات و ورشات العمل 
 التقارير الفنية المنجزة 

 المشاريع المنفذة مع الجهات الدولية 
 المجان العممية واإلدارية وأعمال أخرى 

 الكتب المؤلفة 



 

 

1 
 

 الصرف الزراعي في ري المحاصيل العمفية في الغاب هاستعمال ميا. االفتتاحية:  1
في والنباتات الرعوية استعمال مياه الصرف الزراعي في ري المحاصيل العمفية المتحممة لممموحة بدأ تطبيق 

مع انطالق مشروع "توفير مصادر المياه العذبة من خالل إنتاج أعالف متحممة لممموحة في  5002عام  
وتم تنفيذ المشروع في المناطق اليامشية في إقميم غرب آسيا وشمال أفريقيا فرصة لزيادة دخل فقراء الريف 

ممم، فقد تم تنفيذ التجارب  060معدل ىطول مطري سنوي التي تتميز ب( ةمحافظة دير الزور )شرق سوري
عمى النباتات المدخمة والمحمية في مركز البحوث العممية الزراعية بدير الزور. نفذت التجارب ضمن 

فرات والخابور في قرى وبادية الصور مناطق المركز ثم تم نقميا إلى حقول الفالحين في كل من حوضي ال
أما    dS/m 7-2( م ومموحة المياه 00-50مويمح والحريجي التي تعتمد عمى مياه اآلبار متوسطة العمق )

تال ىذا والتربة رممية خفيفة.  dS/m 00 -9تتراوح مموحة المياه بين  منطقة رويشد فآبارىا أقل عمقاً 
سيا وشمال آهرة التغير المناخي في البيئات الهامشية لمنطقة غرب التكّيف مع ظا"المشروع مشروع 

 "فريقيا من خالل التنويع المستدام لممحاصيل والماشيةإ

و نتيجة الظروف التي تعاني منيا البالد فقد قمنا بنقل مشروع التكيف مع التغيرات المناخية إلى منطقة 
الغاب حيث تم زراعة بعض المحاصيل العمفية و التي تروى بمياه الصرف الزراعي في الغاب و ىي الذرة 

 البيضاء و الدخن المؤلؤي و السيسبان

 
 

ت التدريبية و األيام الحقمية لمفنيين و الفالحين عمى زراعة ىذه كما تم اقامة العديد من الدورا
 :المحاصيل
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ُدرست تغذية الماشية )أبقار، جاموس، ماعز، أغنام( عمى المحاصيل العمفية التي زرعت في منطقة  و
، حيث لوحظ استساغة جيدة ليذه 5002الغاب )سيسبان، دخن لؤلؤي، ذرة بيضاء( في موسم 

 المحاصيل من قبل ىذه الماشية.
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 النشاطات البحثية:. 4
 وتقانات الري:قسم بحوث االحتياجات المائية . 1.4

 -%01-%111اإلجهاد المائي ألشجار الكرمة )قيد اإلثمار المميء( باستخدام المعامالت بحث 
عمى  %000المعاممة تفوقت حيث  :% من االستهالك المائي في محطة المختارية بحمص01

ليذه بمغ إنتاج الثمار ، % بداللة إحصائية2% و 0%، وذلك عمى مستوى الدقة 60و  %80المعاممة 
نتاج الثمار 80طن/ىـ لممعاممة  068522طن/ىـ و إنتاج الثمار  078826المعاممة   008762%، وا 

/ىـ 0م 2520%، و 000/ىـ لممعاممة 0م 6290كما بمغ االستيالك الصافي  %60طن/ىـ لممعاممة 
% لممعاممة 60% وبمغ مجموع الزيادة في مياه الري  60/ىـ لممعاممة0م 2005%، و80لممعاممة
% من مياه 00% حيث يتم توفير 80ينصح بالري حسب المعاممة . % 80% لممعاممة 00%، و000

 %.60% و 000% وتعطي إنتاج جيد بالمقارنة مع المعاممة 000الري، بالمقارنة مع المعاممة 
 

لحمضيات ) مجموعة هجائن اليوسفي ( باستخدام     تقدير االحتياج المائي ونظام الري  عمى أشجار ا
المرشات الموضعية ( وطريقة الري السطحي )الحمقات (  –البابمر  –طرق الري الموضعي ) التنقيط 

% 2% و 0بالتحميل اإلحصائي عند حدي الثقة تبين وجود فارق معنوي   : في محطة زاهد بطرطوس
ابمر والرذاذ والري السطحي ولوحظ وجود فارق معنوي عند حد بين طريقة الري بالتنقيط وطرق الري بالب

% بين 2% و 0% بين طريقة الري بالبابمر والرذاذ ولوحظ وجود فارق معنوي  عند حدي الثقة  2الثقة 
% بين طريقة 2% و 0طريقة الري بالبابمر و الري السطحي وكذلك يوجد فارق معنوي عند حدي الثقة 

  7200طحي وبمغ االستيالك المائي الصافي لممعاممة المتفوقة الري بالتنقيط  الري بالرذاذ والري الس
مرحمة السكون النسبي وبداية سريان  :/ىـ موزًعا حسب األطوار الفينولوجية عمى الشكل التالي0م

/ىـ ومرحمة نمو  0م 560/ىـ و مرحمة نمو الطرود واإلزىار والعقد  0م 26العصارة وانتفاخ البراعم   
 788/ىـ ومرحمة النضج الفيزيولوجي ونياية الطور والقطاف   0م 6006رود و ازدياد حجم الثمار  الط
/شجرة و الزيادة في المردود عمى كغ00082 طن/ىـ  أو  2085/ىـ كما بمغ اإلنتاج من الثمار  0م

ر في مياه ونسبة التوفي 0كغ / م 280كما بمغ معدل استخدام مياه الري الكمية  ( %  6782الشاىد ) 
 ( %. 5789الري  ) 
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 قسم بحوث إدارة الموارد المائية السطحية:. 4.4
نتاج أشجار التفاح في السويداء: أظيرت النتائج أن المعطيات  تأثير تقانات حصاد المياه عمى نمو وا 

الطبوغرافية والمناخية ىي األساس في تصميم ودراسة أنظمة الحصاد المائي بمختمف أنواعيا كما 
تمعب التربة ونوع الزراعة ومساحة المساقط المائية الدور األكبر في تحديد كميات الجريان السطحي 

 الحتياج المائي المطموب. التي يمكن توفيرىا كمورد إضافي إلى المزروعات لتامين ا
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تمت دراسة  مين المياه وضبط االنجراف في المنطقة الساحمية:أتأثير السدات الجبمية عمى ت
طبوغرافية بمقياس   من مخططات  السدات  صممت عمييا  الخصائص الييدروغرافية لممساقط التي

كما تم إيجاد معامل الجريان السطحي التقريبي لكل مسقط والواردات السنوية حسب  20000: 0
/ نجاح معظم السدات  5000 – 5009معدالت األمطار لعشر سنوات ولوحظ خالل فترة الدراسة / 

 و ذلك من خالل: في تخزين الكميات المطموبة حسب الدراسة
 الجبمية عمى تخزين الكميات المطموبة وكون اغمب السدات عمييا مجاري ينابيع  عممت السدات

 صغيرة فقد احتفظت بالمياه طيمة فترة العام.

  منزل ضخ بفرق الميل الطبوغرافي سواء لمشرب أو  252استفاد من مياه التخزين أكثر من
  .لالستخدامات المختمفة

  ف أنواع األشجار كما وردت في جداول ىكتار من مختم 700تقديم ري تكميمي لحوالي
 التصنيف.

  22إلى  50بالنسبة النجراف التربة الزراعية تم خفض نسبة االنجراف عمى المسيالت بين  %
 كنتيجة أولية.

 
 : قسم بحوث الحراج. 2.4

نم حصر األنواع بالمنطقة وتبين أن البطم األطمسي  : في السويداء في مجال استثمار النباتات الزيتية
وبشكل أشجار -سميم-تل قميب-الكفر–عتيل -من أىميا كونو ينتشر بشكل طبيعي في مواقع القنوات

 .مبعثره في منطقة المجاة ونوع أخر مد خل ىو اليوىوبا المزروع في قرية عرى
 

 قسم بحوث المعمومات الجغرافية واالستشعار عن بعد:. 2.4
بحث إعداد خارطة الحزام البيئي لمزيتون في سوريا وتحديد مناطق انتشاره واألصناف المالئمة لكل 

 :حيث تم تقسيم العمل إلى ثالث مراحل منطقة:
و  جمع البيانات والخرائط المتوفرة والتي ستستخدم كأساس إلعداد الخارطة النيائية :ولىاأل المرحمة 

 .النتشار الزيتون في سورية إعداد خارطة أولية لموضع الحالي
وبناء عميو تم إعداد استمارة المعمومات المطموبة لزوم الخارطة ومراسمة شعب الزيتون في المحافظات 

 لمحصول عمى المعمومات وفق النموذج:
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: إعداد خارطة العوامل البيئية والمناطق المناسبة النتشار الزيتون حيث تم إعداد مرحمة ثانية

 العوامل المناخية لموصول إلى الخارطة النيائية استمارة

 : طمب البيانات المناخية التالية من مديرية صندوق الجفاف والكوارث الطبيعيةمرحمة ثالثة

 
بحث إعداد خارطة الحزام البيئي لمتفاحيات والكرمة في محافظة السويداء وتحديد مناطق انتشاره 

إلعداد الخارطة النيائية سيتم جمع بيانات ومعمومات مناخية  واألصناف المالئمة لكل منطقة:
ومعمومات تربة ولكن سيتم في المرحمة األولى إعداد خارطة انتشار لمتفاحيات والكرمة وذلك حسب 

 الصنف.
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 تم تأمين بيانات عن انتشار التفاحيات في محافظة السويداء عمى مستوى القرى كالتالي:
ريبية لمحقول/ عدد أشجار التفاحيات المزروعة/ األنواع المحمل عمييا التفاح/ اسم القرية / المواقع التق

 GISمن خالل البيانات التي تم جمعيا تم ممئ ىذه البيانات عن طريق نظام الـ األنواع المحممة، 
نشاء قاعدة بيانات جغرافية مكانية   ((Geodatabaseوا 

تبين توزع  خرائط بإنتاجالتعاون مع مديرية مشروع تطوير الثروة الحيوانية قام القسم  خالل و من
حسب المناطق االدارية وأعداد األغنام واألبقار في محافظة السويداء  األغنام و األبقار في سورية

زع مراكز بيع األعالف عمى المحافظات وتو كذلك توزع المراكز البيطرية و و  5000حسب القرى لعام 
 مشروع تطوير الثروة الحيوانية عمى المحافظات. ىقر 
 

 
 

 
 

 قسم بحوث خصوبة التربة:. 2.4
تأثير مستويات مختمفة من السماد االزوتي ومواعيد أضافتها عمى إنتاجية محصول اليانسون ضمن 

اآلزوتي :  تم الحصول عمى أفضل إنتاج لمحصول اليانسون عند إضافة السماد ظروف منطقة الغاب
حيث تفوق ىذا المعدل بشكل معنوي عمى المعدلين  ھكغ/0602.6وبإنتاجية قدرىا   ھكغ/ 80بمعدل 

كان أفضل و قد . ھكغ/ 050في حين لم يالحظ وجود فرق معنوي بينو وبين المعدل  ھ/N( كغ0-20)
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قبل الزراعة والنصف  موعد إلضافة السماد االزوتي ىو الموعد األول )نصف كمية السماد األزوتي
حيث تفوق معنويًا عمى الموعد الثاني )كامل كمية  ھكغ/ 025987وبإنتاجية قدرىا  الثاني بعد التفريد (

 السماد األزوتي بعد التفريد(.
 
 :في مخابر اإلدارة و مراكز المحافظات عدد العينات المحممة وعدد التحاليل. 2
 

 المركزية ومراكز البحوثاإلدارة  اإلدارة المركزية البيان
 األسمدة
 

 270 268 عدد العينات
 5805 5807 عدد التحاليل

 المياه
 

 02 0 عدد العينات
 85 0 عدد التحاليل

 التربة
 

 0008 0 عدد العينات
 7080 0 عدد التحاليل

 النبات
 

 058 06 عدد العينات
 700 80 عدد التحاليل

 0820 282 عدد العينات المجموع
 00802 5897 عدد التحاليل

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

 : الزراعيين
  حول رفع إنتاجية الزيتون  9/9/5002ع بتاريخ ر يوم حقمي إرشادي في محافظة درعا بإز تنفيذ

الري في حقول الزيتون وبمغ عدد الحضور  وذلك ضمن نشاطات مشروع تطوير ونشر إدارة
 شخصا من ميندسي اإلرشاد والفالحين الميتمين بزراعة الزيتون في المحافظة. 20حوالي 

  أيام حقمية عن استخدام مياه الصرف الزراعي في ري المحاصيل العمفية السيسبان و الدخن
 .52/9/5002 ، 00/8/5002المؤلؤي في الغاب. 

 50/8/5002. طرطوس  -الزراعة ام مياه الصرف الزراعي في حقمي عن استخد يوم. 
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 المساحات المروية المحمولة لمري الحديث /هكتار/:. 2
 المجموع سطحي مطور رذاذ تنقيط 

 11201 1 292 9000 محافظة طرطوس
 129  49 141 محافظة القنيطرة
 12  2 11 محافظة حماه

 
 :اآلبار المرخصة وغير المرخصة. 0

 المجموع غير مرخصة مرخصة 
  0209 208 محافظة الالذقية

 02820 6050 9700 طرطوسمحافظة 
 0006 502 780 محافظة القنيطرة
 00750 7009 6200 محافظة حماه
 00002 02658 02677 محافظة حمص

 
 التدريب:. 7

  دورة تدريبية في مجال استعمال مياه الصرف الزراعي في ري المحاصيل العمفية المتحممة
 في مركز البحوث العممية في سيل الغاب بحماة. 8/5002/ 02-00لمفترة من لممموحة 

  دورة تدريبية لميندسين اإلرشاد الزراعي بعنوان: التقنيات الحديثة المطبقة لرفع إنتاجية أشجار
 في مركز البحوث الالذقية. 5/00/5002-58/9الفترة ما بين الزيتون في 

  في مركز  02/8/5002-00دورة تدريبية في مجال "مراقبة ومكافحة انجراف التربة المائي" من
 .بحوث الالذقية

  "المشاركة في الدورة التدريبية المقامة في مقر الييئة بعنوان "الزراعة العضوية. 

 دارة مكتبة الكترونية المشاركة في الدورة التدريب ية المقامة في مقر الييئة بعنوان " أنشاء وا 
 .لمبحوث العممية الزراعية" 

  دورة تدريبية في مجال استعمال المحاصيل العمفية المروية بمياه الصرف الزراعي في تغذية
 .5002 /9/ 50الغاب في الماشية 
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 الندوات والمؤتمرات وورشات العمل: . 0

 عمل في وزارة الدولة لشؤون البيئة بعنوان )انعكاسات األزمة عمى تدىور  المشاركة بورشة
 50/8/5002-08الترب في سورية واالستراتيجيات المقترحة لمعالجتيا( بتاريخ 

  المشاركة بورشة عمل تقنيةGIS   في وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي مع مشروع تطوير
 الثروة الحيوانية.

 وزارة الدولة لشؤون البيئة بعنوان )انعكاسات األزمة عمى تدىور  المشاركة بورشة عمل في
 . 50/8/5002-08الترب في سورية واالستراتيجيات المقترحة لمعالجتيا( بتاريخ 

 

 التقارير الفنية المنجزة:. 9
 .دراسة أثر إضافة عنصر الكالسيوم عمى أشجار التفاح ونوعية الثمار بالقنيطرة 

  في سورياتقرير عن حالة التصحر. 

 

 المشاريع المنفذة مع الجهات الدولية:. 11

  اتفاقية تعاون بين مشروع التنمية الريفية في المنطقة الشمالية الشرقية والييئة ضمن إطار تنفيذ
 أنشطة مشروع التنمية الريفية في المنطقة الشمالية الشرقية. 

 لمنطقة غرب آسيا وشمال  مشروع التكيف مع ظاىرة التغير المناخي في البيئات اليامشية
 أفريقيا من خالل التنويع المستدام لممحاصيل والماشية.

 .دارة الري في حقول الزيتون  تطوير وا 

  مشروع تحسين سبل المعيشة والمياهWLI بالتعاون مع ايكاردا. 

   اتفاقية البرنامج البحثي النظمة االنتاج الزراعي المتكامل في المناطق الجافةPPA  بالتعاون
 .مع ايكاردا

 
 المجان العممية واإلدارية وأعمال أخرى:. 11

 معية بالجميورية العربية السوريةالمشاركة بالمجنة العممية لدراسة األنواع الرحيقية والط. 

 ضمن مشروع تطوير قطاع  50/5/5002تاريخ  50أعمال المجنة الخاصة بالقرار رقم  ابعةمت
 زراعة الزيتون في سورية من خالل تحسين نوعية المنتج وخفض تكاليف إنتاجو.

  إعداد معجم لممصطمحات اإلنكميزية العممية الخاصة بالموارد الطبيعية.لجنة 
 مائية الصادرة عن وزارة الموارد المائيةاالستمرار بالمشاركة في لجنة حرم المصادر ال. 

  المشاركة بمجنة تحديد احتياج القطر من األسمدة. 

  المشاركة بالبرامج اإلرشادية المنفذة في مديرية اإلرشاد الزراعي. 
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  الخاصة بمحطة بحوث  02/8/5000/ م ع أ تاريخ  989المشاركة بمجنة القرار رقم
 ستخيرس.

  ،المشاركة في المجنة العممية لمؤتمر دور المؤسسات العممية والبحثية في إعادة اإلعمار
 .09/09/5002تاريخ  062المشكمة بالقرار رقم 

  المشاركة في لجنة مراجعة وتدقيق وتصحيح مواصفة مياه الشرب ومراجعة وتدقيق مواصفة
 قرينة جودة المياه لممسطحات والمجاري المائية. 

 
 تب المؤلفة:الك. 14

 الزعبي محمد منيل، عمر جزدان، أحمد مجر، ناصر حبوب، محمد حقون، ىاال درويش 
ة لمبحوث العممية . استعمال مياه الصرف الصحي المعالجة في الزراعة. الييئة العام5002

 .الزراعية، دمشق

 انتاج األعالف في الظروف الممحية السورية .5002 أرسالن أويديس ، محمد منيل الزعبي. 
 الييئة العامة لمبحوث العممية الزراعية، دمشق. 

 المحاصيل العمفية المتحممة  .5002 أرسالن أويديس ، رياض الشاىر ،محمد منيل الزعبي
 الييئة العامة لمبحوث العممية الزراعية، دمشق.  .لممموحة

 
 
 
 


