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 أهم نتائج ونشاطات مشروع تعزيز األمن الغذائي في سورية

 0202 - 0202لممرحمة األولى 

 تعزيز األمن الغذائي في الوطن العربي إلى: مشروعالهدف 

 ونشرىا وتطبيق الحزمة  المعتمدة زيادة إنتاج محصول القمح من خالل استخدام األصناف
 لمصادر المياه. األمثلالخاصة بزراعة القمح واالستخدام  الفنية

 .تأسيس شراكات فعالة في بحوث القمح بين بمدان المشروع 

 في مختمف من خالل تدريب باحثين شباب  الزراعية الوطنيةالبحوث قدرات مؤسسات ز تعزي
 .المجاالت الزراعية

  لمشروعتنفيذ اموقع 

ثالثة الزراعي بحمب باستبيان لاإلرشاد و  مركز بحوث حمبو  قامت لجنة تضم باحثين من ايكاردا
 منطقة الباب  ختيرتا  بعد تحميل نتائج المواقع . األتاربو  الزربةو  البابفي محافظة حمب مواقع 

  أساليبوجود عدة و  ) استقرار أولى وثانية وثالثة( الزراعيةالبيئات تنوع  أىمياألسباب عديدة 

) شبكة ري حكومية  مصادر الريوفرة ى باإلضافة إل ) الرذاذ، التنقيط والري بالراحة( الري
 .إذ يقدر بعشرة آالف من المزارعينوالعدد الكبير اآلبار( 
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 في الباب  الظروف المناخية

بانخفاض اليطول  10-2011موسم  تميز وقد. عام حول معدالتيا كانت درجات الحرارة بشكل
ممم(  307و )حول معدلاليطول بينما كان  ،الحبية أثر سمبًا في الغمة( مما ممم 175المطري )

، وكان متوسطا 12-2013موسم في ممم(  423)وتجاوز المعدل  11-2012موسم في 
 .2014ممم( في موسم 278)

 

 

 

 0202-02المرحمة األولى نتائج المشروع خالل و  خطة

 عتمدةنشر األصناف الم تجارب: أولا 

الخاصة  الفنيةىدفت تجارب النشر إلى زيادة غمة محصول القمح من خالل تطبيق الحزمة 
 الصنف المالئمو  معدل البذار المناسبو  الحافظة )موعد الزراعةو  المرويةو  البعميةبالزراعة 

. وقد المبيدات العشبية واإلدارة المتكاممة آلفات محصول القمح(و  األسمدة وفق تحميل التربةو 
يادة اإلقبال عمى األصناف المحسنة وتبنييا وتزايد عدد حقول المشروع المنفذة عند ز  لوحظ

وذلك نتيجة لمثقة ربعة عمى الترتيب، األالمواسم ( خالل 146، 105، 87، 13) المزارعين
 .المتبادلة بين المزارعين من جية والباحثين والمرشدين من جية أخرى
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 لزراعة البعميةا

 ,8.7 ,23.7ألصناف القمح الطري عمى حقل المزارع الشاىد بنسبة ) تفوقت حقول المشروع 
( لممواسم األربعة 26.7 ,17 ,9.02 ,20.1( وكذلك ألصناف القمح القاسي بنسبة )34 ,10.9

 (.1)الجدول عمى الترتيب  

 مزراعة البعمية خالل المرحمة األولىلالغمة الحبية : 1الجدول 

معدل  لألصناف الطرية طن/ه  لألصناف القاسية طن/ه
اليطول 

 )ممم(

 الموسم الزراعي
 المشروع الشاىد الزيادة المشروع الشاىد الزيادة
7.62 067.0 063.0 3. 06.7. 06... 02. 00-7000 

02 0697. 76309 0069 76702 76.22 30267 00-7007 

9607 76370 76..0 262 76.00 762.0 .73 07-7003 

7060 02.2 069.0 7362 06222 060.0 722 03-700. 

 المتوسط 30062 ..062 .06.0 0.63 3..06 .0630 0.62

 

 الزراعة المروية

تفوقت حقول  ،الرذاذ في تجارب المشروع كنظام ري حديثباستخدم الري التكميمي بالتنقيط أو 
( 4.76، 3.9، 13.1، 25.4المشروع ألصناف القمح الطري عمى حقل المزارع الشاىد بنسبة )

( لممواسم األربعة عمى الترتيب  9.5، 8.22، 6.13، 3.5وكذلك ألصناف القمح القاسي بنسبة )
كان متوسط الغمة الحبية لألصناف القاسية أعمى من تمك لألصناف الطرية، حيث (.2)الجدول 

 %.11وصمت نسبة الزيادة إلى 
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 خالل المرحمة األولى المرويةمزراعة لالغمة الحبية : 2الجدول 

عدد  لألصناف الطرية طن/ه  لألصناف القاسية طن/ه
 الريات

 الموسم الزراعي
 المشروع الشاهد الزيادة المشروع الشاهد الزيادة
36.0 .6.2. .6222 7.6.0 .60.3 .6.33 . 00-7000 

.603 .6720 .6.90 03600 .6... .67.7 . 00-7007 

2677 .6200 .6730 3690 36900 .60.0 . 07-7003 

96.0 3.829 4.233 .62. 3000 360.0 . 03-700. 

 المتوســـــــط .627. 4.099 0363 5.485 .607. 6.58

 

 الحافظة )بدون فالحة(الزراعة 

في األصناف  والتي بمغت المطري، لميطولتبعًا  تذبذب الغمة من موسم آلخر إلى نتائجال أشارت
ألربعة عمى المواسم طن/ه خالل ا 1.402وطن/ىـ  2.900و 3.012و 0.825الطرية 
عمى الترتيب.  طن/ىـ لمموسمين األول والثاني 2.45و 0.461وفي األصناف القاسية  الترتيب،

 13.6و 23.6)بنسبة ألصناف الطرية في الزراعة الحافظة عمى التقميدية اتفوقت غمة 
ألصناف القاسية في اتفوقت غمة و ة عمى الترتيب. ربعالمواسم األ ( خالل31و %13.8و

 . ين%( خالل الموسمين األول16.7و 40.6الزراعة الحافظة عمى التقميدية )
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 خالل المرحمة األولى طن / ىـ  مزراعة الحافظة والتقميديةل: الغمة الحبية 3 الجدول

 معدل ألصناف الطريةا ألصناف القاسية ا 
اليطول 

 )ممم(

 الموسم الزراعي
 المشروع الشاىد الزيادة المشروع الشاىد الزيادة
6.04 .02.6 .0640 2.04 .04.. .0820 0.0 0.-2.00 

040. 20.6. 2060. 0.04 204.2 .0.02 ...02 00-2.02 

- - - 0.08 200.. 209.. 62. 02-2.0. 

- - - .0 .09. 006.2 2.8 0.-2.06 

 

 توزيع البذار المجاني: -ثانياا 

لمزراعة المروية والبعمية وبمغ عدد  لمزارعينصناف القمح المعتمدة عمى األ مجاني بذار وزع
كغ/ىـ لمزراعة  125بمعدل  ( لممواسم األول والثاني والثالث عمى الترتيب47، 30، 15الحقول ) 

بغية معرفة مدى قناعة  .كغ/ىـ لمزراعة المروية 200 ثانية والستقرار االالبعمية في منطقة 
المزارع بالبذار المحسن، وذلك من خالل معرفة تصرف المزارع بالبذار، إما باالحتفاظ بو أو 
إكثاره وزراعتو في الموسم التالي، أو توزيعيو لمجيران أو استخدامو لمطعام مثل البرغل أو الفريكة 

 أو بيعو في األسواق لالستفادة من فروق االسعار.

 



6 
 

 التجارب التطبيقية: –ثالثاا 

حبية بغمة  1–تفوق الصنف دوماتجارب القمح البعمية المنفذة في منطقة المشروع نتائج ت أظير 
( خالل موسم 2.640) 3-( والصنف دوما2.227) 5-الصنف شام ـ عمى(طن/ه 2.880)

، 2.449األصناف الطرية ) بين الغمة الحبية فيفروق معنوية  يالحظ، في حين لم 2012 -11
( عمى الترتيب. كما بينت النتائج 4، دوما2، دوما6( طن/ىـ لألصناف )شام2.357، 2.935

 2011عدم وجود فروق معنوية بالغمة الحبية بين الزراعة الحافظة والزراعة التقميدية لمموسمين 
فظة عمى الزراعة ، وتفوقت الزراعة الحا6-والطري شام 1-صنفين القاسي دومابين ال 2012و

 التقميدية بالربح الصافي نتيجة انخفاض التكاليف الزراعية لمزراعة الحافظة. 

 مدارس المزارعين:  –رابعاا 

أسموب ارشادي جديد يجمع بين الباحث والمرشد والمزارع طوال فترة نمو المحصول؛ بيدف 
 ما بعد ة األسمدة وحتىتطبيق الحزمة الفنية الخاصة بالقمح بدءًا من تحضير التربة واضاف

الحافظة لمقمح باعتباره نظامًا متممًا أو بدياًل  إلى التعريف بنظام الزراعةباإلضافة الحصاد، 
 .امزارع 141خالل المرحمة األولى ثمانية بمشاركة  لمزراعة التقميدية. بمغ عدد المدارس المنفذة 

 

  

 الدراسات القتصادية والجتماعية –خامساا 

مزارعًا في الموسم األول  139المشروع: أجري مسح أولي في منطقة المشروع شمل  منطقة -1
وجود تنوع كبير بين مزارعًا. تبين من خالل المسح  124شمل  2013وآخر في الموسم  2011
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غير  8القرى من حيث المساحات واألصناف والدورات الزراعية واستخدام المزارعين الصنف شام 
% عمى الري. يستخدم 58عمى األمطار و  من المزارعين% 42فة. يعتمد المالئم لمظروف الجا

. المزارعين يعتقدون أن الوقود واألسمدة مرتفعة الثمن مما ينعكس المزارعون طرق ري مختمفة
 سمبًا عمى تكاليف الزراعة.

نة تجارب المشروع: تم دراسة الجدوى االقتصادية لمتجارب المنفذة في منطقة المشروع لمقار  -2
لمربح الصافي. كان معدل الربح الصافي لتجارب المشروع أعمى مقارنة بالحقل الشاىد وذلك 

 ( ل. س عمى الترتيب.12786.8، 17969، 8908.3لمزراعة البعمية والمروية والحافظة )

 

 

 اإلدارة المتكاممة آلفات القمح في المشروع –سادساا 

األصفر وحشرة السونة، ولم تجر أية  تمت مراقبة األمراض والحشرات خاصة مرض الصدأ
 مكافحة ليما لعدم تجاوزىما العتبة االقتصادية.
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 النشاطات اإلعالمية -سابعا

 تنمية القدرات البشرية: –اا ثامن

دورة  تدريبية )أسبوع واحد لكل دورة( وقد بمغ عدد المستفيدين من ىذه  21التدريب الداخمي: أقيم 
 . اً مشارك 290الدورات 

  

أوفد إلى المركز الدولي لمبحوث الزراعية في المناطق الجافة )ايكاردا( أربعة التدريب الخارجي: 
 متدربين بدورات تخصصية مدتيا ستة شيور لكل دورة.

   

شممت الري بالتنقيط والزراعة الحافظة  األيام الحقمية: نفذت ثمانية أيام حقمية في المشروع
 باحث وفني ومزارع. 258بمشاركة  ومكافحة اليالوك
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 عممية بالتعاون مع جامعة حمب وايكاردا واالرشاد الزراعي ندوات 10الندوات العممية: أقيمت 
 . اً مشارك 827بمغ عدد المشاركين من األخوة المزارعين والفنيين الزراعين و 

 

بيدف  ورشة عمل محمية: نفذت ورشة عمل لممزارعين المشاركين في المشروع في منطقة الباب
وبمغ عدد المشاركين بيذه الورشة  االطالع عمى أفضل الحقول البعمية والمروية والزراعة الحافظة

 .امشارك 38
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البمدان المشاركة في المشروع لممشاركة في ورشة المزارعين في تمت دعوة ورشة عمل إقميمية: 
بادل المعمومات بين ت. ىدفت الورشة إلى 2012العمل في جميورية مصر العربية خالل نيسان 

اطالع المشاركين عمى التجربة المصرية في مجال المشروع وسبل اإلفادة المزارعين إضافة إلى 
 منيا.

 

ايكاردا، وأكساد، ومن الباحثين الشباب  زائرًا من45بمغ عدد الزائرين الزيارات العممية لممشروع: 
 الوطن العربي.  في
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أفضل المزارعين: وزعت شيادات تقدير لممرشدين الزراعيين وجوائز عينية لممزارعين تكريم 
 المتفوقين بالزراعة البعمية والمروية والحافظة وذلك لكل موسم زراعي.

 
 

النشاطات االعالمية: وزعت العديد من المطويات عمى األخوة المزارعين في مختمف نشاطات 
 المشروع.

 

 

 

 

 

 

 
 


