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 تقديم

البحث العلمً  وإغناءتطوٌر  علىالهٌئة العامة للبحوث العلمٌة الزراعٌة  تعمل 

وان أهمٌة البحث العلمً . فً بناء االقتصاد الوطنً أساسٌة الزراعً باعتباره ركٌزة

الزراعً تكمن فً استخدام األسالٌب الفنٌة الحدٌثة فً اإلنتاج والقٌام ببحوث زراعٌة ذات 

تساهم فً تحسٌن نوعٌة المنتجات والمحافظة على الموارد وتخفض  ،نوعٌة عالٌة وتطبٌقٌة

فً موجات الجفاف المتكررة وتفتت متمثلة ال . وعلى الرغم من الصعوباتالتكالٌف

أسعار مستلزمات اإلنتاج الزراعً ، ضعف التسوٌق الزراعً، ارتفاع الحٌازات الزراعٌة

فإن جهوداً كبٌرة تبذل من قبل م فً خفض اإلنتاج بشكل ملحوظ، هالتً تسوغٌرها، و

العامل فً الهٌئة العامة للبحوث العلمٌة الزراعٌة لالرتقاء  الباحثٌن والفنٌٌن وجمٌع الكادر

برامج  بمستوى البحث العلمً، مما ٌساهم فً تطوٌر القطاع الزراعً، من خالل

استنباط أصناف جدٌدة من مختلف المحاصٌل الزراعٌة تتٌح واستراتٌجٌات تعمل على 

واالهتمام  ،ق المحلٌة أو للتصدٌرزٌادة اإلنتاجٌة لتأمٌن الطلب المتزاٌد علٌها سواًء للسو

والتً لها مٌزة نسبٌة والبحث عن  ،بالمحاصٌل الزراعٌة المالئمة للظروف المناخٌة البٌئٌة

إضافة لالهتمام بالمحاصٌل ذات االحتٌاج المائً  ،محاصٌل جدٌدة تالئم البٌئة السورٌة

الت اإلنتاج وتحسٌن القلٌل وخفض تكالٌف اإلنتاج وتحسٌن تقاناته وترشٌد استخدام مدخ

والتركٌز على بحوث اإلنتاج الحٌوانً واالهتمام ببحوث التقانة ، نوعٌة المنتجات الزراعٌة

ونشرها فً حقول المزارعٌن والمربٌن، مما  لهندسة الوراثٌة وتطبٌق نتائجهاالحٌوٌة وا

 ٌسهم فً خفض التكالٌف، وزٌادة دخل المزارع، وتحسٌن مستوى معٌشته، وتوفٌر سبل

 العربً السوري. وبالتالً تحقٌق التنمٌة الشاملة فً القطر العٌش ،

 
 المدير العام                                                            
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 :مقدمةأكالن:  
تعتبر التنمية الزراعية الجزء األىـ مف عممية التنمية المستدامة في سكريا كغايتيا اإلنساف حاضران  

كمستقببلن كاىـ كاجبات ىذه التنمية أف تضمف نمكان زراعيان يتكازف مع ضغط النمك السكاني كالمتطمبات 
المتزايدة كتتميز سكرية بتنكع البيئات الزراعية المبلئمة لمختمؼ أنكاع الزراعات المنتشرة في حكض البحر 

بما يمبي حاجة  تي كالحيكانياألبيض المتكسط إضافة إلى التنكع في اإلنتاج الزراعي بشقيو النبا
 االستيبلؾ المحمي كالتصنيع كالتصدير.

تسعى الحككمة في سكرية إلى تحسيف كفاءة استخداـ المكارد الزراعية مف خبلؿ تقديـ الخدمات ك 
التعميـ  -اإلرشاد  –مشاريع التنمية الريفية  –استصبلح األراضي  -المساعدة )البحكث العممية الزراعية 

تكفير الغراس المثمرة كالحراجية ......( كاالستثمارات الحككمية كتحسيف ظركؼ  -كالتدريبالتأىيؿ  –
اإلنتاج كاالستثمار الزراعي بشقيو النباتي كالحيكاني بما يتناسب مع أىداؼ التنمية المستدامة في القطر 

كطنية ، كتشغيؿ اليد في تحقيؽ القدر الكاؼ مف الغذاء الذم يمبي متطمبات األمف الغذائي كالصناعات ال
العاممة، كتحقيؽ فائضان لمتصدير. كلكف في نفس الكقت تكجد ىناؾ تحديات تكاجو تطكر القطاع الزراعي 

 كالتي تتطمب المزيد مف تطبيقات البحث العممي كمف خبلؿ التعاكف مع الكزارات األخرل ذات العبلقة.

كتعرض بعض أجزاء األراضي لفقداف  ال تزاؿ المكارد األرضية تعاني مف الكثير مف التحديات
الخصكبة كالتممح كالتمكث كالتدىكر نتيجة الظركؼ المناخية الطبيعية مف جفاؼ كقمة اليطكالت المطرية 
إضافة إلى العامؿ البشرم كعمميات التكثيؼ الزراعي كعدـ االلتزاـ بالدكرات الزراعية المناسبة كبالتالي 

ة استصبلح ىذه األراضي كتأىيميا ك تفتت الحيازات الزراعية إلى انخفاض اإلنتاجية، مما يتطمب إعاد
 حدكد تعيؽ االستثمار كالمكننة كعدـ اتخاذ خطكات جادة لمحد مف ىذه الظاىرة.

كبغية المحافظة عمى المكارد المائية كالتقميؿ مف العجز المائي يجب التركيز عمى استخداـ تقانات 
استنباط األصناؼ المقاكمة لمجفاؼ كاألقؿ استخدامان لممياه كاالعتماد الرم الحديث كتقانات حصاد المياه ك 

 راعية ذات االستيبلؾ األقؿ لمماء.عمى الدكرات الز 

تحتؿ  تنمية القطاع الزراعي أىمية كبيرة في أكلكيات التنمية االقتصادية كاالجتماعية في سكرية. 
األخيرة لتحقيؽ األمف الغذائي كالحد مف اتساع  كازدادت أىمية تنمية االستثمارات الزراعية في السنكات

الفجكة الغذائية بيف العرض كالطمب كتعكيض النقص في المكارد النفطية. حيث كاف اىتماـ الحككمة 
مكجيا لزيادة االستثمارات الزراعية التي مف شأنيا دعـ البنية التحتية الزراعية مف خبلؿ إقامة السدكد 

قامة الطرقات الزراعية ...ال،، كدعـ كشبكات الرم العامة كاستصبل ح األراضي كدعـ البحث العممي كا 
 مار الزراعي لكافة القطاعات.االستث
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 :اإلستراتيجيـات العامة لمزراعـة في سورياثانيًا: 

 :تتمثؿ األىداؼ العامة لقطاع الزراعة في

 .ئية الحياتيةتحقيؽ األمف الغذائي كتكفير حاجة االستيبلؾ الكطني مف السمع الغذا -1 

كاالستثمار االقتصادم المرشد ليا، ( أرض، مياه، غابات، مراعي) استدامة المكارد الطبيعية  -2
 كالمحافظة عمييا مف التدىكر كاالستنزاؼ كالتمكث.

 تسكيؽ المنتجات الزراعية.  -3

 تكسيع دكر النظاـ المصرفي في التمكيؿ كالتأميف كالضماف الزراعي.  -4

لفقر بتنمية ريفية شاممة تساىـ في تحسيف دخكؿ المنتجيف كتكامؿ سياسات التنمية مع الحد مف ا -5
 القطاعات األخرل.

 مف البحث الزراعيكمياميا بتطكير  العامة لمبحكث العممية الزراعية حددت أىداؼ الييئةكقد 
مكانيات التطكير، ك  كضع استراتيجيات خبلؿ دراسة الكضع الراىف لمزراعة في سكرية كتحديد المشاكؿ كا 

بحكث طكيمة األمد كخطط عمؿ مرحمية لرفع اإلنتاجية الزراعية كتحسيف نكعية المنتجات الزراعية 
كخفض تكاليؼ اإلنتاج كالمحافظة عمى المكارد الطبيعية الزراعية كتطكيرىا، كتطكير القدرات الفنية 

قامة عبلقات عممية كشراكات مع مراكز البح كث الزراعية العربية كالدكلية كاألجنبية كالعممية لمباحثيف، كا 
كمع كافة الجيات العممية السكرية كالجيات المستفيدة مف نتائج البحكث الزراعية، كتنفيذ مشاريع بحكث 
متطكرة كخاصة في مجاالت بحكث التقانات الحيكية كالرم الحديث كالجفاؼ كاإلنتاج الحيكاني 

عضكية، كربط البحكث الزراعية مع أجيزة التخطيط كاإلرشاد كمكاصفات المنتجات الزراعية كالزراعة ال
الزراعي كالفبلحيف كالقطاع الخاص بما يمكف مف التسريع بتطبيؽ نتائج البحكث الزراعية كربطيا مع 
التنمية الزراعية كاالقتصادية الشاممة. تتكفر لدل ىيئة البحكث الزراعية بنى تحتية متعددة مف مختبرات 

 كأطر عالية كمكازنة متزايدة كتعتمد في أعماليا عمى حسابات الجدكل االقتصادية.كمراكز حقمية، 
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 الييئة العامة لمبحوث العممية الزراعية محاور البحث العممي في –ثالثًا 

 

  :إدارة بحوث الموارد الطبيعية

 . اإلدارة المتكاممة كالمستدامة لممكارد الطبيعية لؤلغراض الزراعية 

 تاج الزراعي مف خبلؿ تحسيف كفاءة استخداـ المدخبلت الزراعية زيادة اإلن 

 . إيجاد المعايير القياسية الستخداـ المياه غير التقميدية في الرم الزراعي 

 . مكافحة التصحر كتثبيت الكثباف الرممية كالحد مف االنجراؼ المائي كالريحي لمتربة 

 عات في الظركؼ المناخية المختمفة .إيجاد المعادالت السمادية المتكازنة لكافة الزرا 

 . ترشيد كتحسيف كفاءة استخداـ األسمدة المختمفة 

 . تنمية كتطكير الغابات كالمناطؽ الحراجية كالمراعي 

 . استخداـ النمذجة الرياضية في إدارة المكارد الطبيعية 

 كاإليفادات  رفع الكفاءة العممية لمباحثيف مف خبلؿ تنفيذ برامج التدريب الداخمي كالخارجي
 .الدبمـك كالماجستير كالدكتكراه الدراسية عمى مستكل

  تقديـ الخدمات الفنية اإلرشادية في مجاؿ إدارة كترشيد استخدامات المكارد الطبيعية مف
 .خبلؿ تقديـ حزمة تكنكلكجية متكاممة لمفبلحيف كالمزارعيف

 :المحاصيل بحوث إدارة

 العدس  –ذرة  –الشعير  –ة مف القمح استنباط أصناؼ كتقييـ طرز كراثية مدخم- 
 الفكؿ مف أجؿ اعتمادىا كأصناؼ مبلئمة لمبيئة المحمية . –الحمص 

  فكؿ الصكيا العتماد المبلئـ منيا في  –عباد الشمس  –تقييـ مدخبلت مف الشكندر
 .ةسكريفي الزراعة 

  راعة طريقة الز  –إيجاد الحزمة المتكاممة لكؿ محصكؿ ) مكعد الزراعة المناسب– 
 .الدكرة الزراعية ...( -مؽ البذارع –معدؿ البذار 

  إلكثارىا كتكزيعيا عمى تزكيد المؤسسة العامة إلكثار البذار بنكيات األصناؼ المعتمدة
 .المزارعيف
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 : القطن بحوث إدارة

 . استنباط أصناؼ جديدة مبلئمة لمناطؽ زراعة القطف 

 األصناؼ المعتمدة . تزكيد المؤسسة العامة إلكثار البذار بنكيات 

 . المكافحة المتكاممة لمحصكؿ القطف 

  . المعامبلت الزراعية المناسبة لمحصكؿ القطف بما فييا المكنة 

 

 : البستنة بحوث إدارة 

  نتاج األشجار المثمرة كالخضار كالنباتات البستانية األخرل بما يخدـ تطكير زراعة كا 
 خطط التنمية الزراعية .

 نباتات طبية ( لمتكصؿ لمنتج سميـ  -خضار –ضكية أشجار مثمرة تنشيط الزراعة الع
 مف الناحية الصحية .

  كضع خريطة زراعية النتشار أنكاع كأصناؼ األشجار المثمرة كالخضار كمناطؽ التكسع
 المبلئمة .

  استنباط أصكؿ كأصناؼ جديدة مبلئمة لمبيئة السكرية ذات مكاصفات إنتاجية كتسكيقية
 جيدة .

 جراء بحكث التحسيف الكراثي ليا تكصيؼ كت قييـ الطراز الكراثية كاألصناؼ المحمية كا 
 كاالستفادة منيا في برامج التربية .

  حصر األصكؿ البرية ألشجار الفاكية كالخضار كالنباتات الطبية كالزىرية كجمعيا في
 المجمعات الكراثية .

 صفات المنتج كجكدتو كخفض دراسة المعامبلت الزراعية كالزيادة اإلنتاجية كتحسيف مكا
 تكاليؼ إنتاجو كمعامبلت ما بعد الحصاد .

 . جراء بحكث لدراستيا مف حيث مكاصفاتيا كمدل تأقمميا  إدخاؿ أنكاع كأصناؼ جديدة كا 

  تزكيد المشاتؿ باألصكؿ كاألصناؼ المكثكقة الخالية مف األمراض الفيركسية. 

 نتاج األعداء الحيكية لمخ تمؼ آفات الحمضيات كالزيتكف حصر كتصنيؼ كتربية كا 
 . كالتفاحيات كغيرىا بالتعاكف مع إدارة الكقاية
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 إدارة بحوث الثروة الحيوانية :       

 . التربية كالرعاية كالتحسيف الكراثي لمحيكانات المحمية 

 . التغذية كاألعبلؼ كالمراعي 

 . فيزيكلكجيا الحيكاف كالتقانات الحيكية 

 . الصحة الحيكانية 

 قانة كتنفيذ بعض األعماؿ اإلرشادية .نقؿ الت 

 : واالجتماعية االقتصادية الدراسات بحوث إدارة

  رفع مستكل الدخؿ المزرعي مف خبلؿ تحقيؽ أفضؿ عائد اقتصادم بأقؿ التكاليؼ مع
 استمرار كديمكمة المصادر الطبيعية كتحسيف القيمة المضافة كالتسكيؽ.

 لمحاصيؿ ألنسب المناطؽ.التكزيع المحصكلي مف خبلؿ تحديد أنسب ا 

  تحديد أىـ العكامؿ المؤثرة عمى تنمية المجتمع كتمكيف المرأة الريفية  –التنمية الريفية
 كالحد مف مستكل الفقر الريفي.

  االستثمار األمثؿ لنتائج البحكث مف خبلؿ تطبيؽ كتبني التقانات الزراعية كتحديد أىـ
 المشاكؿ كالصعكبات.

 : الوراثية األصول قسم

كثارىا . -  جميع المكارد الكراثية كتكثيقيا كا 

كثارىا. -  تقييـ كتكصيؼ كدراسة المدخبلت كا 

 .إعادة تأىيؿ -

 قسم بحوث تكنولوجيا األغذية:  

 تحديد جكدة إنتاج المنتجات الزراعية الغذائية. -

 حؿ المشاكؿ التصنيعية التي تصادؼ قطاع صناعة المكاد الغذائية الزراعية. -

  .زراعية الغذائية التي تحمؿ مؤشران جغرافيان تكصيؼ المنتجات ال -

 سبلمة المنتجات الزراعية الغذائية. -
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 : قسم بحوث التقانة الحيوية 

التكصيؼ الجزيئي كتحديد البصمة الكراثية كدراسة التباينات الكراثية لمنباتات االقتصادية اليامة  -
 الرعكية(.)القمح كأشجار الفاكية كالخضار كالنباتات الطبية كالنباتات 

التكصيؼ البيككيميائي لبعض أصناؼ القمح الطرم لتحديد أفضميا مف حيث النكعية كصناعة  -
 الخبز.

 .اإلكثار الخضرم الدقيؽ لمعديد مف األنكاع النباتية اليامة اقتصاديان  -

تطكير تقنية التحكير الكراثي باستخداـ مكرثات المقاكمة لؤلمراض كاإلجيادات البيئية مف أجؿ  -
 النباتات الميندسة كراثيان. إنتاج

 .السكرم المحمية األسكاؽ في المكجكدة المنتجات بعض في كراثيان  معدلة مكاد كجكد عف الكشؼ
 

 :الخطط التنفيذية لإلدارات واألقسام المستقمة -رابعًا 
 :2102 عاـ كالمنفذة المخططة كالتجارب كالبحكث الدراسات عددك  التنفيذ نسب

 تنفيذ %ال بنس عدد األبحاث المنفذ حاث المخططعدد األب مجال البحث

 65.50 108 165 بحكث كقاية النبات

 98.87 622 622 بحكث المحاصيؿ

 61.22 26 89 بحكث الثركة الحيكانية

 55.19 948 676 بحكث البستنة

 91.25 72 96 بحكث المكارد الطبيعية

 30.65 19 62 بحكث القطف

 95.35 49 42 الجتماعيةبحكث الدراسات االقتصادية كا

 76.09 23 42 بحكث األصكؿ الكراثية

 87.50 42 48 بحكث تكنكلكجيا األغذية

 62.50 23 32 بحكث التقانات الحيكية

 72.80 825 1134 مجموعال
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 :الزراعية العممية البحوث ىيئة في العممي البحث عمى المالي اإلنفاق واقع -خامسًا 

 الميزانية: -5-1
حكالي  2102لميزانية االستثمارية لمييئة العامة لمبحكث العممية الزراعية لمعاـ المالي بمغت ا

 مميكف ؿ.س مكزعة كما يمي: 514
 2102لعاـ لمييئة  تكزع الميزانية االستثماريةيبيف جدكؿ 

 نسبة التنفيذ اإلنفاق االعتماد اسم المشروع

 1 1 1 أراضي

نشاءات كمرافؽ  82.48 05,148,054 00,111,111 مباني كا 

 41.52 04,825,124 00,411,111 آالت كمعدات

 1 1 1 كسائؿ نقؿ كانتقاؿ

 40.50 2,284,884 2,411,111 عدد كأدكات كقكالب

 41.05 5,480,051 4,111,111 أثاث كمعدات مكاتب

 1 1 1 ثركة حيكانية

 48.00 058,154,822 040,401,111 نفقات تأسيس

 88.64 080,061,841 214,181,111 ركاتب كأجكر

 94.51 366,554,961 445,444,444 المجموع

 
 
 
 
 
 
 



 انصفحت                                     2102حقزيز انهيئت انعبمت نهبحىد انعهميت انشراعيت نعبو 
 

00  

ــة القــوى 5-2 ــة) العامم ــة -بحثي ــة– فني ــة فــي (إداري ــة لمبحــوث العامــة الييئ ــة العممي ــام الزراعي  لع
2412 

 2102جدكؿ تكزيع المكصفيف حسب مكاف العمؿ في اإلدارة المركزية
 المجموع باحثمساعد  مساعد باحث أول باحث مكان العمل

 0 1 1 0 قسـ المدير العاـ
 21 10 5 6 إدارة الثركة الحيكانية

 10 2 2 6 إدارة الدراسات االقتصادية
 30 23 5 2 إدارة بحكث القطف

 25 10 4 11 إدارة بحكث المحاصيؿ
 47 18 16 13 إدارة بحكث المكارد الطبيعية

 41 16 8 17 إدارة بحكث كقاية النبات
 27 10 9 8 ث البستنةإدارة بحك 

 3 3 0 0 إدارة الشؤكف اإلدارية
 6 4 1 1 قسـ األصكؿ الكراثية
 9 0 1 8 قسـ التقانات الحيكية
 10 4 3 3 قسـ تكنمكجيا األغذية
 2 1 1 0 قسـ التأىيؿ كالتدريب

 2 1 1 0 قسـ التخطيط كاإلحصاء
 1 1 0 0 قسـ الرقابة الداخمية

 1 0 1 0 قسـ المعمكماتية
 3 0 0 3 قسـ نقؿ التقانة

 239 103 57 79 المجموع
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 توزع الباحثين في الييئة: 5-3

 جدول توزيع الموصفين حسب مكان العمل في المراكز البحثية

 المجموع مساعد باحث مساعد باحث أول باحث مكان العمل
 17 5 5 7 ادلب

 6 1 4 1 جكسية الخراب
 13 6 6 0 الحسكة
 74 31 06 20 حمب
 23 9 7 7 حماه

 36 22 7 7 حمص
 32 27 1 4 درعا

 50 31 9 10 دير الزكر
 12 6 1 5 الرقة

 8 0 7 1 ريؼ دمشؽ
 7 7 0 0 سممية

 23 15 3 5 السكيداء
 22 17 1 4 طرطكس
 16 5 4 7 الغاب

 8 2 3 3 القامشمي
 8 7 1 0 القنيطرة
 50 24 5 21 البلذقية

 14 6 6 2 قسـ بحكث الحمضيات
 16 7 4 5 قسـ بحكث الزيتكف
 435 227 91 117 المجموع
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 :والفني بحسب الشيادات العممية والتوصيف توزع الكادر البحثي 5-4

 2412توصيف الباحثين الزراعيين لعام جدول 

 العدد التوصيف

 196 باحث

 148 مساعد باحث أكؿ

 330 مساعد باحث

 1126 ميندسيف غير مكصفيف

 1800 المجموع
 

 2412جدول توزع العاممين في الييئة حسب الحالة التعميمية لعام 
 دكتوراه

 العدد الشيادة

 005 دكتكراه  
 174 المجموع

 
 دبموم  و ماجستير

 العدد الشيادة

 277 المجموع
 

 شيادات جامعية
 العدد الشيادة

 0148 ىندسة زراعية
 21 اقتصاد
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 24 حقكؽ
 80 كيرباء كمكانيؾ

 55 سة مدنيةىند
 84 طب بيطرم
 40 أخرل
 1349 المجموع

 
 المعاىد

 )المراحل فوق الثانوية(
 العدد اسم المعيد

 8 معيد حراج
 8 معيد إحصاء
 212 معيد زراعي
 82 معيد بيطرم
 80 معاىد ىندسية
 84 معيد تجارم
 064 أخرل
 489 المجموع

  
 الثانويات

 العدد الشيادة
 004 ثانكية عامة
 8 ثانكية تجارية
 42 ثانكية بيطرية
 026 ثانكية زراعية
 08 ثانكية صناعية

 22 أخرل
 445 المجموع
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 التعميم األساسي
 العدد الشيادة

 2028 إعدادية وما دون
 2128 المجموع
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 2412أىم المنجزات العممية في الييئة العامة لمبحوث العممية الزراعية لعام  -سادسًا 
 
 :المحاصيل بحوث رةإدا -6-1

 3122/3123 موسم – المحاصيل ألهم المنفذة البحوث عدد

 القمح

 القاسً

 القمح

 الطري
 األعالف الفول العدس الحمص الرز الشعٌر

 الشوندر

 السكري
  الذرة

 المحاصٌل

 الزٌتٌة

 الحزم

 التكنولوجٌة
 المجموع

62 36 27 1 15 10 15 11 21 44 11 46 622 

 
 :النتائج ـأى

 :الطرم القمح -أكال
 لمرض بتحمميما تتميزاف الطرم القمح مف مبشرتيف لسبللتيف االعتماد تقرير داإعد مف االنتياء تـ    

 :ىما األصفر الصدأ

 مكاسـ لثبلثة مركية زراعة -و االختباري الحقكؿ تجارب في السبللة اختبرت: 51064 – دكما السبللة
 المحسنة لؤلصناؼ الحبية الغمة عمى الحبية غمتيا تفكقت حيث 2114/2101 –2110/2118 متتالية

 - 0 -01 بنسب المتكسط في كالرقة الحسكة ك إدلب ك حمب: في 01كشاـ 8شاـ ك 8بحكث( الشكاىد)
 في السبللة تفكقت األصفر الصدأ بمرض كبائية إصابات فيو حدث الذم المكسـ كفي التكالي، عمى% 0

 التفكؽ نسب ارتفاع كمرد التكالي، عمى% 024 – 258 – 200 بنسب المذككرة الشكاىد عمى القامشمي
 00 في الطبيعية بالعدكل اختبرت المرضية الناحية كمف. األصفر لمصدأ النسبي السبللة تحمؿ إلى

 كحساسة الحساسية، متكسطة مكاقع 5 كفي المقاكمة، متكسطة إلى مقاكمة مكاقع 6 في كانت حيث مكقعان 
 كاحد مكقعا في الحساسية كمتكسط مكاقع 01 في حساسان  فكاف 8 شاـ الصنؼ أما احد،ك  مكقع في

 عمى حبة 0111 بكزف تفكقت لكنيا ،%02.4 الشكاىد مع المبشرة السبللة في البركتيف نسبة تساكت
 .غ 4 – 6 بيف ما الشكاىد

 

 االستقرار منطقة بعمية عةزرا -و االختباري الحقكؿ تجارب في السبللة اختبرت: 0088 –أكساد  السبللة -0
 المحسنة األصناؼ عمى الحبية بالغمة السبللة تفكقت ،2101/2100 -2114/2101: مكسمي األكلى
 – 8 قدرىا بنسب كالقامشمي كطرطكس كحمب إدلب ك كالغاب حمص: مف كؿ في 6كبحكث 5كشاـ 2جكالف

/ يكمان كلنضجيا التاـ 004/  0088 –. عدد األياـ البلزمة إلسباؿ السبللة أكسادالتكالي عمى%  4 - 4
سـ.  88%، طكؿ نباتيا 05.2غ، مقاكمة لمرقاد، نسبة بركتينيا  51.6حبة  0111/ يكمان، كزف 060/
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مكقعان  05كمف الناحية المرضية اختبرت السبللة تحت ظركؼ العدكل الطبيعية تجاه الصدأ األصفر في 
عان، كفي مكقعيف متكسطة الحساسية، أما الصنؼ شاـ مكق 02حيث كانت مقاكمة إلى متكسطة المقاكمة في 

مكاقع، بينما الصنؼ  6مكاقع، كمقاـك إلى متكسط المقاكمة في  8فكاف متكسط الحساسية إلى حساس في  5
مكاقع حساس(، كثبلثة مكاقع مقاـك إلى  4مكقعان )منيا  00حساس إلى متكسط الحساسية في  2جكالف

مكاقع كمقاكمان إلى متكسط  6فكاف حساسان إلى متكسط الحساسية في  6كثمتكسط المقاكمة. أما الصنؼ بح
 كانت حيث األصفر الصدأ مرض تجاه الصناعية بالعدكل السبللة اختبرت كمامكاقع.  8المقاكمة في 

بصفة  0088 –. تتمتع السبللة أكسادالمقاكمة متكسطة إلى مقاكمة فكانت الشكاىد أما مقاكمة، السبللة
مة كىي أنيا مقاكمة تجاه صدأ الساؽ األسكد، كأنيا أفضؿ تحمبلن لمرض السيبتكريا مقارنة مع إيجابية ىا

 الشكاىد المذككرة.
 : األرز -ثانياً 
 المغمكر غير المركم اليكائي األرز زراعة تقنيات تطبيؽ مشركع لنتائج المرحمة نياية تقرير تقديـ تـ     
 لمنظمة الرقة في مزارعيفال لدل اإلرشادية كالحقكؿ الرقة بحكث زمرك في المنفذة سكرية في إنتاجو كزيادة
 .متحدةال لؤلمـ كالزراعة األغذية
 :أىميا مف كتكصيات مقترحات عدة إلى  خمصت عمؿ كرشة 02/00/2102 بتاري، بدمشؽ نفذت
 -الزكر دير -الرقة: محافظات في المائي االحتياج كتجارب اإلكثار كحقكؿ التجارب تنفيذ في التكسع -

 مدخبلت عمى لمحصكؿ الدكلية المنظمات مع بالتكاصؿ التكصية إلى باإلضافة ،(الغاب) حماه -الحسكة
 . سكريا في اليكائي األرز تحسيف لبرنامج نكاة تككف جديدة كراثية

 كلمدة العربية مصر جميكرية في كتشغيميا صيانتيا عمى اثنيف فنييف تدريب كتـ أرز حصاده استبلـ تـ  
 .كاحد بكعأس

 

 :الفول -ثالثاً 

 التالية المبشرة الفكؿ سبلالت مف لكؿ اعتماد تقارير ثبلثة إعداد تـ: 

 حمص: محافظتي في البذرية الغمة في 0 حماه الشاىد عمى السبللة تفكقت :46/41ع الساللة -0
 الترتيب، عمى المكقعيف مف كؿ في% 6.88ك% 88.08 إلى كصمت زيادة بنسبة كحمب

 عمى 56/10ع السبللة تفكقت مكاسـ ثبلثة خبلؿ االختبارية الحقكؿ لتجارب عاـال كبالمتكسط
 %.5.51 قدرىا بزيادة الشاىد

 كحمب حمص: محافظتي في 0 حماه الشاىد عمى تفكقان  السبللة أظيرت :47/41ع الساللة -2
 لتجارب العاـ كبالمتكسط الترتيب، عمى المكقعيف مف لكؿ  % 0.40ك% 20.08 بمغت كبزيادة

 %.4.22 بنسبة الشاىد عمى 50/10ع السبللة تفكقت مكاسـ ثبلثة خبلؿ االختبارية حقكؿال
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 كبنسب كحمب كحماه حمص: محافظات في 0 حماه الشاىد عمى تفكقان  أبدت :51/41ع الساللة -3
 كبالمتكسط الترتيب، عمى السابقة الثبلثة المكاقع مف لكؿ% 02.4ك% 0.4ك% 01.4 بمغت زيادة
 بزيادة الشاىد عمى 40/10ع السبللة تفكقت مكاسـ ثبلثة خبلؿ االختبارية حقكؿال لتجارب العاـ
 %. 4.68 قدرىا

  مع مقارنة كاألسكككايتا كالصدأ الشكككالتي التبقع أمراض بتحمؿ السابقة الثبلث السبلالت تميزت
 .  0 حماه الشاىد

 ،2102-2100 مكسـ ثانية ةسن االختبارية الحقكؿ تجارب في الفكؿ مف سبلالت ثماني إدخاؿ تـ -
 العمؿ في االستمرار يتـ كسكؼ معنكية، كبفركقات 0 حماه الشاىد عمى منيا أربع تفكؽ النتائج كبي نت
 .االختبارية الحقكؿ تجارب في الثالثة لمسنة عمييا

 
 : العدس: رابعاً 
 :ILL7685 لمسبللة أكلي اعتماد تقرير إعداد تـ

 فمقتيف صغير البذرة سبللة مبشرة مف العدس احمر ال -

 في تجارب الحقكؿ اإلختبارية ) خبلؿ أربع سنكات ( : -

  تفكقت السبللة المبشرة ILL 7685 ( عمى الشاىد المحمي  04.8بإنتاج البذكر بنسبة ) %
 . 2ادلب

  تفكقت السبللة المبشرة ILL 7685 ( عمى الشاىد المحمي  01.80بإنتاج التبف بنسبة ) %
 . 2ادلب

 ئلزىار نبلحظ أف السبللة المبشرة  بالنسبة لILL 7685  كانت مف أفضؿ السبلالت مف حيث
 .  2التبكير في اإلزىار  مع الشاىد ادلب 

 المبشرة السبللة أف نبلحظ:  الضجعاف كمقاكمة قرف كأكؿ النبات ارتفاع حيث مف ILL  7685 
 . القراءات ليذه بالنسبة دالشاى أفضؿ مف كانت

 : المكسعةفي تجارب الحقكؿ  -
% ( عمى الشاىد المحمي ادلب، ككاف  25.8بإنتاج البذكر بنسبة ) ILL 7685 تفكقت السبللة المبشرة 

 . 8متقارب باإلنتاج مف الشاىد ادلب 
 

 الشوندر السكري: -رابعاً 
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 مت اعتماد عدد من األصناف املدخلة وفق ما يلي:    

 :2412/2413دم األصناف المعتمدة لمعروة الخريفية لمموسم القا-0
/ ك ال المنعقد في الييئة العامة لمبحكث العممية الزراعية بتاري،  48بناء عمى اجتماع لجنة القرار 

 :2102/2108تـ اعتماد األصناؼ التالية لمعركة الخريفية لممكسـ  08/8/2102
 

بالمغة العربيةاألصناؼ كحيدة الجنيف  المحافظة  ربيةبالمغة العاألصناؼ متعددة األجنة  

 ىيركس - 01ىػ.ـ  -بيبمكس  فيكك  -ركزيبل  حماه

 ىيركس - 01ىػ.ـ  –بيبمكس  آؿ سيست  –سيمبر  الغاب

 ريدا - 01ىػ.ـ  -بيبمكس  فيكك –ديتا  –سيمبر  إدلب

 كازابكؿ*  –بيبمكس  –ىيركس  فيكك  -سيمبر  حمب

 ىيركس -ىيميكس  – 01ىػ.ـ  فيكك  –ركزيبل  -سيمبر  الرقة

دير 
 الزكر

 بيبمكس  – 01ىػ.ـ  –ىيركس  آؿ سيست  -ركزيبل  -فيكك

 * صنؼ يعتمد ألكؿ مرة.
 :2108األصناؼ المعتمدة لمعركة الشتكية لمعاـ القادـ -2

/ ك ال المنعقػػػػد فػػػػي الييئػػػػة العامػػػػة لمبحػػػػكث العمميػػػػة الزراعيػػػػة بتػػػػاري،  48بنػػػػاء عمػػػػى اجتمػػػػاع لجنػػػػة القػػػػرار 
 :2108الية لمعركة الشتكية لمعاـ تـ اعتماد األصناؼ الت 8/4/2102

 األصناؼ متعددة األجنة بالمغة العربية األصناؼ كحيدة الجنيف بالمغة العربية المحافظة

 - أليغيتكر -ريزكر –ريفاؿ  حمص

 اسككربيكف –زنكبيا  حماه
ميزانك بكلي أ  - – HM 11بريستي بؿ 

 2بكلي إكس  –ميدابكؿ*  –

 الغاب
 –جاكا  –يكف اسككرب –ريزكر  –ريفؿ 

 آجكرا

بكلي بيمغا  –ريدا* –HM 11 –ميمككس 
 بكلي فاست* –

 بريستي بؿ –ميمككس  آجكرا –أليغيتكر  إدلب
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 ريفاؿ  –آجكرا  حمب
 –ريدا*  –بريستي بؿ  –ىكس بكلي 

 ميزانك بكلي أ

 آجكرا -ريزكر  –أليغيتكر  –ريفاؿ  الرقة
HM 11–  *أتكميـك ) –ميدابكؿSM 

1390 )-SM 1395– بكلي بيمغا 

 * صنؼ يعتمد ألكؿ مرة. 
 أىم النتائج ذات األثر االقتصادي الجاىزة لمتطبيق في زراعة الشوندر السكري: -

  تطبيػػؽ نتػػائج األبحػػاث كالدراسػػات التػػي نفػػذت عمػػى محصػػكؿ الشػػكندر السػػكرم لمعػػركة الصػػيفية خػػبلؿ تػػـ
الرقػػػة كديػػػر الػػػزكر فػػػي  فػػػي مركػػػزم بحػػػكث: 2100/2102ك  2101/2100ك 2114/2101المكاسػػػـ 

بإعػػػػداد اسػػػػتمارة خاصػػػػة  2102/2108الحقػػػػكؿ المكسػػػػعة التػػػػي نفػػػػذت لػػػػدل األخػػػػكة الفبلحػػػػيف لممكسػػػػـ 
بالتعميمات الفنية الكاجب تطبيقيا لزراعة محصػكؿ الشػكندر السػكرم فػي العػركة الصػيفية )تػـ إعػدادىا مػف 

 قبؿ قسـ بحكث الشكندر السكرم(، كتتمخص نتائج األبحاث باآلتي:

طػػرؽ الػػرم الحديثػػة كخاصػػة فػػي المنػػاطؽ التػػي تقػػؿ فييػػا مصػػادر الميػػاه، حيػػث تػػكفر طريقػػة  إتبػػاع -0
% مػػػف المػػػاء المسػػػتيمؾ 25%، كمػػػا تػػػكفر طريقػػػة الػػػرم الػػػرذاذم حػػػكالي 55الػػػرم بػػػالتنقيط حػػػكالي 

 لمحصكؿ الشكندر السكرم الصيفي كذلؾ بالمقارنة مع طريقة الرم السطحي.

سـ، بحيث تكػكف المسػافة بػيف النبػات كاآلخػر عمػى نفػس  41أثبلـ بعرض  طريقة الزراعة عمى إتباع -2
ألػؼ نبات/ىكتػار، مػف أجػؿ التغمػب عمػى مشػكمة  088سـ كالتي تحقؽ كثافة نباتية قػدرىا  04الخط 

انخفػػاض الكثافػػة النباتيػػة فػػي بدايػػة مكسػػـ الزراعػػة نتيجػػة ارتفػػاع درجػػات الحػػرارة أك نتيجػػة اإلصػػابة 
 باألمراض.   

يكمػان مػف الزراعػة دكف أف تتػأثر  044يكمػان مػف الزراعػة مػع إمكانيػة البػدء بػالقمع بعػد  201قمع بعد ال -8
 المكاصفات اإلنتاجية كالنكعية لممحصكؿ بدرجة كبيرة.

كحػػػدة فكسػػػفات نقيػػػة  061كحػػػدة آزكت نقيػػػة لميكتػػػار ك  211اسػػػتخداـ المعادلػػػة السػػػمادية التاليػػػة: ) -5
 كحدة بكتاس نقية(. 021ك

فػي ديػر  04/8ك  0/8في الرقة، كأفضمية الزراعة في المكعػديف:  04/0أفضمية الزراعة في المكعد  -4
 الزكر لمحصكؿ عمى أفضؿ المكاصفات اإلنتاجية كالنكعية.

أفضمية الفطاـ قبؿ القمع بعشرة أياـ في الرقة، كقبؿ القمع بعشريف يكمان في ديػر الػزكر لمحصػكؿ عمػى  -6
 جية كالنكعية.أفضؿ المكاصفات اإلنتا

أفضمية رش السػماد البػكركني عمػى المجمػكع الخضػرم مقارنػة مػع طريقػة اإلضػافة مػع التربػة، كذلػؾ  -0
 لتر الماء(.  0%/00غ بكراكس ) 211ك 011بمعدؿ يتراكح ما بيف 
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  تنفيذ بحث في مركز بحكث حمص "تأثير طكؿ فترة اإلجياد الجفافي في محصكؿ الشكندر
، كتحديد آلية التحمؿ لئلجياد: كقد تـ تنفيذ ىذا البحث خبلؿ  L.  Beta vulgarisالسكرم 

 ، عمى صنفي الشكندر السكرم )اسككربيكف كريفؿ(.2100العركة الشتكية مف العاـ 

 :التالية بالنقاط نجمميا األكؿ الزراعة مكسـ في الميمة النتائج لبعض التكصؿ تـ
 الصنؼ أف عمى المؤشرات بعض دلت حيث ياداإلج لتأثير المدركسيف الصنفيف استجابة تباينت
 قبؿ يكمان  54 مدتيا إجياد فترة في إنتاجيتو تراجعت حيث لئلجياد مقبكلة بدرجة متحمؿ ريفؿ
 في ،%88 بمقدار اسككربيكف الصنؼ إنتاجية كتراجعت بالشاىد، مقارنةن % 05 بمقدار القمع
 كاسككربكف ريفؿ الصنفيف في% 0.06 ،%10.32 بحدكد الجذكر في السكر نسبة زادت حيف
 ،%50.85 بمقدار اإلنتاجية تراجعت فقد يكمان  04 إلى اإلجياد فترة إطالة عند أما التكالي، عمى

 81 إلى الفطاـ فترة إطالة كعند ،% 9.46 ،%13.11 بحدكد السكر نسبة كزيادة ،69.22%
 7.45بمقدار السكر نسبة كزادت الصنفيف في ظاىرية كالمعاممة الشاىد بيف الفركقات فكانت يكمان 

 .التكالي عمى كاسككربيكف ريفؿ الصنفيف في% 5.22 -%

 %WCأثر اإلجياد الجفافي في جميع مؤشرات النمك المدركسة، حيث تراجع المحتكل المائي  -
في أجزاء النبات، كما انخفض كبلن مف الكزف الرطب كالجاؼ  %WCكالمحتكل المائي النسبي  
جذرم كلكحظ تأثر األكراؽ بشكؿ أكبر مف الجذكر تحت ظركؼ لممجمكعيف الخضرم كال

الجفاؼ. كبشكؿ مماثؿ تراجع كؿ مف مؤشرم مساحة المسطح الكرقي كعدد األكراؽ، إال أف 
مساحة األكراؽ تأثرت بنسبة أكبر مف عددىا تحت الظركؼ المجيدة، كما تراجعت مؤشرات 

، إنتاجية التمثيؿ الضكئي RGRك النسبي ، معدؿ النمCGRالنمك التالية: معدؿ نمك المحصكؿ 
NAR المساحة النسبية لؤلكراؽ ،LAR.كلكحظ تبايف كاضح بيف الصنفيف المدركسيف ، 
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 : التكنولوجية الحزم –خامساً 
 اإلجمالية المساحة كبمغت القطر محافظات معظـ في الحافظة الزراعة بنشر التكسع تـ -

دارة العربي كالمركز إيكاردا مع تعاكفبال كذلؾ حقبلن  580 عمى مكزعة ىػ،24111  بحكث كا 
 لتبمغ القادـ لممكسـ الحافظة الزراعة بنشر لمتكسع التكصيات ككضعت الطبيعية، المكارد

 .ىػ26811

إمكانيػة زراعػة محصػكؿ  ثبلثة مكاسـ في الزراعة المركية بدير الزكر)محطة سػعمك(بينت النتائج ل -
مخططة بكاسطة الخطاطة المستخدمة في زراعػة محصػكؿ القمح باالستفادة مف خطكط الزراعة ال

 سـ، كىك المحصكؿ السابؽ لمحصكؿ القمح في الدكرة الزراعية.24القطف عمى مسافة 
 المكعػد عػف شػير لمػدة المتأخرة الزراعة عمى (األكؿ كانكف04 -الثاني تشريف 04) المكعد تفكؽ -

 ،%00 قػػدرىا كبزيػػادة ثانيػػة اسػػتقرار يػػةالبعم الزراعػػة فػػي القمػػح لمحصػػكؿ الحبيػػة الغمػػة فػػي األكؿ
 (.    إزرع بحكث محطة) درعا بحكث مركز في مكسميف لتجارب كنتيجة

تشػػػريف  04) أدل التػػػأخر بزراعػػػة القمػػػح فػػػي منطقػػػة االسػػػتقرار الثانيػػػة )إزرع( عػػػف مكعػػػد الزراعػػػة -
 %. 41إلى انخفاض كزف األلؼ حبة كبنسبة تتجاكز كانكف األكؿ(04 -الثاني

ىػػي صػػفة ىامػػة مػػف أجػػؿ انتخػػاب الطػػرز  حتػػكل الكمكركفيػػؿ )المػػأخكذة بجيػػاز السػػباد(إف صػػفة م -
مركػػػز بحػػػكث درعػػػا الكراثيػػػة عاليػػػة الغمػػػة كالمتحممػػػة لمجفػػػاؼ كنتيجػػػة مكسػػػميف، تػػػـ زراعتيػػػا فػػػي 

 بالمقارنة مع الزراعة المركية في قرحتا.)محطة بحكث إزرع( 

 تجارب الشوندر السكري في مركز بحوث حمص
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مركػز بحػكث درعػا ة مكسػميف، تػـ زراعتيػا فػي بثباتية إنتاجية عالية كنتيجػ 8يتمتع الصنؼ دكما  -
 بالمقارنة مع الزراعة المركية في قرحتا. )محطة بحكث إزرع(

كػػػغ/ ىػػػػ، فمقػػػد أظيػػػرت النتػػػائج أنػػػو أفضػػػؿ  81التكصػػػية بزراعػػػة محصػػػكؿ الجمبػػػاف بمعػػػدؿ بػػػذار  -
كنتيجػة المعدالت اقتصاديان لمحصكؿ عمى إنتاج مف التبف كغمة حبية في منطقة االستقرار الثانيػة 

 ثبلثة مكاسـ في مركز بحكث درعا )محطة بحكث إزرع(.

 

( فً يُطقت االستقرار  Triticale Forage , Triticale 06اختبار صُفٍٍ يٍ انترٌتٍكال )  -

 )انخجزبت أجزيج في مزكش بحىد انقبمشهي( األونى:

 2411/2412موسم  صنفي التريتيكال تجربة كغ /دونم مكرراتال/ إنتاج 4جدول رقم / 

 

  
 مركز بحوث القامشمينتائج التجربة في 

 
بمػغ متكسػط إنتاجيػة المقارنة بيف متكسط إنتاجية الصػنفيف كلكافػة المكػررات تبػيف مػا يمػي : فقػد مف خبلؿ 
فقػػد بمػػغ متكسػػط  Triticala . 06كغ/ىػػػ ( ، أمػػا الصػػنؼ  1791)  T . Forage لعمفػػيالصػػنؼ ا
 كغ/ىػ ( . 2342إنتاجيتو ) 

 
 :البذار إلكثار العامة المؤسسة مع التعاون -سادساً 
 82غكطة كغ 511 الذرة مف المعتمدة األصناؼ نكاة ببذار البذر إلكثار العامة المؤسسة تزكيد تـ   
 0 غكطة كغ 41ك

 المعامالت
 المتوسط المكررات

 R1 R2 R3 كغ/دونم

T . Forage 0321 0375 0838 0370 

T . 06 1230 1283 1210 1231 
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 مخبر تكنولوجيا الحبوب:  -بعاً سا
 عينة مف القمح كالشعير كالذرة الصفراء  0611تـ تحميؿ حكالي   
 

 42عدد  األبحاث المنشورة في المجالت المحكمة: -ثامناً 

 

 

 :إدارة بحوث الموارد الطبيعية -6-2
 %.91ذ و نسبة التنفي 73بحث المنفذ منيا  84عدد البحوث والدراسات والتجارب اإلجمالية -1
 :2412أىم نتائج عام -2
التقرير الفني لدراسة االستيالك المائي ألشجار الدراق في محطة بحوث النشابية متوسط  -

ري  –تنقيط  –( بطرق ري مختمفة )مرشات موضعية 2411-2447السنوات )
تفكقت معامبلت الرم بالتنقيط عمى باقي المعامبلت بفركؽ معنكية، كبمغ االحتياج سطحي(:

/ق 8ـ4125/ق كبمغ مجمكع السقايات الكمية 8ـ5861ئي الكمي لمعاممة الرم بالتنقيط الما
%. كقد حققت طريقة الرم بالتنقيط تكفيران في مياه الرم بنسبة 88/ بكفاءة رم 04كعددىا /

% حيث بمغت كمية اإلنتاج 8% مقارنة مع الرم السطحي كزيادة في اإلنتاج 80
 .8كغ/ـ 518تخداـ المياه الكمية إلى كما كصمت كفاءة اس، كغ/ق22082

اآلزوتي ب دراسة استجابة محصول الشوندر السكري )العروة الخريفية المبكرة( لمري التسميد -
أدل  ومقارنتيا بطرق التسميد التقميدية وفق طرق ري مختمفة في حوض الفرات األدنى:

اآلزكتي إلى زيادة المردكد  كغ/ىػ مف التسميد 081استخداـ طريقة الرم بالرش كالمعدؿ السمادم 
كاف  كيات مرتفعة ك متكسطة مف التسميدمقارنة بمستكيات التسميد األخرل كتبيف أف تأثير مست

ايجابيان عمى اإلنتاج عمى عكس مستكيات التسميد المنخفضة ك كاف لتقنيات الرم أثر كاضح 
زيادة في كفاءة  –ه زيادة في كفاءة استخداـ الميا –% سكر 80-% جذكر 24)زيادة المردكد

 % لمتنقيط(. 48% لمرش ك 08% لمرم السطحي إلى 44الرم مف 
بطريقة الري   ETOدراسة تأثير اإلجياد المائي عمى أشجار الزيتون وفق نسب مختمفة من  -

% مف االحتياج المائي( مف حيث 011حيث تفكقت المعاممة ) بالتنقيط في محطة بحوث جمين:
% حيث بمغ 41%فيما كاف أقؿ مردكد لمعاممة  04ػ كتمتيا معاممة كغ/ى 00461المردكد فبمغ 

ثـ  8كغ/ـ 0.08% مف حيث كفاءة االستخداـ الصافية  24كغ/ىػ كتفكقت معاممة الػ  0411
% حيث بمغ 011(كغ/ىػ ككانت أقؿ كفاءة استخداـ لممعاممة 6.44% )04تمتيا معاممة 

 .8(كغ/ـ5.18)
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. ء كمًا ونوعًا  لمستويات مختمفة من االحتياج المائيبحث استجابة محصول الذرة البيضا -
% عمى باقي 011كقد تفكقت المعاممة المائية  –مركز بحكث حمص  اجرم البحث في

 .المعامبلت بالنسبة لمردكد اإلنتاج

 
 

 (: ECاألمالح الذوابة أو الناقمية الكيربائية الـ بعض الخصائص الفيزيائية لسيل الغاب ) -

 ،التربة عف نسبة أمبلح التربة الذكابة في الماء إلى كزف التربة كنسبة مئكيةُتعبر ممكحة 
الماء  ،الرياح ،جفاؼ البحيرات المالحة ،كمصادرىا كثيرة ك متنكعة منيا: الصخكر الرسكبية

 كالظركؼ الييدركلكجية. ،التضاريس ،المناخ ،األرضي
ع الضغط الحمكلي لمحاليؿ التربة أكثر ك ذلؾ الرتفا ،ك لمممكحة تأثير كبير عمى نمك النباتات

مف قكة امتصاص الجذكر مما يقمؿ مف تيسر الماء لمنباتات كيؤدم ىذا إلى االختبلؿ بالكظيفة 
مما يقمؿ قدرة النبات عمى امتصاص ما  ،الحيكية لممجمكعة الجذرية كالنظاـ المائي لمنباتات

بتحميؿ كاستقراء النتائج المخبرية بأنظمة الػ يحتاجو مف العناصر الغذائية رغـ تكفرىا في التربة. ك 
GIS  حصمنا عمى مخطط يبيف تكزع درجة الممكحة لممنطقة المدركسة عمى أعماؽ مختمفة مف

 ( سـ كما في الشكؿ.61-81( سـ كالعمؽ )81 -1)

 مركز بحوث حمص – ول الذرة البيضاءتجربة استجابة محص
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 (لمنطقة الدراسة  ECتوزع الناقمية الكيربائية )  1الشكل 

 
تبيف بأف المنطقة المدركسة غير مالحة بشكؿ عاـ  GISاـ الػ نتيجة التحاليؿ المخبرية ك استخد

حسب جدكؿ درجة الممكحة لممدرسة األمريكية مع كجكد بعض المناطؽ خفيفة الممكحة قابمة 
لمزيادة ضمف المعطيات كالظركؼ المناخية الحالية ك بغياب الدراسات لممقننات المائية لكؿ 

كخصكصان بعد مشركع  ،لمزارعيف لمرم التقميدممنطقة حسب خكاصيا الفيزيائية ك لجكء ا
 لذلؾ يجب العمؿ لمحد مف ارتفاعيا كالمحافظة عمييا بيذه الحدكد المقبكلة. ،استصبلح الغاب

:مػف بحث دراسة المجتمعات النباتية باستخدام تقنيات الستشعار عن بعد في المنطقة السـاحمية -
تمعػػيف حػراجييف ىمػػا مجتمػػع الصػػنكبر البركتػػي خػبلؿ المسػػح الميػػداني لغمبػػة الفرنمػؽ تػػـ تمييػػز مج

كمجتمع السندياف شبو العذرم حيث ساد مجتمع السندياف شبو العذرم في منطقػة النػكاة لممحميػة. 
بينما سادت مجتمعات الصنكبر البركتي عمى األطراؼ كبكثافات مختمفة كارتفاعػات متنكعػة كفػي 

 سندياف. بعض المكاقع سادت مجتمعات مختمطة مف الصنكبر كال
                    

بحث فصل األحماض  الييومنية  من  مواد  عضوية مختمفة مخمرة عمى صورة  كومبوست  -
ودراسة تأثيرىا عمى تحسين الصفات النوعية  والكمية لمحصول القمح وزيادة  تحمميا  

 :لممموحة والجفاف
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 إلى وسط النمو)اآلغار( %0.01ة وبتركيز تأثير إضافة محاليل األحماض الييوميني  2الشكل 
 عمى متوسط نسبة اإلنبات 

 
إلى وسط النمو)اآلغار( عمى متوسط  %0.01تأثير إضافة محاليل األحماض الييومينية وبتركيز  3الشكل
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فة التراكيز لألحماض الييومينية المستخدمة عمى متوسط نسبة تأثير نقع بذور القمح بمحاليل مختم 4الشكل 

 اإلنبات

 

 
 تأثير نقع بذور القمح بمحاليل مختمفة التراكيز لألحماض الييومينية عمى الطول الجذري 5الشكل 

 

بة يمكف استخداـ مياه الصرؼ الزراعي في الرم بنس أبحاث استعمال مياه الصرف الزراعي: -
% كخميط مع المياه العذبة في حكض الفرات األدنى لرم محصكؿ القمح بشرط أف ال 24

ك كجكد شبكة الصرؼ  dS/m 4كممكحة التربة ال تتجاكز  dS/m 8تتجاكز ممكحة الخميط 
المناسبة التي تضمف مستكل ماء أرضي يساعد عمى نمك النبات ك عدـ تراكـ األمبلح في 

 منطقة تكزع الجذكر.

كدراسة تأثير السماد  النتائج األولية لدراسة االستخدام اآلمن لمخمفات المزرعة الريفية أشارت -
 21العضكم الناتج عف كحدات الغاز الحيكم )بعد إضافة كميات مف ركث األبقار كالماء بحرارة 
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م كركث األغناـ كماء في المخمر الثاني في السماقيات( أف المدة البلزمة إلنتاج الغاز الحيك ° ـ
 / يكـ.  8ـ 2يـك لممخمريف. ككانت كمية الغاز الحيكم الناتجة تعادؿ  20-08تراكحت بيف 

 

أثر استخدام مصمحات التربة عمى تحسين الخواص الفيزيائية لمترب الرممية وزيادة  بحث -
محطة بحكث صنكبر:  بينت  –المكقع مركز البحكث العممية الزراعية في البلذقية إنتاجيتيا:
تحميؿ اإلحصائي لقياس نمك ارتفاع الغراس إلى كجكد فركؽ معنكية ذات داللة إحصائية نتائج ال

إضافة  )كىي B% حيث تفكقت المعاممة 4بيف المعامبلت الستة المدركسة عند مستكل المعنكية 
عمى جميع المعامبلت المدركسة  (% رمؿ مف تربة المكقع41%+41تربة طينية منقكلة بنسبة 

% في نمك ارتفاع الغراس. ككذلؾ نمك 50بة مكقع التجربة( كحققت زيادة قدرىا )تر  كعمى الشاىد
قياس نمك قطر الساؽ لمغراس فقد تفكقت . أما % عف الشاىد08طكؿ الفرع لمغراس بنسبة 

(عمى جميع % رمؿ مف تربة المكقع75%+25إضافة تربة طينية منقكلة بنسبة )كىي Eالمعاممة 
 .%45شاىد كحققت زيادة قدرىا المعامبلت المدركسة كعمى ال

تأثير إضافة خام الزيوليت الطبيعي عمى إنتاجية المحاصيل في التربة الجبسية في منطقة  -
لتحديد أفضؿ كمية مضافة لمحصكؿ عمى أحسف مردكد ك تحسيف الخكاص  االستقرار الخامسة،

محطة بحكث بئر اليشـ  -مركز البحكث العممية الزراعية في الرقةالفيزيائية كالكيميائية لمتربة. 
 : 14/2101إلى المكسـ الزراعي 16/2110اعتباران مف المكسـ الزراعي 

 تضمف البحث ست معامبلت إلضافة الزيكليت ك ىي كالتالي:
- T1-  بدون إضافة   –الشاىد 
- T2-  ىـ.³م 94سم( من مادة الزيوليت بما يعادل 34-4% من حجم الطبقة السطحية لمتربة )1إضافة/ 
- T3- ىـ.³م 184سم( من مادة الزيوليت بما يعادل 34-4% من حجم الطبقة السطحية لمتربة )2ضافة إ/ 
- T4-  ىـ. ³م 274سم((  من مادة الزيوليت بما يعادل 34-4% من حجم الطبقة السطحية لمتربة )3إضافة/ 
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- T5-  ىـ. ³م 364سم( من مادة الزيوليت بما يعادل 34-4% من حجم الطبقة السطحية لمتربة )4إضافة/ 
- T6-  ىـ.³م 454سم( من مادة الزيوليت بما يعادل 34-4% من حجم الطبقة السطحية لمتربة )5إضافة/ 

حيث تفكقت تشير نتائج التحميؿ اإلحصائي الحصكؿ عمى زيادة ممحكظة لغمة محصكؿ القمح 
ت زيادة أعط% ك 86.4كافة المعامبلت ك حققت زيادة نسبتيا  عمى T2المعاممة الثانية  معنكيان 

% في غمة 52.5ك زيادة قدرىا  طف/ىػ عف الشاىد، 8.284في غمة القمح الحب كالقش بػ 
 طف/ىػ عف الشاىد. 0.200أعطت زيادة في غمة القمح الحب بػ القمح الحب ك 

كافة المعامبلت كحققت زيادة  عمى T4المعاممة الرابعة  تفكقت معنكيان ك لمحصكؿ القطف 
ك بالنسبة لمحصكؿ  طف/ىػ. 1.024في غمة القطف المحبكب بػ  أعطت زيادة% ف86.8نسبتيا

عمى جميع المعامبلت المدركسة كحققت زيادة قدرىا  T2الذرة الصفراء تفكقت المعاممة الثانية 
طف/ىػ عف الشاىد مف  4.2أعطت زيادة في غمة الذرة الصفراء التكثيفي بػ % عف الشاىد ك 32.6

 الكزف األخضر القائـ.
 إنتاجية القمح من الحب )طن/ىـ(  6شكل رقم 
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 في التربةالمعدني اآلزوت  7شكل رقم 

 
 

 :بحث دراسة المجتمعات النباتية باستخدام تقنيات الستشعار عن بعد في المنطقة الساحمية -
مف خبلؿ المسح الميداني لغابة الفرنمؽ تـ تمييز مجتمعيف حراجييف ىما مجتمع الصنكبر 

سندياف شبو العذرم حيث ساد مجتمع السندياف شبو العذرم في منطقة النكاة البركتي كمجتمع ال
لممحمية. بينما سادت مجتمعات الصنكبر البركتي عمى األطراؼ ك بكثافات مختمفة ك ارتفاعات 

 متنكعة ك في بعض المكاقع سادت مجتمعات مختمطة مف الصنكبر ك السندياف.  

 لأر ةتيمةكلأ ةأريلس ةأرلظيةب ظ ةرةأرخظىظب ظ ةرةةنثأب ة ارظلة ماظنةقيبطةأريثأت ةسارد -

مف خبلؿ المقارنة بيف متكسطات معامبلت البحث لكحظ : أر تلسظ ةرةأبياأم ةأبي اأطةأريلس 
 ،%  فكانت الفركؽ ظاىرية4عدـ كجكد فركؽ معنكية بيف كافة معامبلت البحث عند المستكل 

تجرل ليا أية فبلحة أم أنيا مف الناحية كلكف ننكه إلى معاممة الزراعة بدكف فبلحة لـ 
االقتصادية كانت األقؿ تكمفة لذلؾ ينصح بتطبيقيا لدل اإلخكة الفبلحيف بعد تكفير البذارة 

 .الخاصة بالتقنية

كما لكحظ عند المقارنة بيف متكسطات معامبلت البحث لكحظ تفكؽ معاممة الزراعة التقميدية مع  -
% 4 عند مستكل الداللةحافظة مع حرث عميؽ معنكيا ك عة الحرث عميؽ عمى معاممة الزرا

 .أما بقية المعامبلت فقد كانت الفركؽ بينيا ظاىرية ،بالنسبة إلنتاج القش
 الزراعة مكسـ خبلؿ التجربة لمعامبلت التربة لعينات الكزنية الرطكبة قياس نتائج بينت  ك قد -

 تزيد حيث العميؽ الحرث مع فبلحة بدكف ةالزراع لمعاممة بالماء االحتفاظ عمى التربة قدرة زيادة
 المائي الخزاف فيزيد العميؽ الحرث أما التربة رطكبة عمى الحفاظ عمى الحافظة الزراعة تقنية
   .لمتربة
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 : عدد العينات المحممة وعدد التحاليل-3
 في اإلدارة المركزية كمراكز البحكث . 2102/  02/  80كلغاية  0/0اعتباران مف 
 األسمدة:

 / عينة 0856عدد العينات / 
 / تحميبلن  0088عدد التحاليؿ / 

 المياه: 
 / عينة  448عدد العينات / 
 / تحميبلن  5050عدد التحاليؿ / 

 التربة: 
 / عينة  4040عدد العينات / 
 / تحميبلن  68848عدد التحاليؿ / 

 النبات:
 / عينة  0884عدد العينات / 
 / تحميبلن  4628عدد التحاليؿ / 

 
 برنامج نقل التكنولوجيا :  -4

 األيام الحقمية والندوات العممية والدورات التدريبية لمفالحين والمرشدين الزراعيين : ـ1ـ  4
 / فبلحان كمزارعان كمرشدان زراعيان . 58/ يـك حقمي حضرىا /  2/ 
 / فبلحان كمزارعان كمرشدان زراعيان . 204/ ندكة عممية شارؾ فييا /  8/ 
 / مرشدان زراعيان . 48دكرة تدريبية لممرشديف الزراعييف حضرىا /  / 5/ 
 المساحات المصممة لشبكات الري : ـ 2ـ  4
              2102/  02/  80رذاذ ( حتى  –بمغت المساحات المصممة لشبكات الرم ) تنقيط  -
 / ىكتار. 58842/ 
 المساحات المروية المحمولة لمري الحديث :  ـ 3ـ  4
سطحي مطكر(  حتى –رذاذ  –ت المساحات المركية الكمية المحكلة إلى الرم الحديث ) تنقيط بمغ
 / ىكتار. 248282/  2102/  02/  80
 حجم القروض المتحصل عمييا من المصرف الزراعي لمري الحديث : ـ 4ـ  4

 80ى حت ي التعاكني لغرض الرم الحديث بمغ حجـ القركض المتحصؿ عمييا مف المصرؼ الزراع
 / ؿ.س . 0006015448/  2102/  02/ 

 التدريب : – 5
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 ـ التدريب الداخمي:  1ـ  5
 25-08المياه ك التربة كرسـ خرائط الترب المتدىكرة طار اإلدارة المستدامة لؤلراضي ك دكرة في إ

 .مصر -برعاية منظمة الفاك  00/2102/
 ـ التدريب الخارجي:   2ـ  5

 .24/00/2102اإلرشادم في مديرية اإلرشاد الزراعي دكرة تدريبية عمى أسس العمؿ 
حضكر دكرة تدريبية حكؿ تشغيؿ كصيانة محطات المعالجة الثالثية ضمف مشركع تحسيف  -

-01مياه الصرؼ الصحي المعالج مف أجؿ االستخداـ اآلمف ػ دمشؽ ػ حراف العكاميد
02/8/2102   . 

 .9المشاركة بالورشات العممية عدد  – 6
 .24كة بالمجان العممية عدد المشار  – 7

 .23التقارير الفنية المنجزة عدد  –8
 النشر الخارجي: – 9

-  The Effect of Phosphate Solubilizing Bacteria and Organic Fertilization on 

Availability of Syrian Rock Phosphate and Increase of Triple Superphosphate 

Efficiency. World Journal of Agricultural Sciences 8 (5): 473-478, 2012 

 

 

 إدارة بحىث انبستُت: - 5-2

 2102جدكؿ بعدد األبحاث المخططة كالمنفذة لعاـ 
 نسبة التنفيذ % المنفذ المخطط القسـ 

 93.33 14 15 قسـ بحكث المكزيات
 93.55 29 31 قسـ بحكث الخضار الثمرية
 85.29 29 34 قسـ بحكث الخضار الدرنية

 83.33 20 24 قسـ بحكث الزراعات المحمية
 72.22 13 18 قسـ بحكث النباتات الطبية كالعطرية كالتزينية

 6.45 4 62 قسـ بحكث الحمضيات
 9.68 3 31 قسـ بحكث الزيتكف

 62.50 30 48 قسـ بحكث التفاحيات كالكرمة
 100.00 7 7 دائرة الزراعة العضكية

 55.19 149 270 إدارة البستنة
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 :البستنة بحوث إدارة في المنفذة النشاطات أىم
 :حصر وتوصيف بعض الطرز الشكمية لممحمب البري والمزروع ومدى تحمميا لإلجياد المائي 

تبعان لممناطؽ كالظركؼ المناخية السائدة الصفات الشكمية لمطرز المدركسة تنكع التوصيف بينت نتائج 
في  اإلجياد المائيبي نت نتائج دراسة تأثير  كما، شكل الثمرةذلؾ في ك, قوة النموفييا حيث تباينت في 

%( مف السعة الحقمية، 30، 40، 60، 80غراس الطرز المدركسة، كذلؾ بتطبيؽ أربع معامبلت )
التأثير السمبي لنقص كميات الرم في نمك النباتات، كلكحظ زيادة ىذا التأثير مع زيادة اإلجياد المائي. 

% مف السعة الحقمية، مما 30تحمبلن أعمى لئلجياد المائي حتى WREs1 ،WREw11 اف كأبدل الطراز 
 .المناطؽ اليامشيةيسمح بزراعتيا في 

 استخداـ أنكاع المكز البرية المنتشرة في القطر كأصكؿ لؤلصناؼ المزركعة كدراسة مدل تحمميا  دراسة
 لمجفاؼ مقارنة مع األصؿ البذرم:

رقي كالمكز الككرشنسكي كالمكز العربي في براد كزارة الزراعة في منطقة خرابك بعد تنضيد بذكر المكز الش
يكمان،كزرعت  في محطة المكزيات في الييئة بدكما، ككانت نسبة اإلنبات جيدة كلكف بعد ما  60لمدة 

يكمان  15يقارب الشير كنصؼ الشير ماتت جميع البادرات بسبب انقطاع مياه السقاية عنيا لمدة 
ة لظركؼ أمنية كتـ جمع بذكر مف النكعيف العربي كالككرشنسكي مجددا إلعادة عممية التنضيد متكاصم

 .كالزراعة في المكسـ المقبؿ
 

صناديؽ تنضيد البذكر            -a:(0)شكم ان
b- البذكر النابتة بعد الزراعة 
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 إنبات بذكر المكز الشرقي. ( :1انشكم )
  الخكخ لئلجياد المائي:دراسة مدل تحمؿ أصكؿ 

بذرة مف كؿ أصؿ( مف الثمار الناضجة ألصميف برييف مقارنة باألصؿ المزركع  300استخرجت البذكر )
جففت في جك الغرفة ثـ حفظت في أكياس كرقية لحيف مكعد التنضيد في شير كانكف األكؿ، حيث 

بعد تعقيميا بمحمكؿ  1/3بة كضعت في البراد ضمف صناديؽ بالتناكب مع طبقات مف الرمؿ الرطب بنس
ـ كبعد فترة ◦5-3ليتر تحت شركط التنضيد المستمر عمى درجة حرارة 1غ/ 1( Rizolexمبيد فطرم )

 بذكر/أصيص مف كؿ أصؿ . 5يـك استخرجت مف البراد كزرعت في األصص بكاقع  90
  ،المحمب،خوخ ماريانا ( اإلكثار الخضري لبعض أصول الموزياتGF677) 

فػػي  GF677ؼ متخشػػبة لػػبعض أصػػكؿ المكزيػػات ىػػي: المحمػػب ك الماريانػػا كأصػػؿ الػػػ عقػػؿ نصػػ زرعػػت
 2500بتركيػػػزيف  IBAتشػػػريف األكؿ( ك معاممتيػػػا بمػػػنظـ النمػػػك   15آب( كالثػػػاني) 15مكعػػػديف: األكؿ )

 بينتالنتائجأف  ك  جزء بالمميكف كزراعتيا في كسط التجذير)الخفاف( كذلؾ في شركط البيت الزجاجي 5000ك
( 15/10تجػػػذير تػػػأثرت بمكعػػػد أخػػػذ العقػػػؿ كتركيػػػز اليرمػػػكف ككانػػػت أعمػػػى فػػػي المكعػػػد الخريفػػػي )النسػػػبة 

%( عمػػػػى التػػػػكالي كلػػػػكحظ تفػػػػكؽ 33.98%، 55.18( بنسػػػػبة بمغػػػػت )15/8مقارنػػػػة بالمكعػػػػد الصػػػػيفي )
( في كبل المكعديف بداللة 2500ppmعمى الشاىد كعمى المعاممة الثانية ) ppm)5000المعاممة الثالثة )

 %( عمى التكالي. 73.33، 62.5عنكية، ككانت نسبة التجذير أعمى في المكعد الثاني  )م
كانت أسيؿ مف بقية األصكؿ  ماريانا مف جية أخرل أظيرت النتائج أف تجذير عقؿ أصؿ الخكخ

، في حيف كانت نسبة التجذير %( عمى التكالي73.33، 45.18المدركسة في مكعدم أخذ العقؿ )
عمى %( 40.74، 24.44) بأصمي المحمب كماريانا في كبل المكعديفمقبرنت GF677 األصم ضعيفة في

 ( يكضح عقؿ أصؿ خكخ الماريانا المجذرة8كالشكؿ )،التكالي
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 عقؿ أصؿ خكخ الماريانا المجذر :( 2)شكم ان

 
 دراسة خصائص النمو واإلثمار ألشجار التفاح باستخدام األصول الخضرية كطعم وسيط:

ة األطكار الفينكلكجية لجميع المعامبلت بدءان مف القمة الفضية حتى نضج الثمار، كالجدكؿ تـ متابع
 التالي يبيف تاري، بعض األطكار لبعض المعامبلت: 

العنقكد الزىرم  المعاممة                                الطور 
 المكتظ

 نمك الثمرة اإلزىار األعظمي 

 00/4 22/5 00/5 يمك سبكر مطعـ عمى أصؿ بذرم
 04/4 24/5 00/5 يمك سبكر مطعـ باستخداـ  الطعـ الكسيط 

 04/4 25/5 00/5 ستارؾ ريمسكف مطعـ عمى أصؿ نصؼ مقصر 
كما تـ تقدير إنتاجية الشجرة الكاحدة ضمف كؿ معاممة، كتـ تصنيؼ الثمار إلى درجات )ممتازة، أكلى، 

ؿ مكرر، كحجـ الثمار باالعتماد عمى حجـ الماء المزاح، ثانية، ثالثة( كتـ قياس كزف عشرة ثمار مف ك
كيبيف الجدكؿ التالي بعض النتائج المتحصؿ عمييا لبعض باإلضافة لقياس طكؿ كعرض الثمرة، 

 المعامبلت:

 اإلنتاجية)كغ/شجرة( المعاممة
كزف 

 الثمرة)غ(
 (8حجـ الثمرة)سـ

 273.5 193 08.8 يمك سبكر مطعـ عمى أصؿ بذرم
مسكف مطعـ باستخداـ  الطعـ ستارؾ ري
 الكسيط 

08 188.4 229.2 

 174.6 154.3 11.2 يمك سبكر مطعـ عمى أصؿ نصؼ مقصر
كما تـ إجراء التحميؿ الكيميائي لمثمار مف حيث نسبة السكريات الكمية كاألحادية، كالمكاد الصمبة الذائبة، 

، pHصبلبة لب الثمار، كدرجة الحمكضة باإلضافة لكمية األحماض القابمة لممعايرة، كدرجة النشاء، ك 
 يبيف الجدكؿ التالي بعض النتائج المتحصؿ عمييا:
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 الصفة                               

 المعاممة
المكاد الصمبة 
 الذائبة )%(

 السكريات الكمية 
 غ%

 النشاء

 5 17.6 19.8 يمك سبكر مطعـ عمى أصؿ نصؼ مقصر
 4 14.4 19.3 عـ الكسيطستارؾ ريمسكف مطعـ باستخداـ الط

ستارؾ ريمسكف مطعـ عمى أصؿ نصؼ 
 مقصر

19 14.9 5 

 كسيتـ أخذ أطكاؿ الطركد كقياس قطر الجذع عند تساقط األكراؽ .
 :تحديد المؤشرات البيئية والفيزيائية والكيميائية عند درجات النضج المختمفة لبعض أصناف التفاح 

شػكؿ شػيرم لؤلصػناؼ المقطكفػة فػي العػاـ الماضػي كىػي رد سػبكر، تـ متابعة إجراء التحاليػؿ الكيميائيػة ب
أكرم، كيدز، كيؿ سبكر كذلػؾ حتػى نيايػة التخػزيف فػي شػير أيػار باإلضػافة إلػى متابعػة تغيػرات الفقػد فػي 

أثنػػاء فتػػرة التخػػزيف كالجػػدكؿ التػػالي يبػػيف بعػػض نتػػائج ىػػذه التحاليػػؿ لثمػػار الصػػنؼ أكرم المقطكفػػة  الػػكزف
 :00/4/2100بتاري، 

 بعد أربع أشير بعد شيرين بداية التخزين 
 6.6 6.8 0.5 الصالبة

 0 8 2 درجة النشاء
 1.88 1.5 1.58 الحموضة

 00.8 8.4 0.4 السكريات األحادية
 كالصكر التالية تبيف التغير في درجة النشاء لمصنؼ كيدز  

 
 

بلؿ أخذ الكزف لكؿ عينة بشكؿ منتظـ كما تـ متابعة تغيرات الفقد في الكزف أثناء فترة التخزيف مف خ
 :00/4كيظير في الجدكؿ التالي بعض ىذه النتائج المأخكذة لعينات الكزف المقطكفة في مكعد 

 أشير)%(4الفقد في الكزف بعد  الفقد في الكزف بعد شيريف )%(  

 6.3 1.1 رد سبكر
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 11.4 1.2 كيؿ سبكر

 6.2 2 كيدز 

 6.2 1.6 أكرم 

 صول الخضرية لمتفاح في المنطقة الوسطى:مدى مالءمة األ 

التركيػػب غكلػػدف ديميشػػس/  تػػـ حسػػاب عػػدد األزىػػار كعػػدد الثمػػار لكػػؿ معاممػػة مػػف المعػػامبلت حيػػث تميػػز
MM106  بنسبة إزىار جيػدة مقارنػة مػع بػاقي األصػكؿ، كقػد أثػرت ظػركؼ األمطػار الغزيػرة كالبػرد خػبلؿ

عمػػى بػػاقي  MM106د تفػػكؽ التركيػب غكلػػدف ديميشػس/ فتػرة اإلزىػػار عمػى  نسػػبة العقػد بشػػكؿ كبيػػر ، كقػ
الصػنؼ  نتاجيػةإكػغ/ شػجرة ، فػي حػيف كػاف متكسػط 8األصكؿ المستخدمة مف حيث كمية اإلنتػاج إذ بمػغ 

كمػػا تػػـ قيػػاس أطػػكاؿ الطػػركد حيػػث تفػػكؽ التركيػػب  كغ/شػػجرة،MM109 6غكلػػدف ديميشػػس عمػػى األصػػؿ
 20كؿ الطػرد ك سػـ لطػ 011لطرد حيػث كػاف عمى باقي المعامبلت بمتكسط طكؿ ا MM106غكلدف / 

 سـ لثخانة الساؽ
   ،تأثير التقميم الصيفي عمى النمو واإلنتاجية والقدرة التخزينية لثمار التفاح أصناف غولدن ديميشس

 ستاركنج ديميشس:

عمى ثمار التفاح غكلدف ديميشس كستاركنج  2102 -2100تـ تنفيذ البحث في مكسميف متتاليف 
كعة في حقكؿ مركز البحكث العممية الزراعية في السكيداء. كذلؾ بتطبيؽ التقميـ الصيفي ديميشس المزر 

عمى األشجار في فترات مختمفة مف النمك لدراسة أثرىا في اإلنتاجية كتحسيف الجكدة كالقدرة التخزينية 
الصيفي  التقميـ -التقميـ الصيفي القصير -التقميـ الصيفي الطكيؿ -لمثمار. حيث طبؽ خؼ الثمار

تحميؽ األفرع كتـ دراسة تأثير ىذه المعامبلت في طكؿ الطركد كقطرىا كتمايز البراعـ كنسبة  -المختمط
العقد كمكاصفات الجكدة مف حيث الحجـ كالمكف كالشكؿ كاألضرار الفيزيكلكجية كمحتكل الثمار الفيزيائي 

ج البستاني كتـ فرزىا كتدريجيا كحساب كالكيميائي كقدرتيا التخزينية حيث قطفت الثمار عند مرحمة النض
إنتاجية كؿ معاممة مف المعامبلت ثـ حممت عينة البداية لمعرفة محتكل الثمار الكيميائي كمكاصفاتيا 

 الفيزيائية كقدرتيا التخزينية كالتسكيقية.
س الفيزيائية والكيميائية  لثمار التفاح صنف غولدن ديميشل يبين بعض الصفات الفينولوجية و جدو

 . 2412/ 9/  25في موسم 

 %)البداية( TSSنسبة  اإلنتاجية كغ/ شجرة نسبة العقد % المعاممة

 04.0 46.84 02 الشاىد
 00.8 65.4 05 التقميـ الصيفي المختمط

 06.8 010.04 08 تفريد طركد كقطـ قمة نامية
 21.2 50 01 التحميؽ
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 خف الثمار عمى الصنف ستاركنج ديميشس

 
 صفات الجودة والمؤشرات الفيزيائية والكيميائية ألصناف العنب التصنيعية المحمية والمدخمة:دراسة موا 

عمى شجيرات الكرمة المزركعة في حقكؿ مركز البحكث  2102تـ تطبيؽ البحث لممكسـ األكؿ بعاـ 
أصناؼ محمية كحددت مؤشرات  5صنؼ مدخؿ ك  28العممية الزراعية في السكيداء حيث تـ دراسة 

 -كتـ تحديد متكسط كزف العنقكد OIVنضج لكافة األصناؼ كمكصفات الجكدة اعتمادان عمى مكصؼ ال
طكؿ  -طكؿ فرشاة الثمرة -قطر الحبات -بذرة 011كزف  -عدد البذكر -نسبة العصير -حبة 011كزف 

نسبة  -رقـ الحمكضة -نسبة المكاد الصمبة الذائبة الكمية -الصبلبة -قطر حامؿ الحبات -حامؿ الحبة
 دليؿ النضج. -قكة شد الحبات -األحماض القابمة لممعايرة
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 تقييم األصناف:نتائج تجارب  `

 :2412عدد أصناف الخضار المخصصة لمزراعات المحمية المختبرة والمقبولة لعام 

عدد األصناف  عدد األصناف المقبولة عدد األصناف المختبرة 
 المرفوضة

 0 88 85 بندورة
 - 04 04 خيار
 - 08 08 فميفمة
 - 8 8 باذنجان

 - 0 0 بطيخ أصفر
 

 إَتاج هجٍ يٍ انفهٍفهت:

: نفذ البحث ضمف تجربة بتصميـ القطاعات العشكائية بأربعة مكررات تـ خبلليا تقييم سالالت مستنبطة
ف ، كأشارت النتائج ألصالة السبلالت المقيمة، كأ2102سبللة مستنبطة مف الفميفمة في مكسـ  28تقييـ 

ذات الثمار المخركطية  08كغ/كنـ( عند السبللة  6922.62إنتاجية السبلالت الحمكة بمغت أعبلىا )
 كغ/دكنـ( ذات الثمار  6614.09( بإنتاجية كقدرىا )00كالصفراء الفاتحة تمتيا السبللة )
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 (06،00،8المستطيمة كالخضراء الفاتحة، كفي مجمكعة السبلالت الحريفة سجمت السبلالت)

 كغ/دكنـ( عمى التكالي.  6225.69، 6278.34، 7213.1اإلنتاجية األعمى)
( سبللة مستنبطة بعد تكثيؽ 28: إنتاج بذكر الجيؿ السابع  لػ)مرحمة استنباط السالالت النقية -

تكصيؼ ثمارىا في مرحمتي النضج االستيبلكي كالبيكلكجي، كحفظ البذار المستخرج لمعمؿ عميو 
 الثاني كالثالثبلن عف الحصكؿ عمى بذار الجيميف . فض2108في العاـ 
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 تربية البامياء:
/ سبلالت مف البامياء المستنبطة محميان عف طريػؽ التربيػة الذاتيػة 4لػ /الحصكؿ عمى بذار الجيؿ السابع  

 ك االنتخاب.

 
 

ف تجربػػة بتصػػميـ ، ضػػم( سػػبللة مػػف الباميػػاء المسػػتنبطة4: تقيػػيـ )تقيــيم ســالالت مســتنبطة مــن الباميــاء
نباتات  01سـ بيف النباتات، ك 51سـ بيف الخطكط ك  051القطاعات العشكائية بأربعة مكررات، بتباعد 

ك  654.0الرابعػة سػجمتا أعمػى اإلنتاجيػات  الثانيػةفي المكرر الكاحد، كتشير النتائج األكلية أف السػبللتيف 
 المكف األخضر الفاتح كانخفاض نسبة أكبارىما. كغ/دكنـ عمى التكالي ، كما امتازتا بقركنيما ب 858.2

 

 تربية الفاصولياء الحبية: 

تـ زراعة خمسة سبلالت مستنبطة مف الفاصػكلياء الحبيػة البيضػاء بيػدؼ إكثػار بػذارىا كالحصػكؿ عمػى 
بػذار الجيػػؿ )السػػادس(، لكػف التجربػػة لػػـ تسػػتكمؿ نتيجػة مياجمػػة الطيػػكر لنػكرات األزىػػار تمػػؾ السػػبلالت 

 فشميا عقدىا.   بشدة ك 
تػػأثير التمقػػيح البكتيػػرم كمكعػػد الزراعػػة عمػػى الصػػفات اإلنتاجيػػة ك الخصػػائص النكعيػػة لمفػػكؿ األخضػػر   -

كالحبي: أشارت النتائج األكلية لمتجربة أف معاممػة التمقػيح البكتيػرم فػي الصػنؼ القبرصػي قػد تفكقػت عمػى 
% إلنتاجيػػػة القػػػركف الخضػػػراء ك البػػػذكر 4معاممػػػة عػػػدـ التمقػػػيح فػػػي المكعػػػد األكؿ معنكيػػػان عمػػػى مسػػػتكل 

 الجافة.

 :تأثير اإلصابة بذبابة ثمار الزيتون  في محتوى زيت الزيتون البكر من الجميسريدات الثنائية 
جمعػػت ثمػػار زيتػػػكف مػػف أشػػجار مصػػػابة بذبابػػة ثمػػار الزيتػػػكف كعينػػات شػػاىد مػػػف أشػػجار سػػميمة غيػػػر 

تحاليؿ المطمكبة حسب استمارة البحث كأظيرت النتائج مصابة حيث تـ استخراج الزيت مخبريَا كنفذت ال
مػػػف خػػػبلؿ  مقارنػػػة بػػػيف العينػػػات المصػػػابة كالسػػػميمة اعتمػػػادا عمػػػى معػػػايير الجػػػكدة ارتفاعػػػا فػػػي نسػػػبة 

 الجميسريدات الثنائية في العينات المصابة كخاصة في نسبة اإلصابة العالية.
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  األحمـاض الدىنيـة فـي تركيـب الجميسـريدات تأثير محتوى زيت الزيتون  لبعض األصناف السـورية مـن
 الثالثية

أخػػذت عينػػات الزيػػت مػػف األصػػناؼ المدركسػػة كتػػـ تحديػػد مسػػتكل األحمػػاض الدىنيػػة لمعينػػات المختبػػرة 
باستخداـ جياز الكركماتكغرافيا الغازيػة ككػذلؾ تمػت دراسػة محتػكل الجميسػريدات الثبلثيػة لػنفس العينػات 

السػػائمة كتبػػيف مػػف خػػبلؿ النتػػائج األكليػػة زيػػادة معنكيػػة لمركػػب التػػرام باسػػتخداـ جيػػاز الكركماتكغرافيػػا 
 أكليف في معظـ العينات بينما كاف محتك الترام لينكليؾ منخفضا.

  أثر إضافة مياه عصر الزيتون عمى مجمعات نيماتودا التربة عمى محول البندورة والباذنجـان فـي
 البيوت البالستيكية :

مبلت بتراكيػز مختمفػة لتحديػد تأثيرىػا عمػى مجمكعػات النيمػاتكدا مقارنػة مػع تـ إضافة مػاء الجفػت لممعػا 
الشاىد . بينت النتائج األكلية لتحاليؿ التربة أف إضافة مياه الجفت كبمختمؼ التركيز المدركسة قد قممت 

 كبشكؿ كاضح أعداد النيماتكدا المكجكدة بالتربة.
 ل ثمار المصعبي دراسة تأثير تراكيز مختمفة من القموي عمى تخمي: 

% ك 2.2% ك2 )تراكيػػز مػػػف الصػػػكدا 8تػػـ تحضػػػير الثمػػار حسػػػب المكاصػػفة الدكليػػػة كذلػػؾ باسػػػتخداـ 
%  أعطػػػػػى أفضػػػػػؿ النتػػػػػائج مػػػػػف حيػػػػػث زمػػػػػف االختػػػػػراؽ  2.5%( كأظيػػػػػرت النتػػػػػائج أف التركيػػػػػز  2.5

. 24خصكصا عمى درجة حرارة   ـْ
 بحث " استنباط أصناف حمضيات جديدة بطريقة التيجين " :

 . في حقكؿ قسـ بحكث الحمضيات
/ زىػػػػرة حمضػػػػيات كمػػػػا يمػػػػي :برتقػػػػاؿ مػػػػاكردم ك مػػػػانيكال 0111تػػػػـ تنفيػػػػذ عمميػػػػة التيجػػػػيف لػػػػػ/ -

 %  / .    04كتـ حساب نسبة العقد كسطيان حيث كانت /  Clكشادكؾ/
 / شتمة مف شتكؿ التيجيف في أكياس ك العناية بالشتكؿ المزركعة  011زراعة / -

/عينػػة كبمػػغ عػػدد التحاليػػؿ 211لػػكاردة إلػػى قسػػـ مخبػػر البسػػتنة كالتػػي تػػـ تحميميػػا حػػكالي/بمػػغ عػػدد العينػػات ا 
 / تحميؿ 2111حكالي /

  :في مجال قانون الزراعة العضوية 
  :دراسة بعض المحاصيؿ لبحث إمكانية تحكيميا لمزراعة العضكية كىذه المحاصيؿ البرامج البحثية

 ىي:
 الخضار: -

ية العضكية كمف خبلؿ استخداـ السماد الحيكاني كالمحصكؿ البقكلي تـ زيادة التقن بينت النتائج انو في (0
%، مما يزكد كافة األحياء في التربة  2.5% إلى  2.0محتكل التربة مف المادة العضكية مف 

 .بالعناصر الغذائية
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شرية بالرغـ مف عدـ استخداـ لممكاد الكيميائية )مبيدات حك  كبالنسبة لمكافحة اآلفات كاألمراض، (2
كفطرية( لمكافحة اآلفات كاألمراض في الحقؿ العضكم فاف اإلصابة باآلفات كاألمراض كاف بنفس 
المستكل تقريبان مقارنة مع الحقؿ الشاىد) التقميدم( كىذا مؤشر عمى إمكانية زراعة محاصيؿ الخضار 

 المدركسة بالنظاـ العضكم.
ي اإلنتاج العضكم كالتقميدم حيث أبدت بعض أما إنتاجية األصناؼ المدركسة فقد تفاكتت بيف نظام (3

يما أبدل البعض اآلخر ىذه الزيادة في النظاـ فاألصناؼ زيادة في اإلنتاجية في النظاـ العضكم 
التقميدم مما يبيف أف استجابة األصناؼ لمزراعة تحت نظاـ الزراعة العضكية يتعمؽ أيضان بخصائص 

 الصنؼ المدركس. 

 الموز: -
نتاج أعمى في نظاـ اإلدارة العضكم منيا في النظاـ التقميدم كما كانت نكعية المنتج في كانت كمية اإل 

النظاـ العضكم أفضؿ بشكؿ ممحكظ، كبالرغـ مف عدـ استخداـ لممكاد الكيميائية )مبيدات حشرية 
ا كفطرية( لمكافحة اآلفات كاألمراض الحقؿ العضكم فانو لـ تظير أية إصابة باآلفات كاألمراض كىذ

 مؤشر عمى إمكانية زراعة المكز عضكيان.
إف الزيادة في اإلنتاجية في النظاـ العضكم لـ تغطي تكاليؼ اإلنتاج كيعكد السبب لعدـ استخداـ المزارع 
ألية مدخبلت خارجية مف أسمدة حيث أف المزارعيف التقميدييف في المنطقة ال يقكمكف بإضافة أية أسمدة 

يـ  ككذلؾ فإف المزارع لـ يستخدـ أم مبيدات كيميائية نظرا لعدـ ظيكر أية عضكية أك كيميائية إلى حقكل
 إصابة حشرية أك آفة مرضية في كؿ مف اإلدارتيف.

 
 : مركز الخدمات العضوية 

تـ إحداث مركز خاص بالخدمات العضكية مككف مف عناصر الػدائرة كطػاقـ المشػركع باإلضػافة لعناصػر 
صػدار نشػرات زراعيػة مف مديريات الزراعة كاإلرشاد ال زراعي، ميمتػو تقػديـ الػدعـ الفنػي كالمشػكرة الفنيػة كا 

 خاصة باإلنتاج العضكم إضافة لمعمؿ عمى دليؿ شامؿ بالزراعة العضكية.
1101َشاطاث إدارة بحىث انبستُت عاو   

 4الييئة:   التدريب - 4 الداخمي: التدريب -2 الندكات : - 1كرش العمؿ: -:7 األياـ الحقمية
 2: 2102راسات العميا )الحصكؿ عمى الدكتكراه( خبلؿ عاـ الد

  أنواع التحاليل وعدد العينات وعدد التحاليل 
 عدد التحاليل  عدد العينات النوع
 0225 058 تفاح
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 0005 004 أجاص
 861 018 عنب

 2048 584 المجموع
خـــالل دكتوراه والماجســـتير الـــاإليفـــاد الـــداخمي أو المســـجمين عمـــى الدراســـات العميـــا فـــي جامعـــات القطـــر 

2412 :6 
  :3اننشزاث: -   03اننشز في انمجالث انعهميت 

 4:  كالمؤتمرات المجاف في المشاركة 

 

 

 :إدارة بحـــوث الثـــروة الحيوانيـــة -6-4
 أواًل: أىداف الخطة البحثية

ثمة بالحفاظ عمى األصكؿ شممت الخطة البحثية التكجيات اإلستراتيجية إلدارة بحكث الثركة الحيكانية المتم
عادة تكزيعيا إلى المربيف. كثارىا، كا   الكراثية المحمية، كتحسينيا كراثيان، كا 

 اعتمدت اإلدارة لتحسيف إنتاجية الحيكانات المحمية عمى برامج كطنية تتضمف المحاكر الرئيسة التاليػػة:
 .التحسيف الكراثي باالنتخاب لسبلالت الحيكانات الزراعية المحمية 

 .تحسيف طرائؽ الرعاية كنظـ اإلنتاج 

  تحديد االحتياجات الغذائية كتحسيف ظركؼ التغذية، كاستعماؿ المخمفات الزراعية كمخمفات
 التصنيع الغذائي في تغذية الحيكانات.

  تحسيف األداء التناسمي مف خبلؿ إدارة التناسؿ، كاستعماؿ التقانات الحديثة في زيادة الكفاءة
 التناسمية. 

 ف الرعاية الصحية بكافة جكانبيا.تحسي 

 التحديات المستقبمية لتطوير قطاع بحوث الثروة الحيوانية في سورية. -ثانيًا 
تعرضت معظـ المنشآت في محطات بحكث الثركة الحيكانية لعمميات تخريب كنيب لكافة مككنات 

محطة  08البحث العممي في البنى التحتية نتيجة الظركؼ األمنية الحالية، مما أدل إلى إيقاؼ العمؿ ب
 محطة لبحكث الثركة الحيكانية. 21بحثية مف أصؿ 

تـ اتخاذ العديد مف اإلجراءات لمحد مف اآلثار السمبية عمى المحطات المتضررة نتيجة األعماؿ 
التخريبية، كىي المحافظة عمى النكل الرئيسية لمحيكانات الزراعية المحسنة بغية التكسع بيا مستقببلن، 

 ؾ تـ نقؿ تجييزات المخابر كالمعدات الزراعية إلى أماكف أمنة.ككذل
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 التحديات المستقبمية كالمقترحات بعد تكفر الظركؼ األمنية:
o .اعتماد مجمعات لتطكير كتحسيف الثركة الحيكانية 
o .تسكير المجمعات بشكؿ مناسب لحمايتيا مف التخريب تحت ام ظرؼ كبإشراؼ جيات أمنية 
o ثية كالبنى التحتية البلزمة لمبحث العممي ضمف تجمعات بحثية لتكامؿ تجميع الككادر البح

 الخبرات العممية.
 .2412الدراسات واألبحاث المخططة والمنتيية لعام  –ثالثًا 

بسبب الظركؼ  2102% لعاـ  60.2بمغت نسبة تنفيذ األبحاث كالدراسات كالتجارب العممية في اإلدارة 
 (.0كؿ رقـ )الراىنة ككما ىك مكضح في الجد

 .2102(: يكضح عدد الدراسات كالبحكث كالتجارب المخططة كالمنفذة لعاـ 0جدكؿ رقـ )

 أقسام اإلدارة
 2412أبحاث خطة 

 الُمنفذ الُمخطط

 

 نسبة التنفيذ%
 58.3 21 36 التربية كرعاية الحيكاف

 53.3 16 30 التغذية كاألعبلؼ كالمراعي
 68.8 11 16 الحيكية فيزيكلكجيا الحيكاف كالتقانات
 75.0 12 16 الصحة الحيكانية

 61.2* 60 98 المجموع
 *انخفضت نسبة التنفيذ بسبب الظركؼ األمنية الطارئة كخركج بعض المحطات مف الخدمة.
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 2412نشاطات إدارة بحوث الثروة الحيوانية لعام  -رابعًا 
زيع حيكانات التربية المحسنة لممربيف كأيضان بيع تعددت نشاطات إدارة بحكث الثركة الحيكانية، حيث تـ تك 

الحميب المنتج الطازج كحيكانات الذبح إلنتاج المحـ الحمر كمنتجات أخرل )الصكؼ كالشعر 
ك......(.بمغت أعداد حيكانات التربية )الُمحسنة( المباعة لممربيف ككميات الحميب كالحيكانات المباعة 

( نتيجة بيع حيكانات 2(، كفؽ المبالغ المبينة في الشكؿ رقـ )0ؿ رقـ )إلنتاج المحـ األحمر كما في الشك
التربية )الُمحسنة( ككميات الحميب كحيكانات المباعة إلنتاج المحـ األحمر كمنتجات أخرل. بينما بمغت 

(. كبمغت 8أعداد حيكانات التربية )الُمحسنة( المباعة لممربيف حسب المحطات كما في الشكؿ رقـ )
(. كأيضان بمغت أعداد 5إنتاج الحميب الطازج /كغ  المباعة حسب المحطات كما في الشكؿ رقـ )كميات 

(. كبمغت الكميات المنتجة/ 4حيكانات المباعة إلنتاج المحـ األحمر حسب المحطات كما في الشكؿ رقـ )
 (.6كغ مف الصكؼ كالشعر كالركث ك..... حسب المحطات كما الشكؿ رقـ )

 
: يكضح أعداد حيكانات التربية )الُمحسنة( المباعة لممربيف ككميات الحميب كالحيكانات (0شكؿ رقـ )

 المباعة إلنتاج المحـ األحمر كمنتجات أخرل.

 
(: يكضح المبالغ / ؿ.س نتيجة بيع حيكانات التربية )الُمحسنة( ككميات الحميب 2شكؿ رقـ )

 خرل.كحيكانات المباعة إلنتاج المحـ األحمر كمنتجات أ
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 (: يكضح أعداد حيكانات التربية )الُمحسنة( المباعة لممربيف حسب المحطات.8شكؿ رقـ )

 
 (: يكضح كميات إنتاج الحميب الطازج /كغ المباعة حسب المحطات.5شكؿ رقـ )
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 (: يكضح أعداد الحيكانات المباعة إلنتاج المحـ األحمر حسب المحطات.4شكؿ رقـ )

 
 : يكضح الكميات المنتجة /كغ مف الصكؼ كالشعر كالركث ك..... حسب المحطات.(6شكؿ رقـ )
 أىم المشاريع التي تنفذىا إدارة بحوث الثروة الحيوانية: -خامسًا 

تتعاكف إدارة بحكث الثركة الحيكانية مع المركز العربي لدراسات المناطؽ الجافة كاألراضي القاحمة/أكساد 
 كفؽ مايمي:فاىـ في عدة بحكث ضمف مذكرات ت

 اتفاقية التعاكف العممي الفني في إطار البرنامج الكطني لتحسيف إنتاجية أغناـ العكاس. -أكالن 
 العكاس أغناـ في المحـ إلنتاج قطيع إنشاء بيدؼ التناسمية الكفاءة لتحسيف االنتخاب -
 كىيمك سممية محطة في العكاس لؤلغناـ كالتناسمية اإلنتاجية الصفات لبعض الكراثي التقكيـ -

 مذكرة تفاىـ حكؿ تطكير إنتاجية الماعز السكرم: -ثانيان 
 .الشامي لمماعز اإلنتاجي األداء تقكيـ -
 .الشامي الماعز لذككر كالتناسمية الشكمية الصفات لبعض النسؿ باختبار الكراثي التقكيـ -
 .الشامية اإلبؿ في الشكمية الصفات لبعض الكراثي التقكيـ -
ضافتيعمىالحالةالصحيةلئلببللشاميتقديرمستكىعنصرالسي -  مينيكمفيالتربةكالنباتاتالرعكيةكتأثيرا 
 .سكرية في منيا كالكقاية عمييا السيطرة كطرائؽ الشامية اإلبؿ مكاليد نفكؽ مسببات دراسة -
 .سكرية في الشامية اإلبؿ لدل كاألكزاف النمك معدالت دراسة -

 بؿ كتصنيع منتجاتياطكير بحكث اإلالبرنامج التنفيذم لمشركع ت -ثالثان 
 

 2412أىم المنجزات العممية في إدارة بحوث الثروة الحيوانية لعام  –سادسًا 
ف كؿ مف  -0 تفكؽ نكع أسماؾ البكرم الدىباف بالمعايير اإلنتاجية المدركسة عمى نكع القجاج كا 

 النكعيف مرشحاف لبلستزراع في األحكاض الشاطئية السكرية.
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ىة مف صيدىا مف عينات الغبلصـ المنزكعة. كما أمكف تنصيب تحضير صبغيات األسماؾ بعد بر  -2
كترتيب صبغيات سمؾ الجرم مف األطكؿ لؤلقصر، كذلؾ ضمف مجمكعات حسب تكضع النقطة 

 (.NFالمركزية ككذلؾ حساب عدد أذرع الصبغيات )
تي تفكؽ الجيؿ األكؿ )خميط شامي+ جبمي( في صفة إنتاج الحميب كذلؾ بسبب اآلثار الكراثية ال -3

انتقمت مف الماعز الشامي كتكفر العكامؿ البيئية المناسبة كتفكقت األنماط الكراثية التي تزداد فييا 
 نسبة مكرثات الماعز الشامي في الجيؿ الثاني بالنسبة لصفة كزف الميبلد.

إدخاؿ بكرات اإلبؿ في برامج تربكية مبكرة تقمؿ مف التأخر في مكعد بمكغيا الجنسي، كتزيد في  -4
 ئيا التناسمي كاإلنتاجي.أدا

يساعد حقف األبقار الشامية في اليـك الخامس مف دكرة الشبؽ بالمعدالت المدركسة مف ىرمكني  -5
GnRH أكhCG  ساعة مف الحقف بشرط  58-25في ظيكر مكجة مبيضية، كتحدث اإلباضة بعد

 كجكد حكيصؿ مبيضي سائد.
مؿ بالعناصر المعدنية الضركرية لتكفير إمكانية إحبلؿ حميب الصكيا الُمعالج حراريان كالُمك -6

االحتياجات كبديؿ لحميب الرضاعة ككمصدر بركتيني، مما يتيح تكفير حميب الماعز كاستعمالو 
 في الصناعات الغذائية المختمفة.

فع الية البرنامج االنتخاب لصفتي إنتاج الحميب، ككتمة البطف عند الفطاـ، كعدـ فع اليتو لصفتي  -7
بة ككتمة البطف عند الميبلد في قطيع األغناـ في محطة بحكث ازرع خبلؿ فترة طكؿ مكسـ الحبل

 الدراسة.
ُينصح بتحسيف الظركؼ البيئة كاستبعاد النعاج المتقدمة بالعمر، كتقديـ الدفع الغذائي قبؿ الكالدة،  -8

المحـ كاستمرار االنتخاب الكراثي ضمف خطيف، الخط األكؿ إلنتاج الحميب، كالخط الثاني إلنتاج 
 )إنتاج المكاليد عند الميبلد(.

ضركرة اختبار الصيغة الصبغية لحاالت العقـ لمماعز الشامي التي ال تستجيب لفرص العبلج  -9
 اليرمكنية، ككذلؾ لذككر التمقيح التناسمي.

نتاجاألجنة،كأف  -01 تستجيباألبقارالشاميةلممعاممةاليرمكنيةكغيرىامنالعركقبغرضاإلباضةالفائقةكا 
 تكاليؼ مف يقمؿ بؿ المدركسة، مؤشراتال في سمبنا % اليؤثر41بمقدار  FSHمكف تقميمكميةىر 
 .المعاممة

ال يؤدم لمعدالت إباضة عالية، كينصح بعدـ  PMSGأف معاممة األبقار الشامية بيرمكف  -00
نتاج األجنة لؤلبقار الشامية.  استخدامو منفردان في برنامج اإلباضة الفائقة كا 

ساعة مف بدء الشبؽ عند استخداـ األبقار  25ك 02ناعي يككف بعد أفضؿ كقت لمتمقيح االصط -02
نتاج األجنة.  الشامية في برامج اإلباضة المتعددة كا 
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ينصح بتطبيؽ معامبلت التصحيح البيئي قبؿ إجراء التقكيـ الكراثي لمقطيع أك لمصفات المدركسة  -03
 المراد تحسينيا باالنتخاب الكراثي.

 2412ي اإلدارة خالل عام النشاطات المنفذة ف -سابعًا 
. كبمغ تعداد النشاطات 2102تعددت النشاطات العممية الُمنفذة في إدارة بحكث الثركة الحيكانية لعاـ 

)المشاركة في الدكرات التدريبية كالمؤتمرات كالندكات كالزيارات  2102المنفذة في اإلدارة خبلؿ عاـ 
 (.0لدراسات العميا( كما في الشكؿ رقـ )العممية ككرشات العمؿ كاألياـ الحقمية كطبلب ا

 
)المشاركة في الدكرات  2102(: يكضح النشاطات المنفذة في اإلدارة خبلؿ عاـ 0شكؿ رقـ )

التدريبية كالمؤتمرات كالندكات كالزيارات العممية ككرشات العمؿ كاألياـ الحقمية 
 كطبلب الدراسات العميا(.

نحك  2102متكفرة في محطات بحكث الثركة الحيكانية في نياية عاـ بمغت أعداد الحيكانات الزراعية ال
( كالتي تعد نكاة إلعادة إكثارىا في 2ألؼ رأس مف الحيكانات المحسنة كما يبيف الجدكؿ رقـ ) 04

 المستقبؿ لتكزيع حيكانات محسنة لممربيف لتحسيف القطيع الكطني. 
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مكجكدة في محطات بحكث إدارة الثركة الحيكانية بنياية (: يكضح أعداد الحيكانات الزراعية ال2جدكؿ رقـ )
 .2102عاـ 

 1/1/2412العدد بتاريخ  النوع الحيواني
 01611 أغناـ العكاس
 584 ماعز ىجيف
 02 بقر عكشي
 264 إبؿ شامية
 2581 ماعز شامي
 804 بقر شامي
 01 بقر فريزياف
 018 إبؿ ىجف
 568 ماعز جبمي
 84 بقر جكالني

 064 سجامك 
 04120 المجمكع

محطة حتى نياية  08بمغ تعداد محطات بحكث إدارة الثركة الحيكانية التي خرجت مف التربية كاإلنتاج 
محطات في عاـ  0. أما محطات البحكث التي ما تزاؿ تعمؿ في التربية كاإلنتاج فقد بمغت 2102عاـ 

حكث الثركة الحيكانية خبلؿ عاـ بمغت المساحات المزركعة باألعبلؼ /دكنـ في محطات ب.2108
(، كذلؾ كفؽ الكميات المنتجة مف األعبلؼ /طف كما في الشكؿ رقـ 8، كما في الشكؿ رقـ )2102

 .2108دكنـ لعاـ  440.4أما إجمالي المساحات المزركعة فقد بمغت  (.4)

 
 . 2102(: يكضح المساحات المزركعة / دكنـ باألعبلؼ خبلؿ عاـ 8شكؿ رقـ )
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 .2102(: يكضح الكميات المنتجة / طف مف األعبلؼ خبلؿ عاـ 4كؿ رقـ )ش

 
 الصعوبات التي تواجو إدارة بحوث الثروة الحيوانية -ثامناً 

 : تتمثؿ في قمة الباحثيف الحاصميف عمى درجتي الدكتكراه أك الماجستير.عممية -0
 يان.ندرة تنمية كبناء المكارد البشرية لمباحثيف داخميان كخارجتأىيل:  -1
: تتمثؿ في عرقمة العمؿ في تكصيؿ مستمزمات محطات بحكث الثركة الحيكانية )أعبلؼ كتنقؿ فنية -3

 الباحثكف كالخدمات األخرل...(.
: تتمثؿ في صعكبة التكاصؿ مع الفنييف في محطات بحكث الثركة الحيكانية إلنجاز األعماؿ إدارية -4

 البحثية.
 

 

 

 :واالجتًاعٍت إدارة بحىث اندراساث االقتصادٌت -5-4

بمغ عدد البحكث المخططة في اإلدارة لعاـ _ عدد البحوث المخططة والمنفذة حسب األقسام:
( بحثان مستمران 33كالباقي ) ، ثمانية أبحاث ولم ينفذ بحثين انتيى منيا ثالث وأربعون بحثا 2102

 :قساـعدد البحكث المخططة كالمنتيية حسب األكالجدكؿ التالي يبيف  2108لخطة عاـ 
 

البحوث  القسم
 المخططة

البحوث 
 المنتيية

البحوث 
 المستمرة

البحوث الغير 
 منفذة

نسب التنفيذ 
% 

 011.11 1 8 1 8 الدراسات االجتماعية
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 44.25 0 05 6 20 الدراسات االقتصادية

 42.86 0 00 2 05 استثمار نتائج البحوث

 95.35 2 33 8 43 اإلجمالي
 

 
 
 

 :2102لتكصؿ إلييا في إدارة الدراسات االقتصادية كاالجتماعية خبلؿ عاـ أىـ النتائج التي تـ ا
ىدؼ "األثر االقتصادي لتبني المزارعين لتقنيات الري الحديث في المنطقة الشمالية" الذي  في بحث -

إلى بياف األثر االقتصادم لتبني مزارعي المنطقة الشمالية تقنيات الرم الحديث كالعكامؿ المؤثرة عمى 
 : النتائج التاليةرار المزارع في التبني، تـ الكصكؿ إلى ق

بمغت درجة تبني تقنيات الرم الحديث عمى مستكل منطقة االستقرار الزراعي األكلى، الثانية، كامؿ 
%( 04.8%، 02.4%، 22.4‘ )%( بالنسػػػػبة لمقمػػػػح41.4%،88.6%، 68.0العينػػػػة كعمػػػػى التػػػػكالي )

% بالنسبة لمشكندر السكرم، في حيف بمغ معدؿ تبني تقنيػات 44.0%، 84.5%، 01.4بالنسبة لمقطف، 
%، 61.8الػػرم الحػػديث عمػػى مسػػتكل منطقػػة االسػػتقرار الزراعػػي األكلػػى، الثانيػػة، العينػػة كعمػػى التػػكالي )

%، 66.0%( بالنسػػػػػػػػػبة لمقطػػػػػػػػػف، )08.0%، 06.4%، 22.0%( بالنسػػػػػػػػػبة لمقمػػػػػػػػػح، )%50.8، 85.4
 %( بالنسبة لمشكندر السكرم.%42.0،88.4

كما أكضحت الدراسة أف تكمفة الرم تنخفض في حالة الرم الحديث مقارنة مع الرم السطحي. 
%( 26( ؿ.س لمرم بالرذاذ كتشكؿ )28880.18حيث بمغت تكمفة الرم بالنسبة ليكتار محصكؿ القمح )

%( مف 28.20لمرم السطحي كتشكؿ ) ى( ؿ.س/26052.45مف إجمالي تكاليؼ اإلنتاج مقابؿ )
( 82252.84ليؼ اإلنتاج عمى مستكل منطقة االستقرار األكلى، في حيف بمغت ىذه التكمفة )إجمالي تكا

لمرم ى ( ؿ.س/84804.40%( مف إجمالي التكاليؼ مقابؿ )88.48ؿ.س لمرم بالرذاذ كتشكؿ )
%( مف إجمالي التكاليؼ عمى مستكل منطقة االستقرار الثانية، أما بالنسبة 80السطحي كتشكؿ )

%( مف إجمالي 42( ؿ.س لمرم بالتنقيط كتشكؿ )40082ف بمغت تكمفة الرم لميكتار )لمحصكؿ القط
%( مف إجمالي تكاليؼ 40لمرم السطحي كتشكؿ )ى ( ؿ.س/012008.15تكاليؼ اإلنتاج مقابؿ )

لمرم ى ( ؿ.س/012084.85اإلنتاج عمى مستكل منطقة االستقرار األكلى، في حيف بمغت ىذه التكمفة )
لمرم السطحي كتشكؿ ى ( ؿ.س/010846.46%( مف إجمالي التكاليؼ مقابؿ )45ؿ )بالتنقيط كتشك

%( مف إجمالي التكاليؼ عمى مستكل منطقة االستقرار الثانية، أما بالنسبة لمحصكؿ الشكندر 48)
%( مف 56( ؿ.س لمرم بالرذاذ كتشكؿ )05082.00السكرم )العركة الشتكية( بمغت تكمفة الرم لميكتار)
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%( مف إجمالي التكاليؼ 54لمرم السطحي كتشكؿ )ى ( ؿ.س/81401.40كاليؼ مقابؿ )إجمالي الت
لمرم بالرذاذ ى ( ؿ.س/82688.4عمى مستكل منطقة االستقرار األكلى، في حيف بمغت ىذه التكمفة )

%( مف 48لمرم السطحي كتشكؿ ) ى( ؿ.س/80860%( مف إجمالي التكاليؼ مقابؿ )54كتشكؿ )
مستكل منطقة االستقرار الثانية، أما بالنسبة لمحصكؿ الشكندر السكرم )العركة  إجمالي التكاليؼ عمى

%( مف إجمالي 84( ؿ.س لمرم بالرذاذ كتشكؿ )50840.8الخريفية( بمغت تكمفة الرم بالنسبة لميكتار )
%( مف إجمالي التكاليؼ عمى 51.8لمرم السطحي كتشكؿ )ى ( ؿ.س/48164.18التكاليؼ مقابؿ)
لمرم بالرذاذ كتشكؿ ى ( ؿ.س/61008.4االستقرار األكلى، في حيف بمغت ىذه التكمفة ) مستكل منطقة

%( مف 56.2لمرم السطحي كتشكؿ )ى ( ؿ.س/60405.5%( مف إجمالي التكاليؼ مقابؿ )52.5)
 إجمالي التكاليؼ عمى مستكل منطقة االستقرار الثانية.

ركم مف المياه الجكفية بطريقة الرم أكضحت الحسابات أف صافي ربح ىكتار مزركع بالقمح الم
( ؿ.س ليكتار مركم بطريقة الرم السطحي عمى مستكل 04444.4( ؿ.س مقابؿ )24884.16بالرذاذ )

( 01540لمرم بالرذاذ مقابؿ ) ى( ؿ.س/21640.40منطقة االستقرار األكلى، في حيف بمغ ىذا الربح )
ية، أما بالنسبة لمحصكؿ القطف بمغ صافي لمرم السطحي عمى مستكل منطقة االستقرار الثان ىؿ.س/
لمرم السطحي عمى مستكل  ى( ؿ.س/25214.54لمرم بالتنقيط مقابؿ ) ى( ؿ.س/40246.06الربح )

لمرم بالتنقيط مقابؿ  ى( ؿ.س/58461.44منطقة االستقرار األكلى، في حيف بمغ ىذا الربح )
الثانية، في حيف بمغ صافي ربح  لمرم السطحي عمى مستكل منطقة االستقرار ى( ؿ.س/08448.42)

ىكتار مزركع بالشكندر السكرم )العركة الشتكية( مركم مف المياه الجكفية بطريقة الرم بالرذاذ 
لمرم السطحي عمى مستكل منطقة االستقرار األكلى،  ى( ؿ.س/60254.46( ؿ.س مقابؿ )80442.52)

لمرم السطحي  ى( ؿ.س/48508.26)لمرم بالرذاذ مقابؿ  ى( ؿ.س/02080.80كما بمغ ىذا الربح )
عمى مستكل منطقة االستقرار الثانية، ككذلؾ الحاؿ بالنسبة لمحصكؿ الشكندر السكرم )العركة الخريفية( 

لمرم السطحي  ى( ؿ.س/58802.04لمرم بالرذاذ مقابؿ ) ى( ؿ.س/06845.10فقد بمغ صافي الربح )
لمرم بالرذاذ مقابؿ  ى( ؿ.س/65854.54عمى مستكل منطقة االستقرار األكلى، في حيف بمغ )

 لمرم السطحي عمى مستكل منطقة االستقرار الثانية. ى( ؿ.س/50066.68)
إلى تحديد عكامؿ  البحثىدؼ " دراسة اقتصادية النحسار زراعة البقوليات العمفية في محافظة درعا" -

براز دكر المحاصيؿ البك انحسار المساحات المزركعة بالبقكليات العمفية  قكلية العمفية في الدكرات ا 
أف المساحة المزركعة بالبقكليات العمفية لدل  بينت النتائجكقد  الزراعية مف كجية نظر المزارعيف.

: 014: 416إلى  0441ىكتار عاـ  2088: 5818: 0284مزارعي البقكليات العمفية قد انحسرت مف 
 كر سنة عمى التكالي.بالنسبة لمحصكؿ البيقية كالجمبانة كال 2114ىكتار عاـ  444
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% دراس 26.18ؿ.س/دكنـ منيا  0628.05إجمالي التكاليؼ الكمية لمحصكؿ الكرسنة بمغت كأف  -
% مف إجمالي التكاليؼ الكمية. أما بالنسبة لتكاليؼ 02.15كتذرية، كشكمت تكاليؼ الحراثات ما نسبتو 

 لتكاليؼ الكمية.% مف إجمالي ا 24.08مستمزمات اإلنتاج الزراعي فقد شكمت ما نسبتو 
% 20.54ؿ.س/دكنـ، كبمغ مستكل الربحية  0402.80بمغ متكسط الناتج اإلجمالي لمحصكؿ الكرسنة  -

، أم عندما 0.20%. كمتكسط الكفاءة االقتصادية لمحصكؿ الكرسنة في 20.08كالمعدؿ العاـ لمربحية 
ؿ.س، كفيما يتعمؽ  20ط ليرة في زراعة الكرسنة يؤدم إلى ربح كمتكس 011يقـك المزارع باستثمار 

أم أف استخداـ ليرة سكرية  0.48بمعدؿ دكراف األصكؿ المتغيرة، فقد بمغ كمتكسط في العينة المبحكثة 
ؿ.س. كمف خبلؿ معدؿ دكراف األصكؿ المتغيرة تـ  1.48كاحدة في العممية اإلنتاجية أدل إلى ربحيا 

 يكـ. 231.01الذم بمغ كمتكسط حساب زمف دكرة األصكؿ المتغيرة دكرة كاممة خبلؿ سنة ك 
 844.65ؿ.س/دكنـ، كبمغ اليامش اإلجمالي  2002.54بمغ متكسط الناتج اإلجمالي لمحصكؿ البيقية  -

%، كبمغ 24.54%، كقد بمغ متكسط المعدؿ العاـ لمربحية 88.80ؿ.س/دكنـ، كما بمغ مستكل الربحية 
تعمؽ بمعدؿ دكراف األصكؿ المتغيرة،  بمغ ، كفيما ي0.24متكسط الكفاءة االقتصادية لمحصكؿ البيقية 

 يكـ. 208.4، كزمف دكرة األصكؿ المتغيرة دكرة كاممة خبلؿ سنة 0.00كمتكسط 
ؿ.س/دكنـ، كما بمغ متكسط اليامش  1417.30بمغ متكسط الناتج اإلجمالي لمحصكؿ الجمبانة  -

% كقد بمغ 7.46بمغ  ؿ.س/دكنـ، كمتكسط مستكل الربحية فقد 345.61اإلجمالي لمحصكؿ الجمبانة 
% كفيما يتعمؽ بمعدؿ دكراف األصكؿ المتغيرة ، 5.98متكسط المعدؿ العاـ لمربحية لدل مزارعي الجمبانة 

 1.82أم أف استخداـ ليرة سكرية كاحدة في العممية اإلنتاجية أدل إلى ربحيا  1.32فقد بمغ كمتكسط 
 يكـ. 276.5ؿ.س. كزمف دكرة األصكؿ المتغيرة دكرة كاممة خبلؿ سنة 

ؿ.س/دكنـ ، كبمغ متكسط اليامش اإلجمالي  84685.8بمغ متكسط الناتج اإلجمالي لمحصكؿ الشعير  -
%. كقد بمغ 71.93ؿ.س/دكنـ، ، أما متكسط مستكل الربحية فقد بمغ  2110.72لمحصكؿ الشعير 

قتصادية  فقد بمغ % كفيما يتعمؽ بالكفاءة اال 53.04متكسط المعدؿ العاـ لمربحية في العينة المبحكثة 
ليرة في  011. أم عندما يقكـ المزارع باستثمار 1.53متكسط الكفاءة االقتصادية لمحصكؿ الشعير 

 ؿ.س.  48زراعة الشعير يؤدم إلى ربح كمتكسط 
ؿ.س/دكنـ، كبمغ متكسط اليامش اإلجمالي  55521.7بمغ متكسط الناتج اإلجمالي لمحصكؿ القمح  -

% كقد بمغ متكسط 94.53أما متكسط مستكل الربحية فقد بمغ  /دكنـ،ؿ.س 4038.65لمحصكؿ القمح 
%. كفيما يتعمؽ بالكفاءة االقتصادية  فقد بمغ متكسط 94.53المعدؿ العاـ لمربحية في العينة المبحكثة 

 011. أم عندما يقـك المزارع باستثمار 1.95الكفاءة االقتصادية لمحصكؿ القمح  في العينة المبحكثة 
 ؿ.س.  44زراعة القمح يؤدم إلى ربح كمتكسط ليرة في 

بينت الدراسة كجكد عبلقة طردية بيف إنتاجية اليكتار كالمساحة المزركعة مف الكرسنة فبزيادة اإلنتاجية  -
 %.1.844% تزداد المساحة المزركعة بمقدار 0بمقدار 
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كتار كسعر الكرسنة حيث بمغ إف أىـ العكامؿ المؤثرة عمى المساحة المزركعة بالجمباف ىي اإلنتاجية بالي -
 2.05كبالتالي فأنة بزيادة اإلنتاجية كغ/ىكتار تزداد المساحة المزركعة  1.48معامؿ التحديد حكالي 

 ىكتار. 006ؿ.س كاحدة تنخفض مساحة الجمباف بمقدار  0ىكتار كبارتفاع سعر الكرسنة بمقدار 
 
 بينتبالموز والزيتون في محافظة حمص" دراسة العائد االقتصادي الستبدال  زراعة الكرمة في " -

نتاج األشجار المثمرة الثبلث)المكز:النتائج الزيتكف( في محافظة حمص  -الكرمة -كاقع تطكر زراعة كا 
كقد تبيف أف المساحة المركعة بالمكز كالزيتكف في محافظة حمص في تزايد ممحكظ حيث بمغ معدؿ النمك 

ترافؽ ذلؾ بزيادة في اإلنتاج، في حيف أف المساحة المزركعة (% عمى التكالي كقد 0046()5440السنكم)
(ىكتار كما أشارت النتائج إلى كجكد 27746بالكرمة قد تناقصت حيث بمغت قيمة التغير السنكم )
 ( طف سنكيان.8574تناقص في اإلنتاج مع مركر الزمف بمعدؿ كسطي كقدره )

بلث )الكرمة، المكز، الزيتكف( في محافظة حمص جدكؿ يبيف مقارنة المؤشرات االقتصادية لؤلشجار الث
 (.2100لعاـ )

 الزيتون اللوز الكرمة وحدة القياس انبٍاٌ

 8911.52 9807.03 6236.25 ؿ.س/دكنـ إجمالي التكاليؼ

 31.3 15 12 ؿ.س/دكنـ تكمفة كحدة اإلنتاج

 13680 15750 9111 ؿ.س/دكنـ جممة الناتج اإلجمالي

 7512.82 8864.85 4852.5 .س/دكنـؿ ىامش الربح اإلجمالي

 4768.48 5942.97 2763.75 ؿ.س/دكنـ صافي الدخؿ المز رعي

 84.3 110.63 77.8 % المعدؿ العاـ لمربحية

معدؿ دكراف األصكؿ 
 المتغيرة

 2417 2.29 2.22 

زمف دكراف األصكؿ 
 المتغيرة

 164 159 158 يـك

الكفاءة االقتصادية 
 اإلجمالية

- 1.44 1.60 1.53 

 53 60 44 % الربحية لكحدة المساحة

 .بيانات البحثالمصدر: 

لدل دراسة أثر عناصر التكاليؼ عمى الربح مف إنتاج الكرمة تبيف أف المتغيرات المستقمة األكثر تأثيران 
عمى الربح مف إنتاج الكرمة ىي كمفة الحراثة كالجني كنقؿ المحصكؿ كما يخص سنة اإلثمار مف تكاليؼ 

( 0.5س، حيث أف زيادة تكاليؼ الجني ليرة سكرية كاحدة سكؼ تؤدم إلى زيادة الربح بمقدار)التأسي
ؿ.س/دكنـ، في حيف أف زيادة تكاليؼ الحراثة كنقؿ المحصكؿ كما يخص سنة اإلثمار مف تكاليؼ 

 ( ؿ.س/دكنـ عمى التكالي.0.8()8.66()0التأسيس سكرية كاحدة سكؼ تؤدم إلى تناقص الربح بمقدار )
 لمكرمةstepwise method) جدكؿ يبيف نتائج تحميؿ االنحدار المتعدد )
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 إحصائية متغيرات النمكذج

Collinearity Statistics Sig. t B المتغٌرات 
Tolerance VIF 

  14111 44674 7834392 (Constant) 

 الحراثة 1.000- 106.530- 0.000 1.662 0.650
 الجني 1.400 15.780 0.000 2.135 0.468

 نقؿ المحصكؿ 3.665- 57.768- 14107 1.896 0.527
0.662 1.510 

14129 -11.595 
مايخص سنة اإلثمار من  1.300-

 تكاليف التأسيس

 إحصائية النمكذج

D-W Sig. F R^
2
 R

2
 

ضركرة اىتماـ الدكلة بإعطاء الكرمة أسعاران أفضؿ لكي تعكد بالفائدة عمى الفبلح  خمصت الدراسة إلى
حيث أف انخفاض أسعاره شجع المزارعيف عمى االبتعاد عف زراعة ىذه الشجرة.كمساىمة الدكلة في عممية 
في قمع أشجار  التسكيؽ كدعـ األسعار ك إلغاء دكر الكسطاء ألف الخسائر الكبيرة قد تككف أحيانان سببا ن

 محصكؿ معيف كاالستعاضة عنو بزراعة جديدة مثؿ أشجار الكرمة.
"  ر إدخال الكباش والنعاج المحّسنة إلى قطيع مربي األغنام في القطر العربي السوريأث" دراسة -

ىدؼ البحث إلى معرفة اثر إدخاؿ الكباش المحسنة مف أغناـ العكاس التي يجرل تحسينيا في محطات 
سكرم. البحكث الثركة الحيكانية التابعة لييئة البحكث العممية الزراعية في كافة مراكز القطر العربي 

 :النتائجككانت 
%( في القطعاف التي شممتيا الدراسة، مع عدـ كجكد 0.4±48.4بمغ المتكسط العاـ لنسب الكالدات ) -

فرؽ معنكم بيف نسبة الكالدات في النعاج المحسنة، كغير المحسنة. كذلؾ عدـ كجكد تأثير لممعاممة 
%(، كأدنى 8.0±48.0فظة حمص )اليرمكنية في نسبة الكالدات. ككانت أعمى نسبة كالدات في محا

 %(.8.6±84.0نسبة كالدات في محافظة دير الزكر )
%( في القطعاف التي شممتيا الدراسة، مع  0.2±02.2بمغ المتكسط العاـ لنسبة الكالدات التكأمية ) -

بيف نسبة الكالدات التكأمية في القطعاف المحسنة، كالقطعاف غير  P <1.10كجكد فرؽ معنكم 
، 0.8±04.1بمغت نسبة الكالدات التكأمية في القطعاف المحسنة، كالغير محسنة ) المحسنة، إذ

%( عمى التكالي. ككانت أعمى نسبة لمكالدات التكأمية في كؿ مف محافظة حمص، 4.4±0.4
 %( عمى التكالي.8.2±04.5، 2.0±04.5كالحسكة، إذ بمغت النسبة )

ي القطعاف التي شممتيا الدراسة، مع كجكد فرؽ كغ( ف 1.0±51.0بمغ المتكسط العاـ لكزف التسكيؽ ) -
بيف كزني التسكيؽ لمكاليد الحيكانات المحسنة، كغير المحسنة، إذ بمغ متكسط كزف  P <1.10معنكم 
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كغ( عمى التكالي.  0.1±88.0، 0.1±52.8التسكيؽ لمكاليد الحيكانات المحسنة، كغير المحسنة )
ؽ، إذ كاف أعمى كزف تسكيقي في محافظة الرقة، حيث ككاف لممحافظة تأثير معنكم في كزف التسكي

 كغ(. 2.1±54.4بمغ متكسط الكزف التسكيقي )
( ؿ.س، كتكزعت 1.8±00.2بمغ متكسط إجمالي التكاليؼ اليكمية لمرأس الكاحد مف غنـ العكاس ) -

، 0.6±04.8إجمالي التكاليؼ اليكمية لمرأس الكاحد عمى التكاليؼ المتغيرة كالثابتة بنسبة )
%( مف  8.0±88.4، 2.8±64.8%( % عمى التكالي، كما شكمت تكاليؼ التغذية ) 21.0±0.6

إجمالي التكاليؼ الثابتة، كالمتغيرة عمى التكالي، كتكزعت تكاليؼ التغذية عمى األعبلؼ المركزة، 
، 2.5±04.4، 2.2±04.8، 2.4±60.5كاألعبلؼ الخشنة، كالرعي، كاألعبلؼ األخرل )

 لتكالي.%( عمى ا 8.8±0.0
 ؿ.س( في القطعاف التي شممتيا الدراسة.  0.8±24.6كغ حميب )0بمغ متكسط تكمفة  -
 تبايف مشاكؿ المربيف بحسب المحافظات كالمخطط التالي يبيف ذلؾ: -
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في محافظة حماه"  "دراسة اثر ظاىرة تفتت الحيازات الزراعية عمى تبني التقنيات الزراعية الحديثة-
يداني أف المعيقات المؤسساتية ىي المحدد الرئيس في تبني األصناؼ الحديثة، كخاصةن بينت نتائج المسح الم

عندما يتـ إلزاـ المزارعيف باستبلـ أصناؼ محددة مف المؤسسة العامة إلكثار البذار بما يتكافؽ مع التكجييات 
%( مف 29.2بة )الفنية، كذلؾ دكف مراعاة رغبة المزارع في اختيار أصناؼ دكف أخرل، بينما تعكد نس

المعيقات إلى عدـ رغبة المزارع  في استبداؿ األصناؼ المعتادة بأصناؼ جديدة، خشية الكقكع في المخاطرة 
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%( مف المعيقات كنتيجة النخفاض 6.1الناتجة عف عدـ مكثكقية ىذه األصناؼ، حيث تـ تصنيؼ نسبة )
 ثقة المزارعيف بيذه األصناؼ.

اعتباران مف الزراعة كحتى -الزراعية في خدمة المحاصيؿ الزراعية  تركزت معيقات استخداـ اآلالت -
%(، كذلؾ في 56.6عمى مشكمة ارتفاع تكاليؼ شراء أك استخداـ ىذه اآلالت بأىمية نسبية ) -الحصاد

%( مف إجمالي معيقات استخداـ اآلالت، 28.2ظؿ محدكدية المساحة المزركعة، كالتي أسيمت بنسبة )
مقارنةن باستخداـ  -في ظركفو االقتصادية-ع إلى استغبلؿ العمالة اليدكية كبديؿ أفضؿ كالتي تدفع المزار 

 ىذه اآلالت.

تشكؿ تقنية الرم الحديث أىـ التقنيات التي تسعى المؤسسات الرسمية إلى نشرىا بيف المزارعيف، -
اؿ يعاني مف كخاصةن في ظركؼ الجفاؼ الذم تعاني منو المنطقة، غير أف انتشار ىذه التقنية الز 

كفقان لممزارعيف، حيث احتمت مشكمة ارتفاع تكاليؼ إنشاء شبكات الرم  –صعكبات كبيره تـ تصنيفيا 
%(، كيضاؼ إلييا مشكمة 30.3المرتبة األكلى مف حيث األىمية النسبية بيف المعيقات مقدرةن بحكالي )
%( مف 16.3كالتي أسيمت بنسبة )ارتفاع تكاليؼ تشغيؿ ىذه الشبكة نتيجة الرتفاع تكاليؼ المحركقات 

إجمالي المعيقات، بينما احتمت مشكمة عدـ تكفر أك كفاية مياه الرم كميان كزمنيان المرتبة الثانية بأىمية 
%(. كمف ناحية أخرل، فقد تـ رصد بعض المعيقات التي تعكد إلى الظركؼ السائدة في 24.2نسبية )

 حجـ الحيازة.معظـ مزارع المنطقة، كخاصةن مشكمة انخفاض 

تعتبر الدكرة الزراعية مف أىـ التقنيات اليادفة إلى تحسيف خصكبة التربة كمنع استنزافيا. كرغـ إدراؾ -
المزارعيف بأىمية ىذه التقنية عمى المدل الطكيؿ، فاف تطبيقيـ ليا يكاد يككف غير منتظمان، كيخضع 

نخفاض حجـ الحيازة الزراعية المعيؽ األساسي بأىمية نسبية لمعكقات كثيرة، تـ تصنيفيا.حيث شكؿ ا
%(، األمر الذم يدفع المزارع إلى استغبلؿ كحدة المساحة ما أمكف، مف خبلؿ تكثيؼ الزراعة أك 22.7)

بالتركيز عمى المحاصيؿ المربحة مقارنةن بالمحاصيؿ البقكلية )كالقطف كالبطاطا...ال،(، كما يقمؿ 
مى الزراعة البعمية مف قدرة المزارعيف عمى تنكيع محاصيميـ بشكؿ مجد.كعمى نحك االعتماد األساسي ع

آخر، يشكؿ مستكل دخؿ المزارع عامبلن محددان أساسيان العتماد الدكرة الزراعية، حيث ال يستطيع 
ض المزارعيف الفقراء تبكير أراضييـ أك زراعة المحاصيؿ البقكلية، خاصةن كأف زراعة ىذه المحاصيؿ تتعر 

، نتيجةن لخضكعيا آللية العرض كالطمب التي اإلستراتيجيةلعكامؿ المخاطرة بشكؿ أكبر مف المحاصيؿ 
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تؤدم إلى عدـ استقرار أسعارىا في السكؽ، إضافةن إلى ما يمكف أف تتعرض لو مف اإلصابات المرضية 
 أك الظركؼ الجكفية غير المكاتية. 

لتنكيع المحصكلي في مكاجية التخصص بما يقكد إلى زيادة خمصت الدراسة إلى ضركرة االىتماـ بعممية ا
يجػاد حمػكؿ لمشػاكؿ ممكيػة األرضػية الزراعػي بمػا يقػكد إلػى  الفرص نحك تبني التقنيػات الزراعيػة الحديثػة كا 
تمميؾ األسر لؤلراضي الزراعية. كتنظيـ حفر اآلبار الجكفية كمنح تسييبلت كحػكافز إلقامػة شػبكات الػرم 

 ط عمى المساحات المركية بيا.بالرذاذ كالتنقي
 بنيت" دراسة اقتصادية لتسويق منتجات الزراعات المحمية )الفميفمة والخيار ( في محافظة طرطوس" -

 الخيار المحمي، محصكؿ مع مقارنة المحمي الفميفة محصكؿ مف الكاحد الكيمك غراـ  إنتاج تكمفة ارتفاع
 محصكؿ مف مثيمتيا تكمفة مف أعمى بالخيار المزركع الببلستيكي البيت مف 2 ـ اؿ تكمفة كانت بينما

الخيار  محصكؿ مع مقارنة محصكؿ الفميفمة مف الكاحد البيت إنتاجية انخفاض إلى ذلؾ كيعكد الفميفة،
 متكسط انخفاض مف الرغـ عمى الفميفة، محصكؿ حقؽ مما أعمى إجماليا إيرادا الخيار محصكؿ حقؽكقد 

 قدرة بينت تقريبان، كالتي متساكية المحصكليف لكبل االقتصادية الكفاءة انتك بينما بة، بيع الذم السعر
 اإلنتاجية. العممية مف ربح تحقيؽ عمى اإلنتاج مكارد

 

 عدد النشاطات 2012النشاطات المنفذة في اإلدارة خالل عام  م
 0 المشاركة في المؤتمرات كالندكات ككرشات العمؿ الخارجية  04
 0 رات كالندكات ككرشات العمؿ الداخميةالمشاركة في المؤتم  24
 2 التدريب خارج الييئة  34
 2 التدريب الداخمي  44
 2 الحاصمكف عمى شيادات دراسات عميا )دكتكراه كماجستير(  54
 8 اإليفاد الداخمي أك المسجميف عمى الدراسات العميا في جامعات القطر  64
 8 النشر في مجبلت محكمة محمية كعربية كعالمية  74
 01 اريع المنفذة المشارؾ بياالمش  84

 

 إدارة بحوث وقاية النبات: 6-6
 2412نسب تنفيذ الخطة البحثية لعام 

تػػـ العمػػؿ فػػي بحثػػان،  064ايػػة النبػػات بمػػغ عػػدد األبحػػاث المدرجػػة فػػي الخطػػة العمميػػة إلدارة بحػػكث كق    
 ككانت مكزعة عمى النحك التالي:بحثان منيا ،  018
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 القسم
 عدد البحوث

 % التنفيذ ةنسب
 المنفذة المخططة

 58.4 82 66 قسـ بحكث أمراض النبات
 85.5 20 60 قسـ بحكث الحشرات
 80.8 4 00 قسـ بحكث النيماتكدا

 81.1 8 01 قسـ بحكث االختبارات الحيكية لممبيدات
 00.8 6 4 قسـ بحكث األعشاب الضارة

 04.1 8 5 قسـ بحكث اآلفات الحيكانية غير الحشرية
 04.1 8 5 ـ تحميؿ المبيداتقس

 65.5 148 165 المجموع
عممان بأف األبحاث التي لـ ترد عنيا تقارير مف المراكز المختمفة، بسبب الظركؼ الراىنة، اعتبرت غير 

 منفذة، مع كجكد احتماؿ أف تككف قد نفذت. 
 2412 نسب تنفيذ األعمال العممية األخرى خالل عام

 % التنفيذ ةنسب المنفذ المخطط العمل

 41.1 411 0111 تحميؿ المستحضرات التجارية لممبيدات
 88.6 80 84 اعتماد مبيدات جديدة
 011.1 8004 - تحميؿ عينات حجرية

 
 المبيدات الجديدة التي تم اعتمادىا في قسم االختبارات الحيوية لممبيدات

 

مبيدات  مبيدات فطرية نوع المادة
 حشرية

مبيدات 
يدات مب فرمونات عشبية

 المجموع قوارض

 80 0 6 2 4 08 العدد
 

 تحميل المبيداتفي قسم  تحميمياالمبيدات التي تم 
 

 المجموع الفترة الزمنية
 810 الربع األكؿ 
 262 الربع الثاني
 240 الربع الثالث
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 05 الربع الرابع
 411 المجموع

 
 :2412التحصيل العممي في مجال الدراسات العميا خالل عام 

 نيماتكدا 0حشرات ،  0 :الماجستير ةعدد الحاصميف عمى درج - 0
 نيماتكدا 0أمراض ،  0 :الدكتكراه  ةعدد الحاصميف عمى درج - 2
 

 :2412أىم النتائج المتحصل عمييا من تنفيذ الخطة العممية لمعام                 
 قسم بحوث أمراض النبات: - 1

المعزكلة مف سنابؿ القمح المجمكعة خبلؿ المسح الفطكر  في  Fusariumُعرِّفت أنكاع جنس -
ىك األكثر ترددان  Fusarium culmorum، ككاف 2100/2102الحقمي المنفذ خبلؿ مكاسـ 

بنسبة  F. moniliformeكالنكع  %،26 بنسبة F. proliferatum% تبله النكع58بنسبة 
ا بيف شرسة كمتكسطة % كتباينت العزالت في شراستي4بنسبة   F. semitectum%، كالنكع 20

 كضعيفة الشراسة.
 .Aspergillus flavus ،A. niger،A. versicolor  ،A. fumigatus ،Aكانت األنكاع  -

flavipes،A. oryzae ،A. tamarii ،A. penicilloides ،Rhizopus oryzae ،
Fusarium verticillioides ،Penicillium spp كMucor spp.  سائدة في عينات مخازف

أكثرىا انتشاران في جميع الفصكؿ تبله جنس  Penicilliumككاف جنس  ة الصفراء،الذر 
Aspergillus. 

 Gliocladiumك Trichodermaكسبلالت  Bacillus subtilisأظيرت بكتيريا  -

catenulatum  قدرة عالية مخبريان عمى كبح نمك فطرF. oxysporum f. sp. ciceri  الذم
فعالية مقبكلة كزيادة كزف النبات كالعقد  S. plymuthica يصيب الحمص، كأظيرت البكتريا

 اآلزكتية.
إجراء لدل  Alternaria solani لمفطر كانت أصناؼ البطاطا زنكبيا، أجريا كمارفكنا مقاكمة -

 ضمف األصص. العدكل االصطناعية
 مقاكمة لئلصابة بفطر 5طيبة  20، 0/8، أصفر8طيبة  Zasco ،28كانت أصناؼ الفميفمة  -

Rhizoctonia solani .ضمف األصص 
 مقاكمان عند إجراء العدكل اإلصطناعية بفطر AG2109 F1كاف ىجيف البندكرة  -

Cladosporium fulvum  صنفان كىجينان مف البندكركة ضمف األصص. 81لػ 
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بكاسطة الفطر  Cladosporium fulvumبمغت النسبة المئكية لتثبيط نمك فطر  -
إضافة األخير ضمف البيئة في المختبر، كخفضت  Aspergillus niger 82.05%المنافس

المغذية بصكرتو الحية كالميتة بعد تعرضو لحرارة األكتككبلؼ مف النسبة المئكية لتثبيط نمك 
 .% عمى التكالي24.44% ك88.48الفطر الممرض بنسبة 

سبة بن C. fulvumأثبتت عزلة بكتيرية محمية جديدة القدرة عمى تثبيط نمك الفطر الممرض  -
41.88.% 

% عند المعاممة R. solani 1كانت نسبة إصابة صنؼ الفميفمة الحساس أناىيـ بالفطر  -
%، بينما كانت نسبة 6.8بأككساليؾ رشان كبمغت النسبة المئكية عند المعاممة بطريقة السقاية 

% عند معاممة التربة 0.0% ككانت النسبة Trichoderma 8.6اإلصابة عند معاممة التربة بػ 
% عند سقاية الشتبلت بأسيتيؿ حمض 06.0، ككانت النسبة Aspergillus nigerبرشاحة فطر

 .R. solaniالسالسيمؾ بعد عشرة أياـ مف نقميا إلى التربة المعداة بػ 
مف بذار صنفيف مف الشكندر السكرم كحيد  Fusariumك  Rhizoctonia تـ عزؿ فطرم  -

انت التربة المصابة ىي المسؤكلة عف انخفاض كمتعدد األجنة غير معامميف بالمبيدات، كك
النسبة المئكية لئلنبات كالنسبة المئكية لمنباتات السميمة لبذار كبل الصنفيف غير المعاممة 

% عمى التكالي، كانخفضت النسبة لكبل الصنفيف في التربة المصابة 41ك 01بالمبيدات بنسبة 
ى التكالي. ككاف أفضؿ مبيد لمعاممة % عم51% ك21لنفس مصدر البذكر غير المعاممة إلى 

% يميو مزيج المبيديف 80.4البذار ىك الكابتاف )النسبة المئكية لمنباتات السميمة 
R1(Mancozeb+Mefinoxam )82.4 %مف رايزكلكس كمزيج  ثـ كؿR2 
(Thiram+Hemexazol+Flodioxynil كمزيج )R3 (Thiram+Henexal فبمغت )

20.4.% 
تقـز تجاه العدكل االصطناعية بفيركس ناؼ مف القمح القاسي كالطرم عشرة أصأظير اختبار  -

في الغمة الحبية كمككناتيا كفي الصفات القياسية تباينان كراثيان كبيران  BYDVكاصفرار الشعير 
 .كاختمفت اإلنتاجية باختبلؼ نسبة اإلصابة كالشكمية الزراعية

في شدة األعراض عند العدكل  CMVيار لكحظ كجكد تبايف بيف عزلتيف مف فيركس مكزاييؾ الخ -
ككانت أعراض المكزاييؾ كالتبرقش أشد  N. white burleyك N. glutinosaعمى نكعي التبغ 

 اختمفت - في العزلة الناتجة مف الطيبة بالمقارنة مع العزلة المأخكذة مف اليقطيف مف حمص
 حيث مف أشد الطيبة مف ساالكك  عزلة ككانت التبغ نكعي كبل عمى األعراض شدة في العزلتاف
 الكرقة، مساحة غطت كتبرقش مكزاييؾ أعراض فيحدكث تسببت حيث عنيا الناتجة األعراض

 إصابة تأكيد كتـ حمص، مف اليقطيف بعزلة العدكل عند حدة أقؿ كالمكزاييؾ التبرقش كاف بينما
 .DAS-ELISA اختبار بكاسطة CMV بفيركس النباتات
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 الحمض عزؿ كتـ لمفيركس، الجزيئي كالتكصيؼ لمكشؼ ادئاتالب مف مجمكعتيف شراء تـك 
ككضعت  المعداة التبغ نباتات مف TRIZOL مجمكعة بكاسطة لمعزلتيف الفيركسي RNA النككم

 لمبكليميراز المتسمسؿ التفاعؿ اختبار إلجراء تمييدان سيمزيكس  81-في المجمدة عند درجة حرارة 
 .RT-PCR العكسي النس، مع

-  

  
 حمصمف  CMVعزلة  الطيبةمف  CMVعزلة 

N. white burley 

  
 مف حمص CMVعزلة  مف الطيبة CMVعزلة 

N. glutinosa 

 

 

نتيجة إيجابية عمى يرقات فراشة   Bacillusمف جنس محمية مختبرة عزلة  64مف  81أبدت  -
الثاني،  ساعة مف العدكل عمى اليرقات في الطكر اليرقي 58مؤدية إلى المكت بعد  الطحيف

 Tutaالبندكرة  % مف العزالت نتيجة إيجابية مسببة المكت ليرقات عثة01كأظيرت 

absoulota. 
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إزاء مرض لفحة تفكقان  ,85FLIP-44ك FLIP,99-66أظير الطرازيف المبشريف مف الحمص  -
كُسجمت نسب كدرجات اإلصابة األدنى عمى  األسكككيتا تحت ظركؼ العدكل االصطناعية

 .لطرز عند إعدائيا باألنماط الممرضة الثبلثة كؿ عمى حدٍة كخميط منيانباتات ىذه ا
مدخؿ( مصابة في حقؿ مكبكء بمرض الذبكؿ  24كانت معظـ مدخبلت العدس المحمية ) -

في مركز بحكث جميف كتراكحت نسب  Fusarium oxysporum f. sp. Lentisالفيكزارمي 
عند اختبارىا  مدخؿ متكسط المقاكمة 05ك بينما كجد مدخميف مقاكميف%، 81-04اإلصابة بيف 

 تحت ظركؼ العدكل االصطناعية في ظركؼ المختبر.
، Phomopsisلكحظ كجكد إصابات بالعفف الجاؼ عمى الرماف في الساحؿ ناتجة عف الفطر  -

صابة باألعفاف الطرية ناتجة عف اإلصابة  .Sphaceloma spكما كلكحظ كجكد إصابة بفطر  كا 
 %.5ك 2كتراكحت نسبتيا بيف  Aspergilusك  Alternaria ،Botryosphaeriaبػ 

 .Verticillium sppك Fusarium semitectum، F. sambucinumتـ تعريؼ فطريات  -
ثبات قدرتيا اإلمراضية العالية عند عزليا مف أشجار الفستؽ الحمبي المصابة بالتدىكر كالذبكؿ  كا 

 مف محافظة حماه.
% ثـ بانياس 50.66س تدىكر الحمضيات في البلذقية بنسبة سجمت أعمى نسبة النتشار فيرك  -

كتبيف أف مجمكعة البرتقاؿ أكثر إصابة بفيركس تدىكر  %.88.88% فجبمة 86.66
 الحمضيات كخاصة البمدم كاليافاكم تبله أبك سرة.

القطيفػة الجزء السفمي مػف نبػات أعمى نسبة إلنبات بادرات البندكرة لدل معاممة مستخمص  سجمت -
% مػع مسػتعمرات 5تركيػز المعزكلة مف جذكر البندكرة ك   Fusarium% مع مستعمرات6كيز بتر 

F. solani  البنػدكرة، ككػاف أعمػى متكسػط لقياسػات سػيقاف بػادرات التربػة المحيطػة بالمعزكلػة مػف
المعزكؿ مف ساؽ البندكرة  F. oxysporum% مع مستعمرات 01البندكرة عند المعاممة بالتركيز 

% مػع مسػتعمرات 5البنػدكرة كتركيػز جذكر المعزكلة مف  F. solaniع مستعمرات % م8كتركيز 
F. solani  ككػػاف أعمػى متكسػػط لقياسػػات جػػذكر بػػادرات  .البنػػدكرةالتربػة المحيطػػة بالمعػػزكؿ مػػف

البنػػدكرة. ككػػاف جػػذكر المعزكلػػة مػػف  .solani F% مػػع مسػػتعمرات 6التركيػػز  بتطبيػػؽ  البنػػدكرة
 F. oxysporumفعاالن فػي مكافحػة فطػر  %6نبات القطيفة بتركيز  مستخمص الجزء العمكم مف

كالتربػػػة المحيطػػػة البنػػػدكرة جػػػذكر المعػػػزكؿ مػػػف  F. solaniالمعػػػزكؿ مػػػف سػػػاؽ البنػػػدكرة كفطػػػر 
  F. solani فعاالن في مكافحة معمؽ  %6مستخمص جذكر نبات القطيفة بتركيز  كاف. ك البندكرةب

 .التربةالمعزكؿ مف 

 لحشرات:قسم بحوث ا - 2
 Tuta absoluta اإلدارة المتكاممة لحشرة عثة البندكرة   -



 انصفحت                                     2102حقزيز انهيئت انعبمت نهبحىد انعهميت انشراعيت نعبو 
 

67  

طرطكس لـ تتـ مبلحظة البؽ المفترس مف جنس  –خبلؿ التجربة المنفذة في محطة بحكث الجماسة مف 
Macrolophus sp.  كالجنسNesidiocoris sp.  في كافة مراحؿ نمك النباتات المصابة، خبلفان لما

عزؿ تـ في حيف لكحظ في نياية التجربة عدد مف الدبابير في العينات الكرقية، ك ، 2100لكحظ في مكسـ 
 الفطكر الممرضة لمحشرة كىي:

  Cladosporium sp.,Verticillium lecani, Aspergillus sp., Alternaria sp., 

Sclerotinia sclerotiorum ,    ككصفت مستعمرةVerticillium lecani .بشكؿ دقيؽ 
في  Batocera rufomaculataد بداية نشاط يرقات حفار ساؽ التيف اإلستكائي الكبير يحدتـ ت -

بعد أف أمضت فترة التشتية بطكر العمر اليرقي  2102/ آذار /04طرطكس بتاري،  -منطقة الجماسة
ـ  تسجيؿ مبلحظات عمى بعض النكاحي البيكلكجية الخاصة بعممية التسافد.كما  ،األخير  ت

تربيتو عمى يرقات دكدة الشمع تمت ؿ مف غشائيات األجنحة عمى حفار ساؽ الذرة، ك تـ  رصد متطف -
 ..Bacillus spضافة إلى عزؿ سبلالت مف البكتريا إالكبيرة، 

السكيداء بالتزامف مع التطكر  –ـ  رصد منحى الطيراف لحفار ساؽ التفاح في منطقة ظير الجبؿ ت -
، كأكؿ فراشة ذكر 2102/ أيار / 4عذراء ذكر بتاري،  نكلكجي لشجرة التفاح، حيث رصدت أكؿيالف

 .2102/ تمكز /8، كبداية إصابة الطركد الحديثة بتاري، 2102/ حزيراف /2بتاري، 
يتخذ كؿ مف الممفكؼ كالزىرة كالفجؿ كالمفت ، حيث تبيف أنو حفار ساؽ الممفكؼتـ تحديد عكائؿ  -

 كالممفكؼ األحمر عكائؿ لو في البيئة المحمية.
كضع النايمكف حكؿ ساؽ أف  دراسة بعض عناصر المكافحة المتكاممة لكابنكدس المكزياتتبيف نتيجة  -
 ر إلى الحد مف انتشار االصابة.اشجاأل
أدخمت عكائؿ بديمة لتربية ىذه ك تـ  جمع طفيميات غشائية األجنحة مف يرقات لحفار ساؽ الذرة،  -

ـ  المتطفبلت مخبريان )دكدة الشمع الكبيرة كدك  نجاح إتماـ ثبلثة أجياؿ لممتطفؿ، كما بدة جريش الذرة( كت
جمعت عينات مف حفار ساؽ الذرة المصابة بممرضات مختمفة كُعر ؼ منيا بكتيريا تنتمي لمجنس 

Bacillus sp.. 
 دراسة بعض عناصر المكافحة المتكاممة لبسيبل اإلجاص في محافظة حمص  -

بعض األعداء الحيكية المرافقة لحشرة بسيبل لحشرية عمى تأثير سمي لبعض المبيدات ا تبيف كجكد
 Trechnites كالمتطفؿ  Anthocoris nemoralis (F.) المفترس بؽ األنثكككريساإلجاص، كىي 

psyllae (R.) . 
  Cacopsylla pyricola (F.) تـ اختبار برنامج مكافحة متكامؿ لحشرة بسيبل األجاص -

(Hemiptera: Psyllidae) صنؼ المتحمؿ لئلصابة بارتمت أحمر، اسُتخدـ فيو الزيت الشتكم عمى ال
  .في بداية مكسـ النمك كمنظـ نمك حشرم ديفمكبينزكركف، ك مستخمص نباتي األزدرخت+ الزيت الصيفي
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 :Cicadatra persica Kirkaldy, 1909 (Hemipteraتـ تسجيؿ نكعيف مف الكزكاز -

Cicadidae) أشجار الفاكية ك  الذم ينتشر بشكؿ رئيسي عمىCicadatra platyptera Fieber, 

1876 (Hemiptera: Cicadidae)  الذم ينتشر بشكؿ رئيسي عمى النباتات الشككية باإلضافة إلى
ـ  تحديد  أشجار الفاكية. كأمكف التنبؤ بعدد البيض الذم تضعو أنثى الكزكاز داخؿ عش البيض، كما ت

 حشرة. بعض المظاىر البيكلكجية كالسمككية لم
 

 قسم بحوث النيماتودا: - 3
االمسجمة كاألكثر انتشاران في حقكؿ الفستؽ الحمبي فكاف  يةتـ تحديد انتشار األنكاع كاألجناس النيماتكد -

 Pratylenchus penetrans ،Pratylenchusكجكد أنكاع مف النيماتكدا المسببة لتقرح الجذكر 

brachyrus ،Paratylenchus دا الحمزكنية النيماتك ، تبلىاHelicotylenchus sp. ، 
Tylenchorhynchus sp. ،Hoplolaimus sp. ،Rotylenchus sp. ،Tylenchus sp.  فيما ،
األقؿ انتشاران حيث سجؿ كجكدىا في مكقع كاحد   .Meloidogyne spكانت نيماتكدا تعقد الجذكر 

 .بمنطقة مكرؾ في محافظة حماة
في مناطؽ زراعة  T. semipenetransنيماتكدا الحمضيات تـ تحديد شدة كتكزع اإلصابة ب -

كتبيف كجكد أعمى كثافة عددية ليذه النيماتكدا في منطقة ركيسة الحجؿ عمى الصنؼ أبك  الحمضيات.
 في التربة(. 8سـ 4651/011صرة )

كما تبيف كجكد عدد مف األجناس الفطرية المرافقة لمجتمع النيماتكدا في بعض مناطؽ زراعة  -
 كتحديد دكرىا في مكافحة النيماتكدا حيكيان. Arthrobotrys. spحمضيات منيا الفطر ال

 .الساحؿ السكرمفي منطقة  Meloidogyneتـ تحديد ثبلث أنكاع لنيماتكدا تعقد الجذكر  -
arenaria M. javanic  M.incognita  M.incognita . 

في مكافحة بعض أنكاع الجنس   Arthrobotrys spكفاءة بعض العزالت الفطرية تاختبر  -
Meloidogyne .كلكحظ أف لكبل السبللتيف دكر في تخفيض  المعزكلة كالمصنفة مف مناطؽ الدراسة

 .2درجة اإلصابة بنيماتكدا تعقد الجذكر عمى  شتكؿ البندكرة كلقد تفكقت السبللة 
متعددة كبأعمار مختمفة  أخذت عينات ترابية كجذرية شيرية لغراس المكز مف مشتؿ المختارية ألصناؼ -

 ,Pratylenchus, Pratylenchoides كأظيرت نتائج التحميؿ المخبرم كجكد األجناس التالية:
Meloidogyne , Paratylenchus , Helicotylenchus,  Tylenchorhynchus, 

Xiphinema, Longidorus,. 
 الرقػة، 22 الػزكر ديػر، 41 حمػب، 008 حمػب، 88 حمػب) محميػة أصػناؼ خمسػة إصػابة قابمية قيمت -
 كاستخدـ( V11 العزلة الفرتيسميكـ كفطر، 8 السبللة الجذكر تعقد نيماتكدا) المرضي بالمعقد لئلصابة( 4
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 بالمعقػد لبلصػابة قابميػة أكثػر 22 الػزكر دير الصنؼ أف فكجد كشاىد بايف دلتا الحساس العالمي الصنؼ
 .اصابة أقميا 4 الرقة الصنؼ كاف حيف في، المرضي

 قسم بحوث اختبار المبيدات:  - 4
مبيدًا جديدًا عمى مستوى القطر، ويوضح الجدول  31نتيجة البحوث التي تم تنفيذىا تم اعتماد     

 ّزع ىذه المبيدات حسب االستخدام.التالي تو 

 قسم بحوث األعشاب: - 5
 .في مكافحة اليالكؾ عمى البازالء ففعاليكانا إيمازابيؾ كغبليفكسات  يفالمبيد تبيف أف -
 .في مكافحة عشبة الباذنجاف البرمعند استخدامو نتائج ممتازة يعطي  D+MCPA-2,4المبيد  تبيف أف -
فػػي مكافحػػة أعشػػاب الشػػكندر عميػػة اثػػر فأك كانػػت مبيػػدات األعشػػاب المسػػتخدمة قبػػؿ اإلنبػػات كجػػد أف -

 .مف مبيدات األعشاب المستخدمة بعد اإلنباتالسكرم، كال سيما العريضة منيا، 
خفػػض متكسػػط طػػكؿ نباتػػات الحمػػص، كخفػػض كزف  يػػؤدم إلػػىازديػػاد أعػػداد عشػػبة العصػػفر  كجػػد أف -

ة العصفر البرم جميان عمى لـ يظير تأثير أعداد عشب، بينما الحمص الحب ككزف القش في العركة الربيعية
 كزف الحب كالقش لنباتات الحمص في العركة الشتكية.

فػػي مكافحػػة عشػػبة العصػػفر البػػرم )بانػػدكر، جيزاكػػارد( فاعميػػة جيػػدة فػػي أظيػػرت المبيػػدات المسػػتخدمة  -
  .سمية نباتية كاضحة عمى نباتات الحمصمكافحة ىذه العشبة، كلكنيا أظيرت 

 .دؿ تأثير كاضح في إنتاجية محصكؿ الشعيرعشبة الخر ل تبيف أنو ليس -
فعاليػػة   2,4D+ MCPAكمبيػػد راكنػػد آب مػػاكس( ك  غبليفكسػػات ) راكنػػد آبكػػبل مػػف المبيػػدات حقػػؽ  -

 .ممتازة في خفض أعداد عشبة السعد
، دكف ألعشػاب الضػارةحققت ست مف سبلالت الذرة الصفراء العشػريف المدركسػة تحمػبلن كاضػحان لنمػك ا -

 نتاجية المحصكؿ كمان كنكعان.أف تتأثر ا
 الصفراء. الذرة نباتات في نمك كاضحا ن عشبة الباذنجاف البرم تأثيران سمبيان معنكيان أظيرت  -
 

 قسم بحوث تحميل المبيدات واألثر المتبقي: - 6
 411تنفيػػذ رقابػػة كاممػػة عمػػى جميػػع المبيػػدات المسػػتكردة كالمصػػنعة محميػػان كذلػػؾ مػػف خػػبلؿ تنفيػػذ  –أ      

 تحميؿ كيميائي كفيزيائي عمى مستحضرات المبيدات المختمفة.

 المجموع مبيدات القوارض الفرمونات المبيدات العشبية المبيدات الفطرية المبيدات الحشرية
4 08 2 6 0 80 
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 بعػػض أنػػكاع الخضػػارفػػي  مبيػػدان تنتمػػي لمجمكعػػات كيميائيػػة مختمفػػة 20بقايػػا أظيػػرت دراسػػة  –ب     
كجػكد تمػكث لنسػبة  امحافظػة درعػ المػأخكذة مػف السػكؽ المركػزم فػي)بندكره، خيار، ممفكؼ، خػس، جػزر( 

 المدركسة. المبيداتايا ببق% مف العينات 61تزيد عف 
 2412األبحاث المنشورة في المجالت العممية المحكمة عام 

 2 قسـ بحكث األعشاب: - 6 قسـ بحكث الحشرات: - 17 قسـ بحكث األمراض:
 
 إدارة بحوث القطن: - 6-7

 2102أىـ المنجزات العممية لئلدارة لعاـ 
يف عدد البحكث الداخمة بالخطة كالبحكث المنفذة بحثا كالجدكؿ التالي يب 62كضعت الخطة البحثية لتنفيذ 

 كالغير منفذة حسب أقساـ اإلدارة:
 نسبة التنفيذ % غير منفذ المنفذ المخطط القسم

 53.85 02 05 26 التربية كالمحافظة عمى األصناؼ
 25.00 8 0 5 المكننة

 11.11 *8 0 4 المعامبلت الزراعية
 25.00 *8 0 5 تكنمكجيا القطف كالمراقبة

 0.00 02 1 02 كقاية القطف
 40.00 *8 2 4 المحطات

 0.00 2 1 2 دائرة اإلحصاء
 30.65 43 19 62 المجموع

تـ اعتبار العديد مف التجارب غير منفذة، نظرا لعدـ اإلمكانية في الحصكؿ عمى نتائج التجارب لتحميميا،كعدـ إمكانية * 
 المقطكفة في المحطة، نتيجة الظركؼ الراىنة. التكاصؿ مع الباحثيف باإلضافة لبقاء العينات

 بعض نتائج التجارب العممية:
( G08، السبللة 41، حمب 008تـ إجراء تيجينات بيف بعض األصناؼ كالسبلالت المحمية ) حمب  -

جراء CS8603 - OZBEK100 - NCCH8/1 مع أصناؼ تركية )  ( كما تـ زراعة الجيؿ األكؿ كا 
  قطافيا لزراعتيا في تجربة الجيؿ الثاني.عممية التمقيح الذاتي ك 

 ( Interspecificتحسيف المكاصفات التكنكلكجية باستخداـ التيجيف النكعي ) -

( كىي أقطاف طكيمة التيمة كاألميات  4، سبللة  54بيف اآلباء )جيزة 2100تـ إجراء التيجيف في عاـ 
طف بني( ( كىي أقطاف متكسطة التيمة )ق 8، السبللة  025، سبللة 22، ديرالزكر 008، حمب 4)رقة

 بيدؼ نقؿ المكاصفات التكنكلكجية الجيدة إلى األصناؼ المعتمدة كالسبلالت المبشرة.
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أظير تحميؿ التبايف كجكد فركؽ معنكية عالية المعنكية بيف التراكيب الكراثية الداخمة بالدراسة لكؿ مف 
ة )معامؿ برسمي ، التماسؾ( ، االستطالة ، النعكمة، الصفات التكنكلكجية التالية : طكؿ التيمة ،المتان

 بينما كانت الفركؽ غير معنكية بالنسبة لصفة التماثؿ كنسبة كمعامؿ النضج.

 8)سبللة ك ( 54جيزة×008كلدل مقارنة المتكسطات : أظيرت اليجف الناتجة عف التصالبات )حمب 
انش عمى التكالي ، بينما  0.404ك0.426 ( تفكقان معنكيان في صفة الطكؿ بقيمة4سبللة×)قطف بني( 

(،)السبللة 54جيزة×008(،)حمب54جيزة×)قطف بني(  8أظيرت اليجف الناتجة عف التصالبات )سبللة 
غ/تكس عمى  80.66ك 80.02ك 82.14( تفكقان معنكيان بصفة المتانة بقيمة 4السبللة×)قطف بني( 8

 الباتكما أظيرت كؿ مف اليجف الناتجة عف التص التكالي ،

( تفكقان معنكيان عمى معظـ التراكيب الكراثية 4السبللة×025(،)السبللة4سبللة×4(،)رقة54جيزة×4)رقة
(، 54جيزة×4بصفة االستطالة ،أما بالنسبة لصفة النعكمة أظير اليجيناف الناتجاف عف التصالبيف )رقة

كراثية األخرل ،بينما كاف اليجيف ( تفكقان معنكيان عمى معظـ التراكيب ال4السبللة× )قطف بني( 8)السبللة
 ( أقؿ نعكمة مف اليجف األخرل .4السبللة×22الناتج عف التصالب)ديرالزكر

أما بالنسبة لمعامؿ ارتباط الصفات : أظير معامؿ االرتباط أف ىناؾ ارتباطان مكجبان كعالي المعنكية 
بينما كاف االرتباط مع كؿ مف لصفة الطكؿ مع صفة المتانة ك إيجابي غير معنكم مع صفة االستطالة ،

صفة النعكمة كالنضج ارتباطان سمبيان عالي المعنكية .لدل دراسة قكة اليجيف :تـ حساب قكة اليجيف 
( ،أظير التحميؿ قكة ىجيف ايجابية لصفة 54اعتمادان عمى أفضؿ اآلباء الداخمة في التيجيف كىك )جيزة

( ،أما 54جيزة×)قطف بني(  8ك )السبللة  (4لةسبل×008الطكؿ لميجف الناتجة عف التصالبات )حمب
( 54جيزة×)قطف بني( 8صفة المتانة ظيرت قكة ىجيف لميجف الناتجة عف التصالبات )سبللة 

بينما لـ تظير أم قكة ىجيف بالنسبة لصفة  (،4السبللة×)قطف بني( 8(،)السبللة54جيزة×008،)حمب
كة ىجيف عالية بالنسبة لصفة النعكمة تبله ( ق54جيزة×4االستطالة  ، في حيف أظير اليجيف )رقة

 ( 4السبللة×)قطف بني( 8اليجيف )سبللة 
 
 أصنافالتركية والمحمية )  األصنافلبعض  ةوالتكنولوجي اإلنتاجيةدراسة مقارنة المواصفات  -

 (.2أجنبية
 ( كتبيف مايمي:4رقة  - 41/ أصناؼ أجنبية كصنفاف محميات ) حمب 6تـ زراعة /
 في صفة المردكد. 41حمب  4كؽ معنكية بيف األصناؼ األجنبية كالصنفيف المحمييف رقة لـ تكف الفر 

بمغت نسبة التبكير ،  %46األكثر تبكيرا في محطة الرقة حيث بمغت نسبة التبكير  4كاف الصنؼ رقة 
 % في محطة تؿ سطيح.44حكالي   ST373لمصنؼ األجنبي 

 ولوجية لبعض اليجن بطريقة التيجين النصف تبادلي .تقييم السموك الوراثي ألىم الصفات التكن -
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تـ استخداـ أربعة طرز كراثية مكجكدة بالبنؾ الكراثي في إدارة بحكث القطف مف القطف متكسط التيمة تتبع 
، الصنؼ  4، الصنؼ رقة 22، الصنؼ ديرالزك -Ch-Ch-Chكىي:)الصنؼ   G.hirsutumالنكع 

Flash اعد البيئي بيف ىذه الطرز بغية الحصكؿ عمى قكة ىجيف عالية ( ،آخذيف بعيف االعتبار التب
 كالجدكؿ التالي يبيف الطراز الكراثي المستخدـ كمكاف تكاجده الجغرافي:

 

 يالحظاث انًكاٌ انجغرافً انطراز انىراثً

Ch-Ch-Ch- )سامبيب)أفزيقيب  

 هحزارة انعبنيتمقبوو نهشمزخت، مخحمم ن (40محهي)مذخم أمزيكي دنخب ببين 22ديز انشور

 مخحمم نمزض انذبىل (3محهي)مذخم روسي طشقنذ 5رقت

Flash)مبكز عبني اإلنخبج (هحزكي)منطقت هبنمبي وايج )ببالك يهذس 

 :تـ دراسة 

دراسة الفعؿ الجيني لصفات قكة التماسؾ كالنضج كاالستطالة كاإلنتاجية كمعدؿ  -0
 الحميج لميجف كالطرز الكراثية

جيف في اليجف الناتجة مف التيجيف نصؼ التبادلي بالنسبة دراسة ظاىرة قكة الي -2
 لمصفات المدركسة .

 دراسة ظاىرة قوة اليجين :  -

ظػػػاىرة قػػػكة اليجػػػيف لئلنتاجيػػػة )كغ/ىكتػػػار(: تراكحػػػت اإلنتاجيػػػة ) قطػػػف محبػػػكب (مػػػا بػػػيف -0
×  Flashكغ/ىكتػػار لميجػػػيف  0046إلػػى  -Ch-Ch-Chكغ/ىكتػػار لمصػػنؼ     5264

Ch-Ch-Ch- كغ/ىكتار) قطػف محبػكب( كالجػدكؿ التػالي يبػيف  6504غ المتكسط العاـ كبم
 إنتاجية الطرز الكراثية المستخدمة بالكغ/ىكتار )قطف محبكب (:

 اإلَتاجٍت كغ/هكتار)قطٍ يحبىب( انطراز انىراثً

Ch-Ch-Ch- 4269 

 4426 22ديز انشور

 5207 5رقت 

Flash 5966 

 نههجن    انهجن اننبحجت كغ/هكخبر ) قطن محبىة (وقىة انهجين %كمب يبين انجذول انخبني إنخبجيت 

 قىة انهجٍٍ% اإلَتاجٍت كغ/هكتار انهجٍٍ
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-Ch-Ch × 22ديررز انررشور

Ch- 

7502 6947 

 Ch-Ch-Ch- 7516 43488 ×5رقت 

Flash× Ch-Ch-Ch- 7796 31467 

 35420 7154 22ديز انشور×5رقت

Flash×06439 6944 22ديز انشور 

Flash×25476 7513 5رقت 

Mean 6409  

L.S.D 469  

P 14110 >  

C.V 0443  

 يتبيف مف الجدكليف السابقيف ما يمي :
كغ/ىكتػػار (عمػػى كػػبلن مػػف  0046باإلنتاجيػػة ) -Flash× Ch-Ch-Chاليجــين أػػػ تفػػكؽ 

% عمػى 02.20% ك 01.42بنسػبة  22دير الػزكر×Flashك  22دير الزكر ×4اليجف: رقة
 التكالي .
كغ/ىكتػػػار (عمػػػى  0046باإلنتاجيػػػة ) -Flash× Ch-Ch-Chاليجـــين تفػػػكؽ ب ػ 

% 06.05% ك 54.58% ك 81.60بنسػػػػبة  22كديػػػػر الػػػػزكر   4كرقػػػػة  Flashاألصػػػػناؼ 
 % .82.62بنسبة  -Ch-Ch-Chعمى التكالي كعمى 

ككػػبلن مػػف  -Flash× Ch-Ch-Chج ػ  ال تكجػػد  فػػركؽ معنكيػػة باإلنتاجيػػة بػيف اليجػػيف 
-Ch-Ch-Ch × 22ك دير الزكر-Ch-Ch-Ch ×4كرقة  4رقة×Flash:  اليجف التالية

. 

دػ  اليجف الناتجة عف تصالب آباء تجمعيا خاصية التباعد الجغرافي كبالتػالي التباعػد الػكراثي 
ف الحصػػكؿ عمػػى ظػػاىرة قػػكة اليجػػيف العاليػػة فػػػي  أعطػػت ىجنػػان تتمتػػع بقػػكة ىجػػيف عاليػػة ، كا 

نشأ الكراثي لمسبلالت األبكية ىك السبب كىذا يتفؽ مع نتائج اإلنتاجية  تؤكد أف التبايف في الم
(Van Oijk,1965-1973 and Panish. عمى  محصكؿ القطف ) 

 
 .دراسة الصفات اإلنتاجية والتكنولوجية لعدة أصناف محمية ومدخمة تحت نظام التسميد األخضر -
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اع مختمفة مف المحاصيؿ البقكلية )فكؿ، تـ تنفيذ التجربة في عاميا األكؿ بمحطة تمحدية بزراعة ثبلث أنك 
 008بيقية ، جمباف( حيث تـ قمبيا في مرحمة اإلزىار كمف ثـ زراعة ثبلثة أصناؼ مف القطف : حمب 

)صنؼ أجنبي ( باستخداـ   ST468) صنؼ أجنبي(، صنؼ  Fantom)صنؼ محمي(، صنؼ 
 التسميد األخضر.

اف كمف ثـ البيقية كمف ثـ الفكؿ كمف ثـ الشاىد، ككذلؾ لكحظ زيادة باإلنتاج في األرض المزركعة بالجمب
 .008كالصنؼ حمب  ST468/ يكما عف الصنؼ 04-01مبكر ب /  Fantom لكحظ باف الصنؼ 

 عدد وأنواع تحاليل القطن: -
 عدد التحاليل عدد العينات نوع التحميل

 064808 85684 رتبة( في مختبر الفرز كالتصنيؼ-قطف تجارم )طكؿ التيمة 
 0084 0084 عكادـ قطف في مختبر الفرز كالتصنيؼ

 04146 2406 اختبارات تكنكلكجية في مختبر التيمة) قطف تجارب + قطف تجارم(
 
نتاجيتيا: -  السالالت المبشرة وا 

 مالحظات المردود كغ/ه المحافظة الساللة
 جاىزة لبلعتماد 550 حماه كمنطقة الغاب 025السبللة 
 تجارب مكسعة لدل المزارعيف 560 الرقة -حماه  -لزكر ديرا G73السبللة 
 تجارب مكسعة لدل المزارعيف 448 دير الزكر 016/0السبللة 
 تجارب مكسعة لدل المزارعيف 420 دير الزكر 016/2السبللة 
 تجارب مكسعة لدل المزارعيف 865 الحسكة 222السبللة 

 
 بٍق:أهى انُتائج ذاث األثر االقتصادي انجاهسة نهتط

  إنتػػاج البػػذار المحمػػي الزراعػػي المتحمػػؿ لمظػػركؼ البيئيػػة المحميػػة بخبػػرة كطنيػػة كبتكػػاليؼ
محػػػدكدة جػػػدان لتػػػأميف بػػػذار القطػػػف الزراعػػػي المحمػػػي مػػػف األصػػػناؼ المعتمػػػد زراعتيػػػا فػػػي 

/طػف 011كميػة/ 2102سكرية ، حيث تـ تسميـ المؤسسة العامة إلكثار البذار فػي مكسػـ 
% ، كبقيمػة 011اؼ المعتمػد زراعتيػا فػي سػكرية بنسػبة تنفيػذ مف بذار أساس مػف األصػن

مرتفعػػة فػػي حػػاؿ االعتمػػاد عمػػى بػػذار خػػارجي ، مػػا عػػدا احتمػػاؿ انتقػػاؿ بعػػض األمػػراض 
 الفيركسية كعدـ تأقمـ الصنؼ المستكرد كمتاعب االستيراد .

 ي التطػػكير المسػػتمر لبرنػػامج المكافحػػة المتكاممػػة آلفػػات القطػػف فػػي سػػكرية كبشػػكؿ أساسػػ
عنصر المكافحة الحيكية حيث تقكـ اإلدارة باإلشراؼ الفني كالعممي عمى أعماؿ المكافحة 
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الحيكيػػػة لحقػػػكؿ القطػػػف لمكافحػػػة بيػػػكض كيرقػػػات ديػػػداف لػػػكز القطػػػف ممػػػا يػػػؤمف صػػػيانة 
األعػػداء الحيكيػػة كتخفػػيض معػػػدالت التمػػكث البيئػػي كيػػكفر ثمػػػف مػػكاد المكافحػػة فػػي حػػػاؿ 

 ميائية لكقاية حقكؿ القطف في سكرية .االعتماد عمى المكافحة  الكي

  دراسػػة صػػفة المتانػػة لتيمػػة القطػػف التجػػارم حسػػب تػػدريجات الرتػػب لمقطػػف لصػػنؼ القطػػف
لػػو أىميػػة اقتصػػادية باعتبػػار أف أسػػعار القطػػف تتػػدنى بتػػدني رتبيػػا فػػيمكف لشػػركات  4رقػػة

بحيث تختػار الغزؿ أف تحقؽ عائد اقتصادم جيد باالستفادة مف تبلـز صفة المتانة لمرتبة 
أقطػػاف مػػف رتبػػة مناسػػبة إلنتػػاج نمػػر غػػزكؿ تػػتبلئـ اسػػتخداماتيا مػػع النسػػيج المػػراد إنتاجػػو 

 عمى ضكء المتانة المطمكبة لمنسيج .
 2النشر العممي:  -
التحميؿ اإلحصائي لمتجارب  -)اإلدارة المتكاممة آلفات القطف  2الدكرات التدريبية المنفذة في اإلدارة:  -

  GENESTATخداـ برنامج الزراعية باست
 

 قسم التقانات الحيوية -6-8
عمى معطيات عمـك  تعتبر التقانات الحيكية أداة بيكلكجية عمى جانب كبير مف األىمية، تعتمد أساسان 

كيعتمد استخداـ كتطبيؽ التقانات الحيكية الجديدة عمى تنظيمات كقكاعد .الكراثة كالبيكلكجية الجزيئية
المحتممة  مخاطراليكم صارمة كدراسات إطبلؽ إلى البيئة شديدة الحذر لتفادم خاضعة لقكانيف أماف ح

 .DNAمتراكيب الجديدة لجزيئات ل
أحد األىداؼ الرئيسية لمييئة العامة لمبحكث العممية الزراعية ىك المساىمة في تعزيز أبحاث كنظران ألف 

التطكر العممي العالمي كاالستفادة مف ىذه التقانات الحيكية الزراعية كتطبيقاتيا المختمفة بغية مكاكبة 
الييئة اىتمامان كبيران إلدخاؿ التقانات الحيكية في برامجيا البحثية فقد أكلت  التقانات ىائمة اإلمكانات،

 كلتأميف مستمزمات استثمارىا.
ى صرحان عمميان تقع عم ،2118عاـ كيعتبر قسـ بحكث التقانات الحيكية، كىك قسـ بحثي مستقؿ تأسس 

لتقانات الحيكية المختمفة في الزراعة لتطكير اإلنتاج اؽ ائعاتقو مياـ عديدة تتمخص في نقؿ كتطبيؽ طر 
كتحسيف المكاصفات كالمساىمة في حؿ المشاكؿ الزراعية في القطر. كالتكاصؿ الدائـ مع مراكز كىيئات 

إضافة إلى  .كجيا التقانات الحيكيةالبحث العممي العربية كالدكلية لتبادؿ المكاد الكراثية كمستجدات تكنكل
رفع المستكل العممي لمباحثيف في القسـ في مجاؿ التقانات الحيكية مف خبلؿ تنفيذ برامج تدريب كحضكر 

 المؤتمرات كالندكات العممية كتنظيـ عقدىا.
دائرة لجزيئية، دائرة البيكلكجيا ا، كيضـ قسـ التقانات الحيكية أربع دكائر ىي دائرة زراعة األنسجة النباتية

اليندسة الكراثية، دائرة األماف الحيكم. كما يتبع لو شعب التقانات الحيكية في كٍؿ مف مركز بحكث حمب 
 كالبلذقية كالسكيداء.
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 بما يمي: 2102كيمكف تمخيص ما تـ إنجازه في قسـ التقانات الحيكية خبلؿ العاـ 
فكأصكؿ بعض أشجار الفاكية كالنباتات تطكير تقنيات اإلكثار المخبرم الدقيؽ لمعديد مف أصنا -0

، السدر، الزعفراف،النخيؿ، القمح، الستيفيا، الكيكم،  الطبية كالتزينية كغيرىا )عنب، بطاطا، ثـك
كثار األصناؼ  المحبلح، الغار، الحمضيات( بيدؼ إنتاج نباتات سميمة كخالية مف األمراض كا 

 كالبستانية. كاألصكؿ المنتخبة كالمدخمة ذات األىمية الزراعية 
بيدؼ انتاج in vitroبركتكككؿ تاـ إلنتاج بصيبلت الثكـ  -ألكؿ مرة في سكريا -كضع -2

بصيبلت بكميات كبيرة كعمى مدار العاـ، كتتميز ىذه البصيبلت بأنيا خالية مف األمراض 
الفيركسية كالتي تعدالمشكمة الرئيسية في إنتاج الثكـ حيث تخفض ىذه األمراض إنتاج الثـك 

مف خبلؿ تشكؿ البصيبلت استخدـ كطريقة ناجحة  in vitroأف اإلكثار الدقيؽ%.54بة بنس
كبديمة عف إنتاج النبيتات حيث أف البصيبلت ال تحتاج إلى أقممة كيمكف تخزينيا كنقميا بسيكلة 

 مف مكاف إلى آخر.
 أقممو النباتات الناتجة عف زراعة األنسجة النباتية: -3
مخبريان في محطة بحكث سرغايا في ريؼ  ف النباتات المكاثرة إنشاء حقكؿ أميات م استكماؿ -

 دمشؽ.
استكماؿ إنشاء المجمع النباتي ألشجار المكزيات كالتفاحيات كالكرمة في محطة جكسية الخراب  -

 في حمص.
إنشاء حقؿ نمكذجي يضـ العديد مف أنكاع أشجار الفاكية المنتجة بزراعة األنسجة النباتية كذلؾ  -

 جكد في الييئة العامة لمبحكث العممية الزراعية في دكما.في الحقؿ المك 
تطكير بركتكككؿ لتشكيؿ الدرينات مف سبلالت جديدة مف البطاطا، كىي مرحمة مف المراحؿ  -

 برنامج إكثار بذار البطاطا كمادة نباتية سميمة خالية مف الفيركسات.
 كالطرز النباتية الفريدة. استكماؿ العمؿ عمى إنشاء بنؾ كراثي مخبرم لمنباتات المكاثرة -
المسؤكلة عف تحمؿ الجفاؼ مف بعض أصناؼ الشعير في  HVA1عزؿ كتكصيؼ مكرثة  -4

 HVA1عزلت المكرثة المستيدفة   سكرية كاستنساخيا في ناقؿ ثنائي لمتحكير الكراثي حيث
بنجاح مف الشعير كتـ استنساخيا في الببلسميد المناسب لبلستخداـ في التحكير الكراثي 

 كما ُأعد التقرير النيائي لممشركع. االنتياء مف كافة األعماؿممحاصيؿ المرغكبة. كتـ ل
تـ الحصكؿ عمى بعض النتائج األكلية لتحكير نباتات التفاح إنتاج نباتات تفاح ميندسة كراثيا فقد  -5

ركياؿ غاال. كيستمر العمؿ كالصنؼ 26المدركسة كالخاضعة لعممية التحكير الكراثي لؤلصؿ ـ
كالتقسية  كالتي كصمت إلى مراحؿ التجذير لبحث بالنسبة لؤلصكؿ كاألصناؼ المحكرة سابقاكا

لمكصكؿ إلى مرحمة جيدة مف النمك ليتـ إخضاعيا لمدراسات البيكلكجية لمكشؼ عف التحكير 
 الكراثي كدراسة تعبير المكرثة.
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ميندسة كراثيان )األغركباكتيريا( بكساطة بكتريا التدرف التاجي الالتحكير الكراثي لمبطاطا كالبندكرة  -6
تطكير بركتكككؿ خاص بتقنية المحتكية عمى مكرثة الكاتاالز لتحمؿ اإلجيادات البلحيكية فقدتـ 

 بكاسطة البكتريا المذككرة. البندكرة ك البطاطاالتحكير الكراثي لنبات 
 :بعنكاف ة )فاك(كالزراع األغذية منظمة مف الممكؿ اإلقميمي لممشركع النيائي التقريرإعداد  -7

:TCP/RAB/3202"تعزيز القدرات نحك تأسيس قاعدة إقميمية لمكشؼ عف الكائنات المعدلة كراثيان" 
FAO project TCP/RAB/3202 (D) :“Strengthening capacities towards the establishment of a 

regional platform for the detection of genetically modified organisms” 
الخاص باألماف الحيكم لمكائنات الحية المعدلة كراثيان الذم  2102( لمعاـ 25صدر القانكف رقـ ) -8

دائرة األماف الحيكم كالنص الكامؿ  –شارؾ في إعداده كمناقشة كؿ جكانبو قسـ التقانات الحيكية
 http://www.youropinion.gov.sy/actsلمقانكف عمى المكقع التالي:

 استمرار الكشؼ عف المنتجات المعدلة كراثيان مف منتجات في االسكاؽ المحمية. -9
) القطف، الشعير، القمح،  التكصيؼ الكراثي لسبلالت كاصناؼ بعض المحاصيؿ النباتية -01

حصكؿ عمى سبلالت باستخداـ تقانات البيكلكجية الجزيئية، سكاء لم كالدراؽ، كالمكز، كالزيتكف(
 متحممة لئلجيادات اإلحيائية كالبلإحيائية، أك لدراسة التنكع الكراثي عند النباتات المدركسة.

 Cryptospridium and Giardiaمقارنة الطرائؽ التقميدية كالطرؽ الجزيئية في الكشؼ عف  -00
لمكشؼ   PCRلػفي الخضار كالمياه المركية بيا في ريؼ دمشؽ كقد بينت الدراسة تفكؽ تقانة ا

.كأكصت الدراسة بتكسيع البحث عف بيكض الطفيميات كاألنكاع التابعة ليا مقارنة بالطرؽ التقميدية
دمشؽ،  محافظة ريؼ في النتائج مع ليشمؿ مناطؽ كمحافظات أخرل مف القطر كمقارنتيا

لى ضركرة منع استخد اـ كتطبيؽ دراسات مشابية عمى أجناس كأنكاع أخرل مف الطفيميات، كا 
مياه العكادـ في رم مزركعات الخضار المخصصة لبلستيبلؾ البشرم، كاقتصار استخداـ 
المعالج منيا في رم األشجار فقط، إضافة إلى ضركرة اعتماد أساليب فمتره جديدة في محطات 
معالجة مياه الصرؼ الصحي لزيادة كفاءة التخمص مف ىذه الممرضات. كأشارت الدراسة إلى 

حمبلت تكعيو حكؿ مخاطر انتقاؿ الممرضات الحيكيو عمى الخضار، كطرائؽ أىمية القياـ ب
 انتشار ىذه الممرضات ككيفية إزالتيا.

 

كمف الجدير بالذكر أف نسبة تنفيذ األبحاث المدرجة في الخطة البحثية لقسـ التقانات الحيكية كانت 
ي كثير مف األحياف إلى تعذر % فقط كذلؾ بسبب الظركؼ التي يمر بيا القطر كالتي أدت ف62بحكالي 

 العمؿ في المخابر كصعكبة تأميف المكاد البلزمة... 
، كعدد المنفذ 2102ة لعاـ ث قسـ التقانات الحيكية حسب الخطة البحثيكيبيف الجدكؿ التالي عدد أبحا

 إضافة إلى أسباب عدـ التنفيذ.منيا، 

http://www.youropinion.gov.sy/acts
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عدد األبحاث  الدائرة/ الشعبة
 الكمي المخطط

عدد األبحاث 
 المنفذ

عدد األبحاث 
 المنتيية

عدد األبحاث 
 غير المنفذة

 نسبة التنفيذ %

 54.55 *4 - 6 00 دائرة األنسجة
 71.43 *5 0 01 05 دائرة البيكلكجية الجزيئية
 100.00 - - 8 8 دائرة اليندسة الكراثية
 100.00 - - 2 2 دائرة األماف الحيكم

 75.00 *2 0 6 8 شعبة تقانات السكيداء
 70.00 *8 - 0 01 عبة تقانات البلذقيةش

 12.50 **0 0 0 8 شعبة تقانات حمب
 62.50 20 8 84 46 المجمكع

عدـ إمكانية الحصكؿ عمى عينات كعدـ تكفر المكاد الكيميائية البلزمة كتعذر العمؿ في *
 المخابر نتيجة الظركؼ التي يمر بيا القطر.

الكيميائية كتعذر العمؿ في المخابر بسبب الظركؼ  انقطاع التيار الكيربائي كفساد المكاد**
 التي يمر بيا القطر

إضافة لذلؾ فقد تـ نشر عدد مف األبحاث العممية المحكمة كالمشاركة في عدد مف المؤتمرات ككرشات 
 العمؿ، كذلؾ كما يمي:

 النشر الخارجي: 04
 .إنتاج تفاح محكر كراثيان لتحسيف المقاكمة لؤلمراض الفطرية 
  صيؼ مكرثة عزؿ كتكHVA1  المسؤكلة عف تحمؿ الجفاؼ مف بعض أصناؼ الشعير في

 سكرية كاستنساخيا في ناقؿ ثنائي لمتحكير الكراثي.
  تعريؼ بعض طرز أصكؿ التفاح باستخداـ تقنية الػSSR. 
  التكصيؼ الجزيئي لبعض أصكؿ الكرمة المنتشرة في سكرية باستخداـ المؤشرات الجزيئية

SSR. 
 يارديا كالكريبتكسبكريديكـ في مياه الرم كالخضار التي تؤكؿ طازجة في التحرم عف الج

 سكريا. –محافظة ريؼ دمشؽ 
 النشر الداخمي: 24
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  التنكع الكراثي لبعض أصكؿ العنب المدخمة الى سكريا باستخداـ المؤشرات الجزيئيةSSR .
 (.مجمة جامعة دمشؽ لمعمكـ الزراعية)

 مجمة مة في برنامج تربية أصكؿ التفاح.بذرية الداختقييـ أكلي لبعض طرز أصكؿ التفاح ال(
 جامعة دمشؽ لمعمـك الزراعية(.

  التكصيؼ  الشكمي ك الجزيئي لبعض الطرز الكراثية لمفستؽ الحمبيP.vera L.   في
 محافظة السكيداء. )مجمة جامعة دمشؽ لمعمـك الزراعية(.

 المشاركة بالمؤتمرات ككرشات العمؿ: 34
 مكان االنعقاد ملالمؤتمر أو ورشو الع

 ركسيا مؤتمر العالـ فافمكؼ الثالث في العمـك الزراعية
كرشة العمؿ حكؿ تبادؿ المعمكمات الحيكية الزراعية في 

 منطقة الشرؽ األدنى كشماؿ افريقيا )ارنينا(
 مصر

 سكريا كرشة العمؿ النيائية لمشركع تطكير الرز اليكائي الجاؼ
 

 في القسـ عدد مف الصعكبات كذلؾ في كٍؿ مف الناحية اإلدارية كالفنية: كيكاجو تطكير البحكث العممية
الناحية اإلدارية : بعد صدكر قانكف األماف الحيكم كالذم سيعتبر نافذان اعتباران مف شير تشريف  -0

، كالذم يتضمف المسؤكلية عف الكشؼ عف الكائنات المعدلة كراثيان 2108مف ىذا العاـ  األكؿ
ف الحيكم مما يتكجب االستعداد اإلدارم لتطبيؽ ىذا القانكف مف حيث اف تغير عمى دائرة األما

قسـ التقانات الحيكية إلى إدارة التقانات الحيكية كما يتطمبو مف تغير الييكمية اإلدارية لئلدارة 
مطالبة الجيات المختصة بإنشاء مخبر متخصص لمكشؼ عف النباتات  الجديدة. مع ضركرة

 .المحكرة كراثيان 
الفنية: عدـ تكفر المخابر البلزمة لتنفيذ األبحاث نتيجة األكضاع التي يمر بيا القطر مما  -2

 يتكجب إيجاد بدائؿ لممخابر كتكفير المكاد الكيميائية كمستمزمات البحث العممي.
 

 

 قسم األصول الوراثية: - 6-9
لتي يمكف االستفادة منيا في برامج تعتبر سكريا أحد أىـ مراكز النشكء لممكارد الكراثية النباتية ا     

التربية كالتحسيف الكراثي لما تحممو مف صفات مكرفكلكجية كتكنكلكجية جيدة حافظت عمييا مف أالؼ 
 السنيف رغـ تعرضيا لظركؼ مناخية كبيئية لـ تكف جيدة في معظـ األحياف.
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ثية بجمع كحفظ كتقييـ كتبادؿ ىذه تقكـ الييئة العامة لمبحكث العممية الزراعية ممثمة بقسـ األصكؿ الكرا
ـ O 4-1المكارد كلدييا بنؾ كراثي مؤلؼ مف غرفتي تبريد إحداىما لمحفظ متكسط األمد عمى درجة حرارة 

مدخؿ مف مختمؼ أنكاع المحاصيؿ كالغرفة الثانية لمحفظ طكيؿ األمد عمى درجة حرارة  08841يحكم 
 مدخؿ. 4111ـ تحكم حكالي 22O-إلى  08-

/ قانكف حماية المكارد الكراثية الذم ييدؼ لػ حفظ 21القانكف رقـ / 2114االىتماـ صدر في عاـ  كلزيادة
شراكيـ في اتخاذ  كحماية المكارد الكراثية النباتية في المنطقة كتنظيـ تداكليا كحفظ حقكؽ المزارعيف كا 

 القرارات البلزمة لحماية ىذه الثركة.
 أىداف خطة القسم: 

 المدخبلت المحمية كاألجنبية.تقييـ كتكصيؼ  -0
 تكثيؽ نتائج األنشطة البحثية المتعددة كاختبار لحيكية المدخبلت المحفكظة في البرادات. -2

 استخداـ المكارد في الدراسات العميا لمحصكؿ عمى الشيادات العممية. -8

 تجارب إعادة تأىيؿ بعض األصناؼ المحمية لمخضار كالحبكب. -5
 شاؼ كحصر لممكارد الكراثية النباتية مف مناطؽ مختمفة في القطر.جكالت جمع كاستك -4

 الجديد في الخطة:
 دراسة التنكع الكراثي الجزيئي لممدخبلت المحفكظة.  -0

 التحديات التي تواجو القطاع الزراعي حسب عمل القسم:
 صعكبة تنفيذ جكالت جمع المكارد الكراثية بسبب الظركؼ. -0

عة الرعي ندرتيا بسبب الجفاؼ ،التطكر كالتكسع العمراني ، ميكنة الزراتدىكر المكارد الكراثية ك  -2
 الجائر ..........ال،..

 ضعؼ الكعي الجماىيرم ألىمية المكارد الكراثية النباتية. -3

 قمة استخداـ المكارد الكراثية النباتية المحمية في برامج التحسيف الكراثي. -4
 

 :يتألف القسم من الدوائر التالية
 الحبكب. دائرة -0
 دائرة التنكع الحيكم. -2
 كالزيتية. دائرة الخضار -8
 دائرة البقكليات كالنباتات الرعكية. -5
 دائرة التكثيؽ. -5
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 مع نسبة التنفيذ: 2412/  2411عدد البحوث و الدراسات و التجارب حسب الدوائر موسم 

منفذ مع  مخطط البيان
 نتائج

منفذ 
بدون 
 نتائج

نسبة التنفيذ  غيرمنفذ
 ع النتائج% م

نسبة التنفيذ % مع 
 وبدون النتائج

 85.2 40.4 8 4 00 04 ئرة الحبكباد
 81 61 0 0 8 4 دائرة التنكع الحيكم

 41 51 4 0 5 01 دائرة الخضار ك الزيتية
 88.8 04 2 0 4 02 دائرة البقكليات ك النباتات الرعكية

 76.1 58.7 11 8 27 46 المجمكع

 م:ممخص نتائج وأعمال القس
 مدخؿ مف مختمؼ أنكاع المحاصيؿ . 444تقييـ   -0
مدخبلت مف القمح البرم أبدت مقاكمة عالية لمرض عفف الجذكر منيا:المدخبلت:  8تحديد  -2

21805 - 21814 -21200 – 21854 – 21850 – 21888 – 21844 – 21282. 
تمت  Fusaiumoxysporium( مقاكمة لمرض الذبكؿ:44181-44015تحديد مدخميف مف العدس ) -8

 دكل الطبيعية.( بالع44420، 44544)دراستيا مف خبلؿ العدكل الصناعية كالمدخميف 
( مقاكمة لمرض  00080-00081/2-00081/0تحديد ثبلثة مدخبلت مف البندكرة المحمية ) -5

المفحة المتأخرة لـ تظير عمييا أعراض اإلصابة مقارنة مع باقي المدخبلت في ظؿ ظركؼ زراعة 
 مية.المنطقة الساح

-00808/0-00080/0-00080-00605-00608مدخبلت مف البندكرة المحمية ) 8تحديد  -4
 ( مقاكمة لمرض النيماتكدا.00808/2-00411/0-00411/2

( تعطي أكراؽ جيدة كمان 01516-00460-00480مدخبلت مف السبان، المحمية ) 8تحديد  -6
 كنكعان.

المحمي ذات صفات جيدة مف حيث اإلبكار  تحديد عدد مف مدخبلت القمح البرم كالمبدئي كالمزركع -0
حبة كعدد اإلشطاءات كطكؿ السنبمة كعدد السنيببلت في السنبمة  0111في اإلسباؿ كالنضج ككزف 
 كعدد الحبكب في السنبمة.

( كتحديد بعض المكرثات المسؤكلة Cicerarietinumتقييـ أداء طرز كراثية مف الحمص المزركع ) -8
 الزراعة المطرية )بحث دكتكراه(.عف تحمؿ الجفاؼ تحت ظركؼ 
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سمككان جيدان يدؿ عمى  61040،61448،61804،61080،61002،61446أبدت المدخبلت:     
تحمؿ الجفاؼ حيث تميزت ىذه المدخبلت بعدد مف الصفات مثؿ التبكير بالنضج كعدد القركف في 

في  C. arietinumضمف النكعكما أظيرت الدراسة تنكع كراثي كبير بيف الطرز الكراثية النبات .....
 سكرية.

، 60840، 61886 ، 61828المدخبلت مف الحمص المزركع المتحممة لمصقيع ) تحديد بعض -4
حيث تفكؽ البعض منيا  61885،  61886، 61884، 61800، 61088، 61848، 60776

 بنسبة اإلنبات كالبعض بعدد القركف كالغمة رغـ ظركؼ الصقيع.
 ..Atriplex sppالرغؿ مف نكعان  00تتبع  نباتيان  مدخبلن  04يئي لػتقييـ مكرفكلكجي كجز  -01
 .Aسكرية: مف الشمالية المنطقة في .Artemisia Lالشيح تـ تسجيؿ نكعيف مف جنس -00

arborescena  في مكقع قمعة صبلح الديف )مكقع جديد النتشار النكع لـ يسبؽ أف ذكر في أم
 ي بادية حمب.في مكقع العضامي ف A. herba-albaكفمكرا( ، 

 مدخؿ مف البقكليات كالخضار كالسمسـ. 441اختبار حيكية  -02
 مدخؿ مف مختمؼ أنكاع المحاصيؿ المحفكظة. 0111إكثار  -03
 رسـ خرائط تكزع نباتي لبعض األنكاع كتكثيؽ بيانات التقييـ. -04
 مدخؿ. 08841عدد المدخبلت المحفكظة في البرادات  -05
 ة.عين 6111ت المعشبية المحفكظة عدد العينا -06

 16الدائمين: العاممين في القسم: -
 النشاطات األخرى:  

 2 : 2102الحاصميف عمى الدكتكراه عاـ 
 2102اإليفاد الداخمي أك المسجميف عمى الدراسات العميا في جامعات القطر خبلؿ 

 2 الدكتوراه: - أ

 5 خارجي:  -   7 داخمي:  :2412المقاالت العممية المنشورة خالل              
 رات التدريبية:الدو 

فػي المركػز الػكطني لمتػدريب عمػى اإلرشػاد   فن التواصل واإللقـاءحضكر عنصريف لدكرة تدريبية بعنػكاف: 
 لمدة شير عمى ثبلثة فترات.
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 المقترحات والتوصيات: 

تأميف محطة خاصة لفعاليات كأنشطة البنؾ  -
 الكراثي.

تأميف كاسطة نقؿ لعمميات الجمع مع المسافة  -
 مدة البلزمة.الكافية كال

تعييف متخصص في التصنيؼ  -
 النباتي.

 تأميف فنييف لمخبر البصمة الكراثية. -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :قسم بحوث تكنولوجيا األغذية -6-14
ييدؼ القسـ في أبحاثو إلى تحديد الطرؽ المثمى لتصنيع المنتجات المرتبطة باإلنتاج الزراعي كما يترتب 

سبلمة كالتخزيف كتطكير اإلنتاج كالسعي لتخفيض الفائض كزيادة عمى ىذا األمر مف دراسات الجكدة كال
 القيمة النسبية كالمضافة لممنتج الزراعي.

بحثان  52بحثان تـ إنجاز  48ـ  2012تتضمف الخطة التنفيذية لقسـ بحكث تكنكلكجيا األغذية لعاـ      
 مكزعة عمى الشكؿ التالي :

تتمحكر حكؿ منتجات األلباف التقميدية بيدؼ تكصيؼ أربعة أبحاث مرتبطة بالمنتجات الحيكانية  -0
ىذه المنتجات، باإلضافة إلى بحث يتعمؽ بتحديد تركيب الدىف الداخمي كالخارجي لحـ الجماؿ 

 بيدؼ تسميط الضكء عمى ىذا النكع مف المحكـ ليككف رديفان لمحكـ األغناـ ك األبقار.
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تركز عمى إيجاد حمكؿ لممشاكؿ  أحد عشر بحثان ضمف مجاؿ تصنيع المنتجات النباتية -2
التصنيعية ليا كدراسة جكدة المادة الخاـ كالمصنعة كخصكصان المنتجات التي تمتمؾ مؤشران 

 .جغرافيان كاضحان 

 بحثيف في مجاؿ الزيكت كالدىكف كاألغذية الريفية. -3

ي ثبلثة أبحاث مرتبطة بميكركبيكلكجيا األغذية تتمحكر حكؿ دراسة كجكد السمكـ الفطرية ف -4
 األغذية كتكصيؼ سبلالت بكتيرية.

تسعة أبحاث مشتركة بيف الدكائر تؤسس لمتكامؿ في القسـ تناكلت منتجات تقميدية مثؿ المبنة  -5
 المدكرة كتيف اليبكؿ.

أبحاث متكزعة في مراكز ) حمص، حمب، البلذقية، السممية كحماة( كىي تقع ضمف اىتمامات  -6
 المراكز.

 أىمية األبحاث: -
 األبحاث المنجزة في القسـ مف عدة محاكر ىي: جاءت أىمية 

 . أبحاث تتعمؽ بحؿ مشاكؿ تكنكلكجية يعاني منيا المنتج 
 .أبحاث ذات قيمة تطبيقية حكؿ جكدة كسبلمة المنتجات السكرية 
  أبحاث تتجو لتكصيؼ المنتجات السكرية ذات العبلقة بالمؤشرات الجغرافية كالتأكيد عمى

 يا في إطار التجارة العالمية.األغذية التقميدية ألىميت
 

 النتائج : -
 ـ تبعان لمييكمية اإلدارية لمقسـ. 2102المتحصؿ عمييا لعاـ  أىم النتائجنكرد فيما يمي   
 دائرة تصنيع منتجات نباتية:-أوالً 

 :بيا هدراسة المواصفات التصنيعية لبعض أصناف البطاطا والعوامل المؤئر  -0

 أجريا الصنفيف كاف فقد رقائؽ أك كأصابع لمتصنيع مبلئمتيا مدل ثحي مف المدركسة األصناؼ اختمفت
الشيبس.  رقائؽ لتحضير مناسبة ببنية فكنتاف الصنؼ كتميز لؤلصابع بامبا الصنؼ مف أفضؿ كفكنتاف
 مف لمدة بالتخزيف مف المكف البني لممنتج التخفيؼ كأمكف جيد بشكؿ الدرنات عمى المبرد التخزيف حافظ
 تأثيرا أكثر دقائؽ لبضعة ساخف مائي بحماـ المعاممة كانت بينما العادية الغرفة حرارة بدرجة الزمف

بتحسيف  . القكاـ ك المكف حيث مف النيائي المنتج مكاصفات ًن
 تقييم الخصائص الكيميائية والتصنيعية ألصناف البطاطا المحمية والمدخمة إلى القطر: -1
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غايا كاقتصر التحميؿ عمى تقدير المادة الجافة كبأربع تـ تحميؿ العينات المزركعة في محطة بحكث سر 
%  حيث تفكؽ الصنؼ  28.48 -02.85مكررات، كبينت النتائج أف المادة الجافة تراكحت بيف 

(Dolly( عمى جميع األصناؼ المدركسة بينما ناؿ الصنؼ )Laperla. المرتبة األخيرة ) 
 صو الفيزيائية والكيميائية:الشروط المثمى لتصنيع معجون البرتقال ودراسة خوا -2

ىدؼ البحث إلى االستفادة مف الصنؼ الفالنسيا العصيرم المنتشر بيدؼ التصنيع كليس استيبلؾ 
% مف كزنو 41المائدة، كتكصؿ الدارسكف إلى إمكانية تصنيع معجكف البرتقاؿ بطحنو كامبلن كبإضافة 

% كالمنتج 64ة الكمية الذائبة مقدارىا سكر، كتمت عممية الغمي حتى الكصكؿ إلى نسبة المكاد الصمب
 المصنع يمكف استخدامو كمربى ككذلؾ يستخدـ في صناعة المعجنات. 

وصبغة االنثوسيانين أثناء حفظ عصير   Cدراسة التغيرات الكمية التي تطرأ عمى فيتامين -3
 التـوت الشامي:

بشكؿ أفضؿ مف الحفظ  Cميف لكحظ أف حفظ العصير بالتجميد قد حافظ عمى كمية األنثكسيانيف ك فيتا
 بالبسترة كأف تعريض العصير لمحرارة العالية يشكؿ مركبات تعطي المكف الغامؽ غير المرغكب لمعصير.

 دراسة الخصائص الكيميائية والفيزيائية لثمار الصبار: -4

في حيف  أف الكزف الكمي لمثمار البلشككية كاف أعمى كجد بالمقارنة بيف ثمار الصبار الشككي كالبلشككي
أف كزف المب عند الصبار الشككي كاف أعمى كنسبة البذار أقؿ ، مما يدؿ عمى أف المردكد التصنيعي 

كالمكاد الصمبة الذائبة   6.8الثمار  PHلمصبار الشككي أعمى. كنتيجة التحميؿ الكيميائي،كجد أف 
 مرتفعة، كلـ يبلحظ كجكد فركؽ في التركيب الكيميائي في الثمار بنكعييا.

 في عصير الميمون: Cأثير التجميد في مستوى فيتامين ت -5

لمعصير في بداية  Cفي عصير الميمكف، تـ تقدير فيتاميف   Cلمكقكؼ عمى مدل تدىكر كتحطـ فيتاميف 
يكمان  04مؿ عصير،كبعد حفظ العصير بالتجميد لمدة   011ممغ/ 48التخزيف حيث كاف بالمتكسط 

مؿ عصير بقيت النسبة ثابتة تقريبان، كما احتفظ العصير 011غ/مم 54بالمتكسط   Cبمغتنسبة فيتاميف
المخزف بخكاصو الحسية المميزة مف لكف كطعـ كرائحة بدرجة ممتازة بعد مركر حكالي تسعة أشير مف 

 التخزيف .
 دراسة كيميائية و تصنيعية لبعض منتجات الوردة الدمشقية: -3

( باإلضافة إلى مربى الكرد ، بينت النتائج إمكانية  تـ تصنيع شراب الكرد بطريقتيف ) المركز كالمبستر
مكانية حفظو  تصنيع شراب الكرد المبستر بإضافة ممكف طبيعي مستحصؿ عميو مف الكردة الدمشقية، كا 

 لمدة ستة أشير عمى األقؿ دكف حدكث تغيرات كبيرة في المككنات كبشكؿ خاص األنثكسيانينات.
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 يوانية:دائرة تصنيع المنتجات الح-ثانياً   
والكولسترول  مقارنة تركيب الدىن الداخمي والخارجي لمعضمة من حيث األحماض الدىنية -0

 لمجمال و العجول:
ييدؼ البحث إلى معرفة أم مف الدىكف الداخمية أك المحيطة بالعضمة ليا أضرار أكثر مف األخرل عمى 

ة التشبع كمستكل الككلستركؿ. صحة اإلنساف كالتي يمكف التعبير عنيا بكجكد األحماض الدىنية عديم
حيث تبيف مف التجربة ارتفاع نسبة األحماض الدىنية عديمة التشبع في دىف الجمؿ، كتحديدان في الدىف 

 الداخمي. كىذا يعني أف لحـ الجمؿ أفضؿ لصحة اإلنساف.
دراسة التغيرات الكيميائية والجرثومية لألجبان البيضاء المحمية والمحفوظة بالتبريد ضمن  -1

 أكياس غذائية تحت التفريغ:
مقارنة الحفظ بأكياس غذائية تحت التفريغ كالحفظ التقميدم )محمكؿ ممحي( حيث  ىدفت الدراسة إلى     

أثبتت طريقة الحفظ تحت التفريغ فعاليتيا كبشكؿ خاص في األجباف الشمؿ مقارنة مع الحفظ بالمحمكؿ 
فظ بالمحمكؿ الممحي أفضؿ. كفي كمتا الطريقتيف مف الممحي، إما بالنسبة لمجبف العكاكم فقد كاف الح

الحفظ لكحظ خمك األجباف المدركسة مف األحياء الدقيقة الممرضة كأيضان تمؾ التي تؤثر عمى المكاصفات 
 الحسية لؤلجباف.

 تحديد الشروط المثمى لتصنيع الدوبيركي )المبن المطبوخ ( من حميب الغنم والماعز: -2
أشير عند  تصنيع الدكبيركي بدكف إضافة الممح كيبقى بدكف تبريد لمدة تزيد عف ستةبينت النتائج أنو يمكف 

%، لكف كاف المكف مائؿ لؤلصفر كالطعـ غير مستساغ. تـ التكصؿ في نياية 01خفض نسبة الرطكبة إلى 
ضافة 00تجارب التصنيع إلى الطريقة المثمى لمتصنيع  بغمي المبف حتى تصؿ نسبة الرطكبة إلى % 0.4% كا 

ممح، ككجد أنو بعد مضي شيريف مف التخزيف غير المبرد التعداد العاـ لمبكتيريا كاف تحت حدكد الكشؼ 
%، كىذا 4.4كلكف المبف أبيض كالطعـ مستساغ كنسبة الحمكضة منخفضة كنسبة البركتيف مرتفعة كبمغت 

ائية عالية كتعادؿ ثبلثة أضعاؼ يدؿ عمى أف الدكبيركي مادة غذائية آمنة مف الناحية الجرثكمية كقيمتو الغذ
 القيمة الغذائية لمبف الرائب استنادان إلى نسبة البركتيف.

دراسة مقارنة بين المبن الطبيعي )بدون إضافة بادئ( وبين المبن الرائب من حيث الناحيتين  -3
 الكيمائية والميكروبية:

لمبف الرائب مف حيث التركيب أكضحت الدراسة تشابو بيف المبف الطبيعي )بدكف إضافة بادئ( ك بيف ا
الكيميائي، في حيف لكحظ ارتفاع نسبة حمكضة المبف الطبيعي كذلؾ ألف ىذا المبف ناتج عف التخمر 

 الطبيعي لمحميب نتيجة نشاط األحياء الدقيقة الطبيعية المكجكدة في الحميب.
 دائرة ميكروبيولوجيا وسالمة األغذية:-ثالثاً 
 لألفالتوكسينات في عينات الفستق الحمبي:تصنيف الفطريات المفرزة  -1
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تمكث الفستؽ الحمبي باألفبلتككسينات أحد أىـ العكائؽ حكؿ تصدير الفستؽ الحمبي كالمصنعات 
التي تحتكيو. كبيدؼ تحديد مصدر ىذه المشكمة تـ جمع عينات مف الفستؽ الحمبي مف منطقة حماة 

دلب كذلؾ بشكميو المخزف كمف الحقكؿ كتـ التقدي ر الكمي لبلفبلتككسينات. بينت النتائج ليذه العينات كا 
أف نسبة التمكث اقؿ مف حدكد الكشؼ أك أنيا غير مكجكدة أصبل. كىذا يدؿ عمى أف ظركؼ التخزيف 
تعتبر ظركؼ جيدة كغير مساعدة عمى حدكث التمكث الفطرم أك عمى األقؿ في حاؿ كجكد فطريات فيي 

 نات كيتـ استكماؿ الدراسة عمى التخزيف لمفستؽ الحمبي.غير  قادرة عمى إفراز االفبلتككسي
 : تحديد نسبة األفالتوكسينات في الطحينة -2

األفبلتككسينات أخطر السمـك الفطرية عمى صحة اإلنساف، كدراستو في منتج شائع االستخداـ كالطحينة 
اطؽ محافظة دمشؽ عينة طحينة مف محبلت بيع مختمفة في مختمؼ من 26أمر بالغ األىمية. تـ جمع 

ككزعت العينات عمى مجمكعتيف األكلى عبكات الطحينة المعقمة المختكمة كالثانية عبكات الطحينة 
المأخكذة مف عبكات غير مغمقة )دككمة ( كتمت زراعة جميع العينات لمكشؼ عف الفطريات كما تـ 

المكرفكلكجي لمفطريات كجكد تحميؿ العينات لمكشؼ عف االفبلتككسينات، كبينت نتائج العزؿ كالتشخيص 
  A.flavus ,A.parasiticus ,A.ochraceusالفطريات 

,A.candidus.A.niger,Stemphyliumsp,Penillaum ,Citrium حيث ازدادت شدة التمكث
بالفطريات مع ازدياد مدة التخزيف. كبينت نتائج تحميؿ االفبلتككسينات غياب أنكاع االفبلتككسينات 

راحؿ التخزينية األكلى الثبلثة أما في المرحمة التخزينية األخيرة لكحظ السيادة األربعة  خبلؿ الم
في كؿ العينات إال أف نسب التمكث كانت منخفضة جدان كأقؿ مف   AFB1ك  AFG2لمػأفبلتككسينات

الحدكد المسمكح بيا دكليان كمحميان مما يدؿ عمى سبلمة العينات ضمف مدة التخزيف المكجكدة عمى 
 تالعبكا

جراء بعض  –دراسة وجود الباتولين في كل من التفاح وبعض منتجاتو) العصير-3 أغذية األطفال ( وا 
الباتكليف أحد السمكـ الفطرية الخطرة عمى صحة اإلنساف. قمنا التعديالت عمى إمكانية خفضو في العصير :

ا بالكشؼ عف الباتكليف. تـ كبمشاركة المخبر المركزم لمتمكيف بالتكصؿ إلى الطريقة التي سيتـ استخدامي
بعدىا تحميؿ عدد مف عينات التفاح كالعصير كأغذية األطفاؿ كالتي أظيرت احتكائيا عمى نسب مختمفة مف 

، أما عينات التفاح فأعمى قيمة ppm(180الباتكليف، فكانت أعمى نسب في عينات العصير التجارية )
(19)ppmكد الباتكليف.. كيتـ البحث حاليان حكؿ آلية التخفيض لكج 
 
  تطبيق نظام إدارة سالمة الغذاء  بعنوان .2412الحاصمين عمى شيادة الماجستير في عام

HACCP       

 :عدد طالب الشيادات عميا 
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 8دكتكراه )داخؿ القطر(  =       8ماجستير) داخؿ القطر( = 
ى تخزيف األغذية خضع ميندسيف لدكرات تدريبية في المغرب كعماف عم: 2412التدريب خارج القطر 

 كالمراقبة الحدكدية لؤلغذية.
 

 :قسم نقل التقانة -6-11 
 انشراعيت واإلداراث انمخخصت دومزاكش انبحىمع اإلرشبد انشراعي يعمؿ قسـ نقؿ التقانة بالتعاكف 

عمى تطبيؽ كنشر كتبني نتائج البحكث العممية التي ثبت نجاحيا كالتقانات الزراعية الحديثة بطرؽ 
اإلرشادية باإلضافة الى إعداد  أيبو انعمم انحقهيت واننذواث نفيذبتقانة المختمفة، حيث يقكـ نقؿ الت

نشرات زراعية مختصة كمقاالت زراعية كالمشاركة في إقامة دكرات تدريبية لمعامميف في اإلرشاد 
ة تتعمؽ الزراعي )المرشديف( كالمشاركة في إقامة كرشات عمؿ. كما يقـك القسـ بإجراء أبحاث عممي

بالصعكبات التي ليا عبلقة بطرؽ نقؿ التقانات كتبنِّييا مف أجؿ معرفة مشاكؿ كحاجات المزارعيف 
يجاد الحمكؿ المناسبة ليا، إضافة إلى تقديـ المعدات كالمساعدات الفنية التي تحتاجيا المراكز في  كا 

 نشاطات نقؿ التقانة.
التي تعيؽ تبني التقانات الزراعية المعتمدة تيدؼ أبحاث قسـ نقؿ التقانة إلى معرفة المشاكؿ  04

لمعمؿ عمى تفادييا ككصكؿ تمؾ التقانات إلى المستيدفيف بالشكؿ الصحيح مف أجؿ خفض اليكة 
بيف نتائج البحكث كالمزارعيف. ىذا كيقـك قسـ نقؿ التقانة بتطبيؽ كنشر كتبني نتائج البحكث 

حديثة في الحقكؿ اإلرشادية كنقميا إلى المزارعيف العممية التي ثبت نجاحيا كالتقانات الزراعية ال
 واإلداراث انمخخصتمف خبلؿ مراكز البحكث الزراعية بالتنسيؽ مع مراكز البحكث الزراعية 

 كبالتعاكف مع مديرية اإلرشاد الزراعي.

مف البحكث إلى المرشديف الزراعييف كمف ثـ إلى المزارعيف ككذلؾ  التحديات بنقل التقاناتتكمف  24
صكؿ المشاكؿ إلى الباحثيف كىذا يتطمب التنسيؽ الجيد بيف البحكث كاإلرشاد كالمزارعيف مف بك 

بشكؿ جيد كتطبيؽ التقانات المناسبة لؤلخكة المزارعيف كبما يحقؽ  تلمعمكمااأجؿ انسياب 
 الزراعية المستدامة. متطمباتيـ كمتطمبات الخطط الزراعية كالتنمية

التي تتعمؽ بالصعكبات التي تكاجو تطبيؽ كتبني التقانات  ألبحاثايقكـ قسـ نقؿ التقانة ببعض  34
كتبنِّييا كعددىا سبعة أبحاث كما بمغ  كالصعكبات التي ليا عبلقة بطرؽ نقؿ التقانات الحديثة

 )أياـ حقمية، ندكات، دكرات(. ان نشاط يفثبلثمائة كعشر عدد نشاطات نقؿ التقانة المخططة 
بتعقيـ التربة بالزراعة  خمص التدريجي من مادة بروميد الميثيلمشروع الت بتنفيذ يقكـ القسـ 44

المحمية كذلؾ بالتعاكف مع منظمة األمـ المتحدة لمتنمية الصناعية )اليكنيدك( كالذم انتيى بنياية 
 بعد تحقيؽ اليدؼ منو.  2102عاـ 

 ويتضمن: 2412أىم المنجزات العممية لمقسم لعام  .4
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تـ مؿء استمارات البحث الخاصة بيف البحكث كاإلرشاد كالمزارعيف: دراسة فعالية ككفاءة العبلقة   -
كتـ االنتياء مف كتابة   SPSSبالباحثيف الزراعييف كحممت عمى برنامجي اإلكسؿ ك برنامج 

 .البحث
مدل تبني مفردات اإلدارة المتكاممة لئلنتاج كالكقاية في الزراعة المحمية: تـ إدخاؿ البيانات  -

 مج اإلكسؿ مف أجؿ تحميميا النيائي كاالنتياء مف البحث ىذا العاـ.كتدقيقيا عمى برنا

تـ إدخاؿ  دراسة مدل تطبيؽ كتبني مزارعي القطف لتعميمات البحث العممي كاستخداـ التقانة: -
مف اجؿ  اإلكسؿكافة بيانات المحافظات كتدقيؽ بيانات الحسكة كالغاب كالقامشمي عمى 

 يانات عند تحسف األكضاع العامة.التحميؿ كسكؼ يتـ تدقيؽ باقي الب

 
)أياـ حقمية كندكات إرشادية كزيارات تدريبية( المخططة نشاطات نقل التقانة الخاصة والمشتركة  64

نشاط )يكـ حقمي، ندكة إرشادية، دكرة  821عدد النشاطات المخططة  بمغ :2102كالمنفذة لعاـ 
نشاط حيث بمغت نسبة التنفيذ حكالي  084تدريبية أك زيارة( كبالرغـ مف الظركؼ الراىنة فقد نفذ 

شخصان )مرشد زراعي،  6246( ك بمغ عدد الحضكر بتمؾ النشاطات 0% )مخطط بياني 44
 فني، مزارع ال،(.

 
 .2102( يبيف النشاطات المخططة كالمنفذة كنسبة التنفيذ لعاـ 0مخطط بياني )

 000خطة كىي عمى الشكؿ التالي: %( مف إجمالي ال50نشاط  )بنسبة  080تـ االعتذار عف تنفيذ 
 نشاطات ألسباب إدارية. 04نشاطات ألسباب فنية ك  4بسبب األكضاع كالظركؼ الراىنة،  نشاط

( نسبة 2( عدد الحضكر شيريان عمى مدار العاـ بينما يبيف المخطط البياني )0كما يبيف الجدكؿ )
ي النصؼ األكؿ مما ىي عميو كانت نسبة الحضكر أعمى فالحضكر مكزعة عمى أشير السنة حيث 

 بالنصؼ الثاني مف العاـ كىذا ناجـ عف الكضع الراىف الذم يمر بو القطر.
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  2412( توزع عدد حضور النشاطات المنفذة خالل أشير عام 1جدول )
 المجمكع 0كانكف 2تشريف 0تشريف أيمكؿ آب تمكز حزيراف أيار نيساف آذار شباط  2كانكف الشير

 5510 58 008 44 210 042 01 845 0006 0102 482 201 248 النشاطات الخاصة
 0854 02 080 85 054 80 81 041 558 248 066 280 028 النشاطات المشتركة

 6246 55 244 139 356 223 100 544 1619 1305 748 507 416 المجمكع
 

 
 .2102( يبيف نسبة الحضكر عمى مدار أشير عاـ 2مخطط بياني )

 
 :2412شادية المنشورة في مجمة الزراعة خالل عام النشرات اإلر 

 نشرة الذرة -0

 نشرة البطاطا -2

 نشرة تسميد الحمضيات -3
 
 18عددىا  :2412المقاالت المنشورة في مجمة الزراعة خالل عام  –6

 

 :2412الدراسات العميا في القسم لعام 
البعمية في المنطقة  رسالة ماجستير بعنكاف "تبني المزارعيف لزراعة كاستخداـ محاصيؿ األعبلؼ

 "كسطى مف سكريةال
 الصعوبات التي تواجو تطوير البحوث العممية الزراعية في القسم: .3

o  نقص الكادر الفني بالقسـ باإلضافة إلى عدـ تكفر االختصاصات الكافية لتفعيؿ دكر
 القسـ بأبحاث التبني كنشر المعمكمات.
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o ندكات  –نقؿ التقانة )أياـ حقمية  عدـ تكفر كسائؿ النقؿ كبعض مستمزمات تنفيذ نشاطات
 حقكؿ إرشادية...(. –

 
 إدارة الشؤون الفنية  - 5-12

 قسم الدراسات : -أواًل 
 : الدراسات المنجزة 

إعداد الكشكؼ التقديرية لبعض أعماؿ الترميـ ك الصيانة : ) استكماؿ بيت ببلستيكي في  -
ع بغداد + إنشاء حظيرة أبقار في كمية بيتيما + ترميـ ىنغار كغرفة أميف مستكدع في مرآب شار 

 الزراعة + أعماؿ صيانة مختمفة في مقر الييئة الجديد بالحجاز( 
إعداد دراسة ك دفتر شركط فنية لكحدات إنتاج غاز حيكم بالتنسيؽ مع إدارة بحكث المكارد  -

 الطبيعية .

     

 : أعمال التدقيق 
ة في معظـ المحافظات )صيانة ك ترميمات في تدقيؽ الكشكؼ التقديرية ألعماؿ صيانة مختمف -

 مركز إدلب + صيانة ك ترميـ حظيرة إبؿ في مركز سممية(
 تدقيؽ بعض أكامر الصرؼ ك متابعتيا مع لجاف الشراء ك المراكز المعنية . - 

 : المراسالت و المتابعة 
يـ ىنكارات األغناـ التنسيؽ بيف مركز حماة ك إدارة بحكث الثركة الحيكانية إلعداد دراسة لترم -

 في مقر مركز حماة ك تجييزىا الستقباؿ الحيكانات عند الضركرة .
 2100التنسيؽ مع مركز طرطكس إلعداد كشكؼ تقديرية باألعماؿ غير المنفذة مف عقكد  -

 )مبنى إدارم + سكر في محطة بحكث زاىد ( .
 قسـ التنفيذ : -ثانيًا  
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 كدإعداد محاضر االستبلـ النيائي لمعق -
 تشكيؿ قرارات لجاف االستبلـ النيائي لمعقكد -

 :  متابعة المشاريع قيد التنفيذ 
/ : إنشاء ك إكساء حظيرة أغناـ في محطة مسحرة /  08متابعة تنفيذ أعماؿ العقد / -

 القنيطرة / .
/ : مستكدع 04إعداد محضر استبلـ مؤقت + دراسة مدة تأخير + كشؼ نيائي لمعقد / -

 رة .أعبلؼ في محطة مسح
: استكماؿ شبؾ معدني في  2100/ لعاـ 88إعداد محضر دراسة مدة تأخير لمعقد / -

 محطة صربايا / حمب / .
: ترحيؿ أحجار في محطة جدريف / حماة  2100/ لعاـ 25إعداد كشؼ نيائي لمعقد / -

متابعة المشاريع التي تّم توقيف غرامات التأخير ليا نتيجة الظروف األمنية التي تمر 
 بمد:بيا ال

المشكمة بقرار مف السيد الكزير برئاسة  2102/  0/  04/ ك.ال تاري،  50مع لجنة القرار / 
بسبب الظركؼ الطارئة  2100مستشار مف مجمس الدكلة لمبت في غرامات التأخير لعقكد عاـ 

عداد مذكر  ـ  تكقيؼ غر ات تفصيمية لكافة عقكد األشغاؿ ك التي تمر بيا البمد، كا  امات التكريد التي ت
 التأخير ليا ك متابعتيا مع المجنة ك المتعيديف المعنييف .

 44+  45+  58+  50+  88+  86+  22+  21+  0+  8+  0) العقكد ذكات األرقاـ / 
 . ( 2100/ لعاـ  022+ 
 

 

 / 21004/ نعبو( 05) انعقذ عن صىرة         
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 / 21004/ نعبو( 08) انعقذ عن صىرة        

 قسم اآلليات : -لثًا ثا 
 : متابعة إنجاز االستالم النيائي لمعقود ذوات األرقام 

( ك 46( ك)011( ك )44( ك )06( ك )04( ك )82( ك)65( ك )010( ك )40( ك )021)
 / .2100( لعاـ /40)

  السعي لدل كؿ مف الجياز المركزم لمرقابة المالية كمجمس الدكلة الستصدار قرار يعالج إشكالية
د المكردة كالمستممة استبلمَا أكليَا كتمت سرقتيا قبؿ أف يتـ استبلميا نيائيان ، كتمت اإلجابة المكا

في  2108/ لسنة 04بمكجب قرار المجنة المختصة بقسـ الفتكل كالتشريع في مجمس الدكلة رقـ /
، كالذم ينص عمى اعتبار أف المكاد المكردة كالمستممة  2108/ؼ( لسنة 24القضية رقـ )

حالة  تبلمان أكليان كتمت سرقتيا قبؿ استبلميا نيائيان بحكـ المكاد المستممة نيائيان .اس العقديف رقـ كا 
لتبرير مدة  04/0/2102/ ك.ال تاري، 50إلى لجنة القرار رقـ / 2100/ لعاـ /022/ ك /40/

 التأخير الكاردة في محضرم االستبلـ المؤقت .
 نجاز االستبلـ المؤقت إعداد دفتر الشركط الفنية كمتابعة إع رقـ لمعقد داد الدراسة الفنية كالمالية كا 

كتركيب مجمكعة المبـر مع المتعيد رضكاف شكر كالمتضمف تكريد  20/02/2102/ تاري، 88/
 / ؾ.ؼ.آ  لزـك مقر الييئة الجديد في منطقة الحمبكني بدمشؽ61تكليد كيربائية ثابتة استطاعة /
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  لمعالجة بعض القضايا المستجدة نتيجة الظركؼ  كاإلصبلح الزراعيالتنسيؽ مع كزارة الزراعة
 الراىنة كخاصة ما بتعمؽ ببعض العقكد التي تعرضت مكادىا لمسرقة في مقر الييئة بدكما .

 لتأميف مقاسـ ىاتؼ لزكـ اإلدارة المركزية  التنسيؽ مع الشركة السكرية الككرية لبلتصاالت
تنظيـ دكرات تدريبية عمى أعماؿ الصيانة كاإلصبلح البرمجية كالمراكز التابعة في المحافظات ك 

 كالفنية.
 لتقييـ الحالة الفنية  التنسيؽ كالتعاكف مع إدارة بحكث الثركة الحيكانية كتشكيؿ لجنة فنية مشتركة

 كتقدير قيـ الصيانة كاإلصبلح لآلليات كالمعدات كاألجيزة المخبرية كتجييزات التكليد كالض، .

 

 في المباني كاإلنشاءات كالتجييزات كاآلليات في مقر الييئة كالمراكز التابعة ليا  رارحصر األض
/ ـ.ع.ال 264في المحافظات الناجمة عف األعماؿ اإلرىابية المسمحة ، مف قبؿ لجنة القرار رقـ 

25/0/2102 . 
 ( . -عزاقات –حصادات  –بذارات  –تركسات  –) جرارات  متابعة الحالة الفنية لآلليات ...

 العاممة في المحطات التابعة لمراكز البحكث في المحافظات .
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 قسم النقل : -رابعًا 
 . إعادة رسـ مسارات خطكط المبيت كفؽ الكضع الراىف كتكزع المكظفيف 
  استدراج عركض أسعار كالتعاقد مع كسائط نقؿ جماعي بطريقة إجراء الخدمة ريثما يتـ التعاقد

 أصكالن.
 يات الييئة .متابعة ترسيـ آل 
 .صبلح سيارات الييئة  متابعة صيانة كا 
 . )استدراج المحركقات البلزمة إلنجاز أعماؿ الييئة )إدارة مركزية + مراكز 
 . تعديؿ أسعار المحركقات أصكالن 
 . ضبط كمتابعة حضكر كمغادرة كسائط النقؿ الجماعي 
 . تأميف متطمبات الييئة التي تحتاج آللية 
 ت كاإلصبلحات كالمرآب .فتح سجبلت بالمحركقا 
 . المتابعة مع فرع المحركقات كتأميف السمؼ الستدراج المحركقات أصكالن 
        .تجييز مرآب شارع بغداد ككضع اآلليات التابعة لمييئة بالمرآب أصكالن 

 :قسم العالقات العامة والدولية 6-13
 :2102أعماؿ كنشاطات القسـ لعاـ 

كرات تفاىـ مع الببلد العربية كاألجنبية كالمنظمات العربية كالدكلية كذلؾ متابعة تنفيذ اتفاقيات كمذ -
بالمشاركة مع كزارة الزراعة كالكزارات األخرل كالجيات المعنية في الييئة بكافة إداراتيا كأقساميا كمراكز 

 البحكث كالمحطات التابعة ليا.
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االقتصاد ..( كالييئات كالمنظمات  –يئة الب –متابعة التعاكف مع بعض الكزارات ) التعميـ العالي  -
 –أرينينا –المنظمة العربية لمتنمية الزراعية  –الفاك  –أكساد –العربية كاألجنبية ذات العبلقة ) إيكاردا

 .االستشعار عف بعد ....( –الذرية ىيئة الطاقة  –الييئة العميا لمبحث العممي 
عداد اإلجابات بالتنسيؽ مع الجيات المعنية . ترجمة المراسبلت األجنبية الكاردة لمييئة ك   -  ا 
إعداد اتفاقية تعاكف مع  المؤسسة السكرية لمتنمية الزراعية / فردكس كلـ يتـ تكقيعيا بسبب الظركؼ  -

 الراىنة.
أك كرشات عمؿ  متابعة اإلجراءات اإلدارية لئليفاد الخارجي لحضكر مؤتمرات أك اجتماعات سنكية -

المنظمات العربية عن طريق المشاريع التي تنفذىا الييئة بدعم من لتي تردنا بناء عمى الدعكات ا
استصدار قرارات إيفاد كالدكلية أك الدعكات األخرل التي ترد مف جيات خارجية كمنظمات كالعمؿ عمى 

 . عبر القنكات الرسميةلممرشحين 
لمكارد ا) مجاؿ / فعالية في20/ مشارؾ لحضكر/50تـ اتخاذ اإلجراءات البلزمة لسفر/ 2102خبلؿ عاـ 

الطبيعية كالبستنة كالزراعة العضكية كالزيتكف ك المحاصيؿ كالتقانة الحيكية كاألماف الحيكم ككقاية النبات 
 .(األغذية كاألصكؿ الكراثيةكتكنكلكجيا 

عة لؤلمـ المنفذ بالتعاكف مع منظمة األغذية كالزرا تنفيذ ورشة العمل النيائية لمشروع األرز -
 لمتحدة/الفاك.ا
الذم   شروع تطوير تقنيات الري الفعال واإلرشاد الزراعي في سوريالمتنفيذ ورشة العمل النيائية  -

 لحككمة اليابانية عف طريؽ جايكا.ينفذ بالتعاكف مع ا
 المشاريع:

دىا تتـ متابعة سير عمؿ المشاريع التي تنفذىا الييئة بالتعاكف مع جيات خارجية كدكلية كالبالغ عد -
/ مشركع كمذكرة تفاىـ كاتفاقية منيا منح ممكلة كمنيا اتفاقيات تعاكف بحثي معظميا قائـ عممان بأف   21/

نشاطات المشاريع محدكدة بسبب الظركؼ الراىنة كتـ تجميد عدد مف المشاريع مف قبؿ الجيات الداعمة 
 كالممكلة كمشاريع اإلتحاد األكربي كسياـ كمعيد بارم.

 :ير عمل المشاريع عمى النحو التاليتتم متابعة س
 طمب تقارير ربعية  04
 ترجمة المراسبلت العامة التي تخص المشاريع  24
 . ة بعد الرجكع إلى  منسؽ المشركعإعداد اإلجابات عمى الكتب الكارد 34
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سنكية  اجتماعاتاتخاذ اإلجراءات البلزمة لسفر العامميف في المشركع لحضكر دكرات تدريبية أك  44
 .ؿ تخص المشركعأك كرشات عم

التحضير لكرشات العمؿ التي تنفذىا المشاريع كذلؾ بمراسمة الجية الداعمة بدءان مف تحديد مكعد  54
الفعالية كتكجيو الدعكات لمجيات المعنية داخؿ كخارج الييئة كالكزارة كالحجز الفندقي لمضيكؼ 

عداد تجييزات الكرشة بطاقات اسمية لممشاركيف  كالضيافة ..... مف داخؿ كخارج القطر كا 
 .اإلشراؼ عمى الحضانة كالمؤسسة االستيبلكية التابعتيف لمقسـ  - 64

 المشاريع البحثية المنفذة في الييئة العامة لمبحوث العممية الزراعية: -سابعًا 

 في مجال التقانة الحيوية 
  مشروع عزل وتوصيف المورثةHVA1  المسؤولة عن تحمل الجفاف من بعض أصناف الشعير

 ورية"في س
المسؤكلة عف تحمؿ الجفاؼ مف بعض الطرز الكراثية لمشعير  HVA1عزؿ مكرثة أىداف المشروع:  -

كاستنساخيا في ببلسميد مناسب بحيث يمكف استخداميا الحقان في التحكير الكراثي لبعض في سكرية، 
 المحاصيؿ اليامة بغية إكسابيا صفة تحمؿ الجفاؼ.

 لعميا لمبحث العمميالييئة االجية الممولة لممشروع:   -
تـ استنساخ المكرثة المعزكلة في الببلسميد المناسب لمتحكير الكراثي البلحؽ لبعض  نشاطات المشروع:

المحاصيؿ اليامة مثؿ القمح كالقطف كالذرة لتصبح متحممة لمجفاؼ. حيث تـ كألكؿ مرة في سكريا ككذلؾ 
بنجاح مف أصناؼ الشعير السكرم المحمية.  HVA1عمى مستكل الدكؿ العربية عزؿ المكرثة المستيدفة 

كتـ استنساخ ىذه المكرثة المعزكلة ككضعيا في الببلسميد المناسب الستخداميا في التحكير الكراثي 
مف اجؿ  إلييالبعض المحاصيؿ االقتصادية في سكرية مثؿ القمح كالذرة كالقطف كغيرىا بغية نقؿ المكرثة 

لتالي تكسيع زيادة المساحة المزركعة في مناطؽ االستقرار الثانية زيادة تحمميا لمجفاؼ كالممكحة كبا
 كالثالثة.

 في مجال الموارد الطبيعية : 
   2445 شروع تطوير تقنيات الري الفعال واإلرشاد الزراعي في سوريا المرحمة األولى والثانيةم-

2412 
مبحكث العممية الزراعية ك مديرية اإلرشاد بيف الككالة اليابانية لمتعاكف الدكلي )جايكا( كالييئة العامة ل  

كقع عميو في  -الزراعي ك قد ضمت مديرية مشركع التحكؿ إلى الرم الحديث كنظير كطني ثالث 
01 /00/2115  ، 
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 أىداف المشروع :
 استخداـ كميات مناسبة مف مياه الرم بتطبيؽ تقنيات رم مكفرة لممياه في مناطؽ المشركع اليدؼ  -
 راسة لتكضيح الظركؼ الحالية لمرم مف قبؿ المزارعيف .إجراء مسح أك د -
 دراسة تقانات الرم القائمة كاألنشطة اإلرشادية التي تمبي متطمبات المزارعيف. -
تنفيذ أنشطة إرشادية كتدريبية لتكفير المياه تتكجو نحك ميندسي الرم كالعامميف باإلرشاد الزراعي  -

 ي المناطؽ األخرل مف سكريا ك البمداف المجاكرة .كالمزارعيف كنشر الكعي حكؿ الرم الفعاؿ ف
 النشاطات األساسية في المشركع : -

إجراء تجارب بحثية حكؿ تقنيات الرم المناسبة ك االحتياجات المائية المناسبة لممحاصيؿ اليدؼ في 
 مناطؽ المشركع .
 :المنجزات والنتائج

كع في المناطؽ اليدؼ كتأسيس الحقكؿ إجراء مسح لمشاكؿ الرم ك اختيار مكاقع مناسبة لممشر  
اإلرشادية فييا ك  تكضيح طرؽ الرم المكفرة كتطبيقيا كتنفيذ برامج تدريبية عمى تقنيات الرم المكفرة 
لمرم كتحضير كتيبات كمنشكرات تبيف المشاكؿ كتدعـ طرؽ الرم الحديثة بما فييا تقنيات الرم 

فذة إنشاء مكاقع  رائدة مف حيث اإلدارة لمصادر المياه السطحي المطكر كدعـ النشاطات اإلرشادية المن
 كتشغيميا كالمشاركة في المؤتمرات المتعمقة بالرم المكفر لممياه.

 تصميـ تقنيات الرم المكفرة لممياه كنشرىا في مكاقع المشركع بكؿ مف حمب ك الرقة كدرعا 

 رشاد لنشر تقنيات الرم المكفرة لممياه لممن اطؽ األخرل في كؿ مف حمب تأسيس نظاـ تدريب كا 
 ك الرقة.

  ألنظمة الرم المضغكطة في كؿ مف حماة كريؼ دمشؽ ك درعا.االستخدام المناسب نشر 

  االستفادة مف خبرة المنظمات البحثية الدكلية ك الجامعات بابتكار تقنيات رم مكفرة لممياه في
 المناطؽ األخرل مف سكريا ك البمداف المجاكرة .
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ع ظاىرة التغير المناخي في البيئات اليامشية لمنطقة غرب آسيا كشماؿ أفريقيا مف مشركع التكيؼ م
 خبلؿ التنكيع المستداـ لممحاصيؿ كالماشية 

 مارات العربية المتحدة الابالتعاكف مع المركز الدكلي لمزراعة الممحية ايكبا في 

أعبلؼ متحممة لمممكحة في المناطؽ تكفير مصادر المياه العذبة مع إنتاج  كىك المرحمة الثانية لمشركع

 .فرصة لزيادة دخؿ الفقراء  -اليامشية في إقميـ غرب آسيا كشماؿ أفريقيا 

: تخفيؼ أثار التغيرات المناخية كتحسيف سبؿ المعيشة كدخؿ الفقراء الذيف يعتمدكف  أىداف المشروع
خبلؿ إنتاج محاصيؿ األعبلؼ عمى مكارد المياه كاألراضي اليامشية في غرب آسيا كشماؿ إفريقيا مف 

 مرتفعة الغمة كالمبلئمة ليذه البيئات كالتعريؼ بأساليب إنتاجيا 
 نتائج المشركع :

التكسع األفقي  في تجارب المشركع ليشمؿ كافة المحافظات الشرقية  الرقة كالحسكة كدير الزكر  •

الصحي المعالج  باإلضافة إلى حمب كالسممية كريؼ دمشؽ لمعمؿ عمى استعماؿ مياه الصرؼ 

معالجة ثنائية كثبلثية ) معالجة ثنائية تطبيؽ الرم السطحي كثبلثة البدء باستعماؿ مياه الصرؼ 

المعالجة بالرم بالتنقيط كالرش( كذلؾ لمتابعة التأثيرات البيئية مف استعماؿ ىذه المياه باإلضافة 
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 ت المكجكدة في مثؿ ىذه المياه.إلى دراسة انتاجية كتحمؿ المحاصيؿ العمفية لئلجيادات كالممكثا

تطكير كنقؿ تقنيات إنتاج البذكر في المزارع إلى شريحة أكبر مف المزارعيف في البيئات  •

 اليامشية.

تطكير كنشر حـز تقنية مناسبة إلنتاج كاستخداـ األعبلؼ كالتكسع في تطبيقيا لدل المزارعيف  •

 محدكدم المكارد في البيئات اليامشية.

دخاؿ ك  • التكسع في أنظمة إنتاج األعبلؼ المجدية بيئيان كاقتصاديان كالمناسبة الستخداـ تقييـ كا 

 المياه العادمة المعالجة في المنطقة.

تحديد مدل تأثير التقنيات المطكرة كتطبيقيا عمى معيشة المزارعيف الفقراء في البيئات اليامشية  •

 بيدؼ زيادة دخميـ 

ج البحكث الزراعية الكطنية كالمزارعيف في استخداـ تـ تعزيز الميارات كالقدرات لفنيي برام •

دارة المياه نتاج البذكر كالمحاصيؿ كا  كذلؾ بتنفيذ عدد مف الدكرات  األعبلؼ المتحممة لمممكحة كا 

األردف ( كتطبيؽ  -تكنس –اإلمارات العربية المتحدة  –التدريبية الخارجية كالداخمية ) مصر 

ع مشركع تطكير المنطقة الشمالية الشرقية كمديرية اإلرشاد الحقمية بالتعاكف م االياـعدد مف 

  الزراعي .

تـ إنتاج كميات مف البذار لممحاصيؿ العمفية المتحممة لمظركؼ المناخية السيئة الناتجة عف  •

التحكالت المناخية كتكزيعيا عمى الفبلحيف بيدؼ تحسيف الدخؿ كتحقيؽ تكامؿ اإلنتاج النباتي 

 كالحيكاني .
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     الحيوانية في األراضي  –ع الذرة البيضاء والدخن المؤلؤي لتحسين اإلنتاجية المحصولية مشرو
 المركز الدولي لمزراعة الممحية في دبي ) منحة ( مع   القاحمة

 ىدف المشروع : 
تحسيف سبؿ العيش المزارعيف في البيئات المتأثرة بالممكحة في الشرؽ األدنى كشماؿ أفريقيا كىسيا مف 

سيف اإلنتاجية المحصكلية النباتية كالغاية منو نشر كاستنباط أصناؼ عالية اإلنتاجية كمتحممة خبلؿ تح
 –الممكحة مف الذرة البيضاء كالدخف المؤلؤم إضافة إلى تقانات إدارة المحصكلية مف أجؿ إنتاج نباتي 

 .حيكاني اقتصادم كمستداـ
 األىداؼ المباشرة:

بيضاء كالدخف المؤلؤم المتحممة لمممكحة كالعالية اإلنتاجية ليتـ إجراء تقكيـ مكسع ألنكاع الذرة ال -
 اعتمادىا عمى نطاؽ كاسع مف قبؿ المزارعيف .

 استنباط أنكاع محسنة كراثيان كسبلالت أـ ليجف ذات مردكد عالي كمتحممة لمممكحة . -
ى إجراء تقكيـ حقمي عمى نطاؽ كاسع كنقؿ نتاج المحاصيؿ كاالستفادة مف التقانات إل -

 .المزارعيف
دارة   NARSالعمؿ عمى بناء قدرات  - نتاج البذار كا  كالمزارعيف في مجاؿ استنباط األصناؼ كا 

 المحصكؿ كاستثماره 
 نتائج المشروع بشكل عام:

التعرؼ عمى أصناؼ مف الذرة البيضاء كالدخف عالية المردكد كمتحممة لمممكحة كمقبكلة  -
 تقكيميا ضمف الظركؼ الحقمية.لممزارعيف كمناسبة لكؿ بيئة مستيدفة ك 

استنباط كتحديد أنكاع تربية كسبلالت أـ ىجينة لكبل المحصكليف ذات مردكد عالي كمتحممة  -
 لمممكحة.

تطكير حـز تكنكلكجية لئلدارة المثمى لممحصكؿ )بما فييا التربة كالمياه كبدائؿ اإلدارة الحقمية(  -
 ممزارعيف في المناطؽ المستيدفة.كتقنيات االستثمار األمثؿ لممحصكؿ كنقميا ل

دارة  نتاج البذار كا  تحسيف الميارات كالمعارؼ لدل المزارعيف في مجاؿ استنباط األصناؼ كا 
 كاستثمار المحصكؿ.

 

Specie and 

accession 

Cultivated area 

(1000 m2) 

Seeds produced 

(Kg) 
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C.SV 15 2.5 540 

S. 35 2.5 433 

Jower 2.5 228 

Izraa 7 2.5 263 

Local millet 1 0.01 

Pearl millet 1 0.9 

Nutria Feed 0.04 0.50 

IP 6105 0.04 1.00 

ICMA 51222 0.04 8.00 

IMP 415 0.04 0.20 
 

In raqqa center 

4 sorghum successions namely: 

ICSV93034,  JJ1041, S35, CSV15  
  

In raqqa center 

4 sorghum successions namely: 

ICSV93034,  JJ1041, S35, CSV15  
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    مشروع عقد تنفيذ معونة تقنية لصالح مكتب مشروع التنمية الريفية بادلب في مجال مسح
 GISوتصنيف الترب باستخدام تقنية الـ 

 أىداف المشروع : 
لكامؿ مناطؽ عمؿ مكتب مشركع التنمية  0/411111كضع خرائط تصنيؼ تربة رقمية عمى مقياس 

 الريفية بادلب.
 منجزات المشروع :

عداد  ك   GISكضع استمارات العمؿ الحقمي كالمخبرم كخطة التدريب ك تصميـ قكالب العمؿ عمى الػ - ا 
 لبيانات الخاصة بالمشركع كقاعدة بيانات التربةالبدء بإعداد قكاعد اك دراسة كرتكغرافية 

حفر مقاطع تربة كسحب عينات تربة لمتحميؿ المخبرم كرقمنة خطكط الككنتكر لكامؿ منطقة عمؿ  -
 المشركع كرقمنة المسيبلت المائية.

 نفذت كرشة عمؿ حكؿ ) مسح كتصنيؼ األراضي في سكرية... الكاقع كاآلفاؽ( . -
  لممناطؽ الخاصة بالمشركع في ادلبكضعت خرائط كاممة لممشركع  -

-  
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 الحديث الري ظروف ضمن اآلمن االستخدام أجل من المعالج الصحي الصرف مياه تحسين
 كخبرة تجييزات تتضمف السبلـ الشعكب أجؿ مف مياه منظمة ( اليكنانية الحككمة مف فنية مساعدة)

 المعالجة كحدتي كتشغيؿ اختبارك  كتركيب بتصميـ الخاصة الخدمات كتقديـ العامميف كتدريب فنية
 مف مياه منظمة مف مقدمة الصحي الصرؼ معالجة معدات تتضمف حاكيات أربع التجييزات كتتضمف

 .( اليكنانية السبلـ أجؿ
 يـك/  8ـ/   2111   بطاقػػة/  2/  عدد الصحي  الصرؼ لمياه الثػػػبلثيػػة المعالجة كحدات تقديـ تـ* 

 الحمراء  فكؽ باألشػػػػػعة تعػقيػػػػـكال لمفمتػرة بمرحمتيػػػف
 خبراء قبؿ مف الرئيسية الخزانات كتركيب المحطات لتركيب البلزمة األرضيات إنشاء -

نشاء  اليكناني الجانب  جديد مكقع كتحديد(  كحراف عدرا)  اإلنجاز قيد كىي لممكاقع المظبلت كا 
 .عطية دير في الثالثة المحطة لتركيب

 .تركيبيا ك استبلميا كتـ اليكناني الجانب قبؿ مف المتبقية الثبلثة الحاكيات شحف -

 اليكناف الجانب مف الخبراء قبؿ مف المحطات استخداـ عمى التدريب -

-  
 



 انصفحت                                     2102حقزيز انهيئت انعبمت نهبحىد انعهميت انشراعيت نعبو 
 

01

5 

 

 
 

 مع البالستيكية البيوت تربة تعقيم في البرومايد ميثيل استخدام من التدريجي التخمص مشروع 
 ( منحة)  اليونيدو منظمة

 ( اليكنيدك)  النمسا في الصناعية لمتنمية المتحدة ألمـا منظمة:  المانحة الجية
 بشكؿ كالمستخدمة األكزكف بطبقة الضارة الميثيؿ بركميد مادة مف النيائي التخمص: المشركع أىداؼ
 بشكؿ كذلؾ 2114 بعاـ طف 81 بحكالي كالمقدرة الببلستيكية البيكت في التربة تعقيـ في أساسي
 مف الييئة بيا تقكـ التي التالية المحاكر خبلؿ مف كذلؾ( سنتاف مدة) المشركع نياية كحتى تدريجي
 :خبلؿ
 الطاقة باستخداـ تعقيـ مقاكمة، أصكؿ عمى مطعمة شتكؿ) لمبدائؿ تطبيقات كثيقة تطكير •

، ميتاـ مثؿ كيميائية بدائؿك  حيكم، تعقيـ حيكية، مكافحة الشمسية،  8-0 الصكديـك
 ال، لمعمكمات،كا البيانات ضبط مع ديكمكركبركبيف

 %  ( . 45)  فييا تتمركز المحمية الزراعة ككف الساحمية المنطقة في المشركع تطبيؽ تـ •

 فترة خبلؿ مزارع كؿ لدل معامبلت 8 عف اليقؿ بما مزارع 61 حكالي لدل البدائؿ تطبيؽ تـ •
  2102-2118 التطبيؽ
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 يمة،البد التطبيقات الختيار عمييـ كاإلشراؼ المزارعيف كتكجيو تدريب •

 المحاصيؿ، أك البدائؿ أداء كمتابعة اختبار •

 اقتراح بيدؼ الكطنية كالقكانيف التشريعات مراجعةو كمحدثة مفصمة معمكمات قاعدة إنشاء •
 الكيميائية المكاد اك الجديدة لمتقنيات الكطني المستكل عمى كالتشريعات لمقكانيف تعديبلت مسكدة

 .استخداميا مسمكحال

 
  المحاصيل مجال في

 سورية في إنتاجو وزيادة المغمور غير المروي اليوائي األرز إنتاج تقنيات تطبيق مشروع  
 2101 األكؿ تشريف شير في البرنامج كقع الفاك المتحدة لؤلمـ كالزراعة األغذية منظمة مف بدعـ نفذ -

 2102-02-04 في النيائية العمؿ كرشة كعقدت
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 : المشروع مبررات -

 محصكؿ عمى مؤخران  العمؿ تـ القيمة عالية اإلستراتيجية المحاصيؿ عمى تسنكا منذ مف سكرية تعمؿ -
 قاعدة لتكسيع آخر بمحصكؿ استراتيجي لمحصكؿ الجزئي االستبداؿ يتطمب الذم اليكائي األرز

 لمصادر األمثؿ استخداـ طريؽ عف الحديثة لؤلصناؼ الناجح المزارعيف كتبني اإلستراتيجية المحاصيؿ
 اإلرشادية الخدمات كتقديـ المزارعيف لدل الميارات كزيادة الفنية الخبرات لبناء باإلضافة المتكفرة المياه
 كتخفيؼ الغذائي األمف تحقيؽ كبالتالي كالمزارعيف كاإلرشادييف الباحثيف كتدريب األرز زراعة مجاؿ في

 . األرز لزراعة المستيدفة المناطؽ فقي الريفييف لمسكاف االقتصادم العائد كزيادة الفقر

 : المشروع نتائج
 مكاسـ ثبلثة خبلؿ مف(  المزارعيف كلدل الرقة بحكث مركز)  سكرية إلى الجاؼ الرز محصكؿ إدخاؿ  -

 الكطني الفريؽ كتكصؿ مختمفة جغرافية مصادر مف الجاؼ لمرز صنؼ 02 مف أكثر تجربة خبلليا تـ
 ممتازة نتائج أعطت صنؼ 06 ىناؾ فأ إلى الزراعة ككزارة البحكث ىيئة مف بدعـ كاألجنبي لممشركع

 المحاصيؿ معظـ عف تقؿ مائية باحتياجات لميكتار طف 01-0 بيف ما اإلنتاجية حيث مف جدان 
 : يمي بما المتمثمة المشركع أىداؼ أىـ تحقيؽ إلى تكصمنا كبذلؾ سكرية في المعتمدة اإلستراتيجية

 . الرم مياه مف المكعب لممتر كالمالي االقتصادم العائد كفاءة رفع -

 األسكاؽ في الرز قيمة متكسط تصؿ حيث كبير حد إلى لمفبلح الزراعية األرض كحدة عائدات رفع -
 . الصنؼ  حسب  الكاحد لمطف دكالر 0111-011 بيف يتراكح العالمية

 قبؿ مف بذلؾ قرار  اتخاذ تـ كقد سكرية في اإلستراتيجية المحاصيؿ سمة إلى استراتيجي محصكؿ إضافة -
  العميا تالسمطا

 .اإلستيراد حجـ مف كالتقميؿ محميان  صيفي الرز محصكؿ الرز انتاج خبلؿ مف  المدفكعات ميزاف دعـ -

 . القمح محصكؿ تنافس لف زراعتو كبالتالي صيفي األرز أخيران  -
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) منحة (مشروع اإلزالة التدريجية لبروميد الميتيل في مخازن الحبوب    
   UNID Oلمتحدة لمتنمية الصناعية: منظمة األمـ ا الجية الممولة -
 أىداف المشروع : -

إدخاؿ إجراءات جديدة خبلؿ عمميات التخزيف في العراء مف أجؿ انتياء استخداـ بركميد الميتيؿ  
كتأسيس قاعدة معمكمات   مفصمة حكؿ مكاقع التخزيف في محافظات القطر إضافة لتدريب العامميف 

صدار مطبكعات في مؤسسة الحبكب عمى التقنيات البدي مة مف خبلؿ الدكرات التدريبية لممدربيف كا 
كأفبلـ إرشادية حكؿ طرؽ التخزيف الجديدة كاإلشراؼ عمى تركيب المعدات كعمى تطبيؽ الطرؽ 

 الجديدة في المكاقع . 
 :منجزات المشروع  -
قة تركيب األجيزة ثـ تدريب كتأىيؿ رؤساء مراكز الحبكب  كخبراء التعقيـ في محافظات ) الر  -

كالقامشمي ( عمى تركيب كاستخداـ مكلدات غاز الفكسفيف في تعقيـ األكداس في العراءات كبديؿ 
 عف طريقة كضع مكاد التعقيـ داخؿ الطبميات الخشبية أك األنفاؽ أك مباشرة عمى أكياس القمح .

از مكلد غاز تدريب الفنييف في المراكز  عمى طرؽ التعقيـ باستخداـ الطبميات الخشبية كاألنفاؽ كجي -
قامة دكرات تدريبية تطبيقية ككرشة عمؿ  الفكسفيف كبياف كفاءتيا بالتعقيـ كجدكاىا االقتصادية كا 

 بالتعاكف مع المؤسسة العامة لتجارة كتصنيع الحبكب عمى التقنيات السابقة

 تعزيز األمن الغذائي في األقطار العربية 
 أىداف المشروع ومنجزاتو 

 لمحصكؿ القمح المكصى بيا بالييئة العامة لمبحكث العممية الزراعيةتطبيؽ حزمة تكنكلكجية  04
 تطبيؽ تقانات الرم الحديث لترشيد استيبلؾ المياه  24
 كاجتماعية دراسات اقتصادية 34
 تدريب باحثيف في ايكاردا 44
 زيادة غمة القمح كتعزيز قدرات مؤسسات البحكث  54

أصناؼ جديدة معتمدة كاالستخداـ الكؼء  : زيادة إنتاجية القمح مف خبلؿ استخداـأىداف المشروع 
 لمصادر المياه .

 الجية الممكلة :
 المنظمة العربية لمتنمية االقتصادية كاالجتماعية ك  البنؾ اإلسبلمي  -
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 والمقترحات لتطوير البحوث الزراعية في سورية: صعوبات -ثامنًا 
 الصعوبات: 8-1 

 زراعية في سكريا عدد مف الصعكبات أىميا:اعترضت المؤسسات المناط بيا تنفيذ البحكث ال     

 اإلجمالي الناتج مف% 1.0 بمغ حيث العممي، لمبحث المخصصة المالية المكازنات ضعؼ 
 .مثبلن  قطر في% 8 كتتجاكز المتطكرة، الدكؿ في% 2تتجاكز بينما المحمي،

 حكثالب إجراء متطمبات لتمبية كالمالية اإلدارية النكاحي مف كافية مركنة كجكد عدـ. 
 التي البحكث بعض تنفيذ عدـ إلى أدل الذم األمر المتخصص، العممي الكادر كفاية عدـ 

 .الزراعة تحتاجيا

 العبلقة ذات البحثية المؤسسات مع كالتشاركية الفريؽ بركح العممي البحث في العمؿ غياب. 
 ابيني الكافي التنسيؽ كعدـ مختمفة جيات قبؿ مف كتنفيذىا الزراعية البحكث تشتت . 
 الحكافز نظاـ ضعؼ. 
 سكرية في الزراعية البحكث كمساندة دعـ في الخاص القطاع بو يقكـ دكر ألم التاـ الغياب. 
 مف جزءا تستثمر التي الصناعية المؤسسات إلى ضريبية إعفاءات أك حكافز أية الدكلة تقدـ ال 

 .كالتطكير البحث أنشطة في أرباحيا

 بطيئة الصرؼ عممية في المتبعة اآلليات أف إال البحثية، يعالمشار  بتمكيؿ تسمح األنظمة أف رغـ 
 .الباحثيف ىمة كتثبط كبيركقراطية،

 مقترحات تطوير البحث العممي الزراعي -8-2

 المالية األمكر في كخاصة األنظمة ك القكانيف تعديؿ. 
 البحث ميارات عمى المستمر كالتدريب التأىيؿ طريؽ عف العممي البحث في العامميف سكية رفع. 
 البحثية بالمؤسسات خاص مالي نظاـ إصدار. 
 العممي البحث في العامميف لتشجيع لمحكافز خاص نظاـ تطبيؽ . 

 كاالبتكارية التقانية قدراتو تنمية بيدؼ الخاص القطاع مع التشارؾ تعزيز . 

 فاءةالك لرفع الستخداميا المبلئمة لمتقانات الفعاؿ كالتطكيع كالتكطيف النقؿ في االستمرار 
 . الزراعي اإلنتاج لقطاع التنافسية كالقدرات اإلنتاجية،
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 لممستكل لبلرتقاء التقانة كنقؿ التقاني كالتطكير الزراعي العممي البحث جيكد تعزيز 

 .المطمكب

 االتجاىات يكائـ بما آلياتو كتطكير الخارجي، العالـ مع كالتقاني العممي التعاكف تعزيز 

 العممي البحث ك العممي التقدـ كاحتياجات خصكصيات مع كيتماشى المعاصرة العالمية

 .سكرية في المنشكد الزراعي

 كاالعتمادية الجكدة نظاـ تطبيؽ خبلؿ مف العممية األبحاث سكية رفع.  

 كالمستقبمية الحالية المتطمبات لتبلءـ العممية المؤسسات في كاإلدارة التنظيـ مستكل رفع 

 .الزراعي العممي لمبحث

 الزراعي العممي البحث أنشطة تمكيؿ مصادر كيعكتن تطكير. 

 بمثابة لتككف الزراعي العممي لمبحث الرؤية ككاضحة فعالة كطنية سياسة كتطكير تبني 

رشادم مرجعي إطار  المكارد استخداـ كتنظيـ تنسيؽ إلى كيؤدم بالشمكلية يتصؼ كا 

 منقكلة كالمقترحات ت)الصعكبا .الكطنية كاالحتياجات األكلكيات نحك كتكجيييا العممية،

 (الخمسية لمخطة الزراعة قطاع لجنة تقرير مف
 
 


