
بعنوانندوة



:المقدمة
من االحتياج العالمي من % 23يعتبر القمح من أهم المحاصيل االقتصادية إذ يغطي 

من سكان العالم ويغطي % 40الغذاء، كما يشكل  مصدراً غذائياً رئيساً لحوالي 

.من السعرات الحرارية والبروتين في الغذاء البشري% 20

روياً أو يزرع القمح بنوعيه الطري والقاسي في سورية على امتداد مساحات كبيرة م

 ً به فقد ونظراً لألهمية االقتصادية البالغة لهذا المحصول واهتمام الدولة. بعليا

انتشرت زراعته في معظم المحافظات السورية، وازدادت المساحة الكلية 

.المزروعة به 

ر وبتأقلم يمتاز القمح القاسي بكبر حجم الحبوب والبلورية واللون العنبري األصف

صناعة واسع في المناطق البيئية لحوض المتوسط، أما القمح الطري فهو مالئم ل

.والكاتوالخبز والبسكويت 

المناطق و( االستقرار األولى والثانية)البعليةيزرع القمح في سوريا في المناطق 

المروية



:عالية اإلنتاجاألقماح. 1

حوث التي نتجت عن الدراسات والتجارب التي تجريها الهيئة العامة للباألقماحوهي 

(  كسادا)والمنظمات العربية ( ايكاردا)العلمية الزراعية بالتعاون مع المنظمات الدولية 

:  عن طريق اإلدخال واالستنباط واالنتخاب وتشمل

Tritium durumالقمح القاسي
-9شام -11بحوث -9بحوث -7شام -1دوما -7بحوث -5شام -3شام -

3دوما 
T. aestivumالقمح الطري -
8شام -6بحوث -6شام -4بحوث -4شام -

جوالن-10بحوث -6دوما –4دوما -8بحوث -2دوما -10شام 

:المحلية والقديمةاألقماح-2

17جزيرة -5بحوث -1بحوث -1شام -65اكساد-حوراني : القمح القاسي

.سيناتوركابللي-69جوري 

اورورفلورنس -مكسيباك-2شام :القمح الطري

أهم أصناف القمح الموجودة في سوريا



:4شام

صنف من القمح الطري، اعتمد 

طقةفي منوالبعلية، المرويةللزراعة 

العالية، االستقرار األولى، يتميز بغلته

ومقاومته لمرض الصدأ األصفر 

والرقاد 

اإلنتاجية 

هـ/كغ6888زراعة مروية 

هـ/كغ3416استقرار أولى 

أصناف القمح الطري



:6شام

صنف من القمح الطري، اعتمد 

ستقراراالفي منطقتي البعليةللزراعة 

نتاجه،يتميز بغزارة إ. األولى والثانية

افة، وأقلمته الواسعة في البيئات الج

باتتتميز حبوبه بنوعية جيدة وبث

ةالفريكلونها األخضر عند صنع 

اإلنتاجية

هـ/كغ4357أولىاستقرار

هـ/كغ2525ثانيةاستقرار



:8شام

صنف من القمح الطري، يصلح 

في المرويةللزراعة في المناطق 

ه، يتميز بغزارة إنتاجالرقةمحافظة 

وأقلمته الواسعة، وبمقاومته لمرض

صدأ الورقة، إال أنه حساس لمرض

الصدأ األصفر، كما أنه مقاوم 

ه لالنفراط والرقاد وتتمتع حبوب

بصفات تصنيعية جيدة

هـ/طن9058اإلنتاجية



:10شام

صنف من القمح الطري يصلح 

في المرويةللزراعة في المناطق 

–الرقة –حلب –حماة )محافظات 

ارة ، يتميز بغز(الحسكة-دير الزور

جيدةاإلنتاج، وصفاته التصنيعية ال

هـ/طن8000اإلنتاجية



:4بحوث

صنف من القمح الطري، اعتمد 

طقةفي منوالبعليةالمرويةللزراعة 

اتيةبثباالستقرار األولى، يتميز 

تحت الظروف المحليةانتاجيته

(قيعالص)السائدة وبتحمله للبرودة 

في النضج والباكورية

اإلنتاجية 

هـ /طن7263زراعة مروية 
هـ/كغ3613استقرار أولى 



:6بحوث

صنف من القمح الطري، اعتمد 

طقةفي منوالبعليةالمرويةللزراعة 

،اكوريةبالباالستقرار األولى، يتميز 

مله واإلنتاجية العالية، وكذلك بتح

اليلمرضي الصدأ األصفر والبرتق

اإلنتاجية 

هـ /كغ7778زراعة مروية 

هـ/كغ3786استقرار أولى 



:8بحوث

صنف من القمح الطري يصلح 

، يتميز بغزارة المرويةللزراعة 

اط،إنتاجه وبمقاومته للرقاد واالنفر

رياللسبتووأمراض الصدأ، وتحمله 

ة فييصلح للزراعة المروي. والتفحم

–حماة -حمص-دمشق)محافظات

-ديرالزور–الرقة –حلب–إدلب

(  الحسكة

هـ/كغ7388اإلنتاجية

8بحوث 



:2دوما

صنف من القمح الطري، يصلح 

تقراراالسفي منطقة البعليةللزراعة 

بادل–درعا )في محافظات الثانية

ز يتمي(. الحسكة-الرقة –حلب –

وبالباكوريةبمقاومة الجفاف، 

والطول، وبتحمل مرضي صدأ

اتالورقة وصدأ الساق ويمتاز بصف

تصنيعية جيدة 

هـ/كغ2257اإلنتاجية



:4دوما

صنف من القمح الطري، يصلح 

تقرار االسفي منطقة البعليةللزراعة 

–حماة -درعا)في محافظات الثانية

يتميز بمقاومة (. الرقة–حلب 

د، كما الجفاف وبمحتوى بروتيني جي

رأبدى مقاومة لمرضي الصدأ األصف

وصدأ الورقة، وتحمالً لمرضي 

والسبتورياصدأ الساق  

هـ/كغ2375اإلنتاجية



:2جوالن

صنف من القمح الطري يصلح

تقرارفي منطقة السالبعليةللزراعة 

–درعا )األولى في محافظات 

-حلب-ادلب-طرطوس-حمص 

بوب،يتميز بكبر حجم الح(. الحسكة

ازومحتوي بروتيني جيد، كما يمت

بتحمله ألمراض الصدأ

هـ/كغ4576اإلنتاجية



:6دوما 

فكصناعتمادهتمطريالقمحالمنصنف
مناطقفيالبعليةللزراعةمالئم

حمص)محافظاتفياألولىاالستقرار
ويعود،(والقامشليوحلبوإدلبوحماة
(1133أكساد)إلىالصنفهذاأصل

العمليالتعاونبرنامجومصدره
لدراساتالعربيالمركزمعالمشترك
.القاحلةواألراضيالجافةالمناطق

ةالمرضيالناحيةومنللرقادمقاوموهو
ً الصنفيعتبر متوسطإلىمقاوما

األصفرالصدأمرضتجاهالمقاومة
ً أيضالصنفويتمتع،والسيبتوريا بصفةا

صدأمرضتجاهومقاومةهامةإيجابية
.األسودالساق

هـ/كغ4200إنتاجيتهمتوسط•

6دوما 



:10بحوث 

ئممالكصنفاعتمادهتم،جديدطريقمحصنف
وحلبإدلب)محافظاتفيالمرويةللزراعة
(والقامشليوالحسكةوالرقة

،(40765-دوما)إلىالصنفهذاأصلويرجع
بينالمشتركالعلميالتعاونبرنامجومصدره

الزراعةالعلميةللبحوثالعامةالهيئة
.تالسيمي–القمحلتحسينالدوليوالمركز

تحتالصنفاختبرلقدالمرضيةالناحيةومن
حيثموقعاً،11فيالطبيعيةالعدوىظروف

المقاومة،متوسطإلىمقاوممواقع6فيكان
يفوحساسالحساسية،متوسطمواقع4وفي
تجاهالصنفهذافعلردوعنواحد،موقع

ةاالصطناعيبالعدوىاألصفرالصدأمرض
متوسطإلىالمقاومةمتوسطأنّهتبين

الحساسية،

هـ/كغ5443إنتاجيتهمتوسط



أصناف القمح القاسي

كثيرالقاسي،القمحمنصنف

للزراعةاعتمدللرقاد،مقاوم،اإلشطاء

راالستقرامنطقةفيوالبعليةالمروية

لمةواألقالعاليةباإلنتاجيةيمتازاألولى،

،فةالمختلالسوريةالبيئاتفيالواسعة

الصدألمرضمقاومةالصنفهذايظهر

لتفحمابمرضلإلصابةوقابليتهاألصفر،

لقبالبذاربتعقيمينصحلذاالمغطى
ةبالبلوريحبوبهتمتازكماالزراعة،

.الجيدة

اإلنتاجية

هـ/كغ3105البعليةهـ/كغ4849المروية

:1شام



:3شام

مقاومالقاسيالقمحمنصنف

فيالبعليةللزراعةاعتمدللجفاف،

–250)الثانيةاالستقرارمنطقة

األصنافأكثرمن،وهو(ملم350

واسعمبتأقليمتازانتشاراً،المزروعة

ختلفة،المالسوريةالبيئيةالمناطقفي

متازت.ساقهلقصرللرقادوبمقاومته

ةجيدتكنولوجيةبصفاتحبوبه

هـ/كغ1946اإلنتاجية



:5شام

مقاومالقاسيالقمحمنصنف

يفالبعليةللزراعةاعتمدللجفاف،

-250)الثانيةاالستقرارمنطقة

-درعا)محافظاتفي(ملم350

بأقلمتهيمتاز،(حلب-ادلب-حماة

يتأثرلذلكساقهوبطولالواسعة

أنهاكمالمطيرة،السنواتفيبالرقاد

للصقيعالجيدبتحملهيمتاز

هـ/كغ1847اإلنتاجية



:7شام

صنف من القمح القاسي، اعتمد

)  في محافظات المرويةللزراعة 

–ادلب–حماة -حمص –دمشق 

، (الحسكة-دير الزور-الرقة–حلب 

واسعة يمتاز بغلته العالية، وأقلمته ال

في البيئات  المروية، وبمقاومته

لمرض  الصدأ األصفر، وتحمله 

به لمرض صدأ الورقة، كما تمتاز حبو

بمواصفات تكنولوجية جيدة

هـ/كغ7445اإلنتاجية



:9شام

2010اعتمد كصنف قمح قاسي عام 

قرارفي مناطق االستالبعليةللزراعة 

األولى 

. هـ/كغ4440اإلنتاجية



:65أكساد

صنف من القمح القاسي، مقاوم للجفاف 

قرارفي منطقة االستالبعليةمالئم للزراعة 

ل في اإلسبابالباكوريةاألولى، يمتاز 

والنضج التام مما يساعده على الهروب من

الجفاف ولفحة الحرارة، تمتاز حبوبه 

نف بصفات تكنولوجية جيدة، يتأثر الص

لتيا( الصقيع)بدرجات الحرارة المنخفضة 

وب تؤدي لعقم في األزهار ونقص في الحب

تاج، المتكونة، مما ينعكس سلباً على اإلن

رضةينصح بتجنب زراعته في المناطق لمع

للصقيع

هـ/كغ3165اإلنتاجية



:5بحوث

عاماعتمدالقاسيالقمحمنصنف

المرويةللزراعة1987

هـ/كغ7314اإلنتاجية



:7بحوث

صنف من القمح القاسي، اعتمد

تقرارفي منطقة االسالبعليةللزراعة 

-درعا) األولى في محافظات

، يتأثر(الحسكة-حماة -حمص

ول بالرقاد في المواسم المطيرة والهط

المتأخر 

هـ/كغ4843اإلنتاجية



:1دوما
اعةصنف من القمح القاسي، اعتمد للزر

ىاالستقرار األولفي منطقة البعلية

-طرطوس-حمص)في محافظات
، وفي منطقة (الحسكة–ادلب-الغاب

-اةحم)في محافظات االستقرار الثانية 
يمتاز بتحمل(. الحسكة-الرقة-ادلب

اتالجفاف واألقلمة الواسعة في البيئ

السورية، وبتحمل الرقاد، وهو مقاوم
إلى متوسط المقاومة لمرضي

ه الصدأ األصفر واألسود تمتاز حبوب
بصفات تكنولوجية جيد

هـ /كغ4744استقرار أولى اإلنتاجية
هـ/كغ1702استقرار ثانية 



:3دوما

كصنف قمح قاسي 2010اعتمد عام 

في مناطق البعليةللزراعة 

ةاالستقرار الثاني

هـ/كغ2328اإلنتاجية



:9بحوث

صنف من القمح القاسي، اعتمد في

في محافظات المرويةالزراعة 

-دير الزور-الرقة-حلب-ادلب)

أقلمته ، يمتاز بغلته العالية، و(الحسكة

الواسعة في الزراعة المروية،

ومواصفات شكلية جيدة، وهو مقاوم

إلى متوسط المقاومة لمرض الصدأ

األصفر

هـ/كغ6914اإلنتاجية



:11بحوث

صنف من القمح القاسي، اعتمد

تقرارفي منطقة االسالبعليةللزراعة 

-درعا)األولى في محافظات 

–ادلب–الغاب /حماة –طرطوس

أقلمته ، يمتاز بغلته العالية و(الحسكة

الواسعة، وحبوبه تحمل مواصفات 

تكنولوجية جيدة 

هـ/كغ4590اإلنتاجية



:حوراني

فافصنف محلي من القمح القاسي مقاوم للج

تقرار االسفي منطقة البعليةمالئم للزراعة 

حبوبه ذات( ملم350-250) الثانية

نوعية ممتازة، وتمتاز نباتاته بتحمل

الصقيع مرغوب في صنع البرغل 

ضعف: أهم مساوئه. والفريكةوالمعكرونة

عاتوالتبقالغلة، واإلصابة بأمراض الصدأ 

مالورقية في المناطق عالية األمطار المواس

 ً  أنهالمطيرة، وتأثره الكبير بالرقاد، علما

قةمقاوم للرقاد عند زراعته بعالً في منط

االستقرار الثانية 

هـ/كغ1710اإلنتاجية




