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 محصوا الرز اليوائي محصوا بديل واعد في سورية: االفتتاحية. 1
يعتبر األرز ثاني محاصيل الحبوب بعد القمح من حيث األىمية االقتصادية والمساحة 

وثالثيا بالنسبة لكمية االنتاج عمى مستوى العالم ويعتبر الغذاء الرئيسي لمعظم , المزروعة 
. سكان األرض

وقد أدخل العرب زراعتو إلى منطقة حوض المتوسط في ,وتتركز زراعتو في البمدان األسيوية 
. القرن السادس الميالدي

, الرقة, حماه , طرطوس )أما في سورية فقد تمت زراعتو منذ زمن طويل في محافظة 
ونظرا لشح المياه ومحدودية مصادرىا التي تعاني منيا معظم دول العالم فقد , (الحسكة

وتم استنباط أصناف جديدة أكثر تحماًل لمجفاف وسميت ىذه , تراجعت زراعت الرز المغمور
. األصناف الجديدة باألرز المتحممة لمجفاف لغير مغمور أو باألرز اليوئي 

 قامت إلدارة بحوث الموارد الطبيعية بالتعاون مع إلدارة بحوث المحاصل 2015في العام 
 صنف في محطة بحوث زاىد الغربية 19ومركز بحوث الرقة بزراعة محصول الرز اليوائي 

وأثبت نجاحو بحيث بعض األصناف أنتجت ما  (سيل عكار) مركز بحوث طرطوس –
 .ىـ/ طن حبوب 6يقارب 

ىدف وخالل الموسم الحالي تم توسيع زراعتو في مركز بحوث طرطوس وعند الفالحين ب
 .اعتماد زراعتو وادخالو ضمن الخطة الزراعية
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 النشاطات البحثية ـ 2
دارة األودية عمى المساقط المائية الكبيرة  :حصاد ونشر مياه الفيضان وا 

تصنيف درجات انجراف التربة الزراعية المائي، وعالقتو بالميل الطبوغرافي والفالحة عمى 
 (2018-2015السويداء، ): تخطيط قاعدة بيانات / مستو منطقة ظير الجبل

عبر معالجة نموذج حيث لوحظ مبدئيًا رسم مخطط المساقط المائية لمنطقة ظير الجبل 
من مناطق الدراسة تشكل مساقط مائية % 40أن أكثر من حوالي  (srtm30)االرتفاعات الرقمي 

يمكن االستفادة منيا في حصاد مياه الجريان السطحي واالستفادة منيا سواء لمتخزين المباشر 
 .لزيادة رطوبة التربة الزراعية أو لحصاد المياه المباشر دون أي معالجة لسطح التربة

تحديد نموذج تصنيف درجات االنحدار لتحديد درجات انجراف التربة الزراعية المائي باالعتماد 
 .عمى تركيب الترب الميكانيكي والشدات المطرية اليومية وميل المساقط المائية والغطاء النباتي

تصنيف األحواض الساكبة لممجاري المائية لثالث رتب وحساب مساحة كل منيا لتقدير الواردات 
 . المطرية

 عينة 88)متابعة أخذ وتحميل عينات التربة الستكمال مخطط تصنيف التركيب الحبي لمترب 
 . (ضمن منطقة البحث

 

 

 

 

 

 
 

الالذقية، ): تأثير السدات الجبمية عمى حصاد المياه وضبط االنجراف في المنطقة الساحمية
2012-2017) 
 12تم إنشاء . ىيدروغرافيا أحواض السداتوالوردات المطرية عمى مستوى الحوض الساكبدراسة 
, خرايب سالم, القطمبة, المنيزلة, ديروتان, جورة الماء, المزار, الريم, الصباحية, الخنزورية)سدة 

طول : حيث تم تحديد الصفات الييدوغرافية التالية ألحواضيا. (اليمامة, عرامو, المعصرة

طبوغرافيا : (2)الشكل

المساقط المائية المقترحة 

 لمنطقة ضهر الجبل

األحواض الساكبة : (3)الشكل

الرئيسية لمنطقة ضهر الجبل 

 وتوزع عينات التربة المدروسة

تصنيف درجات االنحدار : (1)الشكل

 األولي لمنطقة ضهر الجبل
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الواردات , ميل المسقط الوسطي, 2, مساحة المسقط كمميل المجرى الطولي, المجرى كم
 .3سعة التخزين ألف م, 3الجريان السنوي م, معامل الجريان التقريبي, 3الوسطية السنوية م

 .تصنيف رتب المجاري والمسيالت المائية لمناطق الدراسة التي نفذت فييا السداتالجبمية

 
ىيدرولوجيا المساقط المائية وتنظيم الجريان في المنطقة اليامشية بالسويداء لتطوير المراعي 

 (2019-2016السويداء، ): الطبيعية نموذج تطبيقي
اخذ عينات التربة وقياس الرطوبة الوزنية المخزنة في التربة وحساب متوسطاتيا لموقعي 

 .2016شنيرة والعانات حتى شير آذار 

  

رسم المخطط الرقمي الشبكي واالرتفاعات لمنطقة دراسة ىيدرولوجيا المياه السطحية وتنظيم 
الجريان لتطوير المراعي في المناطق الجافة وشبو الجافة حيث تم اختيار جزء من منطقة 

 .صمخد
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 سنوات 10تقدير كمية الواردات المطرية السنوية حسب خطوط تساوي المطر المحدد لمتوسطات 
عمى نموذج االرتفاع  GISعمى األقل, ومساحة كل منطقة مطرية محددة ومقاسة باستخدام 

 .الرقمي لمنطقة الدراسة

تقدير كمية الجريان السطحي السنوي لمنطقة الدراسة من خالل تحديد قواعد البيانات المستنبطة 
من مخططات تصنيف درجات االنحدار وقواميا ومتوسطات الواردات المطرية ومساحة كل 

 .منطقة مطرية

تصنيف األحواض الساكبة لكل مجرى مائي في منطقة الدراسة ورتب المسيالت المائية وحساب 
 .مساحة كل منيا وتقدير الواردات المطرية لكل حوض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

تصنيف رتب المسيالت المائية للمنطقة  مخطط ارتفاعات موقع الدراسة

 المدروسة

 هيدروغرافيا األحواض الساكبة للمنطقة المدروسة
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دراسة تأثير حصاد المياه من وسطح المنازا عمى توفير المياه لمري التكميمي عمى مستور 
 : )2019-2016السويداء، ): المزرعة

 متر عن سطح البحر وتخطيط 1104تحديد موقع البحث في قرية حوط بالسويداء عمى ارتفاع 
 متر مربع مع األشجار إلعطاء ري تكميمي من حصاد 270موقع البحث عمى سطح بمساحة 

 المياه عمى مستوى المزرعة, 

 مسقط , مسقط بيتون /متساوية ثالثة مقاسم أو مساقط بمساحات / تقسيم معامالت البحث 
 مسقط من البالط العادي ورسم مخطط التجربة,  زيروباألسفمتمعالج 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ":دراسة البنى الحراجية لمحمية الضمنة: "بحث

تتم دراسة اليطول المطري والحرارة والرطوبة النسبية ومعالجة البيانات واإلحصائيات المناخية 
اعتمادا عمى أقرب محطة مناخية من منطقة الدراسة . المختمفة باستخدام المعادالت المناخية

. 1977وعمى معطيات األطمس المناخي لسورية لعام 
  من محطة أرصاد السويداء2013-2009جمعت درجات الحرارة لالعوام : درجات الحرارة

  تم جمع معومات تشمل كميات االمطار الشيرية والسنوية من محطة ارصاد السويداء :اليطوالت
 :وجرت معالجة البيانات كالتالي
وذلك Q=2000P/( M²_m²) :  وفق المعادلة التاليو2013 الى 2009حسب معامل المبرجيو لمسنوات 

لتحديد الطابق البيومناخي الذي تقع ضمنو المحمية وكان متوسط قيمة المعامل خالل السنوات 
  43.1المذكورة  

 موقع البحث في قرية حوط

معالجباالسفلت، -2بيتون، -1)معامالت البحث 

 (شاهد-4بالط عادي، -3
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 الى 2009لمسنوات I=P/(T+10): كما تم حساب معامل الجفاف ديمارتون حسب المعادلة
  11.7 وكان متوسط قيمو المعامل 2013

 معادلة غوسان التي تنص عمى اعتبار الشير جافًا إذا كان متوسط كمية األمطار فيو واعتمدت
(  T ≥ P) 2أقل أويساوي ضعف متوسط درجات الحرارة 

 
 عدد العينات المحممة وعدد التحاليل من األسمدة و التربة و النبات و المياه. 3

 ةاإلدارة المركزي  اإلدارة المركزية البيان
 ومراكز البحوث

األسمدة  3.1
 

 596 591 عدد العينات

 2469 2454 عدد التحاليل

المياه  3.2
 

 12 0 عدد العينات

 99 0 عدد التحاليل

  التربة3.3
 

 769 0 عدد العينات

 5263 0 عدد التحاليل

النبات  3.4
 

 1181 0 عدد العينات

 7029 0 عدد التحاليل

 2559 591 عدد العينات المجموع

 14860 2454 عدد التحاليل

 
 :التدريب. 4

 22/3/2016من - دمشق–دورة تدريبية حول السعة التبادلية لمتربة لمدة ثالثة أيام 
 24/3/2016وحتى 

 

الندوات والمؤتمرات و ورشات العمل  . 5
تحميل اآلثار الناجمة عن األزمة الراىنة في )المشاركة باألسبوع العممي البيئي حول  .1

تأثير حرائق الغابات عمى التربة ) من خالل محاضرة بعنوان 2/2016 /4-31 (سورية
 .(في ظل ظروف األزمة الراىنة

-13 (المتطمبات البيئية لمرحمة اعادة االعمار) العممي البيئي حول باألسبوعالمشاركة  .2
تأثير األزمة عمى الغابات والمقترحات ) من خالل محاضرة بعنوان 2017/ 3 /17

 .(الالزمة لمعالجتيا
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عن حصاد المياه في الجميورية العربية السورية لميندسين من مديرية عممية ندوة  .3
ركزت عمى تقانات حصاد المياه وأشكاليا .2016 / 22/2 بتاريخ الزراعة بالسويداء

 المائي في ري المحاصيل الموسمية وفوائد الحصادوأىميتيا والمناطق المالئمة لتنفيذىا 
وا عادة تأىيل المراعي الطبيعية والغابات وسقاية األشجار وتوفير المياه لالحتياجات 

 المنزلية وضبط انجراف التربة الزراعية

الزيوليت السوري واستخداماتو العممية والتطبيقية لتجاوز بعض المشاكل )المشاركة بندوة  .4
 .3/2016-/30-29كمية الزراعة -جامعة دمشق (االقتصادية والعممية في ظل االزمة

طريقة أخذ العينة الترابية لمتحميل المخبري :" تنفيذ ندوة في مركز بحوث حماة بعنوان .5
 16/3/2016بتاريخ " واعطاء التوصيات السمادية لألنواع النباتية 

طريقة أخذ العينة الترابية لمتحميل المخبري :" تنفيذ ندوة في مركز بحوث حمص بعنوان .6
 23/3/2016بتاريخ " واعطاء التوصيات السمادية لألنواع النباتية 

اعداد ورقة عمل لممشاركة في المشاورة االقميمية لمشرق االدنى وشمال افريقيا لمناقشة  .7
اولويات حفظ واالستخدام المستدام لمتنوع الحيوي لألغذية والزراعة التي ستعقد في روما 

  7/4/2016-5خالل الفترة من 
 

 المنجزةالتقارير الفنية . 6
بحث تقييم التشجير الحراجي وأثاره بيئيًا وسياحيًا في منطقة ظير التقرير النيائي ل .1

 القصير

 التقرير الفني لتجربة أثر الري الموضعي الناقص عمى أشجار الفستق الحمبي  .2

التقرير الفني لتجربة استجابة محصول فول الصويا كما ونوعا لمستويات مختمفة من  .3
 االحتياج المائي 

– بئر محطة حوط  )تقارير شيرية عن الحالة الفنية آلبار المركز وكمية المياه المستجرة .4
واستيالك اآلبار  (بئر محطة بحوث الماعز الجبمي

 :المشاريع المنفذة مع الجيات الدولية. 7
دراسة تأثير معدالت مختمفة من خام الزيوليت السوري وحمأة الصرف الصحي عمى  .1

 .الخواص الخصوبية لمترب الزراعية خفيفة التركيب الميكانيكي وعمى إنتاجية المحاصيل
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تقييم اثر الري بمياه الصرف الصحي المعالجة عمى المحاصيل العمفية من الناحيتين  .2
 .الكمية والنوعية

  والخارجيالنشر الداخمي. 8
منطقة تقييم التشجير الحراجي وآثاره بيئيًا وسياحيًا في )الموافقة عمى نشر بحث بعنوان  .1
 .بالمجمة السورية لمبحوث الزراعية ( القصيرظير

تاثير تغميف ثمار التفاح باألكياس الورقية أثناء موسم )الموافقة عمى نشر بحث بعنوان  .2
 .بالمجمة السورية لمبحوث الزراعية (النمو في بعض صفاتيا النوعية عند القطاف

 
 ووعماا وخرر المجان العممية واإلدارية . 9

 في مقر 23/3/2016المشاركة االجتماع التنسيقي السنوي مع االرشاد الزراعي في  .1
 .مديرية االرشاد الزراعي

 لجنة حرم المصادر المائية الصادرة عن وزارة الموارد  أعمالاالستمرار بالمشاركة في .2
 .المائية

 2580/2008دراسة المواصفتين رقم  لجنة  أعمالاالستمرار بالمشاركة في .3
 . المتعمقة بمياه الصرف الصحي بالتعاون مع وزارة الدولة لشؤون البيئة2752/2008و

حضور االجتماع السنوي إلدارة بحوث الموارد الطبيعية مع مديرية االرشاد الزراعي  .4
 .23/3/2016بتاريخ 

األثار االقتصادية واالجتماعية الستخدام الطاقات المتجددة في )المشاركة في بحث  .5
 بالتعاون مع ادارة بحوث الدراسات االقتصادية واالجتماعية,  (الزراعة السورية

لجنة فريق عمل وطني لوضع السياسات والخطط بيدف ادارة األزمة لحماية عناصر  .6
 .(ماء,ىواء,تربو)البيئة الرئيسة 

 
 

 


