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 : مقدمة
صولي حم  لمن غذاء سكان العالم، ويشك    %70حيث ُتؤمن  ،ُتعدُّ محاصيل الحبوب األهم زراعيًا على وجه األرض 

 .المحاصيل الحبية المزروعةمحصول القمح من أقدم و  .من اإلنتاج العالمي % 50القمح واألرز ما يعادل 
  الموطن األصلي لمعظم األنواع المزروعة من   عتقد أن  ويُ   ،ينزرع القمح عالميًا ضمن مدى بيئي وجغرافي واسعيُ 

حو  نوفلسطين منذ    ةزراعة القمح بدأت من سوري  ويذهب البعض إلى القول أن    ،القمح هو منطقة الشرق األوسط
من إيران إلى الهند والصين وروسيا، ومن    انتقلت زراعته شرقًا إلى إيران وجنوبًا إلى مصر، ثم    ثم    ،ستة آالف سنة

 إلى العالم الجديد )األمريكيتين(.ثم انتقل مع المهاجرين األوروبيين  ،مصر إلى أوروبا
الحولية    فصيلةلاإلى    القمح  نبات   ينتمي النباتات  من  وهو  الجنس  التي  النجيلية  عدة و   ،Triticumتتبع  هناك 

 .T. durumو ، T. aestivumمعظمها إلى النوعين ينتمي  أصناف من القمح المزروع في العالم
 القمح: فوائد 
من الطاقة   %22  ، ويؤمن هذا المحصول ما يعادلوُيستهلك كغذاء أساسي في العديد من دول العالمالقمح    ُيزرع

التي تساعد على   من الطاقة اليومية   % 60  –40من البروتين لبناء جسم اإلنسان في الدول النامية، وحوالي  %19و
. يتميز القمح عن محاصيل الحبوب األخرى بأن  حبوبه مصدر رئيس لأللياف، والعناصر تحسين وظائف الدماغ

القاسي والطري على حٍد سواء بخاصية    ، ويتصف طحين القمح Aو  Bو E  ات المعدنية والفيتامينات وخاصًة فيتامين
قابلية تشكيل العجين لصناعة العديد من المنتجات الغذائية التي تستهلك في غذاء كل شخص في العالم تقريبًا، 

بسكويت، والقمح الطري على شكل خبز،    سميد، فريكة، وبرغل،،  حيث يستهلك القمح القاسي على شكل معكرونة
 وكعك. ،حلويات 

ل تناول الحبوب الكاملة من القمح لتخفيف مخاطر اإلصابة باألمراض القلبية واألمراض الوعائية، وتخفيف يفض  
ديد من الدراسات أن للقمح دور عقد أظهرت الو   القولون،  ب اإلصابة باألمراض الهضمية، وسرطانتجن  و التوتر،  

 كبير في السيطرة على مستويات السكر الدم.
ي صناعة الكحول، والغلوتين، وفي تحضير ورق الجرائد واأللواح الخشبية ومواد التغليف فالقمح  خل  د يوصناعيًا  

 الل.من القمح في صناعة الس   الناتج وغيرها، ويستعمل القش  
فات الحصاد كأعالف مالئة للحيوان، ُتستعمل مخل  ، و يدخل القمح في صناعة النشاء والدكسترين واألصبغةكما  

    . سيالجأو  سيعلى شكل در 
وخاصة   ،تعد المواصفات التصنيعية لألقماح السورية عالية المستوى، وهي من أفضل نوعيات القمح في العالم

في   وقد لوحظ زيادة لنسبة البروتين بسبب سيطرة المناخ الجاف  ،%15  -12فالنسبة المئوية للبروتين    القمح القاسي،
النوعي فوق  %8  -6والرطوبة    ،%90لورية تزيد عن  لوالب  اآلونة األخيرة، كغ، وهي صفات تصديرية    85، والوزن 
 مرغوبة دوليًا. 

 
 القمح:زراعة 
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وعُ  السنين  آالف  منذ  القمح  السوريون  الجبلي( زرع  أو  )البلدي  الصنف حوراني  وأهمها  المحلية  باألصناف  رفت 
 في الثالثينات ،  ةصنيعيلتوا  ةيالصفات النوع   بحبوب جيدةوتتصف األصناف المحلية  ،  والصنف حماري واليبرودي

القرن   الطليانيإيطاليا،  دخل الصنف سيناتور كابيللي من  أُ   ماضيالمن  بالقمح  وانتشرت زراعته حتى  ،  واشتهر 
 .محلياً  اعتبر صنفاً 

 ،الرئيسية مثل القمح والشعيرشهد القطاع الزراعي تطورًا هامًا تحقق بزيادة اإلنتاج وخاصة للمحاصيل الغذائية  
ملحوظز ا  حيث  بشكل  الحبية  القمح  غلة  حوالي  ،دادت  زيادة    % 50  وُيعزى  الحبية  من  القمح  عمليات غلة  إلى 

الوراثي خالل    ،التحسين  كبير من  بشكٍل  المتحملة  أو  العالية،  اإلنتاجية  الطاقة  ذات  الوراثية  الطرز  انتخاب 
البيئية تواف  ،لإلجهادات  إنتاجيوبالرغم من  ذات طاقة  القمح  تطبيق  ةر أصناف من  الضعف في  أن   إال   عالية، 

الزرا  الممارسات  للزراعة،  بعض  األرض  )تحضير  الزراعة،  و عية  البذار،  و موعد  التسميد،  و معدل  الري، و معدل 
لألصناف في يحول دون بلوغ الطاقة اإلنتاجية المحتملة  الحصاد(  و عمق الزراعة،  و مكافحة األعشاب الضارة،  و 

 .حقول المزارعين
اإلنإن   منه، جاء  ج  ا تزيادة  الفائض  وتصدير  الغذائي  األمن  لتحقيق  متكاملة  وإجراءات  سياسات  لتطبيق  نتيجة 

وتجلى اهتمام الدولة في وضع خطط طموحة عن طريق توفير مستلزمات اإلنتاج من بذار أصناف محسنة عالية  
المكاف ومواد  بأنواعها،  واألسمدة  والمكالغلة  األراضي،نحة،  واستصالح  الزراعية،  الري   نة  بمشاريع   ،والتوسع 

ما يساهم في خفض المقننات المائية المستخدمة في ري المحاصيل   ،والتحول التدريجي إلى نظام الري الحديث 
 . قمحالمزارعين على زراعة ال عيشج تلالجديدة  وتحويل الفائض لري مساحات جديدة، والسياسات السعرية

على رأسها األصناف الجديدة ئة العامة للبحوث العلمية الزراعية و يهللتقنيات الحديثة التي توصلت إليها ال  كانكما  
من    دورًا هامًا في زيادة اإلنتاجية وبالتالي اإلنتاج، حيث تصل إلى المزارعين تباعًا لتنتشر مغطيًة مساحات واسعة

 . األراضي الزراعية
 هيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية: التحسين الوراثي للقمح في ال

السوري نشاطه في منتصف الستينات بتأسيس مديرية البحوث العلمية الزراعية التابعة   برنامج تربية القمح  أد ب  -
تركزت الجهود على األصناف المكسيكية التي كان لها دورًا كبيرًا في زيادة و ،  لوزارة الزراعة واإلصالح الزراعي

ا على  العالمياإلنتاج  الخضراء،  لمستوى  بالثورة  و وعرفت  جوري أُ ،  الصنف  يت الو   1971عام    69دخل  صف ذي 
 وانتشرت زراعته في الزراعة المروية والبعلية عالية األمطار.  ، أقلم البيئيتباإلنتاجية العالية وال

البحوث العلمية الزراعية بالعديد من  سيمت ومنذ تأسيسه بتزويد مديرية    /لمركز الدولي لبحوث القمح والذرةقام ا  -
ال وأصناف  دوراً م قسالالت  لها  كان  وقد  الوطنية  التربية  برامج  لتطوير  في   هاماً   ح  السورية  الزراعة  تطوير  في 

 المناطق المروية وعالية األمطار.  
 ، 1972في عام  ة  تربيالببرنامج    أكساد   المركز العربي لدراسات المناطق الجافة واألراضي القاحلة/كما ساهم    -

عدد من وكان من أهم منجزاته اعتماد    ، وشبه الجافة في الوطن العربي  ة فبهدف تطوير اإلنتاجية في المناطق الجا
أكساد  مثل  القاسي  القمح  دوما  3ودوما  1ودوما   65أصناف  مثل  الطري  القمح  أصناف  من  دوما   2وعدد   ،4  

 ي بدعم البرنامج الوطن   المركز العربي  ويستمر  ،وعالية األمطارلمناطق الجافة  ل  السوري ربي  عقطر الال  في  6ودوما
 بسالالت مبشرة متحملة للجفاف.   لتربية القمح
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  وتم  ،  لعمل في برامج تربية القمحا  1977المناطق الجافة/ إيكاردا عام    الزراعية في  لبحوث لباشر المركز الدولي    -
عام المشترك  العلمي  التعاون  برنامج  الزراعي   1981  تأسيس  اإلصالح  الزراعة  وزارة  في  الوطنية  البرامج  بين 

ومن أهم منجزاته استنباط األصناف الجيدة من القمح والشعير والعدس والحمص   ،ية أخرى وإيكاردانطوجهات و 
 .المجاالت ذات االهتمام المشترك وتبادل الخبرات في، ورفع الكفاءات الوطنية، والبقوليات العلفية

المبشرة سالالت  للعديد من اا  ةسدرا  تم  من خالل البرنامج الوطني لتربية القمح وبرامج التعاون العلمي المشترك  
أخذت هذه المختلفة، و   من القمح القاسي والطري ضمن تجارب الحقول االختبارية المزروعة في المناطق البيئية

 .من المساحات المزروعة  %90وصلت مساحتها إلى أكثر من  حيث  المزارعين بشكل كبيراألصناف طريقها إلى 
 عتماد. االوسنة الغلة الحبية و ، منطقة الزراعةو ، المعتمدة يأسماء أصناف القمح القاس .1 جدولال

سنة  

 االعتماد

. كغالغلة الحبية 

 1-كتاره
 الصنف منطقة الزراعة المنصوح بها

 9شام  ادلب( -درعا-طرطوس-حلب-)الحسكة األولى 4440 2010

 3دوما  الرقة( -ادلب-حلب-حماه-)درعا ثانية 2328 2010

 7 شام مروي  7445 2004

 9 بحوث الحسكة(  -ديرالزور-الرقة-حلب-مروي )إدلب 6832 2004

 11 ثبحو الحسكة( -دلبا -الغاب/حماة-طرطوس-)درعا أولى 4594 2004

2002 
 الحسكة( -ادلب-الغاب/حماة-طرطوس-)حمص أولى 4744

 1 ادوم
 الحسكة( -الرقة -ادلب-الثانية )حماة 1702

 7 وثحب الحسكة( -حماة-حمص-أولى )درعا 4843 2000

 5 شام حلب(-ادلب-حماة-الثانية )درعا 1847 1994

 5 بحوث مروي  7314 1987

 3 شام الثانية  1946 1987

 65أكساد  أولى 3165 1985

1983 
 مروي  4849

 1 شام
 أولى 3105

صنف  

 محلي 
 حوراني  الثانية  1706

 
 
 
 
 

 عتماد. االوسنة الغلة الحبية و ، منطقة الزراعةو ، المعتمدةطري أسماء أصناف القمح ال. 2 جدولال
سنة  

 االعتماد
 الغلة الحبية 

 الصنف منطقة الزراعة المنصوح بها 1-هكتار. كغ

 6دوما  الحسكة (-حلب-ادلب-الغاب-)حمص أولى 4200 2014
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2014 5443 
دير  -الرقة -حلب–حماة -حمص-مروي )دمشق 

 الحسكة( -الزور
 10بحوث 

2007 7388 
  -الرقة-حلب-ادلب-حماه-حمص –)دمشق   مروي

 الحسكة( -ر دير الزو
 8بحوث 

 2جوالن  الحسكة(-حلب-ادلب-طرطوس-حمص-)درعا أولى 4576 2007

 4دوما  الحسكة(  -الرقة -حلب-ادلب-)درعا ثانية 2365  2007

 10شام  الحسكة(  -دير الزور  -رقة-حلب-)حماة  مروي 8000 2004

 2دوما  ( الحسكة -الرقة -حلب-ادلب-)درعا ثانية 2257 2004

 8شام  مروي / الرقة  9058 2000

1991 
 مروي  7778

 6بحوث 
 أولى 3786

1991 
 أولى 4357

 6شام 
 ثانية  2525

1987 
 مروي  8021

 4بحوث 
 أولى 3891

1986 
 مروي  6888

 4 شام
 أولى 3322
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   :أهم أصناف القمح في سورية
 القمح القاسي:  أصناف أوالا:  

مقكاوم وهكو ، الحسككةو ، حلب طرطوس،  :محافظات في ولى لية في منطقة االستقرار األعة البعا ر اعتمد للز   :9شام
، وتحملكه ألمكراض صككدأ الورقكة والسكبتوريا والككتفحم السكاقوصككدأ  مقاومتككه للصكدأ األصكفريمتكاز بو  ،للرقكاد واالنفكراط

 المغطى. 
 ولىفي منطقة االستقرار األ  9شامأهم مواصفات الصنف  .3جدول ال

 1-هكتار. طن 4.440 جيةاتناإل

 يوم  159 نضج تام  يوم  127 اإلسبال

 مقاوم  الرقاد  سم 83 طول النبات 

 بني _ أسود لون السفا  كريمي لون السنبلة 

 سم  8-7 طول السنبلة  هرمي  شكل السنبلة

 مقاوم  االنفراط ال يوجد  زغب السنبلة 

 متطاول  شكل الحبوب  عنبري  لون الحبوب 

مبككككر وهكككو حلكككب، ، و حمككاة، درعكككا :االسكككتقرار الثانيككة فكككي محافظكككات ة فكككي منطقكككة ة البعليككعكككا اعتمكككد للزر  :3ادوم    
مقاومتككه للصككدأ األصككفر، وتحملككه ألمككراض صككدأ الورقككة وصككدأ السككاق يمتككاز بو  ،النضككج ومقككاوم للرقككاد واالنفككراطب

 والسبتوريا والتفحم المغطى. 
 
 

  

 ثانية رار القتفي منطقة االس 3دوماأهم مواصفات الصنف  .4 جدولال
 1-هكتار. طن 2.328 اإلنتاجية

 يوم  150 نضج تام  يوم  111 اإلسبال

 مقاوم  الرقاد  سم 63 طول النبات 

 بني_ أسود لون السفا  بني فاتح  -كريم لون السنبلة 

 سم  7-6 طول السنبلة  متوازي شكل السنبلة

 مقاوم  االنفراط موجود زغب السنبلة 

 بيضاوي  -طاولتم شكل الحبوب  عنبري  لون الحبوب 

 ،اعتمد للزراعة المروية في محافظات: دمشق، حمص، حماة، ادلب، حلكب، الرقكة، ديكر الكزور، والحسككة  :7شام
مقكاوم لمكرض الصكدأ األصكفر، ويتحمكل مكرض صكدأ يمتاز بغلته العالية، وتأقلمه الواسع في البيئات المروية، وهكو 

 .حبوبه بمواصفات تصنيعية جيدة زكما تمتاالورقة، 
 في الزراعة المروية  7أهم مواصفات الصنف شام .5جدول ال

 1-هكتار. طن 7.445 اإلنتاجية

 يوم  159 نضج تام  يوم  106 اإلسبال

 مقاوم  الرقاد  سم 90 طول النبات 

 أسود لون السفا  غامق كريمي لون السنبلة 

 سم  7-6 طول السنبلة  هرمي  شكل السنبلة

 مقاوم  االنفراط موجود زغب السنبلة 

 نصف متطاول  شكل الحبوب  عنبري  لون الحبوب 
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بغلتكه العاليكة، يمتكاز الحسككة، ، و ديكر الكزور، الرقكة، حلكب ، ادلب  :المروية في محافظات   لزراعةلاعتمد    :9بحوث
، النفكككراطوامقكككاوم للرقكككاد و  ،جيكككدة، وهكككو مقكككاوم إلكككى متوسكككط المقاومكككة لمكككرض الصكككدأ األصكككفرمواصكككفات شككككلية و 

 .وريةلالحجم والبل متاز الحبوب بكبرت، و غطىسبتوريا والتفحم الملاومتحمل ألمراض الصدأ و 
 في الزراعة المروية  9بحوثأهم مواصفات الصنف  .6جدول ال

 1-هكتار. طن 6.914 اإلنتاجية

 يوم  163 نضج تام  يوم  117 اإلسبال

 مقاوم  الرقاد  سم 89 طول النبات 

 أسود لون السفا  غامق كريمي لون السنبلة 

 سم  8-7 طول السنبلة  هرمي  ةلبشكل السن

 مقاوم  االنفراط موجود زغب السنبلة 

 نصف متطاول  -بيضاوي  شكل الحبوب  عنبري  لون الحبوب 

، حمكاة /الغكاب ، طرطكوس، درعكا  :فكي محافظكات االسكتقرار األولكى  اعتمكد للزراعكة البعليكة فكي منطقكة    :11بحوث
متكاز الحبكوب ت ،لالنفكراطللرقكاد ومقكاوم  والنضكج، ومتحمكل مبكر في اإلسكبال  يمتاز بغلته العالية،،  الحسكة، و ادلب 
 بروتين. ة من الومحتوى ونوعية جيد ، لوريةلالحجم والب بكبر

 
 
 
 
 

 في منطقة االستقرار األولى 11بحوثأهم مواصفات الصنف  .7جدول ال
 1-هكتار. طن 4.59 اإلنتاجية

 يوم  164 نضج تام  يوم  117 اإلسبال

 مقاوم  د ا ق الر سم 89 طول النبات 

 أسود لون السفا  غامق كريمي لون السنبلة 

 سم  9-7 طول السنبلة  هرمي  شكل السنبلة

 مقاوم  االنفراط موجود زغب السنبلة 

 نصف متطاول  شكل الحبوب  عنبري  لون الحبوب 

، الغككاب ، طرطككوس، حمككص : فككي محافظككات االسككتقرار األولككى  ةاعتمككد للزراعككة البعليككة فككي منطقكك :1دوم  ا •

 الرقككة، ادلككب ، حمككاة: ، وكككذلك للزراعككة البعليككة فككي منطقككة االسككتقرار الثانيككة فككي محافظككات ةكسككالحو ادلككب 
مقاوم إلى متوسكط  ووهصنف متحمل للجفاف، مبكر بالنضج، مقاوم للرقاد واالنفراط، وهو  ،  الحسكةو 

 . مجمتوسطة الحوهي لمرضي الصدأ األصفر واألسود، وتمتاز حبوبه بصفات تصنيعية جيدة،  ةالمقاوم

 منطقتي االستقرار األولى والثانية في  1دوماأهم مواصفات الصنف  .8جدول ال
اإلنتاجية في 

منطقة االستقرار 

 األولى

.  طن 4.744 

 1-هكتار

اإلنتاجية في 

منطقة االستقرار 

 الثانية 

.  طن 1.702

 1-هكتار

 يوم  125 اإلسبال يوم  118 اإلسبال

 163 نضج تام  166 نضج تام 

 مقاوم  الرقاد  سم  78-66 طول النبات 

 كريمي لون السفا  كريمي لون السنبلة 
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 سم  10-8 السنبلة سم طول  هرمي  شكل السنبلة

 مقاوم  االنفراط غائب  زغب السنبلة 

 نصف متطاول  شكل الحبوب  عنبري  لون الحبوب 

حسكككة، لاحمككص، حمككاة، و  فككي محافظككات: درعككا،االسككتقرار األولككى اعتمككد للزراعككة البعليككة فككي منطقككة  :7ح  وثب
تحمل م، البروتين جيدة من نوعيةو لورية لالبتتميز بو ، حجمة الالحبوب كبير  ،مقاوم لالنفراط ،مبكر اإلسبال والنضج

فككي  ويصككاب بالرقككاد  يتككأثر، ولكنككه قككد للرقككاد ، و ض صككدأ الورقككة والككتفحم والسككبتورياامككر وأل ،لمككرض الصككدأ األصككفر
 .المتأخر لالمواسم المطيرة والهطو 

 في منطقة االستقرار األولى 7بحوثم مواصفات الصنف هأ .9جدول ال
 1-هكتار. طن 4.843 اإلنتاجية

 يوم  177 نضج تام  يوم  132 اإلسبال

 متحمل الرقاد  سم 94 طول النبات 

 أسود لون السفا  كريمي لون السنبلة 

 سم  8-6 طول السنبلة  هرمي  شكل السنبلة

 مقاوم  االنفراط غائب  زغب السنبلة 

 الحبوب شكل  عنبري  ب لون الحبو
نصف   -بيضاوي 

 متطاول 

مبكككر بالنضككج، وهككو مقككاوم للرقككاد،  مقككاوم للجفككاف،، اعتمككد للزراعككة البعليككة فككي منطقككة االسككتقرار الثانيككة :5ش  ام

حيككث يمتلككك  ،يسككتفاد منككه فككي تحسككين النوعيككةو  ،يمتككاز بطككول سككاقه ،متحمككل للصككويع ومتوسككط المقاومككة لألصككداء
غلتككه عاليككة فككي الظككروف المواتيككة فككي منطقككة الشككرق األوسككط وشككمال و والمعجنككات،  لغككصككفات جيككدة لصككناعة البر 

 أفريويا. 

 الثانية في منطقة االستقرار  5أهم مواصفات الصنف شام .10جدول ال
 1-هكتار. طن 847.1 اإلنتاجية

 يوم  181 نضج تام  يوم  144  اإلسبال

 مقاوم  الرقاد  سم 56 طول النبات 

 كريمي ن السفا ول كريمي لون السنبلة 

 سم  8-6 طول السنبلة  هرمي  شكل السنبلة

 مقاوم  االنفراط غائب  زغب السنبلة 

 بيضاوي  شكل الحبوب  عنبري  لون الحبوب 

 هحبوبك متكازتصكنف مبككر بالنضكج، وهكو اعتمد في الزراعة المروية، وتميز أداءه في حكوض الفكرات، :  5بحوث

يتككأثر لكنككه و  ،متكاز بمقاومككة كبيككرة للرقكاد كمككا يوالنوعيكة، ين البككروتين سككحسككتفاد منككه فكي تيُ ، و لوريكةلالحجككم والب بكبكر
 بأمراض الصدأ ما يؤثر سلبًا على إنتاجيته.

 في الزراعة المروية  5بحوثت الصنف أهم مواصفا .11جدول ال
 1-هكتار. طن 7.314 اإلنتاجية

 يوم  167 نضج تام  يوم  124 اإلسبال

 ا  دمقاوم ج الرقاد  سم 75 طول النبات 

 أسود لون السفا  غامق كريمي لون السنبلة 

 سم  9-7 طول السنبلة  هرمي  شكل السنبلة

 مقاوم  االنفراط موجود بكثافة زغب السنبلة 

 نصف متطاول  شكل الحبوب  عنبري  الحبوب لون 
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ط وسكتموهكو صنف من القمح القاسي مقاوم للجفاف، اعتمد للزراعة البعلية في منطقكة االسكتقرار الثانيكة،   :3شام
لبكورون، حبوبكه لكنقص ا، وهكو متحمكل ات مختلفكةفي بيئ  عند زراعته  بدي ثباتية إنتاجية عاليةيُ   المقاومة لألصداء،

 .ُيستفاد منه في تحسين النوعية لذا جيدة نوعية وذات  متوسطة الحجم
 الثانية في منطقة االستقرار  3أهم مواصفات الصنف شام .12جدول ال

 1-را هكت. طن 1.946 اإلنتاجية

 يوم  164 نضج تام  يوم  126 اإلسبال

 مقاوم  الرقاد  61 طول النبات/سم 

 كريمي لون السفا  كريمي لون السنبلة 

 8-7 طول السنبلة سم  هرمي  السنبلةشكل 

 مقاوم  االنفراط غائب  زغب السنبلة 

 بيضاوي  شكل الحبوب  عنبري  لون الحبوب 

عليكة فكي منطقكة االسكتقرار األولكى، يمتكاز م للزراعكة البئكمقكاوم للجفكاف مال  صنف من القمكح القاسكي،  :65أكساد
تمتككاز حبوبككه بصككفات  الهككروب مككن الجفككاف ولفحككة الحككرارة،بالباكوريككة فككي اإلسككبال والنضككج التككام مككا يسككاعده فككي 

يتككأثر الصككنف بككدرجات الحككرارة المنخفضككة )الصككويع( التككي تككؤدي لعقككم فككي األزهككار ونقككص فككي و تصككنيعية جيككدة، 
 ينصح بتجنب زراعة الصنف في المناطق المعرضة للصويع.و سلبًا على اإلنتاج،  سنة، ما ينعكو كالحبوب المت

 في منطقة االستقرار األولى 65أكسادأهم مواصفات الصنف  .13جدول ال
اإلنتاجية في الزراعة البعلية في  

 االستقرار األولىمنطقة 
 1-هكتار. طن 3.165

 م وي 165مبكر  نضج تام  يوم  116 اإلسبال

 مقاوم  الرقاد  سم 89 طول النبات 

 كريمي لون السفا  كريمي لون السنبلة 

 سم  6-4 طول السنبلة   هرمي  شكل السنبلة

 مقاوم  االنفراط غائب  زغب السنبلة 

 نصف متطاول  شكل الحبوب  عنبري  لون الحبوب 

المروي  :1شام للزراعة  اعتمد  للرقاد،  مقاوم  اإلشطاء،  كثير  القاسي،  القمح  من  منطقة   ةصنف  في  والبعلية 
ذات صبغة صفراء   باإلنتاجية العالية والتأقلم الواسع في البيئات السورية المختلفة. حبوبه  ز االستقرار األولى، يمتا

 . لك قدرة إنتاجية عالية وثباتية عاليةتلورية، قوة الغلوتين فيه منخفضة إال أنه يملتمتاز بالب
الصن هذا  األ  فُيظهر  الصدأ  وقابلية لإلصابة صمقاومة لمرض  ل  فر،  المغطى،  التفحم  بتعويم بمرض  ينصح  ذا 

 لبورون. لنقص االبذار قبل الزراعة، وهو متحمل 
 في الزراعة المروية ومنطقة االستقرار األولى 1أهم مواصفات الصنف شام .14جدول ال

اإلنتاجية في 

 المناطق المروية

.  طن 4.849

 1-هكتار

اإلنتاجية في 

 المناطق البعلية

.  طن 3.105

 1-هكتار

 يوم  118 اإلسبال يوم  121 اإلسبال

 يوم  164 نضج تام  يوم  167 نضج تام 

 مقاوم  الرقاد  سم  90-88 طول النبات 

 أسود لون السفا  بني غامق لون السنبلة 

 سم  9-7 طول السنبلة   هرمي  شكل السنبلة

 مقاوم  االنفراط موجود زغب السنبلة 

 ضاوي يب شكل الحبوب  عنبري  لون الحبوب 
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 صنف محلي من القمح القاسي مقاوم للجفاف مالئم للزراعة البعلية في منطقة االستقرار الثانية، حبوبه  :حوراني

البرغكككل  ةعامرغكككوب فكككي صكككنويجعلكككه  مكككا يعطكككي جكككودة للمشكككتقات الغذائيكككة، ذات نوعيكككة ممتكككازة، ذهبيكككة مسكككتديرة
وتتميككز نباتاتككه  ،لبككورون لككنقص احبككوب، متحمككل للحسككاس لمككرض التقككرح الفيزيولككوجي وهككو  ،والمعكرونككة والفريكككة

بتحمككل الصككويع، ولكنككه صككنف قككديم ضككعيف الغلككة، وقككد يصككاب بككأمراض الصككدأ والتبقعككات الور يككة فككي المنككاطق 
 . بسبب طوله لرقاد هو حساس لعالية األمطار والمواسم المطيرة، و 

 
 

 ةينالثافي منطقة االستقرار  ورانيحأهم مواصفات الصنف  .15جدول ال
 1-هكتار. طن 1.71 اإلنتاجية 

 يوم  181 نضج تام  يوم  143 اإلسبال

 مقاوم  الرقاد  سم 68 طول النبات 

 كريمي لون السفا  كريمي لون السنبلة 

 سم  6-4 طول السنبلة   هرمي  شكل السنبلة

 مقاوم  االنفراط غائب  زغب السنبلة 

 بيضاوي -كروي الحبوب شكل  عنبري  لون الحبوب 
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 القمح الطري: أصناف ثانياا 
حلب،   :6دوما ادلب،  حماة،  حمص،  محافظات:  في  األولى  االستقرار  منطقة  في  البعلية  للزراعة  اعتمد 

تمي   برو والقامشلي،  وبمحتوى  الجفاف،  بمقاومة  وصدأ   يينتز  األصفر  الصدأ  لمرضي  مقاومة  أبدى  كما  جيد، 
 الورقة، وتحماًل لمرضي صدأ الساق والسبتوريا.  

 األولىفي منطقة االستقرار   6دوماأهم مواصفات الصنف  .16جدول ال
 1-هكتار. طن .24 اإلنتاجية 

 يوم 167 نضج تام  يوم 115 اإلسبال
 مقاوم الرقاد  سم 88 النبات  طول

 متوازي   -هرمي شكل السنبلة ي كريم ة للون السنب

 متحمل االنفراط

 بيضاوي  شكل الحبوب  عنبري  لون الحبوب 

حلب، الرقة، والحسكة، تميز بمقاومة الجفاف، ،  اعتمد للزراعة المروية في محافظات: دمشق، ادلب   :10بحوث
 لمرضي صدأ الساق والسبتوريا.  متحمل جيد،  يوبمحتوى بروتين 
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 مرويةمنطقة الالفي  10بحوثاصفات الصنف و أهم م .17جدول ال
 1-هكتار. طن 5.443 اإلنتاجية 

 يوم 171 نضج تام  يوم 116 اإلسبال
 مقاوم الرقاد  سم 91 النبات  طول

 مغزلي  شكل السنبلة كريمي  لون السنبلة 

 متحمل االنفراط

 بيضاوي  شكل الحبوب عنبري  لون الحبوب 

 تحمل للسبتوريا والتفحم. م بمقاومته للرقاد واالنفراط،  اعتمد للزراعة المروية، يتميز :8بحوث
 في الزراعة المروية  8بحوثأهم مواصفات الصنف  .18جدول ال

 1-هكتار. طن 7.388 اإلنتاجية 
 يوم 159 نضج تام  يوم 110 اإلسبال

 مقاوم الرقاد  سم 88 النبات  طول

 هرمي  شكل السنبلة ي كريم لون السنبلة 

 متحمل االنفراط

 بيضاوي  شكل الحبوب عنبري غامق  لحبوب الون 

حمكص، طرطكوس، ادلكب،  فكي محافظكات: درعكا، ىاعتمد للزراعة البعلية في منطقة االستقرار األول  :2جوالن
 بروتيني جيد. ى حلب، والحسكة، يتميز بكبر حجم الحبوب، ومحتو 

 في منطقة االستقرار األولى: 2جوالنأهم مواصفات الصنف  .19جدول ال
 1-هكتار. طن 576.4 ية جاإلنتا

 يوم 164 نضج تام  يوم 124 اإلسبال
 مقاوم الرقاد  سم 82 النبات  طول

 متوازي  شكل السنبلة ي كريم لون السنبلة 

 متحمل االنفراط

 بيضاوي  شكل الحبوب عنبري  لون الحبوب 

محافظات   :4دوما في  الثانية  االستقرار  منطقة  في  البعلية  للزراعة  تميز و   لرقةا،  حلب ،  حماة:  اعتمد  الحسكة، 
 لمرضي صدأ الساق والسبتوريا.  تحمل جيد، م يبمقاومة الجفاف، وبمحتوى بروتين 

 

 
 
 

 الثانية في منطقة االستقرار   4دوماأهم مواصفات الصنف  .20جدول ال
 1-هكتار. طن 2.375 اإلنتاجية 

 يوم 163 نضج تام  يوم 119 اإلسبال
 مقاوم الرقاد  سم 69 النبات  طول

 هرمي متوازي  شكل السنبلة ي كريم سنبلة للون ا
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 متحمل االنفراط

 بيضاوي  شكل الحبوب عنبري كاشف لون الحبوب 

 الكزور، والحسككة، يتميكزاعتمد للزراعة في المناطق المروية في محافظات: حماة، حلب، الرقكة، ديكر   :10شام
 ية جيدة.التصنيع هصفاتب

 عة المروية افي الزر  10أهم مواصفات الصنف شام .21جدول ال
 1-هكتار. طن 8.000  اإلنتاجية 

 يوم 159 نضج تام  يوم 111 اإلسبال
 مقاوم الرقاد  سم 87 النبات  طول

 هرمي  شكل السنبلة ي كريم لون السنبلة 

 متحمل االنفراط

 بيضاوي متطاول  شكل الحبوب عنبري  الحبوب لون 

الحسككة. و   الرقكة،  حلكب ،  ادلكب ،  درعكا:  فكي محافظكات   اعتمكد للزراعكة البعليكة فكي منطقكة االسكتقرار الثانيكة  :2دوما
 وكبر حجم الحبوب. ية جيدةصنيعصفات تويمتاز ب يتميز بمقاومة الجفاف، والباكورية والطول،

 الثانية في منطقة االستقرار   2دوماأهم مواصفات الصنف  .22جدول ال
 1-هكتار. طن 2.257 اإلنتاجية 

 يوم 159 نضج تام  يوم 119 اإلسبال
 مقاوم الرقاد  سم 67 النبات  طول

 متوازي   -هرمي شكل السنبلة ي كريم لون السنبلة 

 متحمل االنفراط

 بيضاوي  شكل الحبوب عنبري  لون الحبوب 

االنفككراط والرقككاد، وتتمتككع حبوبككه ة بمقاومكك، و ه العككالينتاجككاعتمككد للزراعككة فككي المنككاطق المرويككة، يتميككز ب  :8ش  ام
 بصفات تصنيعية جيدة.

 

 

 

 

 

 
 

 في الزراعة المروية  8شامأهم مواصفات الصنف  .23ول دجال
 1-هكتار. طن 9.058 اإلنتاجية 

 يوم 160 نضج تام  يوم 118 اإلسبال
 مقاوم الرقاد  سم 86 النبات  طول

 هرمي  شكل السنبلة ي كريم لون السنبلة 

 متحمل االنفراط

 بيضاوي  شكل الحبوب عنبري غامق  لون الحبوب 
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 ، يتميز بالباكورية، واإلنتاجية العالية.األولى االستقرارالمروية والبعلية في منطقة  اعتمد للزراعة :6بحوث
 في الزراعة المروية ومنطقة االستقرار األولى 6بحوثأهم مواصفات الصنف . 24جدول 

اإلنتاجية في  
 مروية الزراعة ال

. طن 7.778
 1-هكتار

اإلنتاجية في  
  ستقرارمنطقة اال

 ولىاأل 

. طن 3.786
 1-رهكتا

 يوم 143مبكر  اإلسبال يوم 126  اإلسبال

 يوم 185 نضج تام  يوم 176 نضج تام 

 مقاوم الرقاد  سم 99-90 النبات  طول

 متوازي  شكل السنبلة ي كريم لون السنبلة 

 متحمل االنفراط

 بيضاوي  شكل الحبوب عنبري  لون الحبوب 

منطقتي    :6شام في  البعلية  للزراعة  األولىاعتمد  إو   االستقرار  بغزارة  يتميز  و هنتاجالثانية.  في قلمه  تأ،  الواسع 
 صنع الفريكة.  د حبوبه بنوعية جيدة، وبثبات لونها األخضر عنالبيئات الجافة، تتميز 

 والثانية  االستقرار األولىتي في منطق 6أهم مواصفات الصنف شام .25جدول ال
اإلنتاجية في  

ستقرار  منطقة اال
 ولىاأل 

. طن 4.357
 1-هكتار

جية في  ااإلنت
ستقرار  منطقة اال

 ثانية ال

. طن 2.525
 1-هكتار

 144متوسط  اإلسبال يوم 135 اإلسبال
 يوم

 183 نضج تام  179 نضج تام 

 مقاوم الرقاد  سم 85-65 النبات  طول

 متوازي  شكل السنبلة ي كريم لون السنبلة 

 متحمل االنفراط

 بيضاوي  شكل الحبوب عنبري  لون الحبوب 

ه تحكت الظكروف يتكاألولكى، يتميكز بثباتيكة إنتاج  االسكتقرارعكة المرويكة والبعليكة فكي منطقكة  ا اعتمكد للزر   :4حوثب
 المحلية السائدة، كما يمتاز بتحمله للبرودة )الصويع(، والباكورية في النضج.

 في الزراعة المروية ومنطقة االستقرار األولى 4بحوثأهم مواصفات الصنف  .26جدول ال

اإلنتاجية في  
 روية مالزراعة ال

-هكتار. طن 7.263

1 

اإلنتاجية في منطقة 
 األولى  ستقراراال

. طن 3.613
 1-هكتار

 148مبكر  اإلسبال يوم 130 اإلسبال
 يوم

 195 نضج تام  178 نضج تام 

 مقاوم الرقاد  سم  100-82 النبات  طول
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 متوازي  شكل السنبلة ي كريم السنبلة لون 

 متحمل االنفراط

 بيضاوي  بو شكل الحب عنبري  لون الحبوب 

 لرقاد.ته ل، يتميز بغلته العالية، ومقاوماالستقرار األولىاعتمد للزراعة المروية والبعلية في منطقة  :4شام
 في الزراعة المروية ومنطقة االستقرار األولى 4أهم مواصفات الصنف شام .27جدول ال

اإلنتاجية في  
 مروية الزراعة ال

. طن 6.888
 1-هكتار

اإلنتاجية في  
ستقرار  الامنطقة 
 ولىاأل 

. طن 3.416
 1-هكتار

 136متوسط  اإلسبال يوم 121 اإلسبال
 يوم

 180 نضج تام  162 نضج تام 
 مقاوم الرقاد  سم 90-86 النبات  طول

 متوازي  شكل السنبلة ي كريم السنبلة لون 

 متحمل االنفراط

 بيضاوي  شكل الحبوب عنبري كاشف لون الحبوب 
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 العوامل التي يجب مراعاتها في اختيار أصناف القمح:
، ويحككدد اختيككار النككوع تبعككًا للظككروف المناخيككة والطككري  القاسككي هبنوعيكك سككوريةيككزرع القمككح فككي  القم  ح:  ن  و  1

 ديدة التي تعمل على فرط السنابل عند الحصاد. شالسائدة في المنطقة، وأهمها الرياح ال

 تقسم األصناف تبعًا للمناطق البيئية المالئمة إلى:   مناطق الزراعة:  2
ملكككم، مثالهكككا  350  -250وهكككي أصكككناف منطقكككة االسكككتقرار الثانيكككة أمطارهكككا  أص   ناف مقاوم   ة للجف   اف: •

 .4ودوما 2ودوما 3شامو  5األصناف شام

ملم،  350: وهي أصناف منطقة االستقرار األولى وأمطارها أكثر من فافجأصناف متوسطة المقاومة لل •
 .2وجوالن 11وبحوث  7مثالها األصناف بحوث 

 .8وبحوث  9وبحوث  7ف شاماصنمثالها األ أصناف الزراعة المروية: •

 ، يصلحان للزراعة المرويكة والبعليكة4وشام  1: مثالها الصنفان شامالبيئية  متباينة في احتياجاتهاأصناف   •
 في منطقة االستقرار األولى.
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ض المككزارع عككر  يُ د قككأي سككوء اختيككار  ن  إلككذلك يمكككن للمككزارع اختيككار الصككنف تبعككًا للبيئككة التككي سككيتم زراعتككه فيهككا، و 
 ي اإلنتاجية ومشاكل غير متوقعة.لتدن  

 وقد حددت قرارات لجنة اعتماد األصناف المناطق المناسبة لزراعة األصناف. 

  :وعمليات الخدمة ة الزراعيةر مكان القمح في الدو 
 المروية:  المناطق  1

محاصكككيل  /قطكككن )وهكككي مكككن أفضكككل الكككدورات المتبعكككة، أو قمح(/بقوليكككات /)قطنزراعيكككة ثالثيكككة  دورة ل إتبكككاعفضككك  يُ  
إلكى أواخكر تشكرين الثكاني، أمكا فكي المنكاطق التكي  المناطق التي يتأخر فيهكا قطكاف القطكنفي  وذلك  قمح(    /صيفية

طن مبكرًا في تشرين أول، ويتوفر الوقت الكافي لتحضير التربة للزراعة فيمكن إتباع الدورة الزراعية قيقطف فيها ال
ويجكككود القمكككح بعكككد قمكككح (،  وندر خريفي/محصكككول كثيفكككي/شكككويمككككن إتبكككاع دورة ثنائيكككة ) الثنائيكككة )قطكككن/ قمكككح(،

 محصول البطاطا والشوندر السكري.
 

   المناطق البعلية:2
 . (محصول صيفي -قمح )، أو (بقوليات  –حقم) ثنائيةال دورةالستخدم يفضل ا األولى:ار ر منطقة االستق -آ

(، ويمككن إتبكاع أو محصكول صكيفي بقوليكات  -قمكح)ثنائيكة الدورة الك يفضل استخدام الثانية:منطقة االستقرار    -ب
 .بور( -محصول صيفي -الدورة الثالثية )قمح

 
 
 

     تحضير األرض:3
اضي الخصبة وجيدة الصرف والعميقة، ويكون النجاح محدودًا في األراضي الرملية والسكطحية ر يجود القمح في األ

 لرطوبة التربة أثرها في تحسين إنتاجية المحصول.وسيئة الصرف، أي أن ة والمحجر 
ها، بتستخدم المحاريث الحفارة في توفير الطاقة والوقت وتحافظ على توضع وبناء الطبقة السطحية للتربة وتمنع قل

 بشككل عككام ال يحتككاج القمككح إلجككراء فالحكة عميقككة إال عنككد زراعتككه بعككد محاصكيل مثككل القطككن والبطاطككا والخضككارو 

 عميقة الجذور.  
 المروية:   المناطقا  
سكككم، ثكككم إجكككراء فالحكككة ثانيكككة  30-25ينصكككح بكككالتخلص مكككن بقايكككا المحصكككول السكككابق وذلكككك بككك جراء فالحكككة عميقكككة  

م التربكة وتسكوى للزراعكة ل زراعة األرض مباشرة بعد إضكافة األسكمدة الالزمكة، ثكم تكنع  بسم ق 20-15متوسطة العمق 
 بالتطويف. اآللية، وتنصب شبكات الري بالرذاذ أو تقسم األرض إلى مساكب للري 

   المناطق البعلية: ب
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فالحككة  ى ر جككتثككم  للككتخلص مككن بقايككا المحصكول السككابق،سككم   20-15فالحككة صككيفية متوسككطة العمكق فلكح األرض تُ  
سككم وذلككك قبككل زراعككة األرض مباشككرة بعككد إضككافة األسككمدة الالزمككة، ثككم تككنعم التربككة   20-15ثانيككة متوسككطة العمككق 
 وتسوى للزراعة اآللية.

 التسميد:   4
كبيرة  لتسميد ل  المحاصيل  أهمية  غلة  زيادة  السمادية   ،في  العناصر  من  مكوناتها  لمعرفة  التربة  بتحليل  وينصح 

لز اآل  ةاألساسي  تبعًا  األسمدة  كميات  وإضافة  والبوتاسية  والفسفورية  التربةوتية  محتوى  األمثل   تحليل  الوقت  في 
 لإلضافة .

الف  ياآلزوت ينصح في الزراعة المروية ب ضافة السماد    مع الفالحة األخيرة،  واحدةدفعة  سفوري  و يضاف السماد 
الشطاء والثالثة عند بداية اإلسبال، أما في الزراعة اعلى ثالثة دفعات متساوية، األولى مع الزراعة والثانية عند  

األولى   متساويتين  دفعتين  على  اآلزوتية  األسمدة  فتضاف  والثانيالبعلية  الزراعة  أن   اإلشطاء  عند ة  مع  ويمكن 
  االستطالة، وعند هطول أمطار كافية إلذابة السماد، وتكون الكميات المضافة حسب الجدول   تستمر حتى في فترة

(28 .) 
 . كميات السماد )كغ/هكتار( الواجب إضافتها لمحصول القمح 28الجدول 

 ة يالمنطقة البيئ

 )كغ/هكتار( سماد   هكتار( /كغ ) ةوحدات صافي

N P2O5 K2O  46يوريا % 

نترات  

امونيوم  

30 % 

سوبر   

فسفور   

46 % 

سلفات  

 البوتاس 

50 % 

 180 130 480 312 90 60 144 المروي

 70 82 320 208 35 38 96 منطقة االستقرار األولى  

 70 72 240 156 35 33 72 منطقة االستقرار الثانية 

 144المككروي إلككى  حويحتككاج هكتككار القمكك %46تحويككل الوحككدات صككافية إلككى سككماد: لككو فرضككنا أن السككماد هككو يوريككا  -
 هكتار./كغ 46/100X  144 =312وحده نوية، فتحسب الكمية الالزمة حسب المعادلة: 

 النبات اليوريا مع الزراعة، ونترات األمونيوم في األطوار المتقدمة لنمو  ينصح ب ضافة سماد  -

)االشككطاء واالسككتطالة(، لكككون سككماد اليوريككا بطككيء التحلككل و نتككرات األمونيككوم سككريع التحلككل ويسككتفيد منككه النبككات 
 سريعًا.

 ينصح باستخدام سماد البوتاس، وذلك بعد إجراء تحليل للتربة وبيان الكمية الالزمة. -

بعليكة الجافكة عنكد ضكعف الهطكول لمكا تسكببه ينصح بعدم إضافة الدفعة الثانية مكن السكماد اآلزوتكي فكي المنكاطق ال -
 من ضرر للمحصول. 

 الموصى بها بناءا على نتائج تحليل التربة المخبري )وحدة صافية/هكتار( معدالت التسميد  .29 جدولال
نتاج التحليل المخبري 

P.P.M 
 )معدني( كتاره /N وحدات صافية - االحتياج من اآلزوت 

 20أكثر من  19-15.1 15-9.1 9-5.1 5أقل من 
 80 120 138 150 160 قمح مروي 

 40 50 92 100 110 قمح بعل استقرار أولى 

 - 40 69 75 80 استقرار ثانية بعلقمح 

نتاج التحليل المخبري 
P.P.M 

 كتاره /5O2P وحدات صافية -االحتياج من الفوسفور
 12أكثر من  12-9.1 9-7.1 7-5.1 5-3.1 3أقل من 

 - 30 60 90 100 120 مروي قمح 
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 - 15 30 45 55 65 استقرار أولى  بعلقمح 

 - 15 25 40 50 60 استقرار ثانية بعلقمح 

نتاج التحليل المخبري 
P.P.M 

 كتاره /O2K وحدات صافية -االحتياج من البوتاس
أقل من 

60 
61- 

120 
121-
160 

161-
240 

241-
350 

351-
360 

361-
421 

أكثر من 
421 

 - 40 60 80 100 120 140 160 مروي قمح 

 - - 20 30 40 60 80 100 استقرار أولى وثانية  بعل قمح

 االحتياج المائي للقمح: -5  
 يتختلككف االحتياجككات المائيككة لمحصككول القمككح بككاختالف كميككة الهطككول المطككري ودرجككة الحككرارة ومرحلككة النمككو، ففكك

المراحككل األخككرى ويكككون االحتيككاج األكبككر فككي مرحلككة اإلزهككار مرحلككة اإلنبككات تكككون االحتياجككات المائيككة أقككل مككن 
 وتكوين الحبوب، وكذلك تكون االحتياجات أكبر عند ارتفاع درجات الحرارة وضعف الهطوالت المطرية.

 حسب برنامج ري المحصول.  عوز  ( تُ 3م 4500-4200) وبشكل عام يحتاج الهكتار الواحد من القمح بين
فككي منككاطق االسككتقرار الثالثككة والرابعككة والخامسككة وتبلككغ عككدد الريككات فككي منطقككة االسككتقرار ق يطبكك   ال  ري الكام  ل: -آ

ريكات، والبكد مكن إعطكاء  7ريات، ومنطقة االستقرار الخامسكة  7-6ريات، ومنطقة االستقرار الرابعة   5-4الثالثة بين  
 يومًا من الزراعة. 20تتجاوز  ةاألمطار لمد  رية إنبات في حال انحباس

ريكة، باسكتثناء ريكة  3-2ق في منطقتي االستقرار األولى والثانية: ويتراوح عكدد الريكات مكن يطب    الري التكميلي:  -ب
 اإلنبات، على النحو التالي: 

  700-500طي بين سيومًا من الزراعة، بمعدل و   20في حال انحباس األمطار مدة تتجاوز ىعط: تُ رية اإلنبات  -
 . اركتهك/3م
 . كتارهك/ 3م 900-800ريتان في طور اإلشطاء: بمعدل وسطي بين   -
 .كتارهك/3م  1000 -900رية واحد في طور اإلسبال أو اإلزهار: بمعدل وسطي بين  -

 (.30)ويمكن اعتماد عدد الريات وكميات السقاية في المحافظات حسب الجدول 
 لمحصول القمح في المحافظات  . عدد الريات المقدم 30الجدول 

 مالحظات  عدد الريات* المحافظة  تسلسل
 حسب مناطق االستقرار 6-2 دمشق -الحسكة 1
 حسب االحتياج 6 دير الزور 2
 االحتياجحسب  6-5 الرقة 3
 حسب االحتياج تكميلي  (2-1) إدلب  -حماة/الغاب-حمص 4
 حسب مناطق االستقرار تكميلي  (3-2) حلب  5

 حسب مناطق االستقرار تكميلي  (4-2) درعا  6

 كتار هك/3م  750الرية الواحدة تعادل حوالي  •
   موعد الزراعة:  6
، ويجب التقيد بهذا الموعد خوفًا من الصويع في حال 15/12 - 15/11الفترة بين أفضل موعد لزراعة القمح هو  ن  إ

 .  ةالزراعة المبكرة عن هذا الموعد، ومن انخفاض الغلة عند تأخر الزراع
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   معدل البذار:  7
األخذ    لتقدير  يجب  البذار  التالية:بمعدل  )استقرار   المالحظات  بعلية  أم  البيئية مروية  المنطقة  الحبوب،  حجم 

 أولى أو ثانية(، موعد الزراعة، طريقة الزراعة آليًا أم يدويًا، جودة البذار، المحصول السابق.    
 (. 31)سب الجدول حلقد حددت وزارة الزراعة معدل بذار القمح 

 القمح. )كغ/ه ( . معدل بذار31الجدول 

 القمح المروي 
 القمح البعل

 في منطقة االستقرار الثانية في منطقة االستقرار األولى
250 200 150 

أن   حين  المروي   في  للقمح  بذار  معدل  تستخدم  البحثية  الجهات  الطري   كافة   140و،  1-ه.كغ  120  والبعل 
 . 2م/بذرة  300 -275القاسي وهي تعادل  وي والبعلر الم للقمح هكتار/كغ
 : هالبذار وتعقيم    غربلة 8

من   المعقم  المغربل  البذار  بشراء  البذارينصح  كثار  إل العامة  بذار المؤسسة  ب كثار  المكلفة  المؤسسة  وهي   ،
ينصح   كما  وبيعها،  الفطرية األصناف  بالمبيدات  والمعقم  المغربل  البذار  األصناف نللحفاظ على    باستخدام  قاوة 

 والوقاية من أمراض التفحم والسبتوريا ....
    مكافحة األعشاب الضارة:9
الغذاء والضوء سببًا هامًا في نقص  و  من الماء  على احتياجاتهومنافستها له    عشاب الضارة للقمحتعتبر مزاحمة األ  

 ي:ليجب مراعاة التاوللحد من انتشار األعشاب الضارة في حقول القمح ، اإلنتاج
 زراعة بذار نظيف خالي من بذور األعشاب. -1

 األعشاب المنتشرة في الحقل.معرفة أهم  -2

 .لمكافحة األعشاب اختيار المبيد العشبي المناسب -3

 األجهزة المناسبة.باستخدام تنفيذ المكافحة في الوقت المناسب و  -4

لى مجموعتين، لكل منها مبيكداتها إهناك أنواع كثيرة من األعشاب الضارة المنتشرة في حقول القمح يمكن تقسيمها 
 المتخصصة :

الشكوك، الباذنجكان البكري، )الخكردل البكري، الفجيلكة، ككيس الراعكي، شكقائق النعمكان،   عريضة األوراق:أعشاب   -1
 .الدبيقة...(  فول العرب،

 ....( ، الفاالريس)الشوفان، القبيعان، الزوان، الشويرة: أعشاب رفيعة األوراق -2

  طرق المكافحة:
 .، أو رعي أطراف الحقولاأليدي العاملةتوفر وعند  في الحقول الصغيرة يب اليدوي شالتع -1
 ةالككدور   -ضككمن الحككدود المقبولككة زيككادة معككدل البككذار -مثككل حراثككة األرض قبككل الزراعككة: اسككتخدام طككرق زراعيككة -2

 زراعية.ال
لوحككدات اإلرشككادية، ااب المتخصصككة فككي الحقككول الواسككعة بعككد استشككارة المختصككين فككي عشككمبيككدات األاسككتخدام  -3

 وقراءة التعليمات الموجودة على العبوة قبل استخدامها. 
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   الحصاد:10
يتم حصاد القمح عند وصوله إلى مرحلة النضج التام، وال  

بد من تهيئكة مسكتلزمات الحصكاد مسكبقًا مكن أكيكاس وخيكوط 
عات المناسككككبة كككككذلك التأكككككد مككككن جاهزيككككة وتككككأمين المسككككتود 

التككأخر فككي الحصككاد تجنبككًا النفككراط  الحصككادة. ويراعككى عككدم
ونظكرًا  الحبوب وإمكانيكة تعكرض المحصكول لخطكر الحريكق.

ل ألهميككككة التككككبن والقككككش فككككي تغذيككككة الحيوانككككات مككككن المفضكككك  
جمعها واالمتناع عكن حرقهكا لمكا يسكببه الحريكق مكن أضكرار 

فقادهكككا لخصكككوبتها، وانتقكككال الحريكككق علكككى مكونكككات التربكككة وإ
 ارتفاع أسعار التبن واألعالف عمومًا.  افة للخسارة االقتصادية الكبيرة خاصة في ظل  ضإلى الحقول المجاورة، إ

 

 
 

 البرنامج الزمني للعمليات الزراعية لمحصول القمح 
 العمليات الزراعية الشهر

 األرض.ـ إجراء فالحة مع تنعيم وتسوية  أيلول

 .ـ استكمال عمليات فالحة وتنعيم وتسوية األرض تشرين األول 

 ـ إضافة السماد الفوسفوري.  

 الموعد األمثل لزراعة القمح، وإضافة الدفعة األولى من السماد اآلزوتي. 15/11ـ  تشرين الثاني  

 رية األولى للقمح المروي.  الـ إعطاء 

 ر الحقل. أعمليات مكافحة ف  ءـ بد

 ى من السماد اآلزوتي.ل، وإضافة الدفعة األو15/12ـ استكمال عملية الزراعة لغاية  كانون األول 

 رية األولى للقمح المروي. الـ استكمال إعطاء 

 ر الحقل. أ ـ استكمال عمليات مكافحة ف 

 ـ إعطاء رية خفيفة بعد الزراعة حسب االحتياج. كانون الثاني

   .ضارةـ مكافحة األعشاب ال

   .ع(رزوتي )في طور إشطاء القمح/التفـ إضافة الدفعة الثانية من السماد اآل شباط

 . )إلى نهاية طور إشطاء القمح/ التفرع( ـ استكمال مكافحة األعشاب الضارة

 . )عند طرد السنابل( للقمح المروي زوتيـ إضافة الدفعة الثالثة من السماد اآل آذار

 الري.  متابعةـ 

 استكمال عمليات مكافحة األعشاب.ـ 
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 .ـ االستمرار في ري القمح نيسان

 .القمح لوحقاألصداء في حال ظهورها في  ةاض وخاصرماألمكافحة ـ 

   .بداية اصفرار األوراق )النضج الفسيولوجي( حتىـ االستمرار في ري القمح  أيار

   .ـ مكافحة حشرة السونة

 ـ تهيئة مستلزمات الحصاد. 

 ـ الحصاد.  حزيران 

 ـ إجراء فالحة عميقة واحدة.  تموز 

 . ل الفالحة في الزراعات المتأخرةاـ استكم آب

  
 
 
 


