
 جم العصٌل علَ اليصن الفشدّة ًفق الخطٌات الحالْة:طزيقت التزبيت:  -

اعحنباط عالالت مشباا  مان السٌعاا بساذ عاحة  شْاال مان الحشبْاة الزاجْاة ما  الحش ْاض  -

الرمااااس المش،اااٌوت  ًاسجفااااز لغااابة ا صىااااس  علاااَ مسااااّْش االلحخااااو ل اااس  ًلاااٌ 

 المؤلرة%.

جيصْن جغ  عاالالت بناااا الحيصاْن النصاا جباادلِ لحغا  عاالالت مشباا  راجْاا  مان  -

 ىصْنا .  36قشز السٌعا ًالحٌص  ل

 .دساعة الغلٌ ْة الٌساذْة للغالالت المخحبش ت ًجعذّذ اليصن الفشدّة المب ش   -

 الذساعة فِ مٌقسْن: : لفزتقع تىفيذ الذراستامو

: معطاااة بعاااٌخ الطْباااة الحابساااة لليْباااة الساماااة للبعاااٌخ السلمْاااة الموقعععع ا    

 م( من شية الصناٌو الرشباِ ًعلاَ  35الضساعْة الحِ جبسذ عن مذّنة دم ق ظٌالِ)

ا عن عطط البعش ًالمحمْض  بمناغ باسد شحاء  ً ظااس صاْفا . جمحااص جشباة  600اسجفاز 

 1.035( ًفقْاااش  بالمااااد  الس اااٌّة ) PH = 7.89المٌقااا  بالياااا سملْاااة قاعذّاااة)

ملِ ماٌط( رات معحاٌٍ مشجفا  مان  شبٌلاات  2.14غ جشبة(ت قلْلة الملٌظة)100غ/

 س ًالبٌجاط. غ جشّة(ت ًشْذ من عنصشُ الفٌعف100ٌغ/ 40.44السالغٌْا )

مش ض بعٌخ ظمص الحاب  لليْبة السامة للبعٌخ السلْة الضساعْةت الموقع الثاوي: 

 .رات معحٌٍ شْذ من عنصش العذّذ ًجمحاص جشبة المٌق  باليا طْنْة ظمشاء ذقْلة

 مواسم العمل:  

جم فِ المٌعم ا ًل صساعة الغالالت ا بٌّة الحغا ت بٌاقا   :7002الموسم ا     -

ت لسا  عااللة  بٌّاة جعاث  لفااي شابسْة لحيصْنياات ًفاق لاااا الحيصاْن لصاا لبا 15

 الحبادلِت ًالعصٌل علَ بزًس الصْ  ا ًل.

مٌقاا  الطْبااةت  اامن النصااا الحبادلْااة فااِ  اليصااْنجقْااْم  :7002الموسععم الثععاوي  -

لباجاات مان  10جصشبة بحصمْم القطاعاات الس اٌاةْة الساملاةت برالذاة مساشسات بٌاقا  

عاام( بااْن  80عاام( بااْن  طااٌط الااشُ بااالحنقْ  ً ) 140ىصااْن فااشدُ بفاصاا  ) اا  

ٌاسىااا الفْنٌلٌشْااة ًصاافات ذماسىااا ًدسعااث صاافات اليصاان الفشدّااة  ط النباجااات

 . ال سلْة ًالحاشْحيا ً لصث الذساعة لحعذّذ بسض اليصن الصْذ 

     نْسًعاان المذْْم اليصْنااْااقمحابسااة ج (:7000+7002الموسععميه الثالععج  الزابععع     -

 (AI  ًEJ)  فااِ مٌقاا  ظمااص  اامن جصشبااة بحصاامْم القطاعااات الس ااٌاةْة الساملااة



عاام( بااْن  140( لباجااات ماان  اا  ىصااْن فااشدُ بفاصاا  )10باسبسااة مسااشسات بٌاقاا  )

 عم( بْن النباجات. 80 طٌط الشُ بالحنقْ  ً )

لفز فِ مٌقسِ الضساعة فِ السشً  الشبْسْة بشلاامس مسافعاة  المسح المزضي :.   

ًقاةِ ًعالشاِ  ىام ا ماشال الفطشّاة ًالفْشًعاْة ت فقاذ  شااست الذساعاة العقلْاة 

  ت%(  25 – 6 ُ مااا ّسااادل )  2إلااَ جااذلِ لغاابة االصااابة بالبْااال الااذقْق  للذسشااة 

لغاابة ريااٌس  ًالاازُ ريااش فااِ مشاظاا  لمااٌ النبااات ا  ْااش ت  مااا الخف ااث  ّ ااا  

 عشال ا مشال الفْشًعْة المخحلفة ب س  ًا ط لحْصة الحعسم باالمصحم  الع اشُ 

 .)المن ب س  سةْغِ( المغؤًل ب س  سةْغِ عن لق  اإلصابة الفْشًعِ

 

 :اليصْن مغحنب   من عالالت   بٌّة مشبا  فِ اليْبة السامة  مصذر الهجيه

 .للبعٌخ السلمْة الضساعْة

 :طشّقة الحيصْن لصا الحبادلِ طزيقت تهجيه اآلباء. 

 :ٌّما  من  28.9ٌّما  من صساعة البزًست ً  42ىصْن لصا مبسشت  الباكوريت

 .الح حْ  ظحَ ريٌس الضىش  المؤلرة ا ًلَ

 : ذماسه إشاصْو محناعقةت لٌليا    ش مسحذل شزاوت  صفاث الثمار الشكليت

ً ظامليا طٌّ  لغبْا  ّغي  القطافت   2.94عمت ًدلْ  شسليا    11.31طٌليا 

  .،شاا 105.90ًمحٌع  ًص  الرمش  

 جمحاص الرماس بمعحٌاىا من الماد  الصافة ًا مالض المسذلْة. :خصائص الثمار 

 :ّصٌد اليصْن فِ السشً  الشبْسْة   العز ة الزراعيت  المىاطق المالئمت

 الشةْغة فِ معافاة سّا دم ق ًظمص.

  :غ /دًلم  2550اليصْن رً الحاشْة شْذ   االوتاجيت  

 :اليصْن مغحنب   من عالالت   بٌّة مشبا  فِ اليْبة السامة  مصذر الهجيه

 .للبعٌخ السلمْة الضساعْة

  طشّقة الحيصْن لصا الحبادلِ اآلباء:طزيقت تهجيه. 

 :28.9ٌّما  من صساعة البزًست ً  45ىصْن لصا مبسشت  الباكوريت        

 .ٌّما  من الح حْ  ظحَ ريٌس الضىش  المؤلرة ا ًلَ



 : ذماسه إشاصْو محناعقةت لٌليا    ش فاجط مش،ٌو ت  صفاث الثمار الشكليت

ً ظام  الرمش  محٌع  الطٌل مغحذي   2.72عمت ًدلْ  شسليا  11.07طٌليا  

 .غ  100.88ّغي  القطافت ًمحٌع  ًص  الرمش  مما 

 : جحمْض الرماس بمعحٌاىا الصْذ  من الماد  الصافة ًا مالض  خصائص الثمار

 المسذلْة.

  ّصٌد اليصْن فِ السشً  الشبْسْة الشةْغة  المالئمت: المىاطق العز ة الزراعيت 

 فِ معافاة سّا دم ق ًظمص.

 :غ /دًلم   2896اليصْن رً الحاشْة شْذ    االوتاجيت .  

  

  
 

 



 

جم الحٌص  إلَ مصمٌعة من الغالالت المطفش  ً المب ش   طزيقت التزبيت: 

 بٌاعطة االلحخاو الفشدُ المحسشس ًفق المشاظ  الحالْة: 

جم جطفْش البزًس الصافة )لس ْشجِ الصنا العمصِ ً  لٌساد(  المزحلت ا  لى: -

 (  ْلٌ ساد.10-7.5-5باعحخذاا  شسة ،اما بالصشعات ) 

االلحخاو فِ ا شْال االلسضالْة ) جطبْق االلحخاو الفشدُ  المزحلت الثاويت: -

باالعحماد لحش ْض علَ الطفشات االقحصادّة  با  M6ظحَ  M2المحسشس اعحباسا  من 

َ مساّْش االلحخاو الحالْة )با ٌسّة االصىاست عذد القشً  الخ شاءت طٌل القش  عل

 ًعذد بزًسه(.

جقْْم الغالالت المب ش  من ظْد الصفات اإللحاشْة ًبسض  المزحلت الثالثت: -

  صاةصيا النٌعْة مقاسلة   بٌشٌد شاىذ مسحمذ. 

ٌد شاىذ مسحمذ ًمن ذم ظقٌل ا حباسّو لمذ  ذالخ عنٌاتت  بٌش :المزحلت الزابعت -

 مشظلة اإل راس. 

 مواقع التىفيذ  مواسم العمل: 

-1997/1998- 1996/1997صسعث للمٌاعم   تجارب مقاروت الغلت: -

  -المحباّنة فِ رشًفيا البْبْة–فِ مشا ض البعٌخ السلمْة الضساعْة   1998/1999

 الحالْة:

   :الزراعت المز يت 

الحشبة رات قٌاا لٌمِ سملِ  فْفة الملٌظة , قاعذّة  مزكز بحوث ديز الز ر:

محٌعطة , فقْش  بالمٌاد الس ٌّة , محٌعطة بالسالغٌْا ًالبٌجاعٌْا , فقْش بالصبظ 

 ًالفٌعفٌس.

عم  100الحشبة عمْقة ّضّذ عمقيا عن  مزكز بحوث ريف دمشق  محطت الطيبت(:

إلَ بنِ  قٌاميا طْنِ إلَ مح سلة علَ  سا ِ جاللْةت ًىِ  جشبة لٌليا بنِ فاجط 

لٌمِ طْنِ , رات معحٌٍ محٌع  إلَ عالِ شذاُ من  شبٌلات السالغٌْا ). جقشّش 

اليْبة السامة للبعٌخ السلمْة الضساعْة /مذّشّة ا سا ِ  – 1991جصنْا الحشو 

 .عابقا (



 :الزراعت المطزيت 

قْش  الماد  الس ٌّة الحشبة طْنْة لٌمْة  فْفة الملٌظة, قاعذّة محٌعطة, ف القامشلي:

 , رات معحٌٍ عال من  شبٌلات السالغٌْا .

قٌاميا لاعم شذاُ  بش الِالحشبة عمْقة رات من ا  بحوث درعا   محطت جليه(: مزكز

 الْة الملٌظة, قاعذّة بغْطة, محٌعطة الماد  الس ٌّة, رات معحٌٍ محٌع  من 

 شبٌلات السالغٌْا , محٌعطة بالفٌعفٌس, ،نْة بالبٌجاط. ). جقشّش جصنْا الحشو 

 .( اليْبة السامة للبعٌخ السلمْة الضساعْة /مذّشّة ا سا ِ عابقا   – 1991

لباصالء العمصِ ًا لٌساد المنح ش  فِ الضساعة : ع ْشجِ امصذر الساللت 

 المعلْة

: جم اعحخذاا طشّقة الحطفْش باشسة ،اما علَ الماد  ا ًلْةت ًمن طزيقت التزبيت 

للحٌص  للغاللة المب ش    M6 ظحَ الصْ    M2 ذم إششاء االلحخاو من الصْ 

MUTANT-2    . 

ظحَ  ًز ا صىاس ًالن س : اجصفث الغاللة بالخفال عذد ا ّاا الباكوريت 

 ا   ش ًالحاا

 9.5اجصفث القشً  ب سليا ًطٌليا الصْذ )  صفاث القز ن الشكليت  مز يت(: 

 % 45/ القش ت ً بنغبة جصافِ 8عم(ت ً عذد البزًس 

: جمْضت البزًس الر ة بمعحٌاىا من الماد  الصافة% خصائص البذ ر الىوعيت 

( ت ًالخفال لغبة الن اء% 4.76(ت ًاسجفاز لغبة الغسشّات% )29.77)

 (ت مما ّؤىليا لسملْة الحصنْ  الرزاةِ.  7.05)

 اوتاجيت الساللت مه القز ن الخضزاء:  

 العقٌل اال حباسّة )مشًّة( جصاسو مقاسلة الرلة

 -  غ/ىـ 4519.4 صساعة مطشّة

  غ/ىـ 10047.0)  غ/ىـ 11051.6 صساعة مشًّة

 

     اوتاجيت الساللت مه البذ ر الجافت  

 العقٌل اال حباسّة )مشًّة( جصاسو مقاسلة الرلة

 -  غ/ىـ 1277.3 صساعة مطشّة

  غ/ىـ 2057.6  غ/ىـ  1898.5  صساعة مشًّة

 



:   ريشت الغاللة  فِ رشًف جطبْق   MUTANT-2التقييم المزضي للساللت  

عملْات االلحاز الضساعِ لمعصٌل الباصالء جعمال  لألمشال االقحصادّة )البْال 

 الذقْقِ( ًجاقلما  م  الاشًف البْبْة.

 
 

 

 


