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 عباس حيدر. م.أحمد شرانق وم. یوالند ملكو، د. صالح الحاج حسن، م. ر منصور، متيسي. د  

 إنتاج هجن ثالثية من الشوندر السكري •
 حسن عزام. د  
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 تأثير العناصر الثقيلة على نوعية اإلنتاج وتلوث األراضي الزراعية والمياه الجوفية •
 صالح الدین عيسى. د 

 دراسة وحصر سالالت المشمش الكالبي وانتخاب أفضلها للتصنيع •
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 حبيب عواضة. م  
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   على تلوين العنب التفيفيحي األحمرEthephoneتأثير  •
 عبد القادر الحاج. إیلي رميلي وم. فادي فریجي، م. د  
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 علي شاآر. محمد أآرم بقلة وم. بهاء الرهبان، م. د  
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 دراسة فعالية حبة البرآة ضد الجراثيم والخمائر المضرة بصحة اإلنسان •

 ربيعة صفير. تغرید وهبة وم. خریستو هيالن، م. د  

ا      : استخدام نسب مختلفة من تفل السمسم والشعير لتغذية حمالن العواسي          • التأثير على الزيادة الوزنية وآلفته
 ونسبة تصافي ونوعية الذبيحة

 صالح الحاج حسن. خالد الحشيمي وم. ، دآمال خزعل. د  

 تأثير التلقيح المبكر على إنتاج الحليب والماعز الشامي •
 حسان السيد. أسامة العوا وم. محمد أیمن دبا، د. م  

ة في مكافحة           • ة الكيميائي دراسة حول التصاق المبيد الفطري ترياديمينول على ثالثة أنواع من التربة اللبناني
 تي تصيب الخضار في البيوت المحميةبعض األمراض ال

 رندى خوري. د  

 تأثير التشعيع على األحياء الدقيقة في النقانق السورية •
 فاتن حامد. د  

يب          • ي تص راض الت ة بعض األم ي مكافح ة ف ات الكيميائي دات والمعقم تخدام المبي ن اس ة ع دائل الفعال الب
 الخضار في البيوت المحمية

 محمد داآيز. د  

 الملخص

ي تحققت                 عقد هذا اللقاء العلمي في إطار التعا       ق اإلنجازات الت قيقين بهدف تعمي ون والتنسيق الدائم بين البلدين الش
ة                       ة الزراعي رامج البحوث العلمي واني، من خالل ب اج الزراعي والحي ادة اإلنت دان زي اون في مي في إطار هذا التع

ي الزرا     ى البحث العلم د عل دروس يعتم ي وم كل علم ادية بش ديات االقتص ة التح ترآة، ولمواجه د المش ي آأح ع
ان      ين لبن اون الزراعي ب اق التع م آف ترآة ترس تراتيجية مش ق اس ة وف ول جذري دم حل ي تق ية الت دعامات األساس ال

 .وسوريا في المستقبل

ة                        اون القائم افتتاح اللقاء آان باإلشارة إلى أهمية تعزيز التعاون الزراعي ودوره في ترسيخ أواصر األخوة والتع
ة                      بين سوريا ولبنان والتي تعتب     ى آاف ع المجاالت وعل قيقين وفي جمي دين ش ين بل ات ب ل في العالق وذج األمث ر النم

تفادة                         تقبلية المشترآة، لالس ة المس ورة بعض المشاريع الزراعي ى بل اون إل ذا التع ال به المستويات، وإمكانية االنتق
ام سوق مشترآة مؤهلة لتكون القصوى من الطاقات واإلمكانيات المتوفرة لدى الجانبين، مما يساهم في التأسيس لقي

 .قوة محرآة باتجاه تحقيق السوق العربية المشترآة

ًا                      ذار محلي اج الب وين هجن، إنت األبحاث والدراسات التي قدمت في هذا اللقاء تناولت مواضيع استنباط سالالت وتك
ة السورية     العتمادها بالزراعة، التذآير بطرق اإلنتاج، التحسين الوراثي، وذلك لبعض المحاصيل ال     ة في البيئ هام

ة        . آالذرة السكرية والشوندر السكري والشعير    ة ومقاوم ة لتحسين اإلنتاجي ة الهام ة الهندسة الوراثي آما تطبيق تقني
 .األمراض وزيادة القيمة الغذائية للمحصول على بعض أصناف العدس في سوريا
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ون ل               رة في سوريا آالمشمش والزيت ى انتخاب سالالت مشمش          توصيف بعض أصناف األشجار المثم لوصول إل
ة واإلصابة   ل الطبيعي بعض العوام ون ل ية الزيت ار حساس ة، واختب ايير نوعي دة ضمن مع بمواصفات تصنيعية جي

 .بالحشرات لالستفادة منها في توزيع زراعة أصناف الزيتون على المناطق المالئمة

ل        أفردت عدة أبحاث لموضوع مكافحة األمراض الزراعية، منها حشرة           حفار ساق الزيتون في لبنان، حشرة الطفي
د                     ان، األعشاب الضارة، من أجل تحدي رة في لبن في سوريا، بعض األمراض األخرى التي تصيب األشجار المثم
ة من األمراض وعدم                         اج غراس خالي ك إلنت ات وذل ى النب طرق المكافحة ومواعيدها وأنواعها ودراسة آثارها عل

ة إلحاق األذى بالمحاصيل الزرا   د فشل           . عي ان بع ون في العنب في لبن وبحث أيضًا موضوع معالجة ضعف التل
 .الوسائل التقليدية في معالجته

ى الحد من                            ه يجب العمل عل ى أن  البيئة والتلوث بالرصاص والعناصر الثقيلة في التربة موضوع بحث خلص إل
ذه العناص     رة له ار الخط بب اآلث ات بس ي ري المزروع اه الصرف ف تخدام مي ان اس ى صحة اإلنس ودرس . ر عل

موضوع تلوث المياه بالمبيدات الكيماوية التي تعيش طويًال وتؤثر على النظام البئيي والبدائل التي يمكن استخدامها 
 .عوضًا عنها في مكافحة بعض األمراض

و                            ات المت ة البحث العلمي حول النبات ان وسوريا من جه ين لبن اون ب ز التع فرة في   رآز اللقاء على موضوع تعزي
البلدين وتشجيع زراعتها، آحبة البرآة التي تستعمل في الصناعات الغذائية المعلبة لخاصتها في مكافحة الجراثيم                   

 . آما تطرقت بعض األبحاث إلى موضوع تشعيع األغذية لحفظها خاصًة اللحوم لحماية المستهلك. والفطريات

ات  من األبحاث التي قدمت في اللقاء وتتعلق بالحيوان تغذ    ية حمالن العواس عن طريق استخدام خالئط من تفل النب
اج                  دة إلنت يلة جي اعز الشامي آوس ى الم يح المبكر ألنث ة الذبيحة واستخدام التلق وأثر ذلك على النمو اليومي ونوعي

 .أفضل من الحليب والمواليد

اء           صدرت في ختام اللقاء عدة توصيات حول          ا في اللق م بحثه ي ت اط الت ي    النق ا أق اء علمي آخر في سوريا          ، آم م لق
 .لمتابعة دراسة ومناقشة نتائج البحوث الزراعية في مختلف المجاالت

 


