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 استعمال إنتاج الحليب للفحوصات اليومية للتقويم الوراثي ألغنام العواس •
 آمال خزعل. خالد الحشيمي ود. عبد الرزاق عبد الحميد الراوي، د. د 

 الملخص

ي دمشق ـ        اني ف اء العلمي السوري اللبن اني من اللق وم الث د الي ر من الخطوات   عق ق الكثي ى تحقي ارة إل ا بإش  دوم
ة                            ة والنباتي ادل المنتجات الحيواني وات تب تح قن ى صعيد البحث العلمي وف اون الزراعي عل المتقدمة في مجال التع

 .الوطنية المنشأ، وذلك باتجاه الهدف المنشود المتمثل بمشروع خطة التكامل الزراعي المنتظر والدتها

دين            استمر في اللقاء عرض       واني في البل اج الحي ا اإلنت ددة منه ي تناولت مواضيع متع األبحاث وأوراق العمل الت
ة              " الفروج الالحم " حيث تم البحث في طريقة تغذية الحيوان         ى اإلنتاجي ك عل ر ذل عن طريق استخدام الشعير، وأث

اج ا اد إنت ًا باإلعتم واس وراثي ور الع اث وذآ ويم إن ى تق ة، إضافًة إل ة الذبيح لحليب وخضوعه للفحوصات ونوعي
 .اليومية

دمت           وع، فق سوريا ولبنان من الدول التي تنتشر فيها النباتات ذات األهمية الطبية آالخروب والصعتر وشرش الزل
ات بالشكل الزراعي    ذه النبات تغالل ه ك، اس ي ذل ؤثرة ف ل الم ات والعوام ذه النبات ار ه اء أبحاث حول إآث ي اللق ف

تعمالها             واالقتصادي المناسب وإمكا   ة اس نية التوسع في الزراعة وحمايتها، مكونات هذه النباتات وخصائصها لناحي
 .في الصناعات واستخراج العناصر الطبية الصحية النافعة منها

ات                                   و في البيئ ي تنم وز من األشجار الت ر شجرة الل اء، حيث تعتب ذا اللق زًا من األبحاث في ه اللوزيات أخذت حي
ة للزراعة               .  في التربة وتحُمِلها الرتفاع الكلس     القاسية لُتعّمق جذورها   وة المالئم م البحث في األصناف الحل لذلك ت

 .في سوريا، قدرة بعض أصناف اللوزيات على التجذير، ودراسة ظاهرة عدم التوافق الذاتي في الشجرة
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م البحث في طرق تسميد الشو               ذلك ت ندر ونسبة انتشار   زراعة الشمندر السكري في لبنان من الزراعات الهامة، ل
آما قدمت أبحاث حول أصناف القمح المالئمة للبيئة اللبنانية بالنسبة          . األمراض الفيروسية وغيرها على المحصول    
 .  إلى انتاجيتها ونوعية حبها وخصائص طحينها

ه،                    ى إنتاجيت الي عل ة وبالت ات  عرض في اللقاء موضوع  نقص المياه وتأثيره على نمو النبات في مراحل مختلف  آنب
اه معاصر                 تفادة من مي الصويا ذو األهمية العالية في تحسين خصوبة التربة وتخفيض التلوث الجوفي، وآيفية االس

 .الزيتون الغنية بالمواد العضوية واألمالح

رامج التحسين                       ا في ب ا وإدخاله تم حصر وتقييم بعض األشجار المثمرة في سوريا آالنخيل لمتابعة الدراسات عليه
ة       الوراثي ى زراعة شجرة الكرز وأصنافها                .  تمهيدًا النتخاب أفضلها واعتمادها آأصناف محلي م التطرق إل ا ت آم

ن         ة م ليمة خالي اج أصول س ى إنت ادرة عل دة ق ات جدي تخدام تقني ة، واس ة بالحديث ا القديم رق إآثاره تبدال ط واس
 .األمراض ويمكن تطبيقها تجاريًا

ي مشترك هام لتحسين المحصول وتكوين هجن واالنتقال من الزراعة   استنباط هجن من البصل، بحث سوري لبنان      
دة تتناسب مع احتياجات                           ع بمواصفات جي دورة تتمت تنباط هجن من البن ذلك اس التقليدية إلى الزراعة األحدث، وآ

ة             دة            . المستهلك والمصنع وذات انتاجية عالية ويمكن أن تخصص للزراعة المحمي م البحث في أصناف جدي ا ت آم
 . دس في سوريا هجينة واختبار سلوآياتها في مناطق زراعتها للع

اختتم اللقاء باالتفاق على استمرار مسيرة البحث العلمي الزراعي المشترك بين سوريا ولبنان، مما يعطي نتائج في 
    .المستقبل ذات طابع علمي وعملي واقتصادي  يعود بالمنفعة لكافة القطاعات المعنية في البلدين


