مشروع الورد الشامي في سورية
أعضاء الفرٌك البحثً:
أ.د نبٌل البطل

كلٌة الزراعة بجامعة دمشك

أ.د خلٌل المعري

كلٌة الزراعة  -جامعة دمشك

د .فهد البٌسكً

الهٌئة العامة للتمانة الحٌوٌة  -دمشك

د .سالم الوند

كلٌة الزراعة  -جامعة دمشك

كلٌة الزراعة – جامعة دمشك
د .طارق سمعان
المتتبع العلمً للمشروع:
د .نزار مٌر علً – هٌئة الطالة الذرٌة

أهمٌة الوردة الشامٌة
ٌ عد الورد الشامً كنز وطنً ومنجم حمٌمً أغلى من النفط والذهب .وتعد الوردة
الشامٌة رمز وشعار وزارة السٌاحة السورٌة  .ولدعانك اسمها مدٌنة دمشك ولد وصل
عطرها اآلخاذ إلى جمٌع بماع العالم عبر العصور المتالحمة ،األمر الذي دفع بعض
المؤرخٌن إلى تسمٌة الوردة الشامٌة بسفٌرة دمشك إلى العالم.
 أما فً المطر فمد عرف الورد الشامً منذ آالف السنٌن وهو ٌنتشر برٌا فً الملمون
والمراح ورنكوس وعسال الورد وسرغاٌا وغوطة دمشك وفً حلب وعرنة .تعد لرٌة
المراح لرٌة الورد الشامً حٌث ٌزرع الورد ألغراض التصادٌة وانتاجٌة.
 ولد تم االهتمام بالوردة الشامٌة من لبل الدولة ومن لبل السٌد الرئٌس وعمٌلته شخصٌا
حٌث دعمو منتجً الورد من خالل استصالح األراضً وحفر اآلبار وتأسٌس جمعٌات اهلٌة
لتشجٌع إنتاج وتسوٌك وتصدٌر منتجات الوردة الشامٌة ومستحضراتها المختلفة.

أهداف المشروع
 -1تحدٌد درجة المراٌة الشكلٌة والوراثٌة بٌن السالالت الورد الشامً
المنتشرة على الحالة البرٌة باستخدام تمنٌة الواسمات الجزٌئٌة وممارنتها مع
ساللة مزروعة فً تركٌا وبلغارٌا.
 -2التوسع بطرائك إكثار الوردة الشامٌة ،لتامٌن المادة األولٌة الالزمة
للزراعة والمحافظة على السالالت الموجودة من خالل حفظها بالتمنٌات
الحٌوٌة.
 -3دراسة تأثٌر مولع الزراعة والشروط البٌئٌة المختلفة فً الصفات
المورفولوجٌة واإلنتاجٌة ونسبة الزٌت العطري ونوعٌته لكل السالالت
المدروسة بهدف تحدٌد الشروط البٌئٌة المناسبة لزراعة كل منها.

أهم النتائج التً توصل لها المشروع
 -1وضع تمنٌات إلكثار الورد الشامً بالعمل الغضة والماسٌة ،وبالخلفات
وبتمنٌة زراعة األنسجة النباتٌة.

 -2تفوق ساللة مراح  1من حٌث نسبة الزٌت ونوعٌته عند زراعتها فً
البٌئات المختلفة.
 -3تزاٌدت المؤشرات االنتاجٌة ومعاٌٌر النمو الشكلٌة والفٌزٌولوجٌة
وتحسنت نوعٌة الزٌت بارتماء الطابك المناخً نحو منطمة االستمرار
األولى.

التوصٌات والممترحات
 -1متابعة العمل البحثً ألمثلة تمنٌة اإلكثار بزراعة النسج للوصول إلى اعتمادها كطرٌمة
إلكثار الوردة الشامٌة بشكل التصادي.
ٌ -2نصح بزراعة ساللة مراح  1مطرٌا فً منطمة االستمرار األولى فً المطر والبد من
ري تكمٌلً عند زراعتها فً مناطك الجافة والشبه الجافة مثل منطمة المراح.

 -3متابعة العمل البحثً لتحسٌن السالالت البرٌة التً اثبت تفولها بهدف زٌادة
إنتاجٌتها وزٌادة العائد االلتصادي من الزٌت ونوعٌته.
 -4اعتماد الوردة الشامٌة كرمز لمدٌنة دمشك ونشر زراعتها فً الحدائك العامة
والخاصة لما لها من لٌمة جمالٌة وعائد التصادي.
 -5إلامة مشتل خاص مع حمول امهات لإلكثار الوردة الشامٌة بهدف تأمٌن الشتول
الالزمة للتوسع بزراعتها.

الجهات المستفٌدة من هذا البحث
 وزارة الزراعة
 محافظة دمشك
 غرفة زراعة دمشك
 وزارة اإلدارة المحلٌة والبٌئة

 وزارة السٌاحة
 األمانة السورٌة للتنمٌة

