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 مشاريع ابحاث المصلحة  للعام 2014

 

 الحمضيات –الزيتون وزيت الزيتون  الموضوع:

 

 :محطة كفرشخنا

انتاج وتعميم االصول النباتية المكفولة، حقل امهات الحمضيات والزيتون.  – 1  

مشروع حفظ، توصيف، جمع واستخدام الموارد الوراثية للزيتون في لبنان بالتعاون مع  فرع التكنولوجيا  – 2

 النباتية ومحطة صور.

مشروع تأسيس مجمعات وراثية حقلية لمقارنة أصناف الزيتون المزروعة في لبنان  بالتعاون مع محطات تل  – 3

  عمارة،الهرمل،صور،العبده ومحطة لبعا.

تخراج زيت الزيتون بواسطة المكبس المخبري وتحليل الحموضة والبيروكسيد لزيت الزيتون وتحديد نسبة اس – 4

 الزيت في ثمار الزيتون.

 

 محطة العبده

تجربة تقنيات واصناف جديدة من الحمضيات.  – 1  

تقييم االصناف استكمال المجمع الوراثي الوطني ألصناف الزيتون المحلية المؤسس في محطة صور والبدء ب – 2

  التي بدأت باالنتاج.

.تأسيس مجمعات وراثية حقلية أصناف الزيتون المزروعة في لبنان - 3  

تصنيف عزالت الفطريات المسببة ألمراض مختلفة على أشجار الحمضيات واللوزيات في لبنان.  – 4  

 على الزيتون في لبنان". استكمال مشروع "التنوع الجيني لمرض الذبول الفرتيسليوم – 5
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 محطة صور

تأسيس مجمعات وراثية حقلية لمقارنة اصناف الزيتون المزروعة في لبنان بالتعاون مع باقي المحطات.  – 1  

توصيف اصناف الزيتون المحلية في لبنان بالتعاون مع محطات تل عمارة، كفرشخنا، لبعا، وزارة الزراعة  – 2

CIHEAM Bari .  

ول الزيتون المؤصلة. انتاج شت - 3  

نتائج تحاليل زيت الزيتون ضمن مشروع دعم المزارعين لتسويق زيت الزيتون من قبل وزارة الزراعة.  – 4  

  دراسة ادخال اصول واصناف جديدة من الحمضيات ودراسة مدى تأقلمها. – 5

 دراسة وديناميكية المتطفالت الطبيعية لذبابة ثمار الزيتون في البيئة اللبنانية. – 6

 

 محطة لبعا

تأسيس مجمعات وراثية لمقارنة اصناف الزيتون المزروعة في لبنان بالتعاون مع محطات تل عمارة، الفنار،  – 1

  صور، العبده،كفرشخنا.

 

تل  مشروع حفظ، توصيف، جمع واستخدام الموارد الوراثية لصناف الزيتون البلدي في لبنان بالتعاون مع – 2

 عمارة، الفنار، كفرشخنا،صور

 تل عمارة –فرع الزيتون وزيت الزيتون 

جرإء تحاليل جودة زيت إلزيتون بحسب موإصفات إلمجلس إلدولي لزيت إلزيتون ) -1  (.IOCتعديل وإ 
  .إسة حول مرض إلفيرتيسيليوم إلمنتشر في بساتين إلزيتون إللبنانيةإلمشاركة في در   -2
إلمشاركة في درإسة حول تأثير موعد إلقطاف وإلرّي على نوعية زيت إلزيتون إلمستخرج من إلصنفين بلدي   -3

 .وإدلبي

 جمع وتوصيف لّمات من إلتسميات بلدي، صوري وعيروني.   -4
 –مصلحة إألبحاث إلعلمية إلزرإعية إستكمال إلمجمع إلورإثي إلوطني ألصناف إلزيتون إلمحلية إلمؤّسس في  - 5

 وإلبدء بتقييم إألصناف إلتي بدأت باإلنتاج.محطة صور 
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تل عمارة –فرع البيوتكنولوجيا النباتية   

 CIHEAM، لبعا، وزارة الزراعة و توصيف اصناف الزيتون المحلية بالتعاون مع محطات صور، كفرشخنا – 1

Bari. 

تأسيس مجمعات وراثية حقلية لمقارنة أصناف الزيتون المزروعة في لبنان بالتعاون مع محطات الهرمل،  – 2

 صور، العبده، كفرشخنا ولبعا.

 

 الفنار –مختبر االمراض الفطرية 

 على الزيتون في لبنان. التنوع الجيني لمرض الذبول الفرتيسيليوومي –

 مشروع مسح االمراض الفطرية على الحمضيات في لبنان. – 2

 ايطاليا. – IAM Bariمشروع مسح االمراض في مشاتل الزيتون والحمضيات بالتعاون مع  – 3

 للمبيدات الفطرية في الزراعات المحمية. Botryotinia fuckelianaمقاومة  – 4
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 المثمرة: االشجار الموضوع

 الفنار –فرع التنوع البيولوجي الجيني 

الهيكلية الوراثية ألصناف اللوز المزروعة في لبنان العوامل البيولوجية والبشرية.  – 1  

 دراسة اصناف الرمان المزروعة في لبنان. – 2

 

 تل عمارة –فرع وقاية النبات  

استمرار العمل بمشروع انتاج الشتول المصدقة.  – 1  

متابعة دراسة امراض الفايتوبالزما.  – 2  

متابعة تطبيق نظم المكافحة المتكاملة ألشجار الدراق والتقييم الصحي ألشجار التفاع في القاع.  – 3  

.البدء بدراسة االمراض الفطرية التي تصيب الكرمة في لبنان – 4  

 متابعة تقييم بعض نتائج ابحاث االعوام السابقة. – 5

 

 تل عمارة –البيوتكنولوجيا فرع 

االكثار الخضري الدقيق إلنتاج االصول الموثقة من اللوزيات بالتعاون مع مشاتل لبنان.  – 1  

دراسة وانتاج انواع برية من اللوزيات بواسطة االكثار الخضري الدقيق.  – 2  

ادخال أصناف جديدة من المشمش في منطقة القاع.  – 3  

 البطيخ.ادخال اصناف جديدة من العليق و  -5

 

 تل عمارة –فرع االشجار المثمرة 

 إلعمل ضمن مشروع إالنذإر إلمبكر للحشرإت. -1

 .  وإلكاكي وإلتوتإنشاء مجمعات ورإثية للكرمة وإلتين وإلفستق إلحلبي وإلجوز وإلكرز وإلرمان  -2

 درإسة حول بقايا إلمبيدإت على إلعنب. -3

 ية إلخاصة ببستان مشاهدإت إللوزيات.متابعة إالعمال إلزرإع -4

 .إلمكافحة إلبيولوجية لحشرة دبق إلعنب )مختبر إنتاج إالعدإء إلطبيعية(-5
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 محطة العبده

تجربة اصناف من االفوكا في محطة العبده. – 1  

 تقييم الواقع الصحي لعنب المائدة في منطقة عكار – 2

 محطة صور

دراسة اصناف الرمان المزروعة في لبنان بالتعاون مع محطات الفنار والعبده.  – 1  

 

الفنار –مختبر النيماتود   

مسح شامل على امراض النيماتود التي تصيب التفاحيات في لبنان.  – 1  

متابعة العمل في مسح نيماتود حوصالت البطاطا.  – 2  

 3 – درس تحول وتحرك المعادن الثقيلة اآلتية من استعمال االسمدة الكيميائية الفوسفاتية على التربة في لبنان.

 

 الفنار –مختبر الحشرات 

 دراسة معمقة ألنواع ودينامكية حشرات التريبس على االفوكا.  – 1

طة وطنية من اجل تقليس تعداد الحشرة متابعة مسح انتشار ذبابة الدراق في المناطق الجبلية والداخلية لوضع خ – 2

Suppression .في لبنان 

 

 الفنار قسم البكتيريا النباتية  –فرع وقاية النبات  

متابعة العمل البحثي ضمن مشروع مسح لألمراض البكتيرية التي تصيب اللوزيات على كافة االراضي  – 1 

 CIHEAM-BARIاللبنانية بالتعاون مع 

 

 الفنار –مختبر االمراض الفطرية 

مشروع مسح أمراض الفطرية على االشجار المثمرة في لبنان.استكمال  – 1  

 استكمال مشروع " تقييم الواقع الصحي لعنب المائدة في منطقة عكار" . - 2
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 تربية الحيوان الموضوع:

 

 تل عمارة  –الصحة الحيوانية مختبر 

محاولة عزل إلفيروس إلمسبب لمرض إلطاعون إلمتوإجد في إلمزإرع إللبنانية وإلذي يعتبر أحد أبرز أسباب   - 1 
 .إلخسائر إإلقتصادية إلتي يعاني منها إلمربي

في إلمختبر من خالل مرإقبة وتسجيل موعد موت أجنة  pathogenicity (virulence)  virusفحص إل  - 2
 (.  MDT: Mean Death Timeإلدجاج إلملقحة وإلموضوعة في إلمفقص بالفيروس )إلصيصان بعد حقن بيوض 

درإسة ومعرفة إلوضع إلعام للمناعة في إلمزرعة وإلتأثيرإت إإليجابية وإلسلبية لللقاحات إلمستعملة وذلك من  – 3
ت إلمخبرية مثل خالل فحص ومرإقبة أحد إألعضاء إلرئيسية  للمناعة عند إلطيور ودون إللجوء إلى إلفحوصا

 .ELISA TESTإل

 

 تل عمارة –فرع علوم الدواجن 

% في إلعليقة 48تأثير إستخدإم كميات مختلفة من أصناف إلفول إلخالي من إلتانن مكان كسبة فول إلصويا   - 1
 على إإلنتاج ونوعية إلبيض عند طير إلبياض.

من إلشعير إلمحلي من دون أو مع حسك مزروعة في عدة لدى أصناف لكيميائية وإلفزيوكيميائية تقييم إلنوعية إ  - 2
علف للدوإجن. من إلبقاع لالستخدإم في  مناطق  

تأثير إستخدإم كمية مختلفة من إلبروتين وإلميثيونين في عالئق إلبياض على وزن وتحويل إلطير, إنتاج   - 3
 إلبيض, ونوعية إلبيض إلطازج وإلمخزن.

 4 -  درإسة إحتمال وجود وتحديد كمية إلسموم إلفطرية في إلبيض إلطازج وإلمخزون خالل عدة فصول مناخية.

% بكسبة إلعصفر إلمقشور في عليقة طير إلفروج إلمكون على أساس 48تأثير إستبدإل كسبة إلفول درإسة   - 5
.وكمية إألحماض إألمينية إلمستقلبة خالل مرإحل نمو مختلفة على نمو إلطير إلحي وإلمذبوح وكلفة إلنم  
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 محطة تربل

 متابعة مشروع تربية وتأصيل إألغنام إلعوإسي. - 1

 متابعة مشروع تربية وتأصيل إلماعز إلشامي. - 2

 درإسة فحص ذكور إألغنام وإلماعز لمدى مالئمتها للتناسل.  - 3

 .درإسة إمكانية إلتحكم بتوقيت تناسل إلماعز إلشامي -4

 إجرإء تجارب رعوية لألغنام إلعوإسي لتحسين إدإء وإستفادة إلحيوإنات في إلمرعى بالتعاون مع باحثين من إيكاردإ  -5
 أفضل إلممارسات في إدإرة إالغنام إلعوإسي بالتعاون مع إيكاردإ. -6

 

 الفنار –مختبر الصحة الحيوانية 

اللبنانية وتحديد العترة الجرثومية المسببة للمرض عند مسح وبائي لمرض اللسان االزرق على االراضي  – 1

  المجترات الصغيرة والكبيرة.

تحديد نوع الحشرة الناقلة لمرض اللسان االزرق ومعرفة مدى انتشارها على االراضي اللبنانية بالتعاون مع  – 2

  وزارة الزراعة.

 تحديد انتشار عدد من االمراض الحيوانية للمجترات الصغيرة والكبيرة بالتعاون مع وزارة الزراعة و الفاو. – 3
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 ادارة الجودة –: الصناعات الغذائية الموضوع

 

 تل عمارة –مختبر مراقبة جودة الغذاء 

دراسة تواجد السموم الفطرية في البيض. – 1  

 دراسة وتقييم نوعية وهوية بعض الفطريات السامة من نوع الفوزاريوم. – 2

 

 الفنار –قسم الترسبات 

دراسة حول بقايا ترسبات المبيدات على انتاج العنب. - 1  

 

 

الفنار –فرع المعادن الثقيلة والملونات    

1 - La migration du Fer des bouteilles en métal vers les boissons gazeux non alcooliques. 

2 - Les colorants dans le jus d’orange et le jus de fraise. 
 

الفنار –مختبر الصناعات الغذائية   

ستكمال تقدير إإلستهالك إلغذإئي  تقدير إلنيتريت في إللحوم إلمعالجةإلتقليدية  - 1 إلمحلية وإألسماك إلمدخنة وإ 
 .  للنتريت

ستكمال تقدير إإلستهالك إلغذإئي   - 2  .للسلفيتتقدير ثنائي أكسيد إلكبريت في إلفاكهة إلمجففة وإلمربيات وإ 
 

الفنار  –مختبر المضادات الحيوية والهرمونات   

.دراسة حول وجود متبقيات المضادات الحيوية في الحليب ومشتقاته – 1  

 

الفنار –فرع ادارة الجودة   

 (متابعة)الصحة الحيوانية ختبر م -حطة الفنار لم ISO 17025ادة االعتمادية ــشه - 1
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 مختبر المياه والمعادن الثقيلة –لمحطة القليعــات  ISO 17025ادة االعتمادية ـــشه - 2

 حطة الفنارلم ISO 17043 جدارةالامتحانات تنظيم شهادة  - 3

 

 

 الفنار –مختبر الجراثيم 

1- Establishment of a Nationwide Laboratory Network in Lebanon for the 

Characterization of Food-borne Diseases Pathogens and Determination of their 

Phenotypic and Genotypic Antimicrobial Resistance Profiles 
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 : الزراعات الحقليةالموضوع

 

 تل عمارة –فرع الري واالرصاد الجوية 

 تجربة الري التكميلي ومعدالت مختلفةمن البوتاس على إنتاجية محصول البطاطا )سبونتا( -1

تجارب تقنيات الري الحديث على محصول البطاطا )سبونتا( - 2  

)مشروع مشترك مع فرع التكنولوجية البيولوجية   -تجربة الري الناقص على الزراعة الحقلية لنبات القبار  - 3

 تل عمارة( –النباتية

 

 تل عمارة –فرع وقاية النبات 

 مشروع تقييم الوضع الصحي لزراعة البطاطا في لبنان. – 1

 

 تل عمارة –فرع الزراعات المتسعة 

تجارب مقارنة أصناف إلبطاطا من إلناحية إإلنتاجية مع تقييم إلوضع إلصحي من لحظة إستالم إلبذإر وخالل  - 1
 مرإحل نمو إلزرع حتى إلقلع 

إلناحيتين إلتقنية وإإلقتصادية.إلبطاطا في لبنان ومدى نجاحها من تجارب إكثار بذإر  -2  

3- تجربة تطوير إلزرإعات إلشتوية في لبنان دون أدنى حرإثة لألرض قبل إلزرع وإلعمل على نشر تقنية إلزرإعة 
 إلحافظة في كافة إلمناطق إللبنانية.

تطوير إلمحاصيل إلزرإعية من قمح وبقوليات لتحسين إألمن إلغذإئي في ظل إلتغيرإت إلمناخية في إلمناطق  -4
بالتعاون مع إيكاردإ. -إلجافة   

تل عمارة –فرع البيوتكنولوجيا   

كثار بذإر إلبطاطا محليا" في لبنان/بالتعاون مع فرع وقاية إلنبات وإلجمعية إلتعاونية لتجم-1  ع مزإرعي إلبقاع إنتاج وإ 
GAB.- 
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بالتعاون مع فرع إلري  إلزرإعة إلحقلية لنبات إلقبار وتأثير كميات مختلفة من مياه إلري على إلنمو وإإلنتاجية-2 
 . وإألرصاد إلجوية

 Rubus( وإلعليق إلبستاني  (Rubus fruticosusإلتوت إلعليق إلبريصناف من ألإإلكثار إلخضري إلدقيق  -3

idaeus) ) 

 .تقييم ودرإسة إألصناف إلمحلية من إلتوت من خالل إلخصائص إلمورفولوجية وإلجزئية -4

 

 الفنار –فرع التنوع البيولوجي الزراعي 

 (CNRS project)  مشروع تقييم جودة إلتربة إلبيولوجية في إلزرإعة إلحافظة لحقول إلزيتون في لبنان-1

 

 تل عمارة –فرع تحسين اكثار مراقبة وحفظ النباتات والبذار 

تقييم تجارب ومشاتل أصناف جديدة دولية ومحلية من القمح الطري والقاسي، الشعير والبقوليات الغذائية في  -1

 محطة تل عمارة وعند المزارعين. 

 عربي أكساد(  مشروع تحسين إنتاج القمح في الدول العربية ) بالتعاون مع المركز ال - 2

تجارب اصناف من النجيليات والبقوليات الغذائية في حقول المزارعين وفي مختلف المناطق والمناخات  – 3

 اللبنانية باالضافة الى مراقبة االمراض عليها. 

 حفظ بذور النباتات البرية والطبية في لبنان وإنشاء بنك البذور الوطني. - 4

 .إكثار بذار القمح والشعير  - 5

)بالتعاون مع الطاقة الذرية ،  ug 99إستخدام الطفرات في إستنباط أصناف قمح وشعير مقاومة للصدأ األسود  - 6

 إيكاردا ومنظمة األغذية العالمية( .

 Grignonالدانمارك و  GRRCدراسة التنوع الحيوي للصدأ األصفر في لبنان وسوريا )بالتعاون مع إيكاردا ،  - 7

– INRA . ) فرنسا 

متابعة االعمال المخبرية: العمل الروتيني على فحص العينات الواردة من المراكز الحدودية آلفات وامراض  - 8

 الحبوب الحجرية. 

دراسة القيمة الغذائية لبعض االصناف المعتمدة من الشعير والقمح في مختلف المناطق اللبنانية بالتعاون مع  – 9

 مختبر االعالف وعلوم الدواجن. 
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 تل عمارة.  –دراسة السموم الفطرية على عينات القمح المحلي بالتعاون مع مختبر جودة الغذاء  – 10

 دراسة تلوث القمح المستورد والمحلي المعد لألستهالك البشري بالمعادن الثقيلة. – 11

ذور، ادخالها في اكثار بعض اصناف القمح والشعير البلدي المدروسة مورفولوجيا وجينياً لحفظها في بنك الب – 12

 برامج التهجين ودراسة بعض خصائصها االخرى.  

 

 محطة كفردان

 ع تحسين محاصيل إلحبوب قمح وشعير.مشرو   -1

  .تجربة تاثير كمية إلبذإر وتوكيد إلنتائج في محصولى إلشعير وإلعدس  -2

 ومقارنته باصناف إخرى مثل ريحان. 1420إكثار صنف إلشعير   -3

 .إدإمة إلمشاتل للنباتات إلرعوية وحقل إالمهات النتاج إلبذور إستمرإرإعمال  -4

 عي إلكثارإت ومرإقبة إلزرع عندهم.إستمرإر إالشرإف على مزإر   -5

 شعير في إلمحطة  وغربلته وتعقيمه.إستالم محصول إل  -6

 .حصول إلبصلإلقيام بتجربة إختيار إلمستوى إالنسب من إلتسميد إالزوتي لنباتات إلخضروإت ومنها م  -7

 

 محطة العبده

 تجربة أصناف جديدة من إلخضار في محطة إلعبدة  -1

 تجربة أصناف جديدة من إلنايلون لتغطية إلبيوت إلبالستيكية بهدف تحسين إإلنتاج كمًا ونوعاً  -2

 تطوير زرإعة إلحشائش في سهل عكار. -3

 تطوير زرإعة إلبطاطا في سهل عكار. -4
 إلسوق إللبناني إلىتجربة موإد فعالة زرإعية جديدة قبل إدخالها -5

 .إلفطرية في إلزرإعات إلمحمية لمبيدإتلBotryotinia fuckeliana(Botrytis cinerea)مقاومة -6
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 محطة صور

 متابعة الدراسة حول الفطريات الزراعية المفيدة. – 1

 

 محطة لبعا

 إإلنتاج إلنباتي وتأثير إلنقص إلمائي وتوقيت إلري وإلمالش إلبالستيكي إالسود على بعض إلزرإعات إلمحمية  -1
 -إلشوف وشرقي صيدإ اطقإإلنذإر إلمبكر لألمرإض وإلحشرإت على مختلف إلمزروعات في من-إلتنمية إلريفية - 2

 . جزين وإلنبطية
 إلزرإعة إلعضوية. – إلمحميةإلبيوت في على محصول إلبندورة إسترإتجية مكافحة عثة إلبندورة مشروع  -3

 كفردإن. –إلعبدة  –لبعا  -صور -زرإعة إلزعفرإن في  لبنان.إلفنار - 4
 إلريفية(إلفنار فرع إالقتصاد إلزرإعي وإلتنمية  -تأثير كثافة إلزرع على إنتاج إلزعفرإن في محطة لبعا) لبعا -5
إلفنار فرع  –درإسة تأثير وزن إلبصيلة وإلتربة إلمعقمة بالطاقة إلشمسية على إنتاج إلزعفرإن في محطة لبعا) لبعا  -6

 إالقتصاد إلزرإعي وإلتنمية إلريفية(.
 إلفنار فرع إالقتصاد إلزرإعي وإلتنمية إلريفية(. -درإسة تأثير إلتربة على إنتاج إلزعفرإن )لبعا  -7
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 الري، المناخ،التربة، االسمدة الموضوع:

 

 تل عمارة –فرع الري واالرصاد الجوية 

مشروع تحسين أسباب العيش وسبله في -2مشروع المياه الرمادية واستعماالتها في ري المحاصيل الزراعية -1

 األوسط.المناطق الريفية من خالل اإلدارة المستدامة للمياه واستعمال األراضي في دول الشرق 

 .تحسين إدارة المياه ألجل زراعة مستدامة في المناطق الجبلية: األردن، لبنان والمغرب-3

 إدارة واستغالل المياه ضمن حوض نهر العاصي: تحديات وآفاق إدارة الموارد المائية في لبنان-4

 ار(تجربة الري الناقص على محصول البروكلي بالتعاون مع وحدة المناخ والمياه )الفن -5

 تجربة الري الناقص على محصول البورلوتي )الفاصوليا( في محطة تل عمارة -6

 دراسة كفاءة استخدام مياه الري في البقاع الشمالي.  -6

 

 تل عمارة –مختبر البيوتكنولوجيا النباتية 

 تأثير ري مختلفة على انتاج ونوعية البراعم الزهرية لنبات القبار. – 1

 

 تل عمارة –مختبر االسمدة 
.متابعة مشروع نوعية إألسمدة إلمباعة في إألسوإق إللبنانية-1  

 تحليل إلعناصر إلصغرى وإلمعادن إلثقيلة في إلخس وإلنعنع وإلبقدونس.- 2
 

 تل عمارة –مختبر التربة والمياه 

 بحث حول نوعية إلمياه إلمستخدمة في مطاعم منطقة إلبقاع إألوسط. - 1

 بالموإد إلثقيلة خاصة إلرصاص في إألرإضي إلزرإعية إلمحاذية للطرقات إلعامة.درإسة نسبة إلتلوث  -2
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مشاركة في مشروع تقييم نوعية إلتربة إلبيولوجية وإلموإد إلعضوية على إلزيتون ضمن زرإعة حافظة بالتعاون مع  - 3
 مختبر إلتنوع إلبيولوجي إلزرإعي إلفنار وكلية إلزرإعة إلجامعة إللبنانية.

 
 الفنار –مختبر المياه 

 لنمذجة وإلمناهج إلعلمية لتقييم إلمخاطر إلصحية.إ تغليف إلموإد إلغذإئية في لبنان. - 1

فائدة إلدرإسات إإلحصائية لتقييم نوعية إلمياه إلمستهلكة فيزيائيا" وكيميائيا" في منطقة مرجعيون ونهر  - 2
 إلحاصباني.

 .إلموجودة في إلسوق إللبنانيإلمعبأة  تقييم نوعية إلمياه - 3

 

 الفنار –وحدة المناخ والمياه 

 . ENPI/2011/269)-668( ر إلمناختكيف إألنظمة إلزرإعية إلمتوسطية مع تغيّ  -1

 .GCP/INT/124/ITA(إلوطنية إلقدرإت تقوية: إلزرإعة دور. إلمياه ندرة مع إلتكيف -2

 إلنبيذ.تأثير إلري إلناقص على إنتاجية إلكرمة و نوعية -3

 الفنار –مختبر التربة والسماد والنباتات 

 متابعة تقييم نوعية إألسمدة إلمباعة في إألسوإق إللبنانية.  - 1

إجرإء تحاليل مخبرية بطرق بديلة لبعض إلعناصر إلكيميائية )إلكبريت، إلكالسيوم، إلماغنزيوم، إلموإد إلدوبالية، إلحديد...( للموإد  -2
  .إلتربة، إلسماد وإلنباتإلعضوية )إلسباخ(، 

 

 الفنار –مختبر البيوتكنولوجيا 

.إلبابونج في لبنانإلتكوين إلجيني ألصناف درإسة مشروع  - 1  

 في لبنان.إلبابونج  توإجد إلخصائص إلمورفولوجية، وتوزيع، و تقييممشروع درإسة  - 2
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 الفنار –فرع التنوع البيولوجي الزراعي 

 .خنادق تصريف إلمياه ف مزرعة تعنايل بطريقة مستدإمة بالتعاون مع جامعة إلقديس يوسف مشروع إستغالل-1

 ACLIMAS درإسة إلمؤشرإت إلبيولوجية ضمن مشروع  - 2

 

 محطة صور

 درإسة إولية حول تأثير إالستخدإمات إلزرإعية لالرإضي في منطقة صور على نوعية إلمياه إلجوفية.  – 1

 إلفيزيائية وإلكيميائية للتربة وإلمياه.إلتحاليل  - 2

 

 محطة العبده 

 دراسة قوام التربة وتوزعها في اراضي سهل عكار.  – 1

 دراسة نسبة تلوث مياه اآلبار االرتوازية بالنيترات في اراضي سهل عكار. – 2

 

 محطة كفرشخنا

 التحاليل الفيزيائية والكيميائية للتربة والمياه وورق النبات - 1
 

 


