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االفتتاحية
املشاريع األرسية الصغرية

مولدة  عمل  فرص  إيجاد  إىل  الصغرية  األرسية  املشاريع  تهدف 
والتخفيف من حدة  البطالة  التقليل من نسب  تساهم يف  للدخل 

الفقر وتؤدي إىل استقرار األرس الريفية والحد من هجرتها.

لقد أولت وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي املشاريع األرسية الصغرية 
التي  التنموية  املشاريع  من  العديد  تنفيذ  يف  تجىل  خاصاً  اهتامماً 
تضمنت مكوناتها الرئيسية مساعدة األرس الفقرية عىل تنفيذ مشاريع 
صغرية من خالل تأمني التمويل الالزم وفرص تدريب وتأهيل تؤدي 
املحلية  للمجتمعات  والتسويقية  اإلنتاجية  املهارات   تطوير  إىل 
إىل  تؤدي  عالية  بكفاءة  الصغرية  املشاريع  تنفيذ  من  لتمكينها 
زيادة واستدامة دخلها مام ينعكس ايجابياً عىل حياتها االجتامعية 

واالقتصادية والصحية.

استمرارية  ضامن  عىل  الصغرية  األرسية  املشاريع  نجاح  يعتمد 
تدفق املواد األولية من املوارد املحلية وتأمني التمويل الالزم لتصنيع 

منتجات عالية الجودة وإيجاد قنوات التسويق املناسبة.

وبغية التخفيف من اآلثار السلبية للظروف الراهنة التي مير بها 
واإلصالح  الزراعة  وزارة  سارعت  الفقرية  الريفية  األرس  عىل  القطر 
الزراعي إىل اتخاذ العديد من اإلجراءات التي تهدف إىل توفري نواة 
مشاريع إنتاجية صغرية تساهم يف إيجاد فرص عمل تالئم الظروف 
تحسني  يف  وتساهم  املحلية  للمجتمعات  واالقتصادية  االجتامعية 
العمل  استمرار  اإلجراءات  هذه  مقدمة  يف  ويأيت  املعيشية  حياتها 
دخل  مصادر  إيجاد  إىل  يهدف  الذي  الريفية  املرأة  متكني  بربنامج 
بديلة لألرس الريفية من خالل منحها قروض ميرسة لتأسيس مشاريع 
تشمل جميع النشاطات الزراعية والخدمية واإلنتاجية ، تنفيذ برنامج 
املنح اإلنتاجية لألرس الريفية التي فقدت معيلها جراء األزمة ، تنفيذ 
برنامج املنح اإلنتاجية ملصايب الحرب االستمرار بتقديم منح إنتاجية 
للمزارعني ومريب الرثوة الحيوانية ) بذار ـ أعالف  ـ أغنام ـ دواجن ـ 
نحلـ  ماعز.....( لتمكينهم من االستمرار بالعملية اإلنتاجية وتحسني 

سبل عيشهم.

 القادري
ت

      املهندس: أمحد فا�

صالح الزراعي وز�ي الزراعة واالإ
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االحتفال بيوم األغذية العاملي
الكوكب هو  شعار  العامل ورعاية  إشباع   .. األسريون  املزارعون 
هذا العام لالحتفال مبناسبة يوم األغذية العاملي وإعالن اجلمعية 
األسرية  للزراعة  الدولية  السنة   2014 املتحدة عام  العامة لألمم 
األغذية  منظمة  مع  بالتعاون  الزراعة  وزارة  حتتفل  حيث 
هذا  ويعترب  العاملي  األغذية  بيوم  الفاو  املتحدة  لألمم  والزراعة 
االحتفال الذي يقام سنويًا يف 16 تشرين األول من كل عام وعلى 
الغذائي  باألمن  املعنية  الدولية  املنظمات  قبل  من  واسٍع  نطاٍق 

ومشاركة البلدان األعضاء يف املنظمة 
ومبا أن الزراعة األسرية ترتبط ارتباطًا وثيقًا باألمن الغذائي 
الوطين والعاملي وتعد الشكل املهيمن من أشكال الزراعة يف قطاع 
الغذاء على الصعيدين القطري والعاملي فقد شكلت حمور  إنتاج 

الرتكيز ليوم األغذية العاملي هلذا العام 
دعم  إىل  األسرية  للزراعة  الدولية  بالسنة   االحتفال  ويهدف 
وتطوير سياسات زراعية وبيئية واجتماعية من شأنها أن تفضي 
إىل زراعة أسرية مستدامة وكذلك زيادة املعرفة والوعي بهذا 
الزراعة  والتوصل إىل فهم أفضل الحتياجات  الزراعة  النوع من 

األسرية واملعوقات اليت تقف أمامها 
وقد دأبت سورية كإحدى الدول األعضاء يف منظمة األغذية 
والزراعة لألمم املتحدة ومن خالل مؤسساتها ووزاراتها املختلفة 
األغذية  يوم  باحتفاالت  املشاركة  على  الزراعة  وزارة  ومنها 
اهتمامًا  الصغرية  األسرية  املشاريع  وأولت  عام  كل  يف  العاملي 
خاصًا جتلى يف تنفيذ العديد من املشاريع بهدف مساعدة األسر 
الريفية الفقرية وقدمت قروضًا ميسرة لتأسيس مشاريع تشمل 
إىل  باإلضافة  واإلنتاجية  واخلدمية  الزراعية  النشاطات  مجيع 
إنتاجية من بذار وأعالف وأغنام ودواجن كل ذلك بهدف  ِمَنح 

تشجيع الفالحني لتحقيق األمن الغذائي.

التعويض على مزارعي الالذقية وطرطوس والسويداء

من  التخفيف  صندوق  إدارة  جملس  وافق 
آثار اجلفاف والكوارث الطبيعية على اإلنتاج 
الزراعي يف اجتماعه  املنعقد برئاسة املهندس 
على  الزراعة التعويض  وزير  القادري  أمحد 
الالذقية  حمافظات  يف  احلاصلة  األضرار 

وطرطوس. 

التعويض على  ووافق اجمللس أيضًا على 
احلاصل  الصقيع  نتيجة  السويداء  مزارعي 

يف نهاية الشهر الثالث من العام اجلاري. 
البحري  حممد  املهندس  استعرض  كما 
مدير الصندوق نشاطات مديرية الصندوق 
األول حيث مت  أيلول وتشرين  خالل شهري 

نشاطات  توسيع  حول  تدريبية  دورة  تنفيذ 
مشروع اإلنذار املبكر عن اجلفاف إىل مناطق 
حبضور  الالذقية  حمافظة  يف  األوىل  االستقرار 

متدربني من خمتلف احملافظات.



6

2014
العدد الثامن واألربعون  

The Agriculture Magazine - Issue 48 - 2014

تعاون بني وزارة الزراعة ومؤسسة اآلغا خان 
يف جمال الصحة احليوانية

السليمان  حسني  الدكتور  أوضح 
الزراعة  بوزارة  الصحة احليوانية  مدير 
بعنوان  علمية  ندوة  أقامت  املديرية  بأن 
لإلجهاضات  املسببة  األمراض  )أهم 
السلمية وذلك  عند اجملرتات( يف مدينة 
بالتعاون مع مؤسسة اآلغا خان للتنمية 
حيث يندرج هذا النشاط ضمن الربنامج 

التنفيذي للتعاون بني اجلانبني .

اخلدمات  يف  حماضرات  الندوة  وتضمنت 
يف  تتم  اليت  البيطرية  التشخيصية 

تقوم  اليت  واالختبارات  الوزارة  خمابر 
 ، تشخيصها  يتم  اليت  واألمراض  بها 
التأثري  على  احملاضرات  ركزت  كما 
لألمراض  الكبري  واالقتصادي  الصحي 
الناجتة  واخلسائر  لإلجهاضات  املسببة 
عنها وتأثريها على صحة اإلنسان ، كما 
عن  شرحًا  املؤسسة  يف  الفين  الكادر  قدم 
اليت  واإلرشادية  التشخيصية  اخلدمات 

يقوم بها املخرب البيطري لدى املؤسسة 
من  حماضرون  الندوة  يف  شارك 
مديرية الصحة احليوانية وكلية الطب 

البيطري وكلية الزراعة باإلضافة إىل 
الربنامج الصحي البيطري يف املؤسسة ، 
وشارك أيضًا أطباء بيطريون ومهندسون 
الثروة  قسم  لدى  العاملني  من  زراعيون 
ومركز  محاة  حمافظة  يف  احليوانية 
والثانوية  الزراعية  العلمية  البحوث 
البيطري  الفين  والكادر  الزراعية  الفنية 

لدى املؤسسة
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أقامت مديرية اإلرشاد الزراعي خالل عام 
واالجتماعات  العمل  ورشات  من  عدد   2014
ألهم  اإلرشادية  الربامج  حول  الفنية 
واإلنتاج  واهلامة  االقتصادية  احملاصيل 
الربامج  تطوير  بهدف  سورية  يف  احليواني 
ووضع  احملاصيل  بتلك  اخلاصة  اإلرشادية 
إرشادية  مشرتكة مع كافة  خطط عمل 
تطوير  وكذلك  العالقة  ذات  اجلهات 
العالقات والتعاون بني كافة اجلهات املعنية 

بالعمل اإلرشادي الزراعي.

والورشات  االجتماعات  بتلك  شارك  وقد 
مندوبني عن اهليئة العامة للبحوث العلمية 
ونقابة  وأكساد  للفالحني  العام  واالحتاد 
الزراعة  وكلية  الزراعيني  املهندسني 
جبامعة واملديريات الفنية الزراعية بالوزارة 

املعنية.

حيث مت خالل تلك االجتماعات استعراض 
للمحاصيل  الزراعية  الفنية  املشكالت 
املراد  والتقنيات  املشكالت  تلك  وكيفية حل 

تواجه  اليت  املشكالت  إىل  إضافة  نشرها 
كافة  على  اإلرشادية  الربامج  تطبيق 
االجتماعات  تلك  خلصت  وقد  املستويات 
التوصيات   من  جمموعة  إىل  والورشات 
العمل  وفعالية  وترية   لزيادة  واملقرتحات 
على  اجيابيًا  ينعكس  والذي  اإلرشادي  
زيادة  وبالتالي  وتطويرها  الزراعية  العملية 

اإلنتاج الزراعي بشقيه النباتي واحليواني.

موافاة  على  الورشات  تلك  يف  االتفاق  ومت 
بالتوصيات  الزراعي  اإلرشاد  مديرية 
والرسائل اإلرشادية اهلامة والنتائج البحثية 
القابلة للتطبيق من أجل إيصاهلا إىل األخوة 
املزارعني حيث تقوم مديرية اإلرشاد بدورها 
بتطوير مواد وأنشطة إرشادية جديدة بهدف 
األخوة  إىل  والتقنيات  الرسائل  تلك  نقل 

املزارعني بالطرق اإلرشادية املتاحة. 

مديرية  أنتجت  السياق  تلك  وضمن 
اإلرشاد الزراعي خالل عام 2014 عدد من املواد 
مخسة  إنتاج  مت  فقد  اإلرشادية  اإلعالمية 

أفالم إرشادية حول استخدام بدائل بروميد 
املتيل واستخدام الطاقة الشمسية يف الزراعة 
واخلسائر واهلدر يف الزراعة  واألمن الغذائي 
للملوحة  املتحملة  العلفية  واحملاصيل 
حول  إرشادية  مطبوعات  ثالثة  إىل  إضافة 
اجلديدة  واألصناف  وتغذيتها  األبقار  تربية 
حول  ومطوية  اعتمادها  مت  اليت  للقمح 

مرض ايبوال والوقاية منه .

أهمها  متعددة  تدريبية  دورات  إىل  إضافة 
حول  الزراعي  املتحف  يف  للعاملني  دورة 
مع  بالتعاون  املعروضات  وحفظ  صيانة 
كلية الزراعة جامعة دمشق وكذلك عقد 
للبحوث  العامة  اهليئة  مع  موسع  اجتماع 
عمل  خطة  وضع  بهدف  الزراعية  العلمية 
وإشراك  والبحوث  اإلرشاد  بني  مشرتكة 
الداعمة  الوحدات  يف  املختصني  الفنيني 
حقول  يف  املوسعة  البحثية  التجارب  يف 
املزارعني وتبادل الزيارات و تدريب املهندسني 
وتقديم الدعم الفين من قبل الباحثني لكافة 

األنشطة اإلرشادية .

ورشات عمل وأنشطة لتطوير الربامج اإلرشادية
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سوريا باملراتب األوىل زراعيًا ..

باهتمام  الزراعي  القطاع  حيظى 
أولوياتها  مقدمة  يف  ويأتي  احلكومة 
أحد  وبوصفه  الكبرية  ألهميته 
الوطين  لالقتصاد  االساسية  األعمدة 
الزراعي  القطاع  يساهم  السوري، حيث 
احمللي  االنتاج  إمجالي  من   %  20  -  16 بـ 
حوالي  الزراعي  القطاع  يف  يعمل  حيث 
721ألف شخص، ويعد القطاع الزراعي 
السوري  االقتصاد  قوة  اسباب  أحد 
واالكتفاء  الغذائي  األمن  وحتقيقه 
. الزراعية  املنتجات  معظم  من  الذاتي 

هذا  وتؤيد  تدعم  اليت  والشواهد  احلقائق 
هنا  سنشري  لكننا  سردها  ويطول  كثرية  األمر 
فقط اىل أهم اإلجنازات اليت حتققت يف االنتاج 
األوىل املرتبة  يف  سوريا  وضعت  واليت  الزراعي 

حتقيق يف  عربيًا  األوىل   سوريا 
االكتفاء الذاتي من القمح

خيتلف  انتاج القمح يف الدول العربية من عام اىل 
اخر تبعًا للظروف املناخية وغريها من الظروف 
اليت تؤثر يف انتاجه، ومع ذلك تعد سوريا واحدة 
من مخسة دول عربية هي االعلى انتاجًا للقمح 
سوريا،السعودية(.  اجلزائر،  مصر،  املغرب،   (
جنحت  اليت   الدول  ضمن  من  سوريا  وتعد 
القمح  من  الذاتي  االكتفاء  حتقيق  يف 
منه. الفائض  تصدير  إىل  وانتقلت 

األخريين  العقدين  خالل  سورية  حافظت 
تبلغ  واليت  بالقمح  املزروعة  املساحة  على 
وعلى  هكتار  مليون   /1,6/ حبدود       باملتوسط 
وعلى  احمللي  االستهالك  حاجة  يفوق  انتاج 
إذ  عامني.  ملدة  يكفي  اسرتاتيجي  خمزون 
العشر  للسنوات  السنوي  االنتاج  متوسط  يبلغ 
القاسي  القمح  من   )  2012  -  2003  ( املاضية 
ويشكل  طن  مليون   /  3,95/ حبدود  والطري 
امجالي  من   %70 حبدود  املروي  القمح  انتاج 
منه.  %30 البعل  القمح  يشكل  فيما  االنتاج 

كان  سوريا  يف  القمح  وانتاج  زراعة  تطور  إن 
املنتج  بهذا  الدولة  الهتمام  طبيعية  نتيجة 
الزراعة  ومتابعته من خالل تضافر جهود وزارة 
واملزارعني،  الزراعية  العلمية  البحوث  ومراكز 
حيث ادخلت اصناف جديدة عالية االنتاجية من 
القمح املروي والبعل واعتمدت االساليب احلديثة 

يف الزراعة ) تسميد وري ..( وتأمني البذار احملسن 
واملغربل واملعقم من خالل املؤسسة العامة الكثار 
بالتعاون  مكثفة  حبثية  برامج  ووضعت  البذار 
اصناف  النتاج  املعنية  البحثية  املنظمات  مع 
عالية االنتاجية ومتالئمة مع الظروف احمللية .

يف  املعتمدة  الطري  القمح  اصناف  اهم  من 
سوريا للزراعة املروية والبعلية : شام4 - حبوث4- 
دوما4..  - دوما  شام10-   - شام8  -شام6-  حبوث6 

املعتمدة  القاسي  القمح  اصناف  أهم  ومن 
 - اكساد6   - شام1  واملروية  البعلية  للزراعات 
حبوث5 -شام3 - شام5 - حبوث7 - دوما1 - شام7 
حوراني.   - دوما3   - شام9    - حبوث11   - -حبوث9 
ومن خالل عمل مراكز البحوث العلمية الزراعية 
لالمراض مقاومة  جديدة  سالالت  ادخال  مت 
قمح. صنفي  اعتماد  ومت  الصدأ  وخاصة 
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القطن بإنتاج  عامليًا  الثانية  سوريا 
 ) وحدة املساحة(

احملاصيل صدارة  القطن  حمصول   حيتل 
اسم املزارعون  عليه  ويطلق  سوريا  يف   الزراعية 
يف الغارقة  الزراعات  من  وهو  االبيض    الذهب 
 القدم اليت عايشت املزارعني السوريني منذ آالف

 السنني .
انتاج  يف  عامليًا  الثانية  املرتبة  سوريا  وحتتل   
تبوأت  ومؤخراً  املساحة  وحدة  حيث  من  القطن 
العضوي  القطن  بانتاج  آسيويًا  الثالث  املركز 
بعد الصني وتركيا حيث يباع جزء من حمصول 
السوري كقطن حملوج وذلك  العضوي  القطن 
عقب زيادة الطلب عامليًا على القطن املنتج عضويًا.

الدول  مصاف  اىل  سوريا  انضمت  ومؤخراً 
نتائج  أدت  امللون. حيث  القطن  انتاج  املتقدمة يف 
البحوث العلمية الزراعية اىل انتاج ثالث سالالت 
من القطن امللون ) االخضر، البين والبين احملمر(. 
العامل يف جمال  دول  أبرز  تعد سورية من  كما 
وآفاته. القطن  حلشرات  احليوية  املكافحة 

الكمون عامليًا إنتاج  ثانيًا يف  سوريا 

              يعترب الكمون أحد احملاصيل اهلامة يف سورية
يف ويساهم  االجنيب  للنقد  جيد  مصدر   النه 
لكونه إضافة   ، للفالحني  مناسب  دخل   تأمني 
يف زراعته  وتنجح  للجفاف  جيد   متحمل 
بشكل الكمون  وينمو  واملروية  البعلية   االراضي 
السنوية هطوالتها  ترتاوح  اليت  املناطق  يف   جيد 
النمو يف  يستمر  ان  وميكن   ، مم   400  -  250  بني 
املائي الحتياجه  بالنظر  اجلافة  املناطق   يف 
. ترتكز زراعته يف  القليل وهو حمصول شتوي 
حمافظات حلب - ادلب - محاه - الرقة ومحص .

على  وايران  والباكستان  سوريا  وتتنافس 
الكمون  يصدر  حيث  له  املصدرة  الدول  صدارة 
. العامل  يف  بلداً  مخسني  من  اكثر  اىل  السوري 
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سوريا  الثالث عربيًا بإنتاج احلمضيات

الزراعات من  احلمضيات  زراعة         تعترب 
تتخذها حيث  سوريا  يف  اهلامة   االقتصادية 
اساسيًا مصدراً  عائلة  ألف   /50/ من   أكثر 
مواسم يف  عاملني  مزارعني،  مالكني،   (  لرزقها 
معامل أصحاب  و  التجار  اىل  إضافة   القطاف 
وتشغل التسويق(  جمال  يف  والعاملني   العصائر 
يف وتنتشر  28211هكتار  عن  تزيد   مساحة 
اىل إضافة  رئيسي  بشكل  السوري   الساحل 
الوسطى احملافظات  يف  أقل  بنسب   وجودها 
تنتج شجرة  مليون   /14,452  / وتضم   واجلنوبية 
أصناف من  سنويًا  طن   /  944988,2  /  حبدود 
برتقال، حامض،  ليمون   ( املختلفة   احلمضيات 
.  ).. الكرمنتني، كريب فروت  البوملي،  يوسفي، 

العقدين  خالل  احلمضيات  زراعة  تطورت 
كما  واالنتاج  املساحة  حيث  من  االخريين 
يف  عربيا  الثالث  املركز  حتتل  باتت  حتى  ونوعًا 
وانتقلت  واملغرب  مصر  بعد  احلمضيات  انتاج 
احمللية  للسوق  الذاتي  االكتفاء  حتقيق  من 
التصدير للعديد من  املنتج وانتقلت اىل  من هذا 
الدولة  اهتمام  بسبب  وغريها  اجملاورة  الدول 
مراكز  عمل  خالل  من  يرز  الذي  باحلمضيات 
البحوث العلمية الزراعية على متابعتها بالتعاون 
مع مكتب احلمضيات وتأمني مستلزمات االنتاج 
ومساعدة  تشجيع  مت  كما   ، الالزم  والدعم 
مزارعي احلمضيات على اعتماد اسلوب املكافحة 
آلفات احلمضيات بهدف ختفيض تكاليف االنتاج 
وتوفري قيمة االدوية الزراعية واجور عميات رش 
املبيدات ، وتساهم املكافحة احليوية املتكاملة يف 
الطبيعي  التوازن  وعودة  البيئة  على  احلفاظ 
والعامل  املستهلك  من  كل  ومحاية  احليوي 
عن  النامجة  الضارة  االثار  من  والفالح  الزراعي 
الربامج  ووضع   ، للمبيدات  املكثف  االستخدام 
الالزمة للحصول على مادة نباتية نقية ) غراس 
خالية من الفريوسات ( اعتماداً على التكنولوجية 
واستخدامها  النقية  الغراس  انتاج  يف  احلديثة 
الالزمة  التطعيم  أقالم  لتأمني  نقية  كأمهات 
الزراعة.  لوزارة  التابعة  الغراس  ملشاتل 

 سوريا الثانية عربيًا والرابعة عامليًا
الزيتون.. وزيت  الزيتون  انتاج  يف 

االشجار  أقدم  من  الزيتون  شجرة  تعد 
الدراسات  وتشري  العامل  يف  عرفت  اليت  املزروعة 
شرق  منطقة  يف  مرة  ألول  وجدت  انها  إىل 
 ، الطبيعية  سورية  يف  السيما  املتوسط  البحر 
وتزدهر  تنمو  الربية  السالالت  تزال  ما  حيث 
خياراً  سوريا  يف  الزيتون  زراعة  وتعد  هناك. 
اجلافة  وشبه  اجلافة  للمناطق  اساسيًا  زراعيًا 
الرتبة. الستخدامات  مستدامًا  شكاًل  وتضمن 

حمليًا  الثالث  املركز  الزيتون  زراعة  حتتل 
وهي  والقطن  احلبوب  بعد  االهمية  حيث  من 
من اشكال النشاط الزراعي اهلامة جلهة تشغيل 
من  مباشر  وغري  مباشر  بشكل  العاملة  االيدي 

انتاج  ويف  االشجار  خدمة  باعمال  القيام  خالل 
ومنتجاته. الزيتون  وتسويق  وختزين  وتصنيع 

تأتي سوريا يف املرتبة الثانية عربيًا والرابعة عامليًا 
املساحة  زتبلغ  الزيتون  وزيت  الزيتون  انتاج  يف 
املزروعة باشجار الزيتون حاليًا حبدود / 695711/ 
شجرة  مليون   /  1,5  / عن  يزيد  ما  فيها  هكتار 
) حلب   %46 : االتي  الشكل  موزعة يف سوريا على 
وادلب ( . 24% ) محص ومحاه ( . 18%       ) الالذقية 
السويداء   ، ) ريف دمشق، درعا   %10  . وطرطوس( 
والقنيطرة ( ويقدر متوسط األنتاج السنوي خالل 
السنوات العشر املاضية ) 2003- 2012 ( يقدر حبدود 
/ 869594 / طن من الزيتون يستخدم منها / %20 / 
لالستهالك املنزلي بينما يستخدم / 80% / الباقية 
للتصنيع وفق االتي ) 25% زيت زيتون ،42% بريين ، 
30% ماء جفت ( ويساهم زيت الزيتون بـ 1,5 - 3,5من 

من   %9  -  5 حبدود  و  الوطين  الدخل  امجالي 
االنتاج.  سنوات  حسب  الزراعي  الدخل  امجالي 
سوريا  يف  املزوعة  الزيتون  أصناف  أغلب 
وزيت  املائدة  زيتون  انتاج   ( الغرض  ثنائية 
 ، حلب  يف  الزييت  انتشاراً  واكثرها   ) الزيتون 
يف  الدعيليب   ، ودرعا  وادلب  محاه  يف  الصوراني 
إضافة   ، الالذقية  يف  اخلضريي   ، طرطوس 
والنبالي  الدان  مثل  اخرى  اصناف  انتشار  اىل 
اىل  االشارة  مع  والقيسي.  والتفاحي  واجللط 
الزراعة  حديثة  سوريا  يف  اشجارالزيتون  اغلب 
 20 و    1 اعمارها بني  اليت ترتاوح  وتشكل االشجار 
املزروعة  الزيتون  أشجار  امجالي  من   %57 سنة 
الزيتون  انتاج  تطور  استمرار  اىل  يشري  ما  وهو 
قادمة.      عديدة  لسنوات  سوريا  يف  الزيتون  وزيت 
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الفستق بإنتاج  عامليًا  الرابع   سوريا 
احلليب

يف  احلليب  الفستق  أشجار  زراعة  توسعت  
احملافظات  يف  الفت  بشكل  االخرية  السنوات 
السورية بسبب مالئمة املناخ هلا وباتت سوريا 
مثار  انتاج  يف  عامليًا  الرابعة  املرتبة  حتتل 
الفستق احلليب بعد ايران و امريكا وتركيا . 
ويصدر الفستق احلليب السوري اىل عدة دول 
اوربية وخليجية ومصر واالردن والسودان.

تعود االهمية االقتصادية لشجرة الفستق 
يف  مردودها  ارتفاع  اىل  سوريا  يف  احلليب 
وحدة املساحة وامكانية نقل وختزين الثمار 
شحنها  وسهولة  اعوام  لعدة  جيداً  اجملففة 
وتصديرها اىل العديد من دول العلم، وتشري 
التحاليل االحصائية اىل تفوق انتاج الفستق 
احلليب يف مجيع مناطق االستقرار الزراعي 
من  كافة  املماثلة  الزراعات  على  البعلية 
حيث امجالي االنتاج ومن حيث صايف االنتاج 
اجملزية  واسعاره  تكاليفه  الخنفاض  نظراً 
الطيب. ومذاقه  العالية  الغذائية  وقيمته 

صنفًا  وعشرين  مخس  سوريا  يف  يف  يوجد 
العاشوري  أهمها  الفستق احلليب  من اشجار 
سوريا(  يف  املزروعة  االشجار  من   %85(
تشكل اليت  وغريها  والباتوري  والعليمي 

 ) 15 % من االشجار املزروعة ( وتتوزع زراعة 
هذه االصناف على احملافظات السورية وفق 
االتي: حلب 44% ، محاه 35% ، ادلب 13% ، ريف 
دمشق 6%  ، و2% يف درعا ، السويداء ومحص. 
وتأتي محاه يف املرتبة االوىل باالنتاج وثانيًا 
حلب. بعد  املزروعة  املساحة  حيث  من 

                                              
                                                      إعداد :

                                         م. جالل احلمود
    مديرمكتب الشؤون الزراعية باالحتاد العام  الفالحني
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الثروة السمكية يف سوريا
هموم ومقرتحات

مليون   154 األمساك  من  العاملي  اإلنتاج  يبلغ 
2011, منها 90,4  مليون طن من الصيد و  طن عام 
البحري  بشقيه  االستزراع  من  طن  مليون   63,6
من  العاملية  املصايد  اغلب  وتعاني  والعذب، 
يتناقص  حيث   السمكي  املخزون  يف  استنزاف 
كما  سنوي  بشكل  املصايد  هذه  أغلب  يف  اإلنتاج 
اقرتبت  قد  اقتصاديا  املهمة  األنواع  الكثري من  أن 
من مرحلة اخلطر ومت منع صيدها حفاظا عليها 

من االنقراض،
إىل  العامل  دول  أغلب  اجتهت  لذلك  نتيجة   
احلاصل  النقص  لتعويض  السمكي  االستزراع 
اإلنتاج  يف  الزيادة  فان  وبالتالي  املصايد  إنتاج  يف 
املضطردة  الزيادة  إىل  تعود  األمساك  من  العاملي 
ويعترب  إنتاجها،  يف  والتوسع  السمكية  املزارع  يف 
وغذائية  اقتصادية  أهميه  ذو  األمساك  قطاع 
يوىل  مل  ذلك  من  الرغم  وعلى  لإلنسان  كبرية 
قطاعات  مع  مقارنة  القطر  يف  الكايف  االهتمام 
عدة  إىل  ذلك  ويعود  األخرى  احليواني  اإلنتاج 

أسباب ميكن ذكرها وفق اآلتي :
إىل -  أساسي  بشكل  احلكومي  االهتمام  توجه 

تنمية قطاعات األغنام واألبقار والدواجن .
الثروة -  قطاع  على  تشرف  اليت  اجلهات  تعدد 

السمكية مما أدى إىل تشتت العمل يف هذا اجملال. 
وجود تداخل بني عمل اهليئة العامة لألمساك - 

واجلهات املعنية األخرى مما يعيق عملها.
من -  جتعل  ال  املستهلك  لدى  الغذائية  العادات 

األمساك وجبة دائمة ) على األقل أسبوعية ( .
غالء أسعار األمساك مقارنة مع بقية املصادر - 

الربوتينية احليوانية األخرى بسبب قلة اإلنتاج 
مقارنة  السوق  حلاجة  تغطيته  وعدم  السمكي 

باللحوم األخرى .
يف -  املوجودة  املائية  املسطحات  استثمار  عدم 

القطر بالشكل األمثل.
القطر  يف  األمساك  من  الفرد  نصيب  ويبلغ 
الكميات  وبإضافة  /سنة/  /1/كغ/فرد  حبدود 
املستوردة يرتفع إىل 1,3 كغ/فرد /سنة , علمًا أن 
املعدل العربي يبلغ 8 كغ/فرد/سنة واألوروبي 
كغ/فرد/  21,4 واآلسيوي  كغ/فرد/سنة   22

سنة والعاملي18,9 كغ/فرد/سنة. 

التقينا  السمكية  الثروة  واقع   على  ولإلطالع 
املهندس  السمكية  للثروة  العامة  اهليئة  مدير 

حممد زين الدين.

يف  األمساك  إنتاج  عن  حملة  حبذا  بداية  س- 
سورية؟

تراوح إنتاج األمساك يف سورية بني 4063 طن و 

16980 طن بني عامي 1982 و 2011 و نتيجة اإلحداث 
اإلنتاج ليصل  القطر فقد اخنفض  بها  اليت مير 

إىل 7038 طن عام 2012 .
إنتاج األمساك البحرية: أ- 

قطاع  هو  سورية  يف  البحري  الصيد  قطاع  إن 
يف  العاملني  ومجيع  العموم  وجه  على  تقليدي 
ويساهم  التقليديني   احلرفيني  من  هم  الصيد 
هذا القطاع يف استقرار عدد كبري من األسر يف 

سورية)حوالي 4450 عائلة(.
األمساك  إنتاج  اخنفاض  أسباب  ما  س- 

البحرية لدينا؟
البحرية  األمساك  من  سورية  إنتاج  يعترب 
و   2012 عام  طن   2149 يتجاوز  مل  حيث  منخفضًا 

يعود ضعف اإلنتاج البحري إىل:
ندرة التيارات البحرية.1. 
اجلرف القاري الضيق جدا حيث ال يتعدى2. 

 8 كم يف أوسع املناطق.
و 3.  العذبة  باملياه  البحر  تغذي  اليت  األنهار  قلة 

املغذيات.
باإلضافة 4.  كم   183 يتجاوز  ال  الذي  الساحل 

اىل قلة الرؤوس واخللجان.
الصيد  عن  السنوية  اإلحصاءات  من  يالحظ   
البحري تدني اإلنتاج سنويا بوترية ثابتة تقريبا 

وهذا مرشح ملزيد من التناقص ويعود ذلك إىل :
البحرية 	• االستنزاف املستمر للثروة السمكية 

حيث يتعرض التنوع احليوي البحري واملخزون 
السمكي للتهديد بسبب الصيد اجلائر .

وموائل 	• املائية  البيئة  على  أثر  الذي  التلوث 
األمساك .

األمحر 	• البحر  من  البحرية  األحياء  هجرة 
ومنافستها لألنواع املوجودة يف البحر املتوسط .

املتفجرات، 	•  ( املخالفة  الصيد  أساليب  إتباع   
الشباك املخالفة ( .

العامة  اهليئة  إحداث  ضرورات  ماهي  س- 
للثروة السمكية ؟

التنمية  أهمية قطاع األمساك يف  إدراك  نتيجة 
الشاملة للقطر وضمن سياسة االصالح االداري 
العاملني  جهود  توحيد  اجل  من  و  االقتصادي  و 
رقم  القانون  صدر  السمكية  الثروة  قطاع  يف 
اهليئة  القاضي  بإحداث   2008/12/14 تاريخ   /  31/
الرئيسي  ومقرها  السمكية  للثروة  العامة 
مدينة جبلة  وهي هيئة ذات طابع إداري تتمتع 
اهليئة بالشخصية االعتبارية واالستقالل املالي 
واالصالح  الزراعة  بوزير  وترتبط  واإلداري 

الزراعي وذلك من أجل: 
تنمية -  و  السمكية  الثروة  ومحاية  تطوير   

مواردها.
قطاع -  يف  املختلفة  الفعاليات  تنشيط  و  إدارة 

الثروة السمكية.
 وضّمت إليها :

املؤسسة العامة لألمساك ومزارعها وفروعها.	•
قسم الثروة السمكية التابع لوزارة الزراعة 	•
 مديرية اإلنتاج احليواني ـوشعبه ودوائره.	•
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س- ما الصعوبات اليت تواجه اهليئة فيما خيص 
تطوير الثروة السمكية ؟ 

غري 	• صيد  وسائل  واستخدام  اجلائر  الصيد 
غري  الشباك   - املتفجرات   - الكهرباء   ( مشروعة 
األنواع  بعض  اقرتاب  إىل  أدت  واليت  النظامية( 

السمكية من اإلنقراض .
املائي 	• املخزون  واخنفاض  جفاف  حدوث 

لبعض املسطحات املائية وخروجها من االستثمار 
السمكي.

اآلثار الناجتة عن امللوثات املختلفة وما هلا من 	•
خماطر بيئية على الثروة السمكية.

األمساك 	• تربية  يف  املوظفة  االستثمارات  قلة 
وخاصة يف إنشاء املزارع الشاطئية وعزوف بعض 
املربيني عن تربية األمساك بسبب ارتفاع تكاليف 
املكونة  األولية  املواد  غالء   - مياه  ضخ   ( الرتبية 

لألعالف - صعوبة تأمني الزريعة(.
املخالفني 	• حبق  الفعالة  الردع  عوامل  غياب 

قانون  هو  حاليًا  به  املعمول  القانون  أن  حيث 
محاية األحياء املائية رقم 30 لعام 1964 ال يتناسب 

مع الواقع الراهن حاليًا.
العامة 	• اهليئة  عمل  بني  احلاصلة  التداخالت 

و  للموانئ  العامة  واملديرية  السمكية  للثروة 
حتد  اليت  الري  لوزارة  املائية  املسطحات  تبعية 

من االستثمار السمكي األمثل هلا.
يف 	• متخصصة  أعالف  معامل  توفر  عدم 

إنتاج علف جاهز لألمساك و غياب دور مؤسسة 
واملناسبة  اجلاهزة  األعالف  تأمني  يف  األعالف 

لرتبية األمساك مبختلف مراحلها.
غياب دور املصارف الزراعية يف متويل املشاريع 	•

السمكية ومنح القروض للمربني أو الراغبني يف 
االستزراع السمكي أو الصيد.

و 	• بالقوانني  الصيادين  و  املواطنني  التزام  عدم 
األنظمة.

مما 	• املربني  لدى  التسويقية  الثقافة  غياب 
فرتة  بني  باألسعار  شديد  تذبذب  إىل  يؤدي 

وأخرى .
جمال 	• يف  املختصني  و  العلمية  األحباث  قلة 

تربية األمساك يف سوريا. 
ترميم 	• مت  أنه  العلم  مع  وقلته  الكادر  ضعف 

النقص يف بعض االختصاصات عن طريق النقل 
وبرنامج تشغيل الشباب .

صعوبة القيام بأعمال احلماية خالل السنوات 	•
بدوره  والذي  السائدة،  لألوضاع  نتيجة  األخرية 
املائية  املسطحات  يف  األمساك  خمزون  على  أثر 
النظامية  غري  الصيد  وسائل  استخدام  بسبب 

واملخالفة .
للعاملني 	• موجهة  إرشادية  برامج  وجود  عدم 

مربي   ، البائعني   ، الصيادين   ( القطاع  هذا  يف 
األمساك  أهمية  توضح  واملستهلكني   ) األمساك 
كيفية  يف  واالقتصادية  الغذائية  الناحية  من 
التعامل مع هذه املادة بالطرق الصحية وضرورة 

احلفاظ عليها من التدهور .

س- ما تأثري األوضاع االستثنائية اليت مير بها 
القطر على قطاع األمساك يف سوريا ؟

 تأثرت أعمال اهليئة بشكل كبري نتيجة لألزمة 

بعض  ذكر  ميكن  و  حاليًا  سوريا  بها  متر  اليت 
هذه اآلثار:

بسبب 1.  اإلنتاج  من  املزارع  من  عدد  خروج 
التعدي عليها من قبل اإلرهابيني ونهبها وسرقة 
عني  ادلب-  يف  الروج   ( مزرعة  وهي  حمتوياتها 
الطاقة ـو قلعة املضيق يف الغاب - مزارع أقفاص 
الثورة يف الرقة - الروحيينة يف القنيطرة ( األمر 
الذي أثر بشكل كبري على خطط اهليئة العامة 
ـ  الطاقة  ) عني  مزارع  أن  السمكية حيث  للثروة 
األساسي  املصدر  كانت   ) الروج  ـ  املضيق  قلعة 
من  طن   1050 من  اإلنتاج  واخنفض  لإلصبعيات 
األمساك التسويقية يف عام 2010 إىل حدود 100 طن 
 207 من  االصبعيات  إنتاج  واخنفض   2013 عام  يف 

طن عام 2010 إىل 38 طن عام 2013 .
ولتدارك النقص احلاصل يف إنتاج االصبعيات مت 
حتويل مزرعة مصب السن إىل إنتاج االصبعيات 
املزارع  حاجة  تلبية  أجل  من  القصوى  بالطاقة 
 ) تشرين   16  , شطحة   , السن  مصب   ( املتبقية 

ولتلبية احتياجات زراعة السدود .
تأثرت 2.  املائية  املسطحات  يف  احلماية  أعمال 

من  كبري  عدد  خروج  نتيجة  كبري  بشكل 
لتعرضها  نتيجة  اخلدمة  من  احلماية  مراكز 
للتخريب والسرقة من قبل اجملموعات اإلرهابية 
كمية  اخنفاض  يوضح  التالي  واجلدول 
 2014 عام  يف  ووصلت  و2011   2010 بني  ما  املصادرات 
اليت  لألزمة  نتيجة  معدومة   شبه  مرحلة  إىل 

متر بقطرنا حاليًا .
القيام  صعوبة  حول  أعاله  ذكر  ملا  نتيجة 
ازدياد  أدى إىل  املطلوب  بالشكل  بأعمال احلماية 
خمالفات الصيد يف املسطحات املائية واستخدام 
وسائل الصيد غري النظامية ) املتفجرات  الشباك 
عدم   ، الكهربائي  الصعق   ، السموم   ، املخالفة 
التقيد مبواسم املنع ( نتج عنه اخنفاض املخزون 
كبري  بشكل  املائية  املسطحات  يف  السمكي 

وتعرض بعض األنواع السمكية لإلنقراض .
حبريات 3.  وتأجري  استثمار  على  القدرة  عدم 

إىل  الوصول  على  القدرة  عدم  نتيجة  السدود 
مناطق  يف  وقوعها  بسبب  منها  كبري  قسم 
املنتجة  األمساك  كمية  على  اثر  مما  ساخنة، 

يف سورية.
خروج عدد كبري من املزارع السمكية اخلاصة 4. 

مناطق  يف  خاصة  واإلنتاج  الرتبية  عملية  من 
على  حتوي  واليت  والرقة  والغاب  ومحص  محاة 
القسم األكرب من املزارع السمكية على مستوى 
مستوى  على  اإلنتاج  اخنفاض  وبالتالي  القطر 
وبالتالي  املادة  هذه  عرض  واخنفاض  القطر 

ارتفاع أسعارها .

والتنوع  العذبة  املياه  أمساك  أهمية  وملعرفة 
احليوي يف املياه الداخلية
 التقينا د. نضال حيدر 

س- ماذا عن توزع املياه الداخلية لدينا ؟
تغطي املياه الداخلية حوالي /1635/ كم2 ويعترب 
الفرات  نهر  ويشكل  مسكيًا  مستثمراً  أغلبها 
يف  للصيديات  الرئيسي  املصدر  األسد  وحبرية 

وزارة 	• يف  السمكية  الثروة  تطوير  مشروع 
الزراعة.

العامة 	• للهيئة  التابع  السمكية  الثروة  قسم 
إلدارة وتطوير الغاب.

قانون  وفق  للهيئة  املوكلة  املهام  أبرز  ما  س- 
اإلحداث ؟

وضع اخلطط والربامج للحفاظ على األحياء 1. 
املائية وتنمية مواردها، ووضع اخلطط والربامج 
املياه  يف  السمكي  االستزراع  لتطوير  التنفيذية 
النشاط  دميومة  يضمن  مبا  والبحرية  العذبة 
يف  للتوسع  مناطق  عن  والبحث  اإلنتاجي، 
لطاقاتها  تقديرات  وإعداد  السمكي،  االستزراع 
يف  لتوظيفها  املالئمة  الطريقة  املتوقعة،وإجياد 

هذا اجملال بالتنسيق مع اجلهات املعنية .
اخلاصة 2.  واألنظمة  القوانني  مشاريع  إعداد 

السمكية  والثروة  عامة  املائية  األحياء  حبماية 
تنفيذ  ومتابعة  صيدها  مواسم  وتنظيم  خباصة 

القوانني واألنظمة املعمول بها .
تصدير 3.  و  استرياد  على  الفنية  املوافقة  منح 

األحياء املائية.
تشجيع االستثمارات يف جمال الصيد البحري 4. 

يف املياه الدولية و االقتصادية و االقليمية.
تربية 5.  يف  العامة  املياه  استثمار  طرق  تنظيم 

يضمن  مبا  فيها  األمساك  صيد  وترشيد 
نشاط  على  واإلشراف  السمكية،  املوارد  دميومة 
الصيديات  وتسجيل  وسائله  وسالمة  الصيد 
إدخال  وتشجيع  الداخلية   واملياه  الساحل  على 

األساليب والتقنيات احلديثة يف الصيد .
غري 6.  الداخلية  املياه  يف  الصيد  حقوق  تأجري 

املستغلة  غري  أو  الشرب  ألغراض  املخصصة 
استغالاًل حسنًا مبا يتفق وضمان السالمة الفنية 
املقامة  الري  املائية ومشاريع  للمنشآت  والبيئية 

على هذه املنشآت ومنح رخص الصيد بأنواعها .
األمساك 7.  مزارع  إلقامة  الرتاخيص  منح 

موافقة  أخذ  بعد  األخرى  املائية  األحياء  ومزارع 
 , النافذة  والتعليمات  األنظمة  وفق  الري  وزارة 
رقم  املائي  التشريع  قانون  مع  يتعارض  ال  ومبا 
وزارة  عن  الصادرة  والتعليمات   2005 لعام   /31/

الري .
السالالت 8.  من  اإلصبعيات  الريقات  تأمني 

التفريخ  مراكز  خالل  من  للمزارعني  احملسنة 
املشاريع  وإقامة   ، احملافظات  يف  احمللية 
إقامة  تشجيع  بهدف  النموذجية  التجريبية 

مشاريع إنتاجية مماثلة .
لتطوير 9.  الالزمة  والدراسات  بالبحوث  القيام 

وتنمية األحياء املائية وخباصة الثروة السمكية 
بالتعاون والتنسيق مع اجلهات املختصة ، وتقديم 
اخلربة الفنية واملشورة يف جمال إجراء الدراسات 
للمشروعات  االقتصادية  واجلدوى  الفنية 

املتعلقة بالثروة السمكية .
على  السمكي  اجملال  يف  التعاون  افاق  توسيع   .10

املستوى العربي و الدولي.
11. املساهمة يف تطوير صناعة األعالف السمكية 

املتخصصة.
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 يف حبرية سد حمردة: كارب - سللور.	 
 - يف حوض اخلابور ) احلسكة ( : كارب -جري - 

مطواق- بوري - حنكليس- مشط- حوار.
الباسل  سد  يف  السمكية  ـاألنواع     
مشط-  كارب-   :) طرطوس   (

حنكليس- سللور.
 - البين   - الفرخ  باالنقراض:  املهددة  األنواع  أهم 

الرومي.

س- ماهي أهم مقرتحات إدارة الثروة السمكية 
وتطويرها يف املياه الداخلية والبحريات؟ 

	 طريق عن  السمكية  املصايد  إدارة  تطوير 
الداخلية  املياه  محولة  وحتديد  الصيد  تنظيم 
احلمولة  وفق  والشباك  والصيادين  القوارب  من 

التقديرية لكل موقع. 
	 محاية يف  الصيادين  تنظيمات  دور  تفعيل   

وإدارة املصايد السمكية.
	 نهر يف  املستوطنة  احمللية  األمساك  إكثار 

الفرات  نهر  جمرى  يف  زراعتها  وإعادة  الفرات 
فيها حفاظًا  أنواع غريبة  زراعة  وحبرياته وعدم 

على التنوع احليوي والتوازن البيئي. 
	 حتديد عدد قوارب الصيد ومواصفات وسائل

الصيد  ومواسم  املستخدمة  األخرى  الصيد 
وضوابطه.

املقامه/5/  احملميات  الطبيعية:  احملميات  إقامة 
متباينة  مناذج  على  احملافظة  بهدف  حمميات 
من  املهددة  األنواع  تؤوي  اليت  املائية  البيئات  من 
آمنة  املائية باالنقراض، وتأمني أماكن  األحياء 
السمكية  املصايد  ورفد  املائية  األحياء  لتكاثر 

املتاحة بزريعة دائمة. 
قبل  من  املتخذة  اإلجراءات  على  ولإلطالع 
القطر  السمكية يف  الثروة  واقع  اهليئة لتحسني 
العلمية  البحوث  مدير  صقر  بسام  د.  التقينا 

باهليئة ...

للنهوض  بها  قمتم  اليت  اخلطوات  هي  ما  س- 
بالثروة السمكية؟

قامت اهليئة بعدة إجراءات لتحسني واقع الثروة 
السمكية يف القطر ميكن ذكرها وفق ما يلي :

للثروة  العامة  اهليئة  يف  املنجزة  الدراسات   -1
السمكية:

اهليئة 	-أ يف  والقوة  الضعف  نقاط  دراسة  اجناز 
لدى  العمل  لتطوير  السمكية  للثروة  العامة 
اهليئة ومتكينها من إجناز املهام املكلفة بها وفق 

قانون إحداثها.
 /27/ وتضمنت  العلمي  البحث  اجناز خطة  ب-  
متوسط-  قريب-   ( أمدية  ثالثة  على  حبث 
ربطا  منها)نرفق  عدداً  تنفيذ  حاليًا  ويتم   ) بعيد 

الدراسة(.
ج- اجناز دراسة تداول وتسويق األمساك: بهدف 
الصحية  الطرق  إتباع  على  املستهلك  تشجيع 
الذي  األمر   , األمساك  مع  للتعامل  الصحيحة 
يشجع الباعة على التقيد بأصول تداول األمساك 
ووصول املادة إىل املستهلك حبالة صحية جيدة 

وفائدة غذائية أكرب )نرفق ربطا الدراسة(
2- يف جمال االحباث العلمية: 

لتنمية 	• عامة  إسرتاتيجية  وضع  اجل  من 
أفضل  إجياد  و  سورية  يف  السمكية  الثروة 
تشاركي  بشكل  اهليئة  مهام  لتنفيذ  طريقة 
فقد عقدت ندوة علمية بعنوان الثروة السمكية 
السيد  وبرعاية   2010/6/5 بتاريخ  واآلفاق  الواقع 
وتضمنت  الزراعي  واإلصالح  الزراعة  وزير 

احملاور التالية:
العذبة  املياه  يف  السمكية  الثروة  األول:  احملور 

)الواقع واآلفاق( .
البحرية  املياه  السمكية يف  الثروة  الثاني:  احملور 

)الواقع و اآلفاق( .
  احملور الثالث: اقتصاديات الثروة السمكية.

صيده  فيتم  املتبقي  اجلزء  أما  الداخلية،  املياه 
والعاصي  اخلابور  كنهري  األخرى  األنهار  من 
وحبريات  الصغرية   األنهار  من  عدد  إىل  إضافة 
أماكن  يف  األخرى  املائية  واملسطحات  السدود 
كافة  بأن  اإلشارة  مع   ( القطر  من  خمتلفة 

البيانات هي عن عام 2008(  :
ضمن  طوهلا  ويبلغ  األنهار:  جماري  أواًل- 
فيها  ميارس  كم   /2336/ السورية  األراضي 

الصيد من قبل الصيادين احملرتفني والراجلني.
واالصطناعية  الطبيعية  البحريات   - ثانيا 
هكتار  ألف   /145/ مبساحة  القطر  يف  والسدود 

الطبيعية  الكبرية  والسدود  البحريات   -
عن  مساحتها  تزيد  اليت  وهي  واالصطناعية: 
مبساحة  حبرية   /15/ يوجد  حيث  هكتار   /500/
للصيد  خمصصة  هكتار  ألف   /135/ إمجالية 
الصيادين  قبل  من  فيها  الصيد  ميارس  املشاع 
يف  يعمل  أنه  علمًا  والراجلني  واهلواة  احملرتفني 
كمية  وبلغت   ، صيادَا   /4992/ الداخلي  الصيد 

الصيد الداخلي فيها /3784/ طنًا  .
.- البحريات والسدود الصغرية واملتوسطة : وهي 
اليت ال تزيد مساحتها عن /500/ هكتار وتبلغ /19/ 
حيث  هكتار.  آالف   /7/ إمجالية  مبساحة  سداً 
جيري تأجري حقوق زراعة وصيد األمساك  فيها 

ملدة 5 سنوات .
- حبريات السدود غري املستثمرة مسكيًا:

وسدود  الشرب  ملياه  املخصصة  السدود  وتضم 
البادية وتبلغ /54/ سداً مبساحة /3/ آالف هكتار، 

مينع فيها االستثمار السمكي منعًا باتًا. 

املياه  يف  السمكية  األنواع  أهم  هي  ما  س- 
الداخلية؟

يتواجد يف املسطحات املائية الداخلية العديد من 
وتتكاثر  تعيش  اليت  املستوطنة  السمكية  األنواع 
املستوطنة  األنواع  يبلغ عدد  بشكل طبيعي حيث 
يف نهر الفرات لوحده أكثر من /48/ نوعًا، وهي 
اإلصبعيات  وزراعة  لإلعمار  بالتالي  حتتاج  ال 
وألسباب  احلاالت  بعض  يف  إال  فيها  أواألمهات 
والرقابة  احلماية  تشديد  وإن  حمددة،  وأهداف 
ومنع الصيد يف هذه املسطحات أثناء فرتة التكاثر 
السيما  واملخالف  اجلائر  الصيد  على  والقضاء 
من  ُتعد  السمكي،  الصيد  يف  الكهرباء  استخدام 
األولويات يف سبيل احلفاظ على األنواع السمكية 

يف هذه املسطحات..
املياه  يف  السمكية  األنواع  أهم  هنا  ونذكر 

الداخلية:
كارب 	  بين-  الزور(:  الفرات)دير  نهر  يف 

مشط   - عروس  جري-  حوار-  مطواق-  فراتي- 
- أنوع أخرى.

كرسني- كارب-  )حلب(:  األسد  حبرية  يف  ـ 
جري- مطواق - تريس- بين- بوري.

)إدلب(: مشط- كارب عادي 	  العاصي  يف نهر 
- حنكليس- جري.

 	 - عادي  كارب  الرسنت:   - قطينة  حبرية  يف   
كارب فضي.
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3- يف جمال التنمية و احلماية و االستثمار:
الستثمار  اخلاصة  التعليمات  تعديل  مت   -
استثمارها  للهيئة  حيق  اليت  املائية  املسطحات 
قريبًا  طرحها  سيتم  واليت  سداً   33 والبالغة 
باستثمارها  الدولة  حق  يضمن  ومبا  لالستثمار 
من  سابقًا  تؤجر  كانت  السدود  هذه  أن  حيث 
بأسعار  احملافظات  يف  الزراعة  مديريات  قبل 

منخفضة .
مزارعهم  أوضاع  تسوية  على  املربني  تشجيع    -
183/ت  رقم  القرار  بإصدار  وذلك  املرخصة  غري 
عام  حتى  مرتني  متديده  مت  والذي   2012 لعام 
أوضاع  لتسوية  املربني  أمام  اجملال  إلفساح   2015

مزارعهم .
-  تأهيل معمل األعالف املتوقف عن العمل منذ 
عام 1994 وإعادة تشغيله لتصنيع جزء من حاجة 

اهليئة. 
-  زيادة عدد اسطول الزوارق من اجل احلماية.

السمكية  الثروة  لتنمية  اهليئة  خطة  ضمن    -
باشرت اهليئة بإعمار حبريات السدود بإصبعيات 
اعتبارا  السمكي  خمزونها  لزيادة  الكارب  وأمات 
من عام 2011 وذلك بزراعة حبرية سد 16 تشرين 
بكمية 25 ألف إصبعية كارب و 1150 أمية كارب 
ناضجة، ويف عام 2013 مت استكمال إعمار حبريات 
الثورة -  الباسل بطرطوس /  16 تشرين -  ) سد 
بيت رحيان - احلويز  اخلربة - خربة اجلوزية 
يف حمافظة الالذقية  ( بكمية بلغت 16,6طن من 
االصبعيات بعدد إمجالي 351 ألف إصبعية واليت 
من املتوقع أن تنتج كمية 350 طن من األمساك 
يف حال مت احلفاظ عليها حلني وصوهلا للحجم 
عملية  استكمال  سيتم  العام  هذا  ويف  التسويقي 
عمليات  ضمن  ذلك  حلظ  ومت  السدود  إعمار 

التفريخ اليت متت يف مزرعة مصب السن .

ولإلطالع على جتربة حبثية إلنتاج األمساك 
التقينا مشرف  السن  البحرية يف مزرعة مصب 
التجربة م. يوسف عثمان  ليحدثنا عن التجربة 

فقال:
جتربة  السمكية  للثروة  العامة  اهليئة  تنفذ 
مزرعة  يف  البحرية  األمساك  إلنتاج  حبثية 
كمية  إلنتاج  بانياس  منطقة  يف  السن  مصب 
و  )القجاج  البحرية  األمساك  من  طن   /125/
يهدف  و  احمللية(  واالمساك  القريدس  و  الرباق 
وحتسني  السمكية  الثروة  تطوير  إىل  املشروع 
البحرية  األمساك  من  السنوية  الفرد  حصة 
متر  اليت  األزمة  فرتة  طيلة  بها  العمل  واستمر 
مجيع  تنفيذ  مت  أنه  إىل  اإلشارة  مع  ببلدنا، 
خبربات  التجربة  هذه  يف  واألعمال  الدراسات 
وطنية و قد مت تدشني املشروع و بدأت التجربة 
باإلصبعيات احمللية اليت مت  مجعها من الساحل 
البنى  وجتريب  الفين  الكادر  لتدريب  السوري 

التحتية للتجربة.
و يتكون املشروع من:

	قناة جر مياه البحر  بطول 150 مرت وعمق
 8 مرت .
	 .قناة صرف مياه البحر بطول  1050 مرت
	.12حوض بيتوني مستطيل

	.12 حوض امسنيت دائري
	.حوضني ترابيني مساحة كل حوض 5 دومن
	 مكسر حبري  بطول 81 مرت ) 31 + 50 ( بعمق

يصل حتى  4 مرت.
جتربة املشط وحيد اجلنس يف مزرعة مصب 	•

السن :
األمساك  من  اهلكتار  إنتاج  زيادة  التجربة  هدف 
والذي  طن/هكتار   20 إىل  هكتار   / طن   5 من 
النيلي  املشط  إناث  بني  التهجني  خالل  من  يتم 
أمساك  يعطي  الذي  األزرق  املشط  وذكور 
تتميز  ال%95  تتجاوز  بنسبة  ذكور  مبعظمها 
بنموها السريع واالستفادة الكبرية من األعالف. 
النيلي من مصر  املشط  استرياد امساك  و قد مت 
يف  للتجربة  املخصصة  االحواض  اىل  وصلت  و 
مزرعة مصب السن  و سيتم البدء بالتجربة يف 
كافة  أن  علمًا  القادم   2015 عام  التفريخ  موسم 

مستلزمات التجربة جاهزة.
املتوقفة 	• السن  نبع  مزرعة  واقع  دراسة  متت 

وأرسلت  سنوات  عشر  من  أكثر  منذ  العمل  عن 
الدراسة إىل الوزارة و قد وافقت وزارة الري على 
تأمني املقنن املائي بكمية 150 ل/ثا إلعادة تشغيل 
مندوبني  مع  اجتماعات  عدة  عقد  مت  و  املزرعة. 
من مديرية املوارد املائية وخمتصني من جامعة 
الطريقة  لتحديد  اهليئة  من  وفنيني  تشرين 
الدراسات  خلصت  وقد  املزرعة  الستثمار  املثلى 
وضعها  و  تشغيلها  اقتصادية  إىل  واالجتماعات 
قد  الرتويت.و  امساك  إنتاج  إلعادة  االستثمار  يف 
مت تشكيل جمموعة عمل من اهليئة و خرباء من 
تأمني  و  الكاملة  الدراسة  إلعداد  اهليئة  خارج 

كافة مستلزمات االنتاج بعد تأهيل املزرعة. 
أخرى  جتارب  هناك  أن  بالذكر  اجلدير  ومن 
ذكرها لنا مدير البحوث العلمية باهليئة ومنها:

امساك 	• برتبية  البدء  و  الشنشيال  جتربة 
املرموري  املشط  أمساك  مشكلة  ودراسة  الكارب 
التحتية  البنى  واجناز  تشرين   16 سد  حبرية  يف 

ملخرب يف مزرعة مصب السن . 

ويف اخلتام
وللنهوض بهذا القطاع اهلام كان ال بد من العودة 
للمدير العام للهيئة ليطلعنا على  جمموعة من 

املقرتحات، وهي:
)أقفاص( 	• العائمة  املزارع  إقامة  يف  التوسع 

البحريات  العذبة واملاحلة وخاصة يف  املياه  يف 
الكبرية للقطاع اخلاص واالستثمار األجنيب 

العامة  للهيئة  املباشر  اإلشراف  حتت 
للثروة السمكية.

تشجيع إقامة املزارع التقليدية يف املناطق اليت 	•
كافية  مياه  لتأمني  أنهار  جماري  بها  يتواجد 
الفرات  نهر  سرير  منطقة  اللزوم يف  تضخ حني 

على أن يتم تأمني املياه بالراحة.
أعالف 	• معامل  إلقامة  املستثمرين  تشجيع 

خاصة بإنتاج أعالف األمساك و حتويل األعالف 
املربني  يتصرف  ال  حتى  أمساك  جاهز  إىل 

بعشوائية.
بسيطة 	• بفوائد  األمساك  ملربي  قروض  منح 

للعمل  قوارب كبرية  و لشراء  وبأقساط طويلة 

يف املياه الدولية.
للهيئة 	• التابعة  العام  القطاع  مزارع  حتويل 

يف  بالتسمني  والتوسع  االصبعيات  إلنتاج 
األقفاص العائمة.

يتوفر 	• اليت  والدول  القطر  بني  اتفاقيات  عقد 
الكبرية  للقوارب  بالسماح  بكميات  أمساك  بها 
بالصيد فيها )كاالتفاقية مابني سوريا و اليمن(.

العاملني 	• الفنيني  من  عدد  تدريب  تأمني 
بالثروة السمكية يف الدول ذات اإلنتاج العاملي من 

األمساك.
تشجيع التجارة البينية لألمساك بني األقطار 	•

العربية لتأمني سلعة رخيصة ألصحاب الدخل 
احملدود.

عدم ترخيص املزارع اليت تعتمد يف تأمني املياه 	•
على اآلبار واملياه اجلوفية.

استقدام أنواع مسكية من منطقة دول البحر 	•
املتوسط وأقلمتها حمليا والتوسع يف إنتاجها.

اآلخذة 	• السمكية  األنواع  على  الرتكيز 
على  واحلفاظ  وإكثارها  وتفرخيها  باالنقراض 

التنوع احليوي.
مكافحة التلوث البيئي بكل أنواعه.	•
ومنح 	• املشروعة  غري  الصيد  وسائل  منع 

مبواسم  دقيقة  ملعرفة  وفقًا  للصيادين  الرخص 
احمللية  وخاصة  السمكية  األنواع  كافة  تكاثر 

منها اليت باتت مهددة باالنقراض. 
حتديث وتطوير شبكة نقل وتسويق املنتجات 	•

لتصل  القطر  أحناء  خمتلف  بني  السمكية 
أن  قبل  جيدة   ومبواصفات  طازجة  للمستهلك 

يغرق هذا القطاع مبشكالته .
وسائل 	• يف  متكامل  إرشادي  برنامج  إجياد 

اإلعالم عن أهمية إنتاج األمساك ودوره يف غذاء 
جيداً  استغالاًل  املاء  استغالل  وضرورة  اإلنسان 
األغراض  يف  استخدامها  قبل  األمساك  إنتاج  يف 

الزراعية.
إنشاء شبكة حمميات على نهر الفرات.	•
تأمني أدوية خاصة بأمراض األمساك .	•
                 

           حتقيق : الصحفية عال أبو عجيب
مديرية اإلرشاد الزراعي
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2014 االسنة الدولية للزراعة األسرية

مفهوم الزراعة األسرية                                                  

تشمل الزراعة األسرية كافة النشاطات 
الزراعية اليت تقوم بها األسرة يف املساحات 
واحلقول  املنازل  حول  الصغرية  الزراعية 
مشاركة  على  كلياً  اعتماداً  وتعتمد   ،
و  الزراعي  العمل  أفراد األسرة  يف  كافة 
األسرة،  جانب  من  وتشغيلها  إدارتها  تتم 
أشكال  من  انتشاراً  األكثر  الشكل  وتعّد 
الزراعة يف جمال االكتفاء الذاتي لألسرة 
، وذلك يف البلدان النامية والبلدان املتقدمة 
وثيقة  صلة  ذات  سواء.وهي  حٍد  على 

بالعديد من جوانب التنمية الريفية .

يف  والزراعة  األغذية  منظمة  دور 
جمال الزراعة األسرية

األغذية  منظمة  تعترب  املفهوم  هذا  ومن 
والزراعة  األسرية  الزراعة  أن  والزراعة 
الريفية )صغرية النطاق( ترتبطان ارتباطًا 

عندما ترافقها سياسات تهدف إىل  توفري 
احلماية االجتماعية للمجتمعات احمللية 
ورعايتها. كما يرتبط املزارعون األسريون 
بعالقات اقتصادية متينة بالقطاع الريفي؛ 
العمالة،  تشغيل  يف  بقوة  يساهمون  فهم 
وعلى حنو خاص يف البلدان النامية حيث 
غالبية  يستخدم  الزراعي  القطاع  زال  ما 

القوة العاملة.

2014 السنة الدولية للزراعة األسرية

أعلنت 2014 سنًة دولية للزراعة األسرية 
انتباه  تركيز  إىل  تهدف  )FFYI(وهي 
التخفيف  يف  اهلام  دورها  على  العامل 
بالنظر  وذلك  والفقر،  اجلوع  وطأة  من 
الغذائي  األمن  توفري  يف  مساهمتها  إىل 
وإدارة  املعيشة،  سبل  وحتسني  والتغذية، 
املوارد الطبيعية، ومحاية البيئة، وحتقيق 
يف  خاص  وبوجه  املستدامة،  التنمية 

مناطق الريف.
الدولية  للسنة  العام  اهلدف  يتمثل 
الزراعة  إعادة  يف   2014 األسرية  للزراعة 
مركز  لتحتل  الواجهة  اىل  األسرية  
السياسات الزراعية والبيئية واالجتماعية 
خالل  من  وذلك  القطرية،  األجندات  يف 
حتديد الفجوات والفرص املتاحة من أجل 
تشجيع التحّول صوب تنميٍة أكثر تكافؤاً 

وتوازناً. 
للزراعة  الدولية  السنة  ستقوم  لذلك 
والتعاون  النقاش  بتشجيع   2014 األسرية 
القطرية  الصعد  على  النطاق  الواسع 
زيادة  أجل  من  والعاملية  واإلقليمية 
تواجه  اليت  التحديات  وفهم  التوعية 
يف  املساعدة  ثم  ومن   ، احلائزين  صغار 
التعرف على السبل السليمة والكفؤة لدعم 

أصحاب املزارع األسرية.
تسليط  الدولية  السنة  تهدف  كما 
الضوء على دور زراعة أصحاب احليازات 
استقطاب  خالل  من  واألسرة  الصغرى 

فاملزارعون  العاملي.  الغذائي  باألمن  وثيقاً 
األسريون هم األوصياء على الفهم الدقيق 
لديهم.  األراضي  قدرات  مع  للتكيف 
وبواسطة املعرفة احمللية حيافظون على 
غالب  يف  هامشية  أراٍض  من  اإلنتاجية 
األحيان، وذلك من خالل أساليب متشابكة 

ومبتكرة إلدارة األراضي. 
حيث يدير املزارعون األسريون أراضيهم 
على  احلفاظ  أجل  من  كبرية  بعناية 
مستويات عالية من اإلنتاجية، واحملافظة 
على املنتجات الغذائية التقليدية وتساهم 
الغذائية  الوجبة  توازن  يف  ذاته  الوقت  يف 
ومحاية التنوع البيولوجي الزراعي العاملي 
وحتقيق  الطبيعية  املوارد  واستخدام 
توفري  إىل  باإلضافة  الذاتي  االكتفاء 
السكن  على  إنفاقه  يتم  فائض  دخل 
والتعليم وغريها من اخلدمات ,إضافة إىل 

االستفادة من بقايا احملاصيل الزراعية. 
كما أن الزراعة األسرية متثل فرصة 
وخصوصًا  احمللية،  االقتصاديات  لتعزيز 
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الرأي العاملي بدورهم اهلام يف التخفيف من 
حدة اجلوع والفقر, وتوفري األمن الغذائي 
البيئة,  ومحاية  الطبيعية,  املوارد  وإدارة   ,
يف  والسيما  املستدامة,  التنمية  وحتقيق 

املناطق الريفية.
كانت اجلمعية العمومية لألمم املتحدة 
يف دورتها 66 قد أعلنت 2014»السنة الدولية 
ووّجهت   .)FFYI( األسرية”  للزراعة 
والزراعة  األغذية  منظمة  إىل  الدعوة 
وذلك  تنفيذها،  لتيسري  املتحدة  لألمم 
بالتعاون مع احلكومات ووكاالت التنمية 
واملنظمات  املزارعني  ومنظمات  الدولية 
املتحدة،  األمم  منظومة  ضمن  األخرى 
باإلضافة إىل املنظمات غري احلكومية ذات 

الصلة.
العام  األمني  من  كال  ناشد  حيث 
لألمم املتحدة بان كي مون واملدير العام 
سيلفا،  غرازيانودا  جوزيه  »فاو«  ملنظمة 
ملزارعي  الدعم  تعزيز  احلكومات  اليوم 
من  العامل  يف  النطاق  احملدودي  األسرة 
اجلوع. دحر  معركة  يف  االنتصار   أجل 

لألمم  العام  األمني  شجع  كما 
العامة  اإلقراض  جهات  املتحدة 
املالية  اخلدمات  لتوفري  واخلاصة 
والتأمني. االئتمان  مثل   احليوية 

األسريني  املزارعني  صغار  أن  من  وحذر 
هم عرضة على حنو خاص لعواقب تغري 
واجلفاف  الطقس  تغريات  مثل  املناخ، 

والفيضانات.
أن  »فاو«  ملنظمة  العام  املدير  وأكد 
مزارعي األسرة ، والسكان املعتمدين على 
الغابات والرعاة واجملتمعات التقليدية هم 

معظم  يف  الغذائي  األمن  لتحقيق  املفتاح 
البلدان.

أظهرت  حديثة  دراسة  أن  وأضاف 
 90 من  أكثر  متثل  العائلية  املزارع  أن 
بلداً.  39 لدى  املزارع  مجيع  من   باملائة 

يديرون  األسرة  مزارعي  أن  وقال 
يف  الزراعية  األراضي  معظم  فعلياً 
أيضًا  هم  أيضا  هم  مزارعيها  وأن  العامل 
البيولوجي  التنوع  على  قّيمون  حراس 
العامل. يف  الطبيعية  واملوارد   الزراعي 

كما شدد على أهمية محاية مزارعي األسرة 
الوصول  قدرات  إزاء  التهديدات  تصاعد  من 
انعدام  إىل  نظراً  األراضي،  إىل  التقليدية 
األرض. على  القسري  واالستيالء   األمن 

الزراعة األسرية يف سورية

تعترب الزراعة األسرية أحد أهم أشكال 
لإلنتاج  هاماً  ومصدراً  سوريا  يف  الزراعة 
الزراعي وخاصًة يف األرياف القريبة من 
صغرية  الزراعية  املساحات  حيث  املدن 
البعيدة  الريفية  املناطق  مع  مقارنًة 
اعتماداً  الزراعية  املناطق  بعض  وتعتمد 
شبه كلي عليها حيث يساهم مجيع أفراد 
األسرة بالعمل يف املزرعة أو حديقة املنزل.

األساسية  العوامل  من  عدد  وهناك 
لنجاح تنمية الزراعة األسرية وتطويرها، 
واخلصائص  الزراعية  األوضاع  أبرزها: 
األسواق،  إىل   والوصول  التضاريسية، 
والوصول إىل  األراضي واملوارد الطبيعية 
األخرى، والوصول إىل  التمويل، واألحوال 

الثقافية،  واالجتماعية/  االقتصادية 
السياسات  التدخالت يف جمال  تعّد  كما 
الزراعية والبيئية واالجتماعية ضروريًة 
وحتسينات  ملموسة  تغيريات  إلحداث 

مستدامة. 
سورية  بها  متر  اليت  الظروف  ظل  ويف 
الزراعي  اإلنتاج  على  الكبري  وتأثريها 
أهمية  برزت  واحليواني  النباتي  بشقيه 
الكبرية  ملساهمتها  األسرية  الزراعة  دعم 
الزراعي وتأمني االحتياجات  يف االقتصاد 
الغذائية الضرورية لألسرة ودعم السوق 
احمللي باملنتجات الزراعية املتنوعة بسبب 
تراجع الزراعة إىل حد كبري يف املساحات 
الوصول  وصعوبة  الكبرية  الزراعية 
األولوية  إعطاء  ميكن  هنا  ومن  إليها 
املزارعني  توجه  خالل  من  الزراعة  هلذه 
توعيتهم  وزيادة  الالزمة  باألنشطة 
له  الالزمة  املواد  وتأمني  الكبري  ودورهم 
من أجل دعم األسواق الزراعية باملنتجات 

الضرورية وتأمني دخل إضايف هلم .

إعداد:
م. أماني ترياقي

مديرية تنمية املرأة الريفية
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مما الشك فيه أن أي ناتج حضاري هو مثرة 
الوقت  خالل  والرتاب  اإلنسان  بني  التفاعل 
احلضارة   عماد  هي  الزراعة  أن  آخر  مبعنى 
وقت،  كل  يف  وغايتها  وسيلتها  واإلنســان 
وفعاليته  وقيمته  اإلنسـان  دور  زاد  وكلما 
يهمنا  كزراعيني  وحنن  حبضارته  زها 
عن  حولنا  نفتش  أن  املدارس  تلك  كل  من 
وندفع  األضواء  عليها  لنلقي  الثروة  مكامن 
ينعكس  ذلك  علّّ  قيمتها  ونبني  الستثمارها 
والنهضة  الرفاهية  من  مبزيد  حياتنا  على 
يف  الزراعية  احليوانات  ألعداد  واملّـتصفح   .
اليومية  الذبائح  ونسب  اإلحصائية  نشراتنا 
وهو  هاما  اقتصاديا  مصدرا  فيها  يرى  منها 
الذبائح  جلود  عدد  إمجالي  أن  حيث  اجللود 

من خمتلف األنواع يقارب )1683175( .

واألغنام  األبقار  يتم ذحبه من  ما  وذلك ماعدا 
يتم  ما  أو  النظامية  املساخل  خارج  وغريها 
استهالك  على  املتزايد  الطلب  لتلبية  استرياده 
كانت  وتارخييا  السوق  احتياج  وتغطية  اللحوم 
ايطاليا  إىل  تصدر  السورية  اجللدية  الصناعات 
وأملانيا وفرنسا ... وكانت تساير يف ذلك األقمشة 
) دامسكو ( يف اإلتقان والتميز من حيث الصنعة 
أقيم  ولقد   ) املكننة  تنافسها  أن  قبل   ( والشهرة 
هلذا القطاع االقتصادي اهلام النقابات واجلمعيات 
واملؤسسات وحتى االحتادات . ففي جامعة الدول 

العربية احتاد خاص له موقعه ومكانته يسمى 
  )  S I M A االحتاد العربي للصناعات اجللدية (
وقد أولت احلكومة السورية هذا القطاع العناية 
واملؤسسات  املعارض  له  وأقيمت  نقاباته  فله 

املعتربة .  
ومحص  بدمشق  الدباغات  منطقة  تزال  وما 
عراقة  على  وشاهدة  مشهورة  مواقع  وحلب 
يشكل  الذي  القطاع  هذا  ونشاط  احلرفة  هذه 
منذ  الوطين  واالقتصاد  الزراعي  لإلنتاج  رديفا 
استئناس  اجللود  استخدام  سبق  حيث  نشأته 
بعض  على  نفسها  الزراعة  وحتى  احليوان 
اجللود  حبالقة  تبدأ  الدباغة  وعملية  األقوال. 
وقدميا  الكيماوية  باملواد  ومعاجلتها  وتنظيفها 
ابرز  ومن   ) الرمان  )قلف  الطبيعة  باملواد 
عملية  أسرارها  أهم  ومن  الصنعة  هذه  مراحل  
التشطيب واليت تهدف إلزالة األضرار امليكانيكية 
وإعطائه  اجللد  ومحاية  والقاذورات  والرطوبة 
واللون  عدمه  أو  اللمعان  من  املرغوب  املظهر 
حسب  كفاءتها  وختتلف  األخرى  واملؤثرات 

الجلود ثروة وطنية

وطريقتها  التغطية  ونسب  املستعملة  املركبات 
امليكانيكية . 

بسوائل  اجللد  بدهن  التشطيب  عملية  تتم 
التأسيس وهي مركبات حتوي الكولوديوم 

عملية  جتري  ذلك  بعد   ) يورتيان  البولي   (
الفورمالني  باستخدام  والرتشيح  التقليب 
الفيلم   من  طبقة  اجللد  على  يصبح  حبيث 
ثبات  وذات  املطاطية  عالية   ) يورتيان   )البولي 
تثري  للخدش  ومقاومة  العضوية  املذيبات  ضد 

اإلعجاب لدى الزبائن .
حتتاج  بل  هنا  اجللود  صناعة  تنتهي  ال  ولكن 
حتصيل  اجل  من  والدرس  اجلهد  من  ملزيد 
معاهد  يف  املختلفة  التصنيع  وطرائق  املوديالت 
العرض  فنون  لدراسة  إضافة  متخصصة 

واخلصائص األخرى .
 ومن اإلنصاف أن نشري إىل مشاكل التلوث اليت 
تنجم عن صناعة اجللود وتتلـّخص يف املخلـّفات 
عن  الناجتة  املياه  يف  والعالـّقة  والذائبة  الصلـّبة 
اجللد  من  وأجزاء  زوائد  وهي  الصناعة  هذه 
وخملفات  وأمالح   . طينية  وقاذورات  واألشعار 
والكربيتيدات(  )كالكروم  ثقيلة  معادن  حتوي 
ومشوع  صباغات  و  القلوية  عالية  ومركبات 

 « خطرا  تشكل  عضوية  وغري  عضوية  ومذيبات 
على البيئة لذا لزم التنويه على ضرورة جتميعها 
إىل اقل من 65 % رطوبة ليتم ترسيبها حيث تبلغ 
املخلفات املائية حنو 80 - 90% من إمجالي املخلفات 
ضرورة  واألنظمة  القوانني  وحتدد   ، السائلة 
جبريانها  السماح  قبل  السائلة  املخلفات  تنقية 
يف اجملاري اليت تصب يف املسطحات املائية ) انهار 
- حبريات - حبار ( بدرجة تكفل محاية التوازن 
احليوي فيها . وجيب أن ال ننسى أن هذه الصناعة 
مستهلكة للمياه حيث حيتاج إنتاج الطن الواحد 
من  م3   60 يقارب  ما  إىل   - أوربا  -يف  اجللد  من 
املياه بينما حيتاج يف الدول املتخلفة ألكثر من 

ضعفي هذه الكمية .
 ميكن القول أن ارتفاع أسعار األحذية اجللدية 
غري  العرض  الن  الطلب  تلبية  عن  للعجز  يعود 
مرن مبعنى أن املعروض حمدود ...لذا تعال نسال 
أنفسنا وحنن من سكان آسيا كم حذاء نستهلك 
الطبيعي ؟ رمبا نكون  الواحد من اجللد  العام  يف 
رواج  أيضا  يفسر  مما   ! النسبة  هذه  من  قريبني 

األحذية غري اجللدية 
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و إلبراز أهم الدول املستهلكة واهم الدول املنتجة على مستوى العامل نورد اجلدول التالي:

نسبة الواردات العاملي نسبة الصادرات العاملي نسبة االستهالك العاملي نسبة اإلنتاج العاملي 

    أمريكا         23%الصني        55%الصني         22%الصني      %55

        اهلند        %6 
اليابان         6%ايطاليا          5%أمريكا         %15     

انكلرتا          5%            فيتنام            4% اهلند           5%       الربازيل      %5 

أملانيا          5%اندونيسيا       3%اليابان         5%اندونيسيا     %4

فرنسا           4%الربازيل        2%الربازيل        3%ايطاليا        %3

من   %  50 تستهلك  العامل  دول  مخس  أن  أي 
الدول  من  مخس  وان  العاملي  اإلنتاج  كمية 
مخس  وان  العاملي  اإلنتاج  من   %  73 تنج  العامل 
اإلنتاج  كمية  من   %69 تصدر  العامل  يف  دول 
منه    %43 تستورد  العامل  دول  ومخس  العاملي 
الطبيعية  اجللدية  األحذية  أسعار  ارتفاع  ورغم 
قيمتها  فان  واأللبسة اجللدية عموما  خصوصا  
الصحية عالية وقيمتها اجلمالية متميزة اآلمر 
احملافظة  كيفية  إىل  اإلشارة  يستدعي  الذي 
تبدو  وجعلها  وجاذبيتها  وبريقها  جبودتها  عليها 
جديدة ولو كانت قدمية العهد ومتديد عمرها 

قدر اإلمكان  
فقد أوصى املختصون انه قبل أن تنتعل حذاءك 
حتى  وترتكه  بالكريم  تدهنه  أن  عليك  اجلديد 
بقطعة  أو  بفرشاة  افركه  ثم  الظل  يف  جيف 
عودتك  وبعد   . املخمل  أو  )اجلوخ(  الصوف  من 
إىل البيت نظفه من الغبار واطليه بالكريم ودعه 
عليه لوقت استعمالك له يف الصباح قم بتلميعه  . 
عند استعمالك أحذية الشاموا استفد من طحل 
القهوة يف استعادة لونها , كما ميكنك إزالة البقع 
 . املاء  خبار  أو  بصلة  نصف  باستخدام  البيضاء 
باستخدام  األحذية  ملعان  تنشيط  ميكن  كما 
وأما   , اللطيف  الفرك  مع  وذلك  ليمونة  نصف 
بتعليقها  فينصح  النسائية  اجلزمات  خبصوص 
كل  قبل  لكن   . عليها  للمحافظة  كعبها  من 
كأي  مهمة  قدمك  أن  تنسى  ال  أن  جيب  شيء 
عضو من جسمك جيب احملافظة عليها باستمرار 
ومعاجلة  فيها  خدوش  أو  بثور  أي  مبالحظة 

واحملافظة  املعروفة  النباتية  بالزيوت  التشققات 
على نعومتها  وان تكون مرتاحة يف احلذاء وحذار 
تركب  اليت  األرضيات  أو  العالي  الكعب  من 
املرونة  العديم  الصناعي  الصب  من  لألحذية 
قد  وأالم  الفقري  بالعمود  األذى  تسبب  ألنها 
إليك  ولذلك   . احلقيقي  السبب  جمهولة  تبدو 
 . املناسب  للحذاء  اختيارك  عند  النصائح  بعض 
الطبيعي  اجللد  من  ومصنوع  مرنا  يكون  أن  أوال 
حبيث تتحرك القدم داخله بسهولة واالبتعاد عن 
األحذية الضيقة حيث اثبت علماء السكيولوجيا 
وإذا   !! ؟  الضيق  احلذاء  هو  القلق  أسباب  احد  أن 
احلذاء  بتبديل  لك  تسمح  عملك  ظروف  كانت 
الرمسي فال ترتدد .اخرت احلذاء الذي يأخذ شكل 
 . األنسب  املسائية فهي  الفرتة  القدم واشرتيه يف 
ولعل تسليط هذا الضوء حيقق آمال بان ينهض 
بدوره يف دعم  ليساهم  اهلام  الوطين  القطاع  هذا 

االقتصاد الزراعي والوطين.  

إعداد :
م. أمحد مقدام قباني 

مديرية اإلنتاج النباتي
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الناقلية الكهربائية وإنتاج احلليب 
يف املاعز الشامي 

وزيادة  السكان  أعداد  يف  اهلائلة  للزيادة  نظراً 
الطلب على املنتجات احليوانية من حليب وحلم 
وبيض ، فقد تطورت يف السنوات األخرية تربية 
حتى  أنواعها  بكل  ورعايتها  الزراعية  احليوانات 
تليب جزًءا كبرياً من متطلبات اإلنسان الغذائية 
األبقار  على  فقط  مركزاً  االهتمام  يعد  فلم 
زاد  فقد  واللحم  للحليب  كمصدر  واألغنام 
االهتمام أيضًا يف تربية املاعز ورعايته يف الكثري 

من البلدان, لسد حاجات اإلنسان اليومية.
االهتمام  الدول  من  العديد  أخذت  وقد  هذا 
الصغرية  اجملرتات  حلليب  النوعية  بالصفات 
الوراثي   التحسني  برامج  استخدام  بعد  والسيما 
يعد  فلم  احليوانات   هلذه  اإلنتاج  نظم  وتكثيف 
فقط  األساسية  احلليب  مبركبات  االهتمام 
صورة  تقدم  اليت  األخرى  باملؤشرات  وإمنا 
ومدى  الناتج  احلليب  نوعية  عن  واضحة 
اخلاليا  عدد  مثل  للحليب  املنتج  الضرع  سالمة 
الكهربائية وغريها  الناقلية  اجلسمية ومستوى 
مستوى  تأثري  مدى  نبني  سوف  املقلة  هذه  ويف 
الناقلية الكهربائية يف حليب املاعز الشامي على 

النوعية . 
بني  ما  العالقة  ملعرفة  الدراسة   هذه  أجريت 
إنتاج  ومؤشرات  الكهربائية  الناقلية  مستوى 
الغرض  هلذا  استخدم  الشامي.  املاعز  يف  احلليب 
20عنزة شامية منتجة للحليب يف مواسم حالبة 
الناقلية  مستوى  قيس  الرابع.  وحتى  األول  من 
قبل  مباشرة  األوىل  السحبات  من  الكهربائية 
الرضاعة  مرحلة  خالل  الصباحية  احلالبة 
وقبل احلالبة الصباحية واملسائية خالل مرحلة 

احلالبة وذلك من كل نصف ضرع على حدة .
خالل  الناجتة  اليومية  احلليب  كمية  قدرت 
إنتاج احلليب وأخذت عينات منها مبعدل  موسم 
الكلية  احلليب  كمية  لكامل  ممثلة  50مل 
الناجتة ومن كل عنزة وذلك لتقدير مركبات 
والسكر  والربوتني  الدهن  من  األساسية  احلليب 
والكثافة  واحلموضة  الالدهنية  اجلافة  واملادة 
واملادة اجلافة الكلية. مت جتميع البيانات وحللت 
بلغ  متكررة  لقياسات  التباين  بتحليل  إحصائيًا 
للحليب  الكهربائية  الناقلية  مستوى  متوسط 
متوسط   بلغ  6,33مس/سم.كما  حنو  الناتج 
كمية احلليب اليومية لعنزات الدراسة 1564,2غ 
موسم  خالل  الكلية  احلليب  كمية  بلغت  فيما 

احلالبة350,4كغ. 

الدهن  من  األخرى  احلليب  إنتاج  مؤشرات  أما 
اجلافة  واملادة  واملعادن  والسكر  والربوتني 
والكثافة  الكلية  اجلافة  واملادة  الالدهنية 
و%4,53   %  3,37 و   %  3,95 بلغت  فقد  واحلموضة 
و0,69 % و 8,64% و 12,60 % و1,03 )غ/مل( و6,76على 

التوالي.
ارتباط  عالقة  وجود  التحليل  نتائج  بينت 
الناقلية  مستوى  بني  ما  ومعنوية  سلبية 
الكهربائية يف عينات احلليب املختربة ومؤشرات 
إنتاج احلليب من كمية احلليب الكلية والدهن 
اجلافة  واملادة  واملعادن  والالكتوز  والربوتني 

الالدهنية واملادة اجلافة الكلية.
يف  الكهربائية  الناقلية  مستوى  درس 
وعلى  األبقار  يف  واسع  نطاق  على  احلليب 
يتأثر  املاعز  ويف  األغنام   يف  حمدود  نطاق 
احلليب  يف  الكهربائية  الناقلية  مستوى 
أهمها درجة حرارة  العوامل، من   مبجموعة من 
 K+  ،  Cl-  ،  Na+ شوارد   من  احلليب  وحمتوى 
السريري   وحتت  السريري  الضرع  والتهاب 
احلليب  ومحوضة  للحليب   امليكروبي  والتلوث 
وحجم حبيبات الدهن املوجودة يف احلليب  وعرق 
مابني  الفرتة  وطول  احلالبة  وموسم  احليوان  
حالبتني  وحمتوى احلليب من اخلاليا اجلسمية 
كما تتغري قيمة الناقلية الكهربائية للحليب 
خالل مرحلة إنتاج احلليب ضمن موسم احلالبة 

نفسه 
الناقلية  قيم  تأثر  أيضًا  املالحظ  ومن 
عينات  مصدر  حبسب  احلليب  يف  الكهربائية 
احلليب املأخوذة. هل من السحبات األوىل الناجتة 
قبل احلالبة ومن كل نصف ضرع على حدة أو 
احلليب  كمية  لكامل  وممثلة  احلالبة  بعد 
الناقلية  قياس  أجهزة  تلعب  كما  الناجتة. 

سواء  النتائج  يف  األهمية  بالغ  دوراً  الكهربائية 
املخربية  العادية  القياس  أجهزة  استخدام  عند 
بدرجة  حليب  عينات  قياس  على  تعتمد  اليت 
سالب  قطبني  ووجود  مئوية  حرارة25درجة 
أو عند استخدام أجهزة حديثة يدوية  وموجب  
بوجود حساسني سالب وموجب وحساس ملعايرة 

درجة حرارة العينات أوتوماتيكيًا   .
احلليب  ناقلية  يف  أيضًا  املؤثرة  العوامل  ومن 
الربيع  فصل  يف  أنه  إذ  السنة  فصل  الكهربائية 
تزداد قيم ناقلية احلليب الكهربائية مقارنة مع 
احلليب  محى  أن  كما  األخرى.  السنة  فصول 
الكهربائية  احلليب  ناقلية  يف  تغري  إىل  تؤدي 

واليت تظهر بعد الوالدة مباشرة.

النتائج 
الناقلية  ملستوى  العامة  املتوسطات   -1

الكهربائية ومؤشرات احلليب األخرى:
يف  الكهربائية  الناقلية  مستوى  متوسط  بلغ 
سحبات احلليب املأخوذة قبل احلالبة ومن كل 
6,33±0,550)مس/سم(،  حدة  على  ضرع  نصف 
الفيزيولوجي  اجملال  ضمن  القيمة  هذه  تقع 
بني  يرتاوح  والذي  املاعز  حليب  يف  الطبيعي 
فرق  متوسط  كان  و  مس/سم  و6,5    5,5
نصفي  بني  للحليب  الكهربائية  الناقلية  قيمة 
املتوسط  هذا  ويقع   ) )مس/سم   0,20± الضرع0,21 
الذي  الطبيعي  الفيزيولوجي  اجملال  ضمن  أيضًا 
التهاب ضرع حتت سريري  يعرب عن عدم وجود 
كمية  متوسط   بلغ  كما  النصفني.  أحد  يف 
 677,5±  1564,2 البحث  لعنزات  اليومية  احلليب 
موسم  خالل  الكلية  احلليب  وكمية  )غ( 
النتائج  هذه  تظهر  احلالبة350,4±140,7)كغ(, 
تقع  واملومسية  اليومية  احلليب  كمية  أن 
املاعز الشامي يف  ضمن املتوسطات العامة إلنتاج 
سوريا إال أنها مل تصل إىل نتائج بعض األحباث 
يف حمطات البحوث العلمية الزراعية يف القطر  
اليومية  احلليب  كمية  متوسط   أن  وجد  إذ  
بلغت  قرحتا  حبوث  حمطة  يف  الشامي  للماعز 
)2,5( كغ وقد تعود هذه الزيادة يف تلك احملطة 
التغذية  ذات  املكثف  الرعاية  نظام  استخدام  إىل 
تربوية  أساليب  استخدام  عن  فضاًل  اجليدة 
بينما  اإلنتاج,  منخفضة  احليوانات  باستبعاد 
السرحي  الرعاية  نظام  الدراسة  هذه  يف  اعتمد 

واملنتشر بشكل كبري 
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الكهربائية  الناقلية  مستوى  تبدل   -2
موسم  خالل  احلليب  إنتاج  ومؤشرات 

احلالبة:
يف  معنوية  فروق  وجود  إىل  النتائج  تشري   
مراحل  خالل  الناجتة  اليومية  احلليب  كمية 
متوسط  بلغ  فقد  املختلفة  احلليب  إنتاج 
مرحلة  خالل  اليومية  احلليب  كمية 
احلالبة  مرحلة  ويف  غ  الرضاعة321,6±2016,8 
مرحلة  ويف  غ   321,6±  2055,6 بلغت  قد  األوىل 

احلالبة الثانية قد بلغت 858,9 ±375,1 غ. 
انعكست كمية احلليب اليومية على كميات 
احلليب الكلية فقد بلغ متوسط كمية احلليب 
 18,9±112,9 الرضاعة  مرحلة  خالل  الكلية 
)كغ( ويف مرحلة احلالبة األوىل قد بلغ 172,6 
بلغت  الثانية  احلالبة  مرحلة  ويف  ±28,9)كغ( 
±24,1 )كغ( مع وجود فروق معنوية فيما    72,1

بينها.
اختلفت وبشكل ملحوظ  ومعنوي نسب الدهن 
اجلافة  واملادة  واملعادن  والالكتوز  والربوتني 
مثيالتها  عن  الرضاعة  مرحلة  خالل  الكلية  
مل  حني  يف  والثانية  األوىل  احلالبة  مرحليت  يف 
تالحظ أي فروق معنوية بني مرحليت احلالبة 
هلذه  قيمة  أعلى  كانت  وقد  والثانية  األوىل 

النسب يف مرحلة الرضاعة. 
الالدهنية قد تراجعت  املادة اجلافة  أما نسبة 
بشكل معنوي خالل مراحل إنتاج احلليب وبلغت 
 0,32±8,44 و   %1,47± و8,74   %2,27±9,12 نسبها 
األوىل  واحلالبة  الرضاعة  مرحلة  يف  وذلك   %
وجد  كما  التوالي.   على  الثانية  واحلالبة 
فروق معنوية يف قيمة محوضة احلليب خالل 
هلا  قيمة  أعلى  أن  إذ  احلليب  إنتاج  مراحل 
األوىل6,82±0,33يف  احلالبة  مرحلة  يف  كانت 
حني مل تالحظ أي فروق معنوية بني مرحليت 
قيمتها  وبلغت  الثانية  واحلالبة  الرضاعة 
مرحلة  ويف   0,28± الرضاعة6,71  مرحلة  يف 

احلالبة الثانية 0,07±6,70 .

الكهربائية  الناقلية  مستوى  بني  العالقة 
ومؤشرات إنتاج احلليب األخرى:

عالقة  وجود  اإلحصائي  التحليل  نتائج  بينت 
مابني  معنوية  ولكنها  ضعيفة  سلبية  ارتباط 
احلليب  وكمية  الكهربائية  الناقلية  مستوى 
والالكتوز  والربوتني  الدهن  ونسب  الكلية 
اجلافة  واملادة  الالدهنية  اجلافة  واملادة  واملعادن 
كانت  حني  يف  الكثافة  إىل  وإضافة  الكلية 

البيان
املتوسط العام )238.14  يومًا(

ن = 569
xSD±

6,330,550الناقلية الكهربائية)مس/سم(
0,120,200فرق الناقلية بني نصفي الضرع

1544,2677,500كمية احلليب اليومية )جم(
350,4140,700كمية احلليب الكلية )كجم(

3,950,530الدهن %
3,370,160الربوتني %

4,530,220الالكتوز %
0,690,030املعادن %

8,641,030املادة اجلافة الالدهنية %
12,601,150املادة اجلافة الكلية %

1,030,002الكثافة )غ/مل(
PH 6,760,250احلموضة

الكهربائية  الناقلية  مستوى  بني  العالقة 
ومحوضة احلليب سلبية ضعيفة وغري معنوية 

عالقة  األبقار  عن  مشابهة  نتائج  أوضحت 
الكهربائية  الناقلية  قيمة  بني  سلبية  ارتباط 
التهاب  وجود  عند  احلليب  يف  الالكتوز  ونسبة 
يف  االرتباط  هذا  يالحظ  مل  حني  يف  الضرع  يف 

احليوانات السليمة صحيًا. 
وجود  إىل  اإلحصائي  التحليل  نتائج  وتشري 
احلليب  ناقلية  بني  سلبية  ارتباط  عالقة 
الكلية وكما تشري  الكهربائية وكمية احلليب 
سلبية  ارتباط  عالقة  وجود  إىل  التحليل  نتائج 
الربوتني  ونسبة  الكهربائية  الناقلية  قيمة  بني 
الدهن  حبيبات  حجم  زاد  كلما  وأنه  احلليب  يف 
يف احلليب نقصت ناقليته الكهربائية وذلك ألن 
حبيبات الدهن يف احلليب تشكل عقبة يف هجرة 
األيونات والكاتيونات أثناء القياس مما يؤثر سلبُا 

يف قيمة الناقلية الكهربائية الناجتة.

االستنتاجات واملقرتحات
املاعز  حلليب  الكهربائية  الناقلية  مستوى   -
الطبيعي  الفيزيولوجي  اجملال  ضمن  الشامي 

للماعز بني 5,5 و 6,5 مس /سم.
الناقلية  مابني مستوى  ارتباط  - وجود عالقة 
ومؤشرات  جهة  من  احلليب  يف  الكهربائية 
و نسب  الكلية  األخرى )كمية احلليب  احلليب 
الدهن والربوتني والسكر واملعادن و املادة اجلافة 
إىل  إضافة  الكلية  اجلافة  املادة  و  الالدهنية 

الكثافة  و احلموضة من جهة أخرى(.
الكهربائية  الناقلية  مستوى  استخدام  ميكن   -
احلليب  جودة  عن  يعرب  كمعيار  للحليب 
حتت  الضرع  إلتهاب  عن  وللكشف  الناتج  اخلام 
عند  سيما  وال  الشامي  املاعز  عند  السريري 

اجتيازه احلدود الطبيعية لرتكيزه.

 إعداد:           
م. أسامة دياب 

             رئيس مشروع الثروة احليوانية 
                       يف حمافظة القنيطرة

املتوسطات العامة ملستوى الناقلية الكهربائية ومؤشرات احلليب األخرى
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شروط الزراعة:
أثبتت  إذ  مئوية  23درجة  حرارة  يف  باملاء  النمو  غرف  إدخاهلا  قبل  4ساعات  البذور  تنقع 
او  مئوية  درجة   12 حرارة  من  أكثر  إنبات  سرعة  تعطي  هذه  احلرارة  درجة  أن  الدراسات 
30 درجة مئوية  تعقم البذور بعدها لساعة واحدة مبحلول اهليبو كلوريد برتكيز 0,1 % ثم 

تنقل إىل غرف النمو بدرجة حرارة 21 درجة مئوية وشدة إضاءة ال تقل عن 1000 مشعة.
أحواض متجاورة وسبع طبقات فوق   4 0,5 مرت وممكن وضع  أمتار بعرض   4 أبعاد احلوض 

بعضها.

الشعري النابت هل ينصح به كغذاء لألبقار

املائية.  الزراعة  بطريقة  إنباته  يتم  الذي  الشعري  هو  النابت  الشعري 
وقد انتشر حديثًا فكرة  استخدام هذا الشعري كغذاء لألبقار بدال من 

الشعري احلب.

معدل البذار:
هو 4كغ للمرت املربع حيث أن زيادة معدل 
إىل  يؤدي  ولكن  اكرب  إنتاج  يعطي  البذار 
حمتوى  ويقل  باألعفان  اإلصابة  احتمال 
الوزن وحتسني  الزيادة يف  املادة اجلافة رغم 
ظروف الري وتقنياته يؤدي إىل التقليل من 
من  العديد  أظهرت  وقد  اجلافة  املادة  فقد 
وبظروف  أنه  النابت  الشعري  على  الدراسات 
أيام  قد   8 املثلى ودورة حياة  املائية  الزراعة 

كان  حني  يف    %  500 للنبات  الكلي  الوزن  زاد 
البذور  20 % إضافة إن  باملادة اجلافة  النقص 
النابت  الشعري  بطريقة  واملنبتة  اجلافة 
قابلة للهضم بدرجة عالية عندما تستخدم 
كغذاء لألبقار والطاقة الناجتة عنها تتحول 
مبعظمها إىل سكريات ويتحول الربوتني إىل 
أمحاض أمينية والدهون إىل أمحاض دمسة 

بسهولة.

ووجد أن البذور املنبتة تؤدي إىل:
حتسن  املائية  األنزميات  نشاط  يف  زيادة 

مستوى متثيل الربوتينات والدهون والسكر 
تقلل من كمية املادة اجلافة والنشاء.

كل هذه امليزات جعل الكثريين يرغبون يف 
التغذية علىالشعري النابت... 

 إال أن الزيادة أو التحسينات الغذائية  اليت 
حيققها 

من  احلب  بالشعري  مقارنة  النابت  الشعري 
يف  جمدية  غري  االقتصادي   التقييم  حيث 
كمية  يف  الزيادة  أن  بسبب  األبقار  تغذية 
النابت  الشعري  يف  والفيتامني  الربوتني 
طفيفة  زيادات  هي  احلب  مبثيله  مقارنة 
يف  النمو  معدل  على  كبري  تأثري  حتقق  ال 
احلليب  إنتاج  زيادة  معدل  أو  احليوان  جسم 
التقليدية  العليقة  كانت  أن  وخاصة 
املقدمة للحيوان عليقة متوازنة ومدروسة. 
زيادة  هي  الكبرية  الوزنية  الزيادة  أن  إذ 
حبساب  او  اجلافة.  باملادة  وليس  باأللياف 
تكاليف إنتاج 96 كغ مادة جافة من الشعري 
النابت )800 كغ شعري( فهي تعادل تقريبًا 92 
من  ونصف  مرات  بثالث  أكثر  وهي  دوالر 
الشعري  من  البذور  من  املقدار  نفس  تكاليف 
الشعري  إصابة  احتمال  إىل  إضافة  احلب. 
النابت باألعفان يؤدي إىل نفوق احليوانات يف 

حال التغذية عليه.
باستبدال  اقتصاديا  ننصح  ال  لذلك 
بالتغذية على الشعري النابت كبديل للشعري 
احلب لقطعان األبقار رغم املزايا اليت حيققها 
مت  اليت  املزايا  من  وغريها  وزنية   كزيادات 

استعراضها ويروج هلا يف الوقت احلالي.

إعداد: 
د.عالء الزاقوت

مديرية زراعة السويداء
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زراعة األرز اهلوائي..
جتربة واعدة توفر املاليني على الدولة

النجيلية  الفصيلة  من  األرز نبات 
ال  الغذائية  احلبوب  حماصيل  ومن 
وجه  على  األصلي  موطنه  يعرف 
من  يكون  أن  يرجح  ولكن  التحديد 
بالصني  زراعته  بدأت  فقد  آسيا  شرق 
يقال  كذلك  امليالد,  قبل  2000عام  منذ 
أنه موجود باهلند منذ القدم ونقل إىل 
نقل  أنه  ويقال  وأوربا,  ومصر  سوريا 
الراشدين  اخللفاء  عهد  يف  مصر  إىل 
بعد احلروب  أوربا  إىل  وأنتقل 
القرن  يف  إيطاليا  يف  زرع  الصليبية 
يف  أمريكا  يف  وزرع  عشر  اخلامس 

القرن السابع عشر.

 50 نبتته  طول  حولي  عشيب  نبات  هو 
األرز  زراعة  جناح  ويتوقف  سم,   180  -

على ثالثة عوامل رئيسية:
ـ درجة احلرارة وجيب أن ال تقل عن 
النمو  موسم  طوال  مئوية  درجة   21

الذي ميتد من 4 - 6 شهور.
ـ وفرة املاء املتجدد الذي يغمر األرض 

املزروعة باألرز طوال فرتة النمو.
غنية  تكون  أن  ويفضل  الرتبة  نوع  ـ 

باملواد العضوية.
ألكثر  األساسي  الغذاء  األرز  يعترب 
وينتج  يزرع  وهو  العامل,  نصف  من 
واليابان  وباكستان  والصني  اهلند  يف 
وكوبا  والربازيل  وبورما  والسيام 
املتحدة األمريكية  والفلبني والواليات 
الدول  أهم  من  تعترب  حيث  ومصر 

العربية املنتجة لألرز,
مشال  يف  فيزرع  العراق  يف  أما 
وهو  بالنكازة  يعرف  صنف  العراق 
يف  العراق  جنوب  ويف  احلبة  صغري 
يزرع  حيث  منطقة املشخاب والشطرة 
من  وهو  العنرب  يأسم  يعرف  صنف 
ميتاز  حيث  األرز  أنواع  وأطيب  أفضل 
ألوربا  بالنسبة  أما  العطرة,  برائحته 
فتعترب إيطاليا أهم دولة منتجة للرز.

تتبع زراعة األرز صناعات مهمة من 
ضرب األرز وتبيضه, وتنتج من عملية 
منها  خمتلفة  منتجات  األرز  تبيض 
سليم  أرز   %56 و  رجيع   %9 قشور   %18
وتستعمل  شوائب,   %2 و  كسر   %15 و 
قشور األرز يف صناعة الورق وكسماد 

عضوي.
الناجحة  النتائج  شكلت  سورية  يف 
لزراعة  األولية  للتجارب  املسجلة 
تعميمها  بإمكانية  اهلوائي  األرز 
واحلدث الزراعي األهم وذلك ملا ميثله 
هذا احملصول بالنسبة للسلة الغذائية 
للشعب السوري وما ميكن حتقيقه من 
يتم  ملا  البدائل  كأحد  اعتماده  خالل 
استرياده منه تطبيقًا لالكتفاء الذاتي 

وتعزيزاً لألمن الغذائي.
ومن خالل التعاون بني وزارة الزراعة 
لألمم  والزراعة  األغذية  ومنظمة 
مبشروع  العمل  بدء  )الفاو(  املتحدة 
ومن  الزراعة  هذه  تقنيات  لتطبيق 
خالل جانبني أوهلما حبثي ملتابعة هذه 
الزراعة بشكل علمي ومنهجي واآلخر 
إرشادي من خالل حقول منتخبة لدى 
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األخوة الفالحني.
 )12( زراعة  مت  البحثي  اجلانب  ففي 
اجلانب  يف  أما  األرز  هذا  من  صنفًا 
اإلرشادي مت زراعة )8( مثانية حقول 
جيزة  الصنف  باستخدام  إرشادية 
)178( وهو صنف مصري قصري احلبة 
متوسط  يصل  والذي  احملصول  عالي 

إنتاجه إىل )10( طن يف اهلكتار.
خلصت  اليت  النتائج  جاءت  وقد 
احلقول  يف  احملصول  هذا  زراعة  أليها 
جيدة  مجيعها  ومؤشراتها  البحثية 
جداً ومبشرة وان تنوعت يف إنتاجيتها 
احلقول  على  أيضًا  انسحب  ما  وهو 
حيتاجه  ما  ذلك  يف  مبا  اإلرشادية 
الالزمة  الكميات  أن  إذ  الري  مياه  من 
مكعب  مرت   /10400/ حبدود  كانت 
مما  أقل  هي  فعليًا  أي  الواحد  للهكتار 
مياه  من  القطن  حمصول  حيتاجه 
املتوسط  والعمر  أقل  يكن  مل  أن  الري 
له هو حبدود 125يومًا أي ميكن زراعته 

كمحصول ثاني.
األرز  زراعة  لطريقة  بالنسبة  أما 
ذلك  أن  بني  فقد  اهلوائية  بالطريقة 
بالليزر  اجليدة  التسوية  بعد  يتم 
جيد  بشكل  وتنعيمها  األرض  وحراثة 
حبيث يتم زراعة بذرة جافة يف أرض 
جافة على أن يكون ذلك يف أواخر شهر 
البذار  كمية  حتديد  ويتم  حزيران 
 /15/ وبـمعدل  اآللية  البذارة  بواسطة 
إن  على  الواحد  للدومن  كيلوغرامًا 
البذار على عمق/2/ سم للبذرة  يكون 

سنتيمرتا   /20/ بتباعد  خطوط  وعلى 
بينها ومبا يعطي كثافة نباتية تقدر 
بنحو /400/ سنبلة يف املرت املربع وجيب 
يف  واحدة  رية  الري  معدل  يكون  أن 
عمليات  تتم  أن  ويفضل  أسبوع  كل 
تبدأ  حبيث  مرحلتني  على  التسميد 
سلفات  مساد  بوضع  منها  األوىل 
األمونيوم وذلك بعد ثالثة أسابيع من 
الزراعة مبعدل /160/ وحدة يف اهلكتار 
ذلك  وبعد  التعشيب  يتم  ثم  ومن 
من  الثانية  الدفعة  تضاف  بأسبوعني 
السماد وحبيث يكون النبات قد استفاد 
من الدفعة األوىل أما بالنسبة لنوعية 
»جيزا  الصنف  اختيار  مت  فقد  البذور 
اإلرشادية  احلقول  يف  لزراعته   »178
هندي  ياباني  صنف  وهو  سورية  يف 
النضج  يف  مبكر  كونه  احلبة  قصري 
كبرية  مياه  كميات  إىل  حيتاج  وال 
يومًا   /120/ الـ  يتجاوز عمره  للري وال 

من زراعته حتى احلصاد.
خلصت  ما  أهمية  أن  نقول  أن  بقي 
األولية تستدعي اإلسراع  النتائج  إليه 
يؤخذ  كان  وأن  وتعميمها  البحث  يف 
على اجلهات املعنية تأخرها يف جتريب 
التجربة  باالستفادة من  الزراعة  هذه 
سنوات  قبل  اجملال  هذا  يف  املصرية 
ألنه كان من شأن ذلك أن يسهم اآلن 
خاصة يف هذه الظروف من توفري أحد 
ولنستكمل  اهلامة  الغذائية  املنتجات 
مناعة  يعزز  الذي  الذاتي  االكتفاء 

اقتصادنا ووطننا .    
  

   إعداد : 
د. انتصار اجلباوي

اهليئة العامة للبحوث العلمية الزراعية
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 التني الشويك

الغنية  املواد  مع  أكل  إذا  خاصة  أفضل 
والفستق  واللوز  املكسرات  مثل  بالفوسفور 
الدورة  أمراض  يعاجل  والصنوبر  احلليب 
والرعاش  الفاجل  مثل  بالدماغ  الدموية 
 والنشاف, يعاجل أمراض اجللد مثل البهاق

يعاجل أمراض النقرس فيعمل على إخراج 
أمالح اليوريك أسيد من اجلسم عن طريق 
. يعاجل أمراض  التعرق  البول وعن طريق 
على  يساعد  التني  حليب  وآالمها  املفاصل 
تآكل اللحم امليت يف اجلسم مثل الثؤلول 
 ، فيوضع على اللحم القاسي فيصبح طريًا
ويعمل   ، النفسية  األمراض  التني  يعاجل   
القلق  أنواع  وإزالة   ، األعصاب  تهدئة  على 

واخلوف واإلحباط والتوتر.

خامتة:

ويف الوقت احلالي ال يتم تصنيع سوى %20 
التجارية يف  املنتجة لألغراض  الثمار  من 
من  األعظم  اجلانب  أما  احمللية..  املصانع 
املنطقة  خارج  من  جتار  فيشرتيه  اإلنتاج 
طائلة.  أرباحًا  ورائه  من  وحيققون 
التجارة  هذه  حجم  ينمو  أن  املتوقع  ومن 
فقط..!! القادم  العام  خالل   %20  بنسبة 

ترى.. هل ميكننا االستفادة التني الشوكي 
صحراوية  مناطق  لدينا  وأن  خصوصًا 
شاسعة ميكن استغالهلا يف زراعته حيث ال 

حيتاج إلي كثري من املياه؟!

إعداد 

م. وفاء حمرز فرهود

مديرية تقانة املعلومات و التوثيق

السعرات  من  ضئيلة  نسبة  على  باحتوائه 
الواحدة  الثمرة  تعطي  حيث  احلرارية، 
من  ضعيفة  نسبة  وبه  حرارية  30سعرة 
إنقاص  شأنه  من  وهذا  الصوديوم·  ملح 
الوزن والسمنة وختفيض نسبة سكر الدم 

والكولسرتول.

استعماالته الطبية:

وإزالة  للطبيعة  كملني  التني  *يستعمل 
ويزيل  ينعمها  للبشرة  وملطف  النفخة 
مشاكل  ويزيل  الشايب  الشعر  ويدبغ  البثور  
الرشح والزكام ويستعمل كالبخات على 
واألورام  اللثة  والتهابات  األسنان  خراجات 

بالفم وغريه ويستعمل احلليب الذي خيرج 
الثاليل  إلزالة  الناضج  غري  التني  عنق  من 
يساعد الصحة على القوة والنشاط ويزيد 
ويزيل  وينشطه  الكبد  يقوي  الوزن  يف 
الدورة  أمراض  يعاجل  الطحال,  تضخم 
البواسري  خصوصًا  واألوردة  الدموية 
الدموية  الدورة  يف  ويزيد  الكلى  وينشط 
البول  يدر  بوظائفها,  للقيام  تغذيها  اليت 

ويفتت احلصىوالرمل,
والربو  والسعال  الصدر  أمراض  يعاجل 
وتشنج القصبات اهلوائية والتهاباتها يعاجل 
يف  املاء  جتمع  مينع  القلب.  تسّرع  أمراض 
عن  ينتج  الذي  واجلسم  والرئتني  القلب 
ومينع   ، بلطف  الضغط   خبفض  ذلك 
الدموية  والدورة  الدماغ  ينشط  النزيف 
بطريقة  بوظائفه  الدماغ  فيقوم  فيه 

التني الشوكي نبات عشيب معمر أوراقه 
أشواك  عليها  متطاولة  كبرية  قرصية 
من  اهلند  بالد  األصلي  موطنه  نبات  وهو 
الفصيلة التوتية، وهو من فواكه املناطق 
لونها  يتحول  صفراء  أزهاره  احلارة، 
التويج  سقوط  قبل  الربتقالي  اللون  إىل 
وتتنوع مثاره من حيث احلجم بني كبرية 
ومتوسطة واللب لونه أصفر حيتوي على 

كمية من البذور,وهلا طعم حلو .

فوائده:

السكريات  من  كبرية  نسبة  به  توجد 
  %  1 بنسبة   وبروتينات    %  14,6 بـ  تقدر 
املعدنية  األمالح  من  متوسطة  ومقادير 
ما  ربع  متناوليه  وميد  و»أ«  »ج«  وفيتامني 
حيتاجونه من عنصر البوتاسيوم واملغنزيوم 

الذي يقي من مشاعر التوتر وينّظم درجة 
العظام  بناء وتقوية  احلرارة ويساعد على 

وهو أمر هام بالنسبة للنساء واألطفال.
له فوائد صحية متعددة ميكن االستفادة 
لألشخاص  مفيد  فهو  تناوله،  عند  منها 
املصابني بالقرحة املعدية وحيمي األغشية 
املخاطية للجهاز اهلضمي بتأثري األعراض 
اجلانبية لبعض العقاقري. ويقلل من شعور 
الفرد بالظمأ يف جو احلر، وأن احتواءه على 
نسبة عالية من عنصر البوتاسيوم تساعد 
انقباض العضالت وإحداث حالة من  على 
إىل  باإلضافة  العصيب،  واهلدوء  التوازن 
وفيتامني  احلديد  بعنصر  اجلسم  إمداد 
)c( وb1 وb2 وحيافظ على رشاقة اجلسم 
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إدارة بستان املشمش العضوي

الذي قدر  املرتبة األوىل عربيًا والثامنة عاليًا من حيث اإلنتاج  تتبوأ سوريا 
حبوالي  تقدر  للتصدير  املتاحة  والكمية  طن  ألف   100 بنحو  األخري  املوسم  يف 

20 ألف طن.
ومن هنا تأتي أهمية التفكري بتحويل جزء من هذا املنتج لألسلوب العضوي 
لتسهيل دخول املنتج لألسواق اخلارجية وحتقيق هامش ربح أفضل، السيما 
بالسوق  العضوية  املنتجات  مشاركة  نسبة  يف  املضطرد  التزايد  بوجود 

األوروبية الوجهة الرئيسية و الواعدة لتصدير منتجاتنا.

يشّكل املشمش العضوي 7% من أشجار الفاكهة املعتدلة املنتجة عضويًا على 
التحول  أو يف طور  العضوي  املزروعة باملشمش  املساحة  العامل وتبلغ  مستوى 
اجملفف  املشمش  وإيطاليا.ويلقى  تركيا  يف  منها  آالف   4 هكتار   7,558 حوالي 
الفواكه  على  الطلب  يف  ازدياد  اإلحصائيات  تشري  حيث  عامليًا  وإقبااًل  رواجًا 

اجملففة )مشمش، تني، كرز ...( 
باهتمام  الدين(  وقمر  للمشمش)مربيات  التصنيعية  األشكال  حتظى  كما 
كبري لدى املستهلكني احملليني والسياح الذين يفضلون شراء األغذية اجملففة 

اليت تشتهر بها بالدنا.

املشمش  استهالك  دوافع  ماهي 
العضوي؟

الصحي  للوعي  باالستهالك  الرغبة  تعزى 
وازدياد االهتمام بتناول األغذية املفيدة الطبيعية 
حيث  واألمسدة.  املبيدات  متبقيات  من  واخلالية 
املنتج  املشمش  أن  إىل  األحباث  من  أشارتالعديد 
املنتج  الغذائية عن مثيله  عضويًا يتفوق بقيمته 
تقليديًا السيما مبحتواه من  مضادات األكسدة 
كالبولي فينوالت ومحض األسكوربيك وكانت 
للثنائية  ونسبتها  األحادية  السكريات  كمية 

أعلى يف العضوية.
بسماكة  يتميز  العضوي  املشمش  أن  كما 
غياب  عن  الثمرة  من  فعل  كرد  مثاره  قشرة 
أساليب املكافحة الكيميائية لألمراض الفطرية 
حتمل  على  املنتج  قدرة  من  يزيد  بدوره  وهذا 

النقل والتخزين.
تأسيس البستان:

العضوي  البستان  تأسيس  مراحل  كل  تتشابه 
متلك  املرحلة  هذه  أن  إال  التقليدي  مع 
تعود  العضوية  الزراعة  يف  إضافية  خصوصية 
احملتملة  والتحديات  املوقع  دراسة  إىل  للحاجة 
الفعالية  سريعة  كيميائية  وسائل  غياب  يف 
ملعاجلتها يف املستقبل كما هو احلال يف الزراعة 

التقليدية. مع األخذ بعني االعتبار احلفاظ على 
للمنطقة  الطبيعي  املنظر  من  كجزء  البستان 

وعدم طمس هويتها وإبرازها ما أمكن.
وتأمني غراس موثوقة مالئمة للمنطقةومكان 
وفق  الكمبوست  أو  البلدي  السماد  لتحضري 
لتسميد  خطة  توضع  حيث  مسبق  خمطط 
بلدي- كمبوست  املزرعة )مساد أخضر - مساد 

وأمسدة عضوية جتارية(.
 فرتة التحول:

أشجار  حال  يف  كما  املشمش  بستان  مير 
الفاكهة بثالث سنوات للتحول ألسلوب اإلنتاج 
وتطبيق  التسجيل  بدء  من  حتسب  العضوي 
منتجات  فيها  ويباع  العضوي  اإلنتاج  ممارسات 
البستان كـ » منتج تقليدي« وبعدها تعطى كل 
منتجات البستان الشعاراخلاص باملنتج العضوي 

و اسم اجلهة املاحنة ويوضع على اللصاقة.
التسجيل:

فيه  يتم  للشهادة  ماحنة  معتمدة  جهة  لدى   
ملئ استمارات معلومات عن البستان ويتعهد فيه 

بالتقييد بكل شروط اإلنتاج العضوي 
ويسجل كل املعلومات عن املزرعة واملمارسات 
عليها  سيطلع  سجالت  يف  والنشاطات  الزراعية 
املفتش عند زيارته التفتيشية ومن بدء التسجيل 

ختضع املزرعة لرقابه هذه اجلهة.

التنوع احليوي يف بساتني املشمش:
إن زيادة األنواع النباتية واحليوانية يف البستان 

تزيد من استدامة و مرونة النظام البيئي، فمن
األسيجة  أو  الرياح  مصدات  وجود  خالل 
أخرى  أنواع  وزراعة  األخضر  النباتي  والغطاء 
والتفاح  واإلجاص  واجلوز  كالتني  املشمش  مع 
والطيور  احلشرات  على  احلفاظ  يف  يساعد 
البستان  يف  املغذية  العناصر  وتدوير  النافعة 
النشاط  وتعزيز  املغذية  العناصر  ارتشاح  ومنع 
احليوي للرتبة.ومن وسائل زيادة التنوع احليوي 
أيضًا زراعة أصناف متعددة يف البستان ويفضل 
أن تكون خمتلفة يف الغرض من إنتاجها )مربى 
األنواع  من   .)... طازج  استهالك   - الدين  قمر   -
السنط  و   الصنوبر  هي  رياح  كمصدات  املفيدة 
واللغسرتوم  الصبار  و   black wood األسود 
الشجري بينما احلور والصفصاف جيذب مرض

أما  بها.  ينصح  فال  الفطري   silver leaf
زراعة  ميكن  املستخدم  األخضر  النباتي  الغطاء 
املختلطة  املزارع  يف  خصوصًا  العلفية  البقوليات 
جنبًا  وذلك  أيضًا(  احليوانات  برتبية  تعنى  )اليت 
أو بالتتابع مع حمصول علفي جنيلي  إىل جنب 
للنيماتودا حسب  الطارد  لتأثريه  نبات صلييب  أو 

حاجة املزرعة ووفرة املياه فيها.



The Agriculture Magazine - Issue 48 - 2014

27

العدد الثامن واألربعون  
2014

التسميد األخضر:
يؤمن التغذية اآلزوتية بشكل أساسي وتضاف 
املوعد  هذا  اخلريف  يف  األخضر  السماد  بذور 

املناسب ملناخ  بالدنا.
ومعدل نثر البذور 80 - 120 كغ / هكتار ويقلب 
حماصيل  نباتات  من   %70 يبدأ  عندما  بالرتبة 

التغطية باألزهار

املخلفات احليوانية:
يكون  أن  بشرط  البلدي  السماد  إضافة  ميكن 
حيث  طليقة  تربية  من  أو  عضويُا  مرخص 
باآلزوت  الغنية  احليوانات  خملفات  تستخدم 
كلغ/   40 املضافة  الكمية  تتجاوز  أال  ويشرتط 

هـ/ سنويًا.
الفالحات:

وغري  األدنى  باحلد  الفالحات  تكون  أن  جيب 
عميقة، باستخدام آالت غري ثقيلة جتنبًا لرص 

الرتبة.
وهي ثالث فالحات كحد أقصى:

ملكافحة  الثمار  أوىل  ظهور  عند  الربيع  يف 
األعشاب وقلب السماد األخضر

إن  العشب  ملكافحة  القطاف  قبل  الصيف  يف 
وجد ضرورة هلا.

يف اخلريف على عمق 15 - 20 سم لزيادة نفاذية 
و  البلدي  السماد  ولتوزيع  األمطار  ملياه  الرتبة 

بذار السماد األخضر.
الري:

يعترب الري بالتنقيط أفضل أشكال الري
لتقليل انتشار الرطوبة اليت تزيد من اإلصابة

 باألمراض الفطرية.

التقليم:
لفتح  العضوية  الزراعة  يف  احلاجة  تزداد 
املرضية،  للمسببات  درءاً  الشجرة  تاج  وتهوية 
من خالل التقليم اإلمثاري وتعطى أهمية أكرب 
للتدابري الوقائية، إضافة إىل أن تقليم الرتبية يف 
نظام اإلنتاج هذا يعترب وسيلة رديفة الستخدام 
الشجرة  حبجم  للتحكم  املقصرة  األصول 
اخلدمة  عمليات  يف  املكننة  استخدام  وتسهيل 

حيث أن استخدام الكيماويات مرفوض فيه.
أصناف  ألغلب  مناسبًا  الكأسي  التقليم  يعترب 
يتم  حيث  املزرعة  خدمة  وعمليات  املشمش 
وتتم  الشجرة   عمر  بداية  يف  واحدة  مرة  شتاًء 
خف  أما  السنوي،  اإلمثار  بتقليم  عليه  احملافظة 
مرحلة  يف  بها  وينصح  ضروري  فهو  اإلزهار 
ويتم  اإلزهار  من  يوم   30  -  20 بعد  وآخر  اإلزهار 
)املصنعة  اهلرمونات  استخدام  أن  حيث  يدويًا 
مكنات  استخدام  وكون  مسموح  غري  كيماويًا( 
اآلن  األحباث  جتري  أنه  علمًا  مكلف  خاصة 
إلنتاج مواد ذات تأثري هرموني من أصل طبيعي 

ميكن استخدامها هلذا الغرض.

خف الثمار:
وحتسني  احلمل  لتنظيم  هامة  عملية  وهي 
يدويأ  العضوية  الزراعة  يف  تتم  الثمار  نوعية 
عملية  وهي  الكيميائية  املواد  استخدام  ومينع 
املشمش  يف  تتم  دقة  أكثر  ولكن  يدويًا  جمهدة 
الكبرية  الثمار  ختتار  حيث  النواة  تصلب  قبل 
احلجم وذات الشكل اجليد وتزال الثمار الصغرية 

مع مراعاة توزعها املناسب على الغصن

إدارة أرض البستان
الكمبوست:

بساتني  ختصيب  يف  الكمبوست  يستخدم 
الفاكهة، 

وفقًا  الكمبوست  من  املضافة  الكمية  ختتلف 
لعمر 

املضافة  األخرى  املغذيات  ونوع  األشجار 
للبستان وترتواح الكمية بني12,5- 25 م3 / هكتار/ 
وتتم  الثاني  تشرين  نهاية  يف  سنويًا.يضاف 

فالحة الرتبة مباشرة لتوزيعه بشكل متجانس.

املسافة الواجب تركها بعد اخلف 
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مكافحة األعشاب:
يف صفوف األشجار:

صف  يف  تنمو  اليت  األعشاب  مكافحة  تتم 
السماد  ببقايا  التغطية  امللش  إما  األشجار 
األخضر أو بالقش العيدان نشارة اخلشب...ويتم 

ذلك صيفًا خالل شهري متوز وآب.
بالشوكة  أو يدويًا  باللهب  أو  العاشب  بالوز  أو 

أوبفالحة البستان باجتاهني.
األشجار  عمر  على  الطريقة  اختيار  تعتمد 
 bermsواستخدام الكلفة  و  بينهم  املسافة 

وعمليات اخلدمة املتاحة وطريقة الري 
بني الصفوف:

تقلل الفالحات من وجود العشب، كما يساهم 
األعشاب من  األخضر يف احلد من منو  التسميد 

خالل منافستها على الضوء والغذاء. 
حتى  فعااًل  يعد  والذي  باللهب  املكافحة  ميكن 
طور 8 أوراق، األعشاب املعمرة يعاق منوها بهذه 
لنقطة  تتضرر  ألنها  نهائيًا  والمتوت  الطريقة 
اإلضرار  جتنب  جيب  فقط  باألرض  متاسها 

جبذع األشجار وأنابيب الري بالتنقيط.

العاشب للتخلص من  كما ميكن تربية اإلوز 
أعشاب  ريزومات  على  تتغذى  حيث  األعشاب 
منها  التخلص  يصعب  واليت  وبرمودا  جونسون 
الوز  بطات  تكون  أن  يفضل  العضوي  النظام  يف 
واحدة  وزة  وجود  مع  أكثر  لتأكل  صغرية 

حلماية صغار الطيور،
يوضع مبعدل 8 / هكتار مع تأمني املاء والظل 
الكالب  من  حلمايتهم  متنقل  سياج  و  هلم 

واحليوانات املفرتسة هلم.
الشتاء  أشهر  خالل  اخلرفان  تطلق  أو 
بدء  عند  األخضر  السماد  حيش  للرعي،حيث 

االزهار.

مكافحة األعشاب ضمن صف األشجار

القطاف:
يتم القطاف يدويًا عندما يتحول لون الثمار لألصفر ويقطف وماتزال الثمرة صلبة نوعًا ما ويعتمد 
ذلك على مسافة النقل ألن املنتج العضوي منتج عالي اجلودة يراعى احلفاظ على نوعية الثمار وجتنب 
األضرار امليكانيكية للثمرة ووضعها يف صناديق بالستيكية مهواة أو  بشل أفضل يف كرتونة من مواد 

قابلة للتحلل أو إعادة االستخدام. 

.... يتبع يف العدد القادم ...  

إعداد :
م. غادة قطمة        م. ضياء الوني

اهليئة العامة للبحوث العلمية الزراعية
إدارة حبوث البستنة
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الغنية اخلضر  حماصيل  أهم  من  الثوم         يعد 
الفصيلة يتبع  وهو   ، الغذائية   بالقيمة 
 النرجسية وترتكز زراعة الثوم يف الغاب وريف
تنتج حيث  الزور  ودير  وحلب  ومحص   دمشق 
هذه احملافظات حنو 85 % من اإلنتاج اإلمجالي.
 تستخدم الفصوص يف صناعة التخليل وحفظ
 األمساك واللحوم ، ويف حتضري خمتلف األطباق

 حيث يضاف إما طازجًا أو مسلوقًا أو مقليًا، وله
 فوائد كثرية حيث يقي من اإلصابة بالسرطان
 ويقتل الديدان املعوية ويطهر األمعاء وخيفض
الثوم حبرافته الدم ويتميز   من نسبة السكر يف 
املختلفة الطيارة  الزيوت  وجود  بسبب   الشديدة 
مادة على  حيتوي  أنه  إىل  إضافة  تركيبه   يف 

 االليسني وهي مضاد هام للبكرتيا.

 2- الضوء:
أن إال  الطويل  النهار  نباتات  من  الثوم  يعد     

 متطلباته من اإلضاءة ختتلف باختالف مراحل
 النمو، حيث أن مرحلة اإلنبات والنمو اخلضري
 حتتاج إىل فرتة ضوئية قصرية نسبيًا، لذلك فإن
 توفر حرارة منخفضة 5-15 مº ونهار قصري تزيد
 من سرعة النمو اخلضري يف املراحل األوىل من
إىل الظروف  هذه  مثل  استمرار  ويؤدي   النمو 
املواد كمية  واخنفاض  األبصال  تكوين   تأخري 
حجمها من  يقلل  مما  إليها،  الواصلة   الغذائية 
 وبالتالي ينعكس على كمية احملصول النهائية،
 لذلك فإن توفر نهار طويل يعد ضروريًا لتكوين

أبصال ذات أحجام مرغوب بها.

3- الرطوبة:
بني أرضية  رطوبة  إىل  الثوم  نبات  حيتاج      

منوه مراحل  خالل  احلقلية  السعة  من   %85-80 
 املختلفة:

اجملموع منو  وبداية  اإلنبات  فرتة   - 
زراعة بعد  األولني   اخلضري)األسبوعني 

الثــوم

احملتوىاملكون الغذائي
35 - 41 %مادة جافة

27 - 31 %كربوهيدرات
4,5 - 6,5 %بروتينات

0,8 -1,5 %ألياف
0,08  - 0,2 %دهون

260 مغبوتاسيوم
130 مغاملغنزيوم

29 مغالكالسيوم
C 15 مغ فيتامني

املكونات الغذائية الرئيسية لفصوص الثوم الطازجة )مقدرة يف 100 غ مقشرة(
والصحية الغذائية  الثوم  فوائد  إىل   باإلضافة 
الزراعية اآلفات  مكافحة  يف  يستخدم   فإنه 
اخلاصية هذه  من  استفيد  وقد  هلا  طارد   لكونه 
 يف استخدامه على صورة مستخلص أو مسحوق
واحلبوب املواد  على  خاصة  اآلفات  من   للوقاية 
على املبيدات  استخدام  خلطورة  نظراً   املخزونة 

                                           الصحة العامة.

االحتياجات البيئية املناسبة:
1-احلرارة:

  ختتلف درجة احلرارة املناسبة للثوم باختالف
يف نسبيًا  بارد  جو  إىل  حيتاج  فهو  منوه   مراحل 
اخلضري النمو  لتناسب  األوىل  منوه   أطوار 
األبصال، تكوين  يف  النباتات  تبدأ  أن  قبل   وذلك 
منخفضة حرارة  الثوم  فصوص  إنبات   ويالئم 

مرحلة يف  الثوم  نباتات  حتتاج  بينما   ،ºم  10-5 
 النمو اخلضري إىل درجات حرارة 10-15 مº، ويف
ارتفاع 15-20 مº، ويؤدي   مرحلة تكوين األبصال 
دفع إىل  اخلضري  النمو  أثناء  احلرارة   درجة 
مبكر، وقت  يف  الفصوص  بتكوين  للبدء   النبات 
يؤدي وهذا  جديدة  أوراق  تكوين  توقف   وإىل 
خفض على  ويعمل  صغرية،  أبصال  تشكل   إىل 

اإلنتاجية يف وحدة املساحة.
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الفصوص(.
 - فرتة النمو السريع للمجموع اخلضري) أي بعد

2-3 أسابيع من اإلنبات(.
من شهر   2   -  1,5 الفصوص)بعد  تكوين  فرتة   - 

اإلنبات(.

 4- الرتبة:
    يعترب الثوم من نباتات اخلضار اجملهدة للرتبة

التطور ضعيف  اجلذري  جمموعه  أن   كما 
األراضي يف  الثوم  زارعة  تنجح  عام   وبشكل 
اليت اخلصبة  والثقيلة  اخلفيفة   الصفراء 
 تستطيع االحتفاظ بالرطوبة الالزمة وال تنجح
ال كما  الثقيلة  الطينية  األراضي  يف   زراعته 
واألراضي الرملية  األراضي  يف  بزراعته   ينصح 
والرزين كالنجيل  املعمرة  باألعشاب   املوبوءة 
النمو البطيئة  الثوم  نباتات  على  تطغى  ال   حتى 

 يف املراحل األوىل من منوها وتطورها.

موعد وطرق الزراعة وعمليات اخلدمة:
   موعد الزراعة:

أيلول شهر  منتصف  من  الفرتة  اعتبار   ميكن 
مناسبة األول  تشرين  شهر  منتصف   وحتى 

 الطريقة أثناء زراعة الثوم ذي الفصوص
الكبرية.

    
كمية البذور:

لزراعة الالزمة  التقاوي  كمية   ختتلف 
األصناف باختالف  الثوم  من  املساحة   وحدة 
الكبرية الفصوص  ذات  األصناف  حتتاج   )حيث 
ذات األصناف  حتتاجه  مما  أكرب  كمية   إىل 
وبشكل التكاثر  وطريقة  الصغرية(،   الفصوص 
املنتشرة األصناف  الدومن من  لزراعة  يلزم   عام 

يف الزراعة احمللية الكميات التالية:

 - الثوم الكسواني: 50 - 60 كغ

-  الثوم البريودي: 80 - 100 كغ

- الثوم الصيين: 200 - 250   كغ.

 لزراعة الثوم حيث أن الزراعة املبكرة تؤثر بشكل
 إجيابي على زيادة حجم اجملموع اخلضري وعدد
يعطي مما  الورقة  وعرض  املتشكلة   األوراق 
 أبصال كبرية احلجم وبالتالي زيادة اإلنتاجية.

   
 طرق الزراعة:

يعمل مساكب  إقامة  بعد  سطور:  يف  الزراعة   - 
عن تتباعد  سم(  العمق)6-5  قليلة  جمار   فيها 
الفصوص تزرع فيها  25 سم   -  20  بعضها مسافة 
األعلى حنو  متجهة  وقمتها  سم   5-4 عمق   على 

ومبسافة 10 - 12  سم بني الفص واألخر.
 - الزراعة نثراً: حيث تنثر الفصوص يف األحواض

ثم تغطى جيداً بواسطة الزحافة.
 - الزراعة على خطوط)طريقة الشك(: ختطط
40 مبسافة  بعضها  عن  تتباعد  أثالم  إىل   األرض 
الثلم ويف الفصوص على جانيب  50 سم وتزرع   - 
 أسفل الثلث العلوي منه ومبسافة 10 - 12 سم بني

الفص واألخر.
خط يزرع  احملراث:  خلف  تلقيط  الزراعة   - 
املسافة تكون  حبيث  زراعة  بدون  أخر   ويرتك 
- 35 سم  25  الفاصلة بني اخلط واألخر حبدود 
 وبني الفص واألخر 10 - 12 سم وميكن إتباع هذه

فصوص الثوم الصيينفصوص الثوم الكسواني     فصوص الثوم اليربودي

عمليات اخلدمة قبل الزراعة:
عدد الصيف  فصل  خالل  الرتبة  حراثة   يتم 
على القضاء  بهدف  متعامدة  بصورة  املرات   من 
الزراعة موعد  حلول  وقبل  النامية،   األعشاب 
مع متعامد  بشكل  األخرية  الفالحة  إجراء   يتم 
الكميات إضافة  بعد  وذلك  السابقة   الفالحة 

التالية من األمسدة للدومن الواحد:

 4-5 م3 مساد بلدي متخمر.

10 كغ نرتات األمونياك 33 %.

25 كغ سوبر فوسفات ثالثي 46 %.

25 كغ سلفات البوتاسيوم 48 %.

خللط عادي  حمراث  بواسطة  األرض   وحترث 
جاهزة لتصبح  الرتبة  تنعيم  وزيادة   السماد 

للتخطيط.

   عمليات اخلدمة بعد الزراعة:
منو أثناء  عزقات   5-4 إجراء  يتم   : العزيق   - 
 النباتات واألوىل عندما يصل ارتفاع النباتات إىل

25 سم.

 - الري : يتم الري مباشرة عقب الزراعة ويستمر
 الري بانتظام كل 6- 7 أيام وذلك حسب احلاجة

وتبعًا للظروف اجلوية السائدة ..

اآلزوتي السماد  يتم إضافة  الثانوي:  التسميد   - 
للدومن األمونيوم  نرتات  من  كغ   35  مبعدل 
بعد األوىل  وتعطىالدفعة  دفعات  ثالث   على 
من شهر  بعد  الثانية  والدفعة  األوىل   العزقة 
وينصح الثانية،  من  شهر  بعد  والثالثة   األوىل 
يف البوتاس  العالي  املتوازن  السماد   بإضافة 
 املراحل األخرية من النضج حيث أنه يساعد على
اخلضري اجملموع  من  الغذائية  املدخرات   نقل 
كبرية أبصال  بإنتاج  يساهم  مما  األبصال   إىل 

 احلجم.

النضج على  يستدل   : والفطام  النضج   - 
 بالعالمات التالية :

وجفاف اخلضري  اجملموع  أوراق  اصفرار   -1 
قمتها    وانثنائها حنو األرض.

خارجي بغالف  الناضجة  الثوم  رؤوس   تتميز 
 2- جاف حييط باألسنان كما أن القشرة املغلفة

 للسن تكون لينة نوعًا ما ورقيقة .
 3-  يكون موعد الفطام هو ميعاد آخر رية بظهور
حلوالي اخلضري  اجملموع  على  النضج   عالمات 
بعد إضافية  ريات  إعطاء  وان  النباتات  من   %  80 
تلف تسبب  املرحلة  هذه  إىل  النباتات   وصول 

كبري للرؤوس .
 - احلصاد : بعد الفطام حبوالي 10 - 15 يوم جيري

قلع النباتات .

احلقل يف  الصغرية  احلزم  توضع  التجفيف:   - 
ملدة بعروشها  ومغطاة  الشمس  ألشعة   معرضة 
نسبيًا والرؤوس  العروش  جتف  حتى   أسبوع 



31

ن  
عو

رب
األ

ن و
ثام

د ال
عد

ال
20

14

The Agriculture Magazine - Issue 48 - 2014

تتعفن ال  حتى  وآخر  حني  بني  تقليبها   ويفضل 
التجفيف عملية  وتستغرق  جتمع  ثم   النباتات، 
 مدة ترتاوح بني 21-30 يوم ويستدل على نهايتها

من اجلفاف التام ألعناق النباتات.

اآلفات ومكافحتها:

- البياض الزغيب:
 ااملكافحة:  استخدام املبيدات الفطرية املناسبة،

ويكرر الرش كل أسبوع إىل أسبوعني مرة.

 - الصدأ:
 املكافحة : الرش مببيد فطري مناسب مع إضافة

مادة الصقة مثل اجرال بنسبة %0,1.

 تورد اجلذور:
قرمزي بلون  تتلون  ثم  أواًل  اجلذور   اصفرار 
 وتنكمش ومتوت، يعطي على أثرها النبات جذور
مما وهكذا.  ومتوت  جديد  من  تصاب   جديدة 

يتسبب ضعف كبري للنباتات وقلة حمصوهلا.

-العفن األبيض:
الرتبة مبيدات  بعض  استخدام  ميكن   املكافحة: 
الزراعة قبل  للفصوص  الغمس   أو أحد حماليل 
5  -  3 من  ملدة  وذلك  مباشرة  املستديم  املكان   يف 
 دقائق مع تركها بعد املعاملة لتجف متاما قبل

الزراعة.

 اآلفات احلشرية:

 -الرتبس:
العناية بنظافة احلقل من احلشائش  :  املكافحة 
التدخل باملبيدات اجلهازية لوجود  وتطلب األمر 
أنسجة داخل  احلورية  قبل  ما  وطور   البيض 

النبات وال جتدي معها املبيدات باملالمسة

- ذبابة البصل الصغرية:

 املكافحة: العناية بالعمليات الزراعية من حرث
 وعزيق وتشميس حتى تغطى البصيالت بالرتبة
 جيداً، ويبدأ الرش الوقائي عند وجود 2-3 يرقات
عالج يف  املستخدمة  املواد  بإحدى  نبات   100  لكل 

الرتبس.

 األمراض الفريوسية

- فريس تقزم واصفرار البصل
املقاومة:

  1- استخدام أبصال خالية من هذا املرض .
2- زراعة أصناف مقاومة للمرض.

 جيب التعفري مببيدات ضد املن عن بداية اإلنبات
أو تزريع األبصال املخزنة يف جو حار .

-فريوس ختطط واصفرار الكرات:
 خطوط صفراء على كامل الورقة، وصغر حجم
األوراق واجملموع اخلضري وبالتالي تقزم النبات.

إعداد:
           م. أسـامة العبد اهلل

      م. روعة الببيـلي
اهليئة العامة للبحوث العلمية الزراعية
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 الليتشي هي مثرة شجرة صينية ذات لب
جيالتيين وبذرة واحدة .

Litchi االسم الشائع: ليتشي
 chinensis  Litchi: االسم العلمي

املوطن األصلي: جنوب الصني.

 الوصف النباتي:

وهي فاتن  مشهد  ذات  النمو  املكتملة   الشجرة 
متتلك النمو  بطيئة  اخلضرة  دائمة   شجرة 
 جمموع خضري ممتلئ باألوراق و يف الظروف

املناخية املثالية قد يصل ارتفاعها إىل 12 مرت
 ) 40 قدم تقريبًا(، ولكنها عادًة ذات حجم أصغر
 من ذلك بكثري، األوراق جلدية خضراء داكنة

ومقسمة إىل أربع إىل 8 وريقات.

 البيئة املناسبة:
مومسية حرارة  درجة  تتطلب   الليتشي 
أفضل، بشكل  واإلمثار  اإلزهار  ألجل   خمتلفة 
تفضل الثمار  ومنو  اإلزهار  مرحلة  يف   فهي 
 الصيف احلار الرطب، وتتطلب شتاًء بارداً نوعًا
وختتلف الزهرية  الرباعم  تطور  أجل  من   ما 
 احتياجات الربودة تبعًا لألصناف ولكن معظم
 االحتياجات تقع بني 100-200 ساعة برودة ترتاوح
 فيها درجة احلرارة مابني)0 و 7( درجة مئوية
من قليلة  كمية  مع  ف،   )45-32( بني   أي 
التقدم مع  الربودة  األشجار  تتحمل   األمطار، 
حتى تتحمل  النمو  املكتملة  واألشجار   بالعمر 
يف متوت  الفتية  األشجار  أن  حني  يف  ف   25 

 الصقيع الشديد.

اإلزهار الربيع عند  للعني يف  الليتشي جذابة    
 الكامل حيث أنها متتلك أزهار ذات لون أبيض
أزهار حتمل  أي  املسكن  أحادية  وهي   مصفر، 
أن جداً  النادر  ومن  مؤنثة  وأزهار   مذكرة 
والثمار لوحدها،  فقط  مذكرة  أزهار   حتمل 
وبداخلها امللمس  خشنة  بقشرة  مكسوة   تكون 
 يكون اللب األملس الشفاف واجليالتيين القوام
عناقيد يف  الثمار  تتدىل  وشهي،  حلو  طعم   ذو 
 محراء ساطعة، يتم جين الثمار يف شهري متوز

وآب.
من واملطعمة  املنتخبة  األنواع  عادة   تبدأ 
 الليتشي احلمل بعمر 3-5 سنوات، أما الغراس

 البذرية
مثار وتنتج  أطول  وقت  إىل  عادًة   فتحتاج 
 تكون غري جيدة وذات نوعية متدنية ال متثل

 الصنف.

الليتشي
  Litchi
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   اإلكثار:
  إن تطعيم الليتشي صعب والغراس البذرية

وسيلة أفضل  فإن  لذلك  موثوقة  غري   تكون 
جيب حيث  اهلوائي،  الرتقيد  هي   لإلكثار 

 تربية الغراس
اهلوائي الرتقيد  بواسطة  املكاثرة   احلديثة 
 يف أصص ملدة فصل أو فصلني قبل الزراعة
 وذلك لكي نرتك النظام اجلذري ينمو ويزداد
 قوة قبل نقل الغراس وهذا يزيد من فرصة

جناح زراعتها

شروط اختيار املوقع املناسب للزراعة:

الصرف اجليدة  الرتبة  يف  الليتشي   تغرس 
حيث العضوية،  باملادة  والغنية   واملشمسة 

 PHالرتبة يرتاوح مابني 5,5 - 7,5. 
الرتب يف  أكثر  يتحسن  الليتشي  منو   ولكن 
من  )5,5=PH(األدنى احلد  إىل  متيل   اليت 
الرتبة تغطية  وجيب  هذا  احلدود،   هذه 
بعد العضوي  السماد  من  مسيكة   بطبقة 

الزراعة.

العناية بأشجار الليتشي:

1- الرتبية:
تركيب لتأسيس  الفتية  األشجار   تربى 
يتم حيث  احلصاد  تسهيل  ألجل  قوي   دائم 
هيكلية فروع   3-2 تشكيل  على   االعتماد 
فتزال األشجار  أما  للغرسة  جهات  عده   من 
للسماح الشجرة  يف  املتداخلة   األغصان 

للشمس بالدخول إىل لب الشجرة.

 2- الري:
ولكنها الراكدة  املياه  الليتشي  تتحمل   ال 
بريها نقوم  أن  وجيب  رطبة  تربة   تتطلب 
)إزهار الفعلي  النمو  فرتة  يف  منتظم   بشكل 
 وإمثار(، حيث أن الري غري املنتظم يؤدي إىل

 تشقق الثمار وينمو العفن يف الثمار املتشققة
ري طريق  عن  الظاهرة  هذه  تفادي   وميكن 
 الثمار، الليتشي أشجار حساسة وتتضرر من

 األمالح يف الرتبة أو املياه،

3- األمراض واحلشرات:
اآلفات من  جمموعة  الليتشي   يهاجم 
األكاروسات مثل  واألكاروسية   احلشرية 
 و القشريات واملن، كما جتذب مثار الليتشي
 العصافري لذلك تغطى الثمار بشبك إن أمكن

وذلك حلمايتها.

أنواع الليتشي:

هاب، كروف،  بريستار،  بنغالي،   أمبونيا، 
سوب بوهانك،  بات  ماريتوس,   كواماي، 

 كليفت
.TS2نوماي ،

                          

                             م. ابراهيم شيحا
الزراعية العلمية  البحوث  مركز         رئيس 

بطرطوس

غرسة ليتشي يف املشتل                                                           

                                             مثارالليتشي     

بذور الليتشي
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النحل مشعر بيئي
وبينهما  اليفرتقان  صنوان  والبيئة  النحل 
متبادلة,  ومنفعة  وحتمية  وطيدة  عالقة 
من   %80 عن  تزيد  بنسبة  يساهم  فالنحل 
حمققًا  للنباتات  اخللطي  التلقيح  عمليات 

زيادة بالعقد بني  )20 - 60 %(

للنباتات  كملقح  للنحل  اهلام  الدور  ملاذا 
يتعاظم يوما بعد يوم؟

كاجلررات  الثقيلة  اآلليات  استخدام  إن  ـ 
واستصالح  الواسعة  بالزراعة  باحلراثة 
جماميع  أعشاش  هدم  إىل  أدى  األراضي 

األخرى امللقحة  واحلشرات  الربي   النحل 
- استخدام املبيدات احلشرية قلل كثرياً من 

امللقحات الربية.
امللقحات  عن  النحل  بها  يتميز  ميزات 

الربية األخرى:
املعيشة  اجتماعية  حشرة  العسل  حنل   -1   
خباليا  تربيتها  لإلنسان  ميكن  مستأنسة 
وبالوقت  آلخر  مكان  من  بسهولة  وينقلها 

املناسب عند األزهار
طلع  وسلة  أوبار  على  جسمها  حيتوي   -2  
حبوب  جلمع  الثالثة  اخللفية  رجلها  على 

الطلع
عملية  يف  التخصص  عالية  فمها  أجزاء   -3
قدرة  هلا  فالفكوك  والتأبري  الرحيق  مجع 

على فتح املياسم وعجن حبوب الطلع
للنحلة جهاز رؤية متخصص مبشاهدة   -4
األشعة فوق البنفسجية املنعكسة من سطح 

لتلك  عاكسة  خاصة  بألوان  األزهارامللونة 
األشعة

دقيقة  شم  حباسة  تتمتع  كذلك   -5
التأبري  تساعدها بإكمال مهمتها يف عملية 

للنباتات 

ملاذا النحلة عنصر بيئي نادر املثال؟
من   %  80 عن  تزيد  بنسبة  يساهم  النحل   -1
وهذا  للنباتات  اخللطي  التلقيح  عمليات 
يعين احلفاظ على مئات األنواع من النباتات 
املناخ وتنقية  املسؤولة عن تعديل  واألشجار 
الرتبة  اجنراف  ومنع  واالستمطار  اهلواء 
احليوان  للبحروتغذية  املاء  جريان  وتأخري 
للحفاظ  إضافة  حلومه,  نوعية  وحتسني 
على التنوع احليواني الزراعي وزيادة الغطاء 

النباتي
2 - للنحل منتجات غذائية ودوائية طبيعية 
الطلع-  حبوب   – امللكي  الغذاء   – )العسل 

الشمع – الروبوليس – سم النحل(
لإلنسان  أمان  وصمام  حيوي  فلرت  هي   -3
اليت  هي  ألنها  منتجاتها  يستهلك  الذي 
حتتك أوال مبكونات البيئة وتالقي مصريها 

)تعطي منتجات  تلوثا  أو  إذا صادفت تسمما 
أنها  نرى  وإننا  السليمة(  بالبيئة  سليمة 
البيئة  )كائن  اعتبارها  جبدارة  تستحق 

األول(
4- النحلة \ عنصر مجال\ بوجودها وجتواهلا 
الطلع  وجتمع  الرحيق  ترتشف  األزهار  بني 

وتبعث احليوية والطمأنينة بالنفس
تصحرا  أو  جائرا  رعيا  اليشكل  طعامها   -5
الكائنات كاملاعز  بيئي كبقية  أي ضرر  أو 
كائن  أي  اليشارك  وهو  واألبقار  واألغنام 

آخر بطعامه فهو يعطي وال يأخذ
6- ميكن أن تربى باملنازل والتسيء للجوار 

مبخلفاتها خفيفة الظل
اليؤذي  الطبيعية  بأعشاشه  النحل   -  7  
األوراق  واليقرض  األشجار  الحيفر  فهو 
طبيعية  حفر  يستخدم  بل  واليتوسع 
أفرع  على  عشه  يبين  أو  اجلبال  بصخور 

األشجار أو يستخدم حجور حمفورة
»إذا  الزراعيني  اخلرباء  تقارير  8-تقول 
دوالر  النحل  منتجات  من  الفائدة  كانت 
دوالرا«   50 اخللطي  التلقيح  من  الفائدة  فإن 
أجنحة  الزراعية وهو  فالنحل دخل اخلطة 
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حلفظ  كيميائية  مواد  استعمال  ممنوع   .6
أقراص الشمع \كالنفتلني والفستوكسني

7. ممنوع التدخني بغري األعشاب أو األخشاب 
اليابسة وخفض التدخني ألدىل حد

باستخدام  األمراض  مكافحة  جيب   .8
وامليكانيكية  الفيزيائية  الوسائل 

والبيولوجية والطبيعية
9. ممنوع استخدام املواد الكيميائية باملكافحة 

كذلك املضادات احليوية

الزراعة
9- ويقول انشتاين »إن فناء البشرية مرتبط 
بوجود النحل على سطح األرض« ويقصد أن 
غياب النحل يؤدي إىل غياب التلقيح اخللطي 

ثم النباتات ثم احليوانات فاإلنسان...
الرتبية  طريق  عن  النبات  حتسني   -10
الزراعية  اخلدمة  وتقديم  واالنتخاب 
مل  إذا  عالي  إنتاج   على  للحصول  اليكفي 

يرافق ذلك ملقحات لألزهار.
األوروبية  الدول  بعدد من  العادة  - جرت   11
أجرا  ذلك  لقاء  ودفع  املناحل  استئجار  على 
كبريا للنحالني مع الشكر لقد أصبح النحل 
اخللطي  التلقيح  ألهمية  نظرا  أوروبا  يف 
ثالث حيوان مستأنس أهمية بعد األبقار ثم 

اخلنازير ثم النحل فالدجاج فاألغنام...

 ونعود للقول أننا نرى أن النحلة تستحق جبدارة 
اعتبارها »كائن البيئة األول«

على  للحصول  توافرها  الواجب  الشروط 
العسل احليوي )الطبيعي(

الضرورة  عند  إال  النحل  تغذية  ممنوع   .1
وفقط بالعسل الطبيعي من إنتاج وبروتينات 

طبيعية
رش  مناطق  يف  املنحل  إقامة  ممنوع   .2

املبيدات احلشرية والفطرية
3. ممنوع إقامة املنحل يف مناطق قريبة من 
الذري  او  املدني  أو  الصناعي  التلوث  مصادر 

أو الطرقي
دهنها  وممنوع  نظيفة  اخلشبية  4.اخلاليا 

بالدهان
 %100 طبيعي  يكون  أن  جيب  مصدرالشمع   .5
أو  بارفني  مشع  أو  مبيدات  بقايا  والحيوي 

شحوم

10. جيب االعتماد على السالالت املتأقلمة مع 
البيئة احمللية بالرتبية

األوعية  استعمال  ممنوع  التعبئة  عند   .11
البالستيكية حتى ولو كانت من بالستيك 
اخلشبية  األوعية  وأفضل  صحي,  غذائي 

فالفخارية ثم الزجاجية القامتة
وأماكن  مبستودعات  العسل  حيفظ   .12

جافة ومهواة والتوجد فيها روائح نفطية أو 
زيتية أو كيميائية

العسل  من  كايف  احتياطي  ترك  جيب   .13
وحبوب الطلع مبا يكفي حياة الطائفة أثناء 

التشتية
أو  إذا جتمد,  العسل  14. ممنوع إعادة تذويب 

مزج نوعني من العسل
الغذاء  عدا  للعسل  مادة  أي  إضافة  مينع   .15

امللكي    

    إعداد
                            م.  قاسم البوشي 
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جمموعات تتشكل  الرطبة  املبتلة  األجواء   يف 
سطح فوق  الفطري  النمو  مع  قشية   رمادية 
Sporodochia البقع، هذه اجملموعات املسماة    

        تنتج Conidiaتعمل على نشر املرض ويعترب 
  مظهر الفطر فوق البقع أكثر عالمات اإلصابة
الظروف ضمن  أنه  إال  وضوحًا.  البين   بالعفن 
املظهر فإن  السوري  العربي  القطر  يف   املناخية 

األخري على الثمار ال يشاهد غالبًا .
دورة حياة املرض:

 يقضي الفطر املسبب هلذا املرض الشتاء يف الثمار
على الساقطة  أو  األشجار  على  الباقية   اجلافة 

األرض وكذلك يف تقرحات األفرع.
 وعندما تنضج الرباعم الثمرية تظهر على الثمار
  املتحنطة املوجودة على األرض منوات فطر على

.Apothecia شكل الفنجان تسمى
 إن تواجد   املونيليا  يف احلقل ثابت تقريبًا, على
 أن حدوث التلوث خالل العام يرتبط بعوامل عدة:

 توفر اللقاح , الرطوبة , حدوث اجلروح , مرحلة
 تطور الثمرة .

الثمار من  كافية  بكمية  عادة  اللقاح   يتوفر 
تلك من  أو  األشجار,  على  العالقة   احملنطة 
أجسام  , )ميسليوم  الرتبة  سطح  على   املتعفنة 
 حجرية , أبواغ كونيدية( ومن القروح املوجودة
 على الفروع كما يتأمن من أبواغ كونيدية حرة
 متوضعة يف ثنايا القشرة . حيدث اإلخرتاق نادرًا
وعديسات(, الطبيعية)ثغور  الفتحات  خالل   من 
خاصة احلشرات  حتدثها  اليت  اجلروح   وتشكل 
 النمل والعصافري خاصة الدوري بوابات الدخول
والرياح الربد  تساقط  حيدث  كما   .  الرئيسية 
األبواغ تنبت  أحيانًا.  سطحية  جروحًا   العاصفة 

الكونيدية على مستواها .
الكونيدية, األبواغ  لتشكل  ضروريًا  الضوء   يعترب 
 ويقتصر تطور الفطر يف الظالم وبوجود رطوبة
 مرتفعة على ميسليوم أبيض عقيم . أما الدوائر

 هذا املرض هو مرض فطري مدمر للوزيات
والكرز، واخلوخ  والدراق   كاملشمش 

وللتفاحيات كاألجاص والسفرجل حيث:
يف كاملة  بساتني  حمصول  يضيع  قد    -1 
مناخية ظروف  توفر  حالة  يف  واحدة   ليلة 

مالئمة النتشار اإلصابة.
حتمل اليت  الثمار  وتعفن  تدهور  يسبب    -2 

مسببات اإلصابة بعد قطافها.
مسببات املرض:

 يتسبب هذا املرض عن أحد الفطريات األسكية و
يف القطر العربي السوري ففي حصر جرى عام

   1973 على التفاحM.fructigeو  سجل نوع
  Monilia laxaعلى املشمش .   

األعراض:
)الدوابر( واملهاميز  األزهار  املرض  هذا   يهاجم 
اإلصابة تظهر  وقد  والثمار  احلديثة   واألفرع 
 خالل املوسم على بعض أو كل األجزاء النباتية

املذكورة.
وتبقى البين  اللون  إىل  وتتحول  تذبل  األزهار   -1 
وميكن الصيف  حتى  أماكنها  يف   معلقة 
إىل بالزهرة  مبتدئًا  لألسفل  ينتشر  أن   للمرض 
خصوصًا املهماز  إىل  ثم  الزهري  العنقود   قاعدة 
إىل الفطر  يصل  والدراق.وعندما  املشمش   يف 
ال صغرية  تقرحات  تتشكل  اخلشبية   األنسجة 
الفرع تشقق  تسبب  أن  وميكن  تتوسع  أن   تلبث 
 وموت النموات النهائية. وميكن أن ترتافق لفحة
التقرحات مع تصمغ األماكن  املهاميز وتشكيل 
 املصابة  وقد تصاب النموات الغضة قرب نهاياتها

باللفحة مباشرة.
حاالته بأسوأ  يظهر  وتعفنها  الثمار  تدهور    .2  

يظهر أن  ميكن  أنه  كما  الناضجة  الثمار   على 
 على الثمار غري الناضجة يف حاالت معينة. وتبدو
 إصابة الثمار يف بدايتها على شكل بقع مستديرة
بسرعة وتنتشر  الثمرة  سطح  على  فاحتة   بنية 
الثمرة كامل  متلفة  املناسبة  الظروف   حتت 
أن ميكنك  املتعفنة  والثمار  قليلة  ساعات   خالل 
وحمنطة معلقة  تبقى  أو  األرض  على   تسقط 

كاملومياء على الشجرة.

العفن البين على اللوزيات والتفاحيات
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 الزراعي والكيميائي ميكن أن حنصل على نتائج
مكافحة مرضية وفعالة.

 أ-املكافحة بالطرق الزراعية:
املصاب واخلشب  األفرع  كافة  تزال   -1 
ويستحسن وحرقها،  بقطعها  وذلك   والتقرحات 
بداية أو  الشتاء  نهاية  يف  العمل  هذا  جيري   لن 
التعرف ميكن  حيث  الصيف  بداية  أو   الربيع 
واألوراق الذابلة  األزهار  من  بسهولة   عليها 
العمل هذا  تأخر  ومهما  واملعلقة.  امللتفة   اجلافة 
القطاف. نهاية  موعد  عن  يتأخر  ال  أن   فيجب 
 أما عن كيفية القطع فيجب أن تتناول كامل
اجلزء املصاب مع قسم صغري من اخلشب السليم.
ألرض األزهار  قبل  خفيفة  حراثة  تعمل   -2 
املاضي العام  يف  إصابته  سبقت  الذي   البستان 
 وجيب أن ال يتأخر موعد إجراء هذه احلراثة عن
 موعد منتصف فرتة اإلزهار والغاية منها ختريب
اإلصابة  تنتشر  الـ Apotheciaاليت  وإتالف   
حتملها اليت  املتحنطة  الثمار  ختريب   نتيجة 

والساقطة على األرض.
على والعالقة  املتحنطة  الثمار  كافة  تزال     -3 

األشجار بعد القطاف مباشرة.
النواة ذات  الربية  واألشجار  النباتات  إزالة   -4 
ذلك. أمكن  إذا  ختومه  أو  البستان  من   احلجرية 
تساعد أعاله  املذكورة  األربعة  اإلجراءات   إن 
 على ختفيف كمية املسبب املرضي الذي يقضي

الشتاء يف تلك األماكن.

ب - املكافحة الكيميائية:
طفيليات من  املونيليا  باعتبار   : مباشرة  غري   * 
 اجلروح, جيب مكافحة العوامل األولية حلدوثها
الغربالي, اجلرب, واحلشرات التثقب   كأمراض 

خاصة ذبابة الثمار واملن .
الثمرة اليت : من الصعب جداً محاية   * مباشرة 
حياتها, فرتة  طيلة  اجلروح  عليها  حتدث   قد 
مكافحة بتطبيق  األزهار  محاية  ميكن  أنه   على 

كيميائية عليها .
إن املكافحة الكيميائية اليت تتم قبل الشتاء أو يف 
فعالة  اخلضري  النشاط  عودة  قبل  الربيع  أول 

ألنها خترب حيوية عدد كبري من األبواغ .
النحاس  مركبات  املعامالت  هذه  يف  ويستخدم 
تفتح  عند  استخدامها  عن  التوقف  جيب  اليت 

األزهار .
محاية  يف  جهازية  مبركبات  املعاملة  وتفيد 
عند  ممتازة  نتائج  على  حصل  وقد  األزهار 

تطبيقها يف حوض الفرات .
أما املعامالت اليت تطبق بعد العقد فتوجه بشكل 
أساسي حلماية األعضاء الزهرية الذابلة والثمار 

الصغرية .

                  إعداد م. مها عدنان محشدو
 مديرية الزراعة واإلصالح الزراعي بإدلب

                               دائرة الوقاية

 املتداخلة اليت تشكلها إمثارات الفطر يف الطبيعة,
فرتجع أساسًا إىل تناوب فرتات اإلضاءة والظالم .
الفروع على  تسيل  اليت  األمطار  مياه   تعترب 
اليت تسقط على هيئة أو تلك   احلاملة للقروح, 
يف الرئيسي  العامل  آلخر,  غصن  من   قطرات 
احلر املاء  ووجود   . الكونيدية  األبواغ   انتشار 

ضروريًا إلنبات تلك األبواغ .
احلرارة درجات  الكونيدية  األبواغ   تقاوم 
حرارة على  بطيئًا  التلوث  يستمر  إذ   املنخفضة, 
على الثمار  كافة  تلوث  وحيدث  مئوية   5درجة 
 درجة حرارة بني 15 - 20 درجة مئوية إذا كانت

الرطوبة مناسبة .
 على الرغم من حساسية الثمار لإلصابة جبميع
فيهما يكون  فرتتني  هناك  أن  إال  منوها,   مراحل 
فرتة بني  األوىل  الفرتة  تقع  خطري:   املرض 
 اإلزهار واكتمال حجم الثمرة , وتتدرج الثانية

من املرحلة األخرية وحتى النضج .
فيها يكون  ال  فرتة  الفرتتني  هاتني  بني   وتوجد 

للفطور بالرغم من وجودها دوراً طفيليًا نشطًا.
تصل حتى  ساكنة  هيئة  على  الفطر   يثابر 

الثمرة للطور املالئم .
املكافحة:

يبدو املرض ليست سهلة كما   إن مكافحة هذا 
أن الكيماوية  للمكافحة  ميكن  وال  وهلة   ألول 
 تعطي نتائج كاملة أو عالية عليه لذا البد من

االهتمام بالطرق الزراعية أيضًا ملكافحته
وكنتيجة جيداً.  توقيتها  على  واحلرص    

األسلوبني استعمال  من  احلاصل   للتكامل 

  Monilia fructigena مثرة تفاح مصابة مبرض Monilia fructigena مثرة أجاص مصابة مبرض

Monilia laxa مثار كرز مصابة مبرضMonilia laxa مثرة دراق مصابة مبرض



38

2014
العدد الثامن واألربعون  

The Agriculture Magazine - Issue 48 - 2014

إضافة السماد اآلزوتي إىل أشجار 
احلمضيات 

املعدنية العناصر  أهم  من  اآلزوت  عنصر   يعترب 
وحتتاجه عمومًا،  بالنباتات  الكربى   الرئيسّية 
تركيب يف  يدخل  حيث  عالّية،  بكمّية   النباتات 
األنزميات، األمينية،  األمحاض   الربوتينات، 
لذلك وغريها،  الكلوروفيل  النووّية،   األمحاض 
والتقزم النبات  اصفرار  اآلزوت  نقص   يسبب 
يف تراجعًا  يسّبب  كما  النمو،  عن   والتوقف 
 كمية ونوعية وجودة اإلنتاج. أما زيادة اآلزوت
للنبات وأوراقًا عصارّية داكنًا   فيعطي اخضراراً 
واحلشرات، باألمراض  لإلصابة  حّساسة   غّضة 
وقد كاجلفاف،  البيئية  لإلجهادات   وحّساسة 
عدا هذا  العقد،  يف  وضعف  األزهار  أعفان   تظهر 
مسببة اجلوفية  املياه  إىل  واإلنغسال  اهلدر   عن 

 أمراض لإلنسان وخاصة أمراض السرطان.
 واآلزوت من أكثر العناصر املعدنية الضرورية
الرتبة من  للفقد  تتعرض  اليت  النباتات   لنمو 
 كونه عرضة للغسيل إىل األعماق )النرتات(، أو

للتطاير يف اجلو )األمونيا(.
بشكليه احلمضيات  يف  اآلزوت  عنصر   يتواجد 
مثار عصري  حمتوى  يرتاوح  والعضوي،   املعدني 
200  -50( بني  عام  بشكل  اآلزوت  من   احلمضيات 
 ملغ/ 100 مل(، وحمتوى الثمار بني 0,83 - 1,14 غ/

 100 غ مادة جافة لكامل الثمرة.
ميتص النبات اآلزوت من الرتبة بشكليه النرتاتي

NH  +4  واألمونياكيNO -
3

      ويتأثر امتصاصهما   بدرجة محوضة الرتبة
 وبدرجة احلرارة، كما يتأثر مبحتوى الرتبة من
 كربونات الكالسيوم، وتتباين أصول احلمضيات

 مبقدرتها على امتصاص اآلزوت.
األساسية األعضاء  القدمية  األوراق   تعترب 
،%)50  -40( وتشكل  النبات  يف  اآلزوت   لتخزين 
اخلشب فأنسجة   ،%)35-  30  ( اجلذور   تليها 
اآلزوت من   %70 أّن  كما   ،%)25  -15(  اهلوائية 
الربيع يف  اجلديدة  األعضاء  لتشكيل   املستخدم 
أعراض تبدأ  لذلك  القدمية.  األعضاء  من   يأتي 

 نقص اآلزوت على األوراق القدمية.
اآلزوت لعنصر  الكبرية  األهمية  خالل   من 
وموعد كمية  بدراسة  قمنا  فقد  النباتات   يف 
 إضافة عنصر اآلزوت من مساد نرتات األمونيوم
اإلنتاجي. بالعمر  احلمضيات  أشجار  إىل    %33,5 
للشجرة اآلزوت  من  كميات  ثالث  اختيار   مت 
ثالثة حتديد  ومت  كغ(،   1,5 1ـ   )0,5ـ    الواحدة 

 مواعيد يف )شباط، أيار، ومتوز(
شهر يف  األمطار  حتت  األوىل  الدفعة   أضيفت 
والثالثة الثانية  الدفعتني  أضيفت  فيما   شباط، 
على متوز  أيار،  شهر  خالل  السقاية  ماء   مع 

 التوالي.

 النتائج:
 متت الدراسة على 48 شجرة بالعمر اإلقتصادي
تطبيق قبل  الشجرة  تعطى  وكانت  سنة(،   17( 
دفعتني على   )N آزوت  كغ   1( الدراسة   هذه 
والثانية شباط،  يف  أوىل  دفعة  الكمية   )نصف 
برنامج يف  السمادية  التوصية  وهي  أيار   يف 

 احلمضيات- بعد إلغاء دفعة اآلزوت الصيفية(.
 مت حتديد فرع من كل جهة من اجلهات األربع
الثمار العقد وعد  األزهار وعد   للشجرة ومت عد 

املتبقية بعد تساقط حزيران على نفس الفرع .
 وكانت النتائج كما يلي:

 - تراوحت نسبة العقد يف العام األول من تطبيق
العقد ثبات  ونسبة   ،%  54 و   %47,5 بني   الدراسة 

-2,75( األزهار  من  الثمار  ونسبة   ،%)9,55  -5,27( 
 6,1(%، وتراوحت كمية اإلنتاج من 157 - 171 كغ
األزهار على للشجرة، ووصل إمجالي عدد   مثار 

األفرع احملددة للقراءات )39262( زهرة.

إىل الثاني  العام  يف  العقد  نسبة  تراجعت   - 
 )15,7- 22,9(%، ومع ذلك فقد ارتفع اإلنتاج )إنتاج
ثبات نسبة  الرتفاع  وذلك  الثمار(،  من   الشجرة 
 العقد )املتبقية بعد تساقط حزيران( الذي وصل
 إىل )36,7- 47,5(%، وارتفاع نسبة الثمار املتشكلة
األزهار 10,6(%. وكان عدد   -6,8( األزهار إىل   من 

على نفس األفرع 10544 زهرة.
الثالث العام  يف  اإلرتفاع  إىل  األزهار  عدد  عاد   - 
إىل احملددة  األفرع  على  األزهار  عدد   ووصل 
،%)18,8  -12,8( العقد  ونسبة  زهرة،   )36499( 

ونسبة ثبات العقد )23,1-15,2(%

الرابع ووصل إىل العام   - تراجع عدد األزهار يف 
العاقدة الثمار  نسبة  ارتفعت  ولكن  زهرة    9418 
نسبة ارتفعت  وكذلك   ،%51 من  أكثر   إىل 
املتبقية بعد تساقط الثمار  العقد )أي عدد   ثبات 
أعلى وسجلت   .%46 من  أكثر  إىل   حزيران( 
 كمية إنتاج لكافة املعامالت املدروسة بشكل عام
 وبفروق معنوية كبرية بني املعامالت املدروسة
واحدة دفعة  كغ   1,5(  D املعاملة  أعطت   حيث 
F املعاملة  تليها  إنتاج،  كمية  أعلى  شباط(   يف 
 )إضافة1,5 كغ آزوت موزعة على ثالث دفعات(،
معامالت يف  كانت  القيم  أدنى  كانت   فيما 
شباط(. شهر  يف  )خاصة  املنخفضة   اإلضافة 
اآلزوت كمية  زيادة  مع  يرتفع  اإلنتاج  أّن   جند 
الكمية وخاصة  عام،  بشكل  للشجرة   املعطى 
مواصفات نتائج  وتشري  شباط.  شهر  يف   املضافة 
 الثمار والعصري إىل أّن أكرب الثمار حجمًا كانت
اآلزوت، من  العالية  اإلضافة  ذات  األشجار   مثار 

أعراض نقص اآلزوت على احلمضيات

 الكمية املقرتحة كغ
Nللشجرة/ عام /

املواعيد والكميات
املعاملة

متوزأيارشباط

0,5       0,5--A

1
1,0--B
0,50,5-C

1,5
1,5--D

1,00,5-E

0,50,50,5F

جدول يبني كميات ومواعيد إضافة السماد اآلزوتي يف العام
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مثار أما  مسيكة،  قشرة  ذات  مثاراً  أعطت   لكنها 
 اإلضافة املنخفضة فكانت صغرية احلجم لكنها

 أكثر صالبة وأقل مساكة قشرة.
أما و%51,7،   %45,3 بني  العصري  نسبة   وتراوحت 
%TSS  النسبة املئوية للمواد الصلبة الذائبة الكليٍٍ

 فكانت بني 9,7% و%10,0.
ارتفع فقد  للدراسة  اخلامس  العام  نتائج  أما   - 
18352 إىل  ووصل  أخرى  مرة  األزهار   عدد 
)املعاومة( التناوب  ظاهرة  بذلك  مؤكداً   زهرة، 
للعقد املئوية  النسبة  تراجعت  كما   باإلزهار، 
نسبة ارتفعت  ولكن   ،%  11,9  -  %8,8 إىل   ووصلت 
)ووصلت حزيران  تساقط  بعد  املتبقية   العقد 
 إىل أكثر من 53% يف املعاملة 1,5D كغ آزوت يف
العام عن  اإلنتاج  كمية  وتراجعت  شباط،   شهر 
اإلضافة بقيت معامالت  لكن  عام  بشكل   السابق 
النظر بغض   )N كغ   1,5( اآلزوت  من   العالية 
 على عدد الدفعات تعطي أعلى كمية إنتاج، مع
 مالحظة أن أدنى كمية إنتاج يف املعاملتني A و
 B )الكمية املنخفضة من اآلزوت يف شهر شباط(.
 وأعطت مثار معامالت اإلضافة العالية )1,5كغ
الثمرة يف  العصري  كمية  من  عالية  نسبة   )N 
معامالت يف   C فيتامني  نسبة  وكانت   وزنًا، 
املعامالت أعلى من  اآلزوت  العالية من   اإلضافة 
على كغ   1,5( املعاملة  تفوقت  كما   األخرى، 
حمتواها يف  املعامالت  باقي  على  دفعات(   ثالث 
الفروق تكن  مل  فيما   ، الذائبة  الصلبة  املواد   من 
 معنوية بني املعامالت من حيث نسبة احلموضة

الكلية .
 1- حساب تراكم اإلزهار خالل سنوات الدراسة:

 - نالحظ من املخطط )1( التناوب الكبري يف عدد
 األزهار، وتراجع هذه الظاهرة بني بداية الدراسة
 ونهايتها على نفس األفرع احملددة حيث اخنفض
ولكن اإلزهار،  العالية  السنوات  يف  األزهار   عدد 
ونسبة العقد  ثبات  ونسبة  العقد  نسبة   ارتفعت 

 الثمار من األزهار مما أدى إىل زيادة يف اإلنتاج.
الدراسة: سنوات  يف  اإلنتاج  تراكم  حساب   -  2  
 نالحظ من بيانات اجلدول )2( أن تراكم اإلنتاج
 يف أربع سنوات، أعطت معامالت اإلضافة العالية
فيما إنتاج،  كمية  أعلى  اآلزوت  من  كغ(   1,5( 
إنتاج، أدنى كمية  آزوت  كغ   0,5 إضافة   أعطت 
أفضل لكن  اإلضافة،  دفعات  عن  النظر   بغض 
العالية يف شهر شباط،  النتائج كانت لإلضافة 
من األكرب  اجلزء  إعطاء  أهمية  على  يدل   هذا 
نظرًا شباط  يف  للشجرة  املقررة  اآلزوت   كمية 
كما اإلنتاج.  كمية  يف  الكبري  املعنوي   لتأثريها 
إىل اآلزوت  إضافة  من  املنخفضة  اإلضافة   أدت 
 تراجع اإلنتاج، وقد يعود السبب إىل أن متطلبات
املضافة، الكمية  من  أكرب  اآلزوت  من   األشجار 
األمر وكذلك  الزمن،  مع  اإلنتاج  تراجع   لذلك 
إضافة أّن  فنالحظ  اإلضافة  لدفعات   بالنسبة 
دفعات0,5 ثالث  )على  أو  واحدة(  )دفعة   1,5كغ 
حيث من  النتائج  أفضل  أعطت  كغ(   0,5  +  0,5  + 

كمية اإلنتاج.
 

 خمطط )1( يبني عدد األزهار يف املعامالت املدروسة يف كل سنة

جدول )2( يبني تراكم اإلنتاج خالل سنوات الدراسة اإلنتاج كغ/ شجرة

ABCDEFاملعاملة

d667 bcd658 cd714 a688 abc701 ab 634اإلنتاج كغ*

اخلالصة واملقرتحات:
أّن الكلمنتني يتناوب يف كمية األزهار  1-  تبني 
)من يليه  والذي  عام  بني  الشجرة  تعطيها   اليت 

  حيث عدد األزهار( بنسبة قد تصل إىل %75.
كمية أعلى   )N كغ   1,5( إضافة  أعطت    -  2 
شهر يف  الكبرية  الدفعة  تكون  أن  يفضل   إنتاج، 
كمية أدنى  )0,5كغ(  إضافة  وأعطت   شباط، 

إنتاج.
رقيقة مثاراً   )N كغ   0,5( إضافة  أعطت    -  3 
اإلضافة معامالت  مثار  كانت  فيما   القشرة، 
القشرة. مسيكة  مثاراً  آزوت(  كغ   1,5(  العالية 
نسبة يف  تفوقًا  العالية  اإلضافة  مثار   وأعطت 

.C العصري بالثمرة، ويف نسبة فيتامني 
)1,5كغ اآلزوت  من  العالية  اإلضافة  أعطت   -  4 
سنوات، أربع  على  إنتاج  تراكم  أعلى   )N 
 وخاصة اإلضافة العالية يف شهر شباط )املعاملة
 D، 1,5 كغ N يف شهر شباط( اليت تفوقت على
وعلى عمومًا،  املنخفضة  اإلضافة   معامالت 
)0,5 كغ املنخفضة يف شباط خصوصًا   اإلضافة 

 N يف شهر شباط( اليت أعطت أدنى إنتاج.
 وعلى اعتبار أّن اهلدف األهم للدراسة هو الوصول
 إىل احلد األدنى املمكن والكايف من السماد اآلزوت
 لكي حنصل على احلد األعلى من اإلنتاج مع أقل

 كمية ممكنة من اهلدر.
 لذلك نرى:

احلمضيات لشجرة  آزوت  كمية  أفضل  أّن   - 
يف اآلزوت  عنصر  من   N كغ   1,5 هي   املنتجة 
 العام، حيث تعطي أعلى كمية إنتاج من الثمار،
من تزيد  لكن  مرتفعة،   C فيتامني   ونسبة 
 مساكة قشرة الثمرة، أما إضافة 0,5 كغ أعطى

أقل الثمار  قشرة  لكن  إنتاج،  كمية   أدنى 
 مساكة.

تضاف أن  اآلزوت  إلضافة  موعد  أفضل  أّن   - 
على تعطى  أن  أو  شباط،  شهر  يف  عالية   دفعة 
يف األوىل  الدفعة  تضاف  متساوية  دفعات   ثالث 
 شباط حتت األمطار، فيما تضاف الثانية يف أيار،
 والثالثة يف متوز، مع ماء السقاية، حيث حّسنت
 كثرياً من نسبة العقد، نسبة ثبات العقد ونسبة

 الثمار من عدد األزهار الكلي وزادت اإلنتاج.
كمية تعطى  أن  هي  لآلزوت  إضافة  أسوأ  أّن   - 
الدفعة يف  وخاصة  الشجرة  احتياجات  من   أقل 

 األوىل يف شهر شباط.
املقرتحة بالتوصية  االستمرار  يفضل  ال   - 
نظرًا للشجرة  بالعام   N كغ   1 سابقًا   املقرتحة 
تراكم ويف  السنوي  باإلنتاج  الكبرية   للخسارة 

 اإلنتاج خالل سنوات احلمل واملعاومة.
 - أّن ظاهرة )املعاومة باإلزهار( التناوب يف كمية
 اإلزهار يف الكلمنتني بني عام والذي يليه موجودة،
املقرتحة خفضت نسبة املعامالت   ولكن بتطبيق 
 اإلزهار الكبري ورفعت بشكل معنوي اإلنتاج نظرًا

لتحسني نسبة العقد وثبات العقد.
 

      إعداد:
د.علي عيسى اخلطيب.
   م. ماهر سلمان حسن.

  م. علي مصطفى.
 اهليئة العامة للبحوث العلمية الزراعية -

  مركز حبوث الالذقية.
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العربي القطر  يف  احلمضيات  زراعة   حتتل 
الشجرة هلذه  ملا  نظراً  خاصة  أهمية   السوري 
االقتصادية الناحية  من  كبرية  أهمية   من 
السوري ساحلنا  ويتمتع  والغذائية،   والتجارية 

 بانتشار العديد من أصناف احلمضيات.
 

 ولثمار احلمضيات قيمة غذائية عالية من
  وجهة النظر الصحية والطبية إذ يعترب عصريها
Cمصدراً للعديد من الفيتامينات مثل فيتامني  

B وجمموعة فيتامني
 

 طريقة صنع شراب الربتقال الطبيعي:

 ميكن استخدام مجيع أصناف الربتقال املليئة
الليمون  - البلدي    - الفالنسيا   ( مثل   بالعصري 

احلامض -  الزفري ......(
  يتم اختيار الثمار اخلالية من اآلفات وذات قشرة

نقوم بغسل الثمار للتخلص من األوساخ والغبارخارجية نظيفة
ويفضل عصرها  املراد  الثمار  من  كمية   نربش 
الليمون احلامض ذو  أن يكون من ضمنها برش 

الرائحة الزكية والعطرية
الليمون برش  على  السكر  من  كمية   توضع 

ويوضع يف الرباد.
العصري بتصفية  نقوم  ثم  ومن  الثمار   نعصر 
الرائق العصري  على  للحصول  شاش   بقطعة 

اخلالي من الشوائب
كل أي     1:  2 مبقدار  للعصري  السكر   يضاف 
حال يف  سكر  كاسني  له  يضاف  عصري   كاس 

 التخزين يف زجاجات
1:1 أي كاس سكر لكل كاس عصري  أو مبقدار 

 يف حال التخزين يف الفريزر
 خنرج الربش من الرباد ويوضع يف قطعة شاش
يصبح حتى  باليد  ويفرك  العصري  يف   ويغمس 
قطعة نرفع  عندها  أبيض  تقريبًا  الربش   لون 
 الشاش ونتخلص من الربش، نكون حصلنا على

         النكهة املطلوبة.

                                                                               
املستمر التحريك  مع  النار  على  العصري   يرفع 
على القشدة  تظهر  حتى  السكر  ذوبان   لضمان 
دون دقائق   6-5 حوالي  نرتكه  العصري   وجه 
 تعريضه للغليان لئال يصبح لون العصري داكنًا

                                                                            وغري مرغوب ويفقد قيمته الغذائية.
حتى العصري  بتحريك  ونستمر  النار   نطفئ 
 ذوبان القشدة املتكونة على وجه العصري بالكامل
وتغلق نظيفة  زجاجات  يف  ساخنًا  العصري   يعبا 
يف وحتفظ  اإلغالق.  حمكمة  بسدادة   مباشرة 
واحلرارة والرطوبة  الضوء  عن  بعيداً   مكان 

العالية.
 كما ميكن تركه لريبد ويعبا بأكياس غذائية

خاصة للحفظ لتوضع يف الفريزر

تقديم كأس العصري:
 نضع كمية قليلة من العصري املركز يف الكأس
بالكامل ليذوب  وحيرك  البارد  املاء  هلا   ويضاف 

ويقدم.

                                                                                    إعداد
م.أمارة حممد عبود

مديرية زراعة الالذقية

طريقة صناعة شراب الربتقال الطبيعي
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مقدمة:
وهيئات منظمات  من  حاليًا  العامل   يتجه 
للمحافظة طرق  إجياد  مبحاولة   وشركات 
استخدام وترشيد  التلوث  من  البيئة   على 
والبحث عن مصادر بديلة الكيماوية   األمسدة 
العضوية للزراعة  والعودة  البرتولية   للطاقة 
الطاقة إلنتاج  الطبيعية  املصادر   واستغالل 
منتجات إلنتاج  وكذلك  والعلف   والغذاء 
احلاجة زاد  عاملية،  تنافسية  قدرة  ذات   زراعية 
سكان قيام  احلديثة  التقنيات  هذه  إجياد   على 
 الريف يف كثري من األحيان بتوفري احتياجاتهم
البيئة، على  سلبا  تؤثر  بطرق  الطاقة   من 
 كاالحتطاب وقلع الشجريات مثال،   وهذا يؤثر
الزراعية النباتي وتدهور األراضي  الغطاء   على 
 واحلراجية، وتصبح الرتبة معرضه لالجنراف
كما املنطقة،  طبيعة  حسب  والرحيي   املائي 
 يعاني سكان الريف  من مشاكل التلوث الناتج
تتجمع أن  إما  اليت  احليوانية  املخلفات   عن 
 بشكل كبري بالقرب من املنزل أو يتم نقلها من
 األماكن اجملاورة واملالصقة للمسكن الريفي،
وذلك املنزل  عن  بعيد  مكان  إىل  منها   ونقلها 
من احلظرية،  يف  احليوانات  خملفات   جبمع 
 قبل املرأة الريفية واألطفال الذين يعانون من
املخلفات وما يصدر عنها من  التماس مع هذه 

روائح كريهة ونشر لألمراض.
عبارة وهي  البيوجاز  تقنية  هي  احللول   أحد 
حتقق ورخيصة  ونظيفة  متطورة  تقنية   عن 
 طموح املزارعني يف استغالل املنتجات الزراعية
 الثانوية بطريقة اقتصادية وآمنه بيئيًا. وتهدف
املخلفات استخدام  إعادة  إىل  التكنولوجيا   هذه 
 العضوية كروث املاشية) أبقار، أغنام ، جاموس(
اقتصادية بطريقة  احملاصيل   وخملفات 
وكبديل جديدة  طاقة  النتاج  صحيا   وأمنه 
للطاقة التقليدية مع انتاج مساد عضوى جيد.
التقنيات إحدى  احليوي  الغاز  تقنية   تعد 
بوضع تساهم  فهي  الريفية  للتنمية   املالئمة 
حتسني إىل  وتقود  السابقة  للمشاكل   حل 

الظروف البيئية يف الريف
خمتلف عن   النامجة  التلوث  آثار  وختفيف    

والبشرية والنباتية  احليوانية  املخلفات   أنواع 
وينتج عنها :

 1- مادة عضوية متخمرة عالية اجلودة، عدمية
الرائحة، ميكن استخدامها مساد عضوي جيد

بديل كمصدر  لالستخدام  صاحل  غاز   -2 
 للطاقة يسمى الغاز احليوي

3- بيئة ريفية نظيفة قليلة التلوث .
املبدأ العلمي للتقنية:

على احليوى  الغاز  أو  البيوجاز  اسم   يطلق 
املخلفات ختمري  من  الناجتة  الغازات   خملوط 

اهلواء عن  مبعزل  املاء  سطح  حتت   العضوية 
 بفعل امليكروبات الالهوائية. وإنتاج الغاز عملية
اإلنسان تدخل  دون  البكرتيا  بفعل  تتم   حيوية 
املالئمة الظروف  توفري  على  باملساعدة   سوى 
احليوية بوظائفها  للقيام  امليكروبات   هلذه 
امليثان غازات  من  خليط  والبيوجاز   الطبيعية، 
واإليدروجني الكربون  أكسيد  وأول   وثانى 
 والنيرتوجني وكربيتيد اإليدروجني وختتلف

ونوع التخمري  لكفاءة  تبعا  الغازات  هذه   نسب 
 املخلفات وتوفري الشروط املالئمة للميكروبات

للقيام بوظائفها احليوية
املخلفات ختمر  هو  العام  املبدأ   وبالتالي 
متخصصة أنواع  بواسطة  هوائيا  ال   العضوية 
فيتم هوائيًا  معزول  مكان  داخل  البكترييا   من 

انتاج السماد العضوى و طاقة البيوجاز.
 املخلفات العضوية املنتجة للبيوجاز:

1.خملفات حيوانية:
روث)األغنام,األبقار, اجلاموس,املاعز,اخليول(

 2.خملفات نباتية:
وحدة منطقة  يف  املتوفرة  احملاصيل   بقايا 
- الذرة   - القطن   ( بقايا  مثل   البيوجاز 
)..... التالفة  الثمار    الشوندرالسكري- اخلضار- 

3.خملفات منزلية:
األطعمة، املطابخ،بقايا   خملفات 
والفاكهة اخلضر  جتهيز   بقايا 
عضويًا.... حتللها  املمكن    القمامة 

4.خملفات صناعية وآدمية:
 ميكن أن حتلل عضويا مثل بقايا معامل االغذية
 وااللبان واملشروبات وجتهيز اخلضر والفاكهة

وخملفات الصرف الصحي العضوية....اخل
مكونات وحدة انتاج البيوجاز:

1.اهلاضم او املخمر
2.خمزن جتميع الغاز

3.حوض التغذية
4.حوض خروج السماد العضوي

مساد الغاز احليوي
أحد بدائل التسميد الكيميائي و خطوة للتوجه للزراعة العضوية
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5.جمموعة من االنابيب والوصالت.
مساد البيوجاز

 هو عبارة عن املخلوط املتبقي من عملية ختمر
 املخلفات العضوية واخلارج من املخمر ويتميز

هذا احمللول بأنه:
احلشرات اليه  جتذب  وال  مقبولة  رائحته   .1 

والذباب والبعوض.
املرضية والطفيليات  امليكروبات  من  خيلو   .2 
الناحية من  أمنا  أكثر  تداوهلا  جيعل   مما 

العضوية املخلفات  مع  التعامل  عن   الصحية 
األصلية قبل عملية التخمر.

 3. موت أغلب بذور احلشائش الضارة احملمولة
التخمر عملية  بسبب  املاشية  خملفات   مع 

 الالهوائي احلاصلة.
 4. تشري حتاليل مساد البيوجاز إلي احتوائه علي

 بعض الفيتامينات وال سيما فيتامني ب 12 حيث
هذا تواجد  يتطلب  باملخمر  البكترييا  منو   إن 

الفيتامني.
النمو منظمات  على  السماد  حيتوي   .5 

واهلرمونات النباتية الطبيعية.
العضوية االمسدة  عن  البيوجاز  مساد   متيز 
 االخرى باحتوائة على نسبه عالية من العناصر
 السمادية مثل االزوت والفوسفور والبوتاسيوم

مرتبة فى  يضعه  مما  الصغرى   والعناصر 
باحتوائه عليها  يتفوق  بل  املتكاملة   األمسدة 
والفيتامينات النمو  منظمات  بعض   على 
العضوية املادة  وهى  الدبال  مادة  على   عالوة 
خصائص من  وحتسن  حتافظ  التى   األساسية 
املعملية التجارب  بينت  فقد  الزراعية،   الرتبة 
 واحلقلية إن إضافة  مساد البيوجاز إىل الرتبة
والفطريات البكرتيا  تنشيط  إىل  أدى   الزراعية 
السليلوز اهلوائية وبكرتيا  وكذا بكرتيا حتليل 

معدالت رفع  إىل  باإلضافة  النرتوجني   تثبيت 
ويستخدم والفوسفور  النرتوجني   امتصاص 
او املختلطة  صورته  فى  اما  البيوجاز   مساد 
هذه وفى  الصلب  اجلزء  عن  السائل   بفصل 
مع االرض  اىل  مباشرة  السائل  يضاف   احلالة 
 مياه الرى فى حني خيزن الصلب اىل ان حيني

سائر مثل  باالرض  فيخلط  استخدامه   وقت 
االمسده العضويه.

العناصر من  البيوجاز  مساد  حمتوى   خيتلف 
املخلفات احليوانية للنبات حسب نوع   الغذائية 
 املقدمة لعملية التخمري وكذلك كمية ونوع
 املخلفات النباتية والعضوية األخرى، باإلضافة
اخللط ونسبة  التخمر  وفرتة  املخمر   لنوع 

ضمن املخمر.
 ويتكون خملوط مساد البيوجاز الناتج بالعموم

بعد إنتاج الغاز من طبقتني ميكن فصلهما:

الطبقة األوىل: سائلة
الذائبة. واألمالح  املركبات  على  حتتوي 
 وحيتوي على نسبة من العناصر الغذائية أقل

بكثري عن تلك املوجودة يف اجلزء الصلب.
الطبقة الثانية: صلبة

بعضها ذائبة  غري  مركبات  من  تتكون    
غري أمالح  اآلخر  والبعض  عضوية   مركبات 

 عضوية مرتسبة.
 العديد من التجارب البحثية على مستوى العامل
 أثبتت أهمية استخدام مساد البيوجاز يف تسميد
زيادة على  يعمل  حيث  الزراعية.   احملاصيل 
تعرضها دون  الزراعية  احملاصيل  هذه   انتاج 
وجدت الكيميائية.كما  باألمسدة   للتلوث 
للرتبة احليوية  الكتلة  ان  العامل  يف   االحباث 
انزيم مثل  الرتبة  يف  األنزميية   والنشاطات 
عند تزداد  والغلوكيناز  والفوسفتاز   اليورياز 
اخرى واحباث   ، للرتبة  البيوغاز  مساد   اضافة 
 اثبتت ان اضافة مساد البيوغاز مينع العديد من
العامة اهليئة  ضمن  سوريا  يف  النبات   امراض 
الكثري إجراء  مت  و  الزراعية  العلمية   للبحوث 
املوضوع حيث والتجارب على هذا   من األحباث 
ادارة مدير  الزعيب  منهل  حممد  الدكتور   قام 
التابع البحثي  والكادر  الطبيعية  املوارد   حبوث 
احليوية االمسدة  على  جتارب  باجراء   لإلدارة 
مساد ضمنها  ومن  الكيميائي  التسميد   وبدائل 

البيوغاز.
  وكانت من بني نتائج جتاربهم زيادة انتاجية

 كاًل من حمصول الباذجنان والبندورة معنويًا
يف املضاف  البيوجاز  مساد  مستويات   بزيادة 
بدون الشاهد  انتاجية  مع  مقارنة   التجربة 

تسميد.
البندورة مثار  مواصفات  تفوقت   كذلك 

والباذجنان
 )مادة جافة - مواد صلبة ذائبة( املسمدة بسماد
بدون الشاهد  معاملة  على  معنويا   البيوغاز 
تسميد وعلى املعاملة املسمدة بالسماد املعدني.

الطبيعية املوارد  ادارة حبوث   مل تقتصر أحباث 
 يف اهليئة العامة للبحوث العلمية الزراعية على
 دراسة اثر مساد البيوغاز على اخلضار بل متت
على السماد  هذا  تاثري  حول  االحباث   متابعة 
 خواص الرتبة الفيزيائية والكميائية وكذلك
 اجراء مجيع حتاليل العناصر الغذائية املوجودة

ضمن هذا السماد الناتج من وحدات البيوغاز
للوصول خمتلفة  بفرتات  التحاليل   ومتابعة 
من احملتوى  عالي  عضوي  مساد  اىل   مستقباًل 

العناصر االساسية املغذية للنبات .

إعداد:
د.  وسيم يوسف عدلة

      اهليئة العامة للبحوث الزراعية
مركز حبوث الغاب
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اخلط لكي تتحمل األبراج الوزن الناتج من 
عجالت  على  األبراج  تركب  الطول.  زيادة 
ويستمد  الزراعي  اجلرار  لعجالت  مشابهة 
الربج حركته من حمرك كهربائي صغري 
هذا  يكون  أن  وميكن  العجلتني  بني  موجود 
املاء  احملرك هيدروليكي يعتمد على ضغط 

داخل أنبوب الري.
طريق  عن  بعضها  مع  األبراج  هذه  تتصل 
باحلركة  لألبراج  تسمح  مرنة  وصالت 
يتم  ولكي  والرأسي,  األفقي  باالجتاهني 
وصحيح  سليم  بشكل  األبراج  عمل  تأمني 
بني  تراصف  علبة  وضع  يتم  ومتساوي 
وقطع  وصل  على  تعمل  واليت  برجني  كل 
التيار عن حمركات األبراج عندما ختتلف 

الزاوية بني األبراج عن °180.
4- الرشاشات:

وتكون  الثابت  أو  الدوار  النوع  من  وهي 

نظام الري احملوري
توسعًا  الزراعية  الرقعة  اتسعت 
السنوات األخرية السيما  كبرياً خالل 
وقد  اجلافة,  املناطق  يف  القمح  زراعة 
والسريع  الكبري  التوسع  هذا  صاحب 
وكان  حديثة  ري  نظم  استعمال 
هذه  أهم  من  احملوري  الري  نظام 
إضافة  بواسطته  يتم  حيث  األنظمة 
إىل  الري  مياه  من  كبرية  كميات 
ويالئم  األراضي,  من  واسعة  مساحات 
العديد  احملوري  الري  نظام  استخدام 
من الظروف احلقلية فهو يصلح لري 
األراضي  وملعظم  احملاصيل  معظم 
الكبرية اليت يتميز بها  وذلك للمرونة 
تشغيله  يف  التحكم  وإلمكانية  النظام 
بكفاءة عالية, وميكن استخدامه حتت 
معظم الظروف املناخية كذلك ميكن 
الكيميائية  واملواد  األمسدة  إضافة 

بواسطة نظام الري احملوري.
وصف النظام احملوري:

يتكون النظام من خط من األنابيب حيتوي 
على رشاشات ومثبت من أحد طرفيه, يدعى 
الطرف املثبت بنقطة احملور والطرف احلر 

احملور  نقطة  و  الطرفية،  النهاية  يسمى 
عليها  مثبت  خرسانية  قاعدة  عن  عبارة 
يسمى  والذي  األنبوب  هذا  يرتفع  احملور. 

تصل  مسافة  األرض  عن  الرشاشات  خط 
إىل 3 أمتار حيمل هذا اخلط بواسطة عدة 
على  تركب  واليت  باألبراج  تسمى  ركائز 

عجالت. 
أجزاء جهاز الري احملوري:

مثبت  رأسي  بشكل  موضوع  أنبوب  1-احملور: 
على  احملور  وحيتوي  خرسانية  قاعدة  على 

ما يلي:
مفتاح  بداخله  التحكم:ويوجد  صندوق   *
 - اجلهاز  تشغيل  مفاتيح   - الكهربائي  التيار 
مقياس   - اجلهاز  سرعة  يف  التحكم  مفتاح 

للضغط.
األفقي  لألنبوب  تسمح  مفصلية  وصلة   *

بالدوران.
2-خط الرشاشات:

غري  مادة  من  املصنوعة  األنابيب  من  خط 
عن  باحملور  البداية  يف  يتصل  للصدأ  قابلة 

طريق وصلة اجملمع واليت تتحكم بالدوران 
املاء,  تسرب  حدوث  عدم  على  وحتافظ 
عملية  أثناء  باستمرار  األنابيب  خط  يدور 
الري ويرتكز على عدد من الركائز تسمى 

األبراج.
3- األبراج:

برج  كل  ويبعد  األنابيب  خط  حتمل 
25-75مرت  بني  ترتاوح  مسافة  اآلخر  عن 
خط  طول  على  تتوقف  مرت(   50 )وسطيًا 
يطول  عندما  تقل  حيث  احملوري  الرش 
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خط  من  متدلية  أنابيب  على  مركبة 
املزروعة  املساحة  أن  ويالحظ  الرشاشات 
احملور  عن  ابتعدنا  كلما  تزيد  ريها  واملراد 
تركيب  يتم  لذلك  الطريف  الربج  باجتاه 
إما  حبيث  الرشاشات  خط  على  الرشاشات 
تكون على مسافات متساوية من بعضها  أن 
أو  احملور  عن  ابتعدنا  كلما  أقطارها  وتزيد 
تكون ذات أقطار ثابتة وتوضع على مسافات 
الرشاشات  بني  املسافة  تقل  حبيث  متغرية 
الطريقة  وبهذه  احملور  عن  ابتعدنا  كلما 
الرشاشات  كل  ألن  أسهل  الصيانة  تكون 

متماثلة وحتتاج إىل نفس قطع الغيار.

طريقة عمل النظام:
رئيس  أنبوب  بواسطة  باملياه  النظام  يزود 
مدفون حتت سطح األرض إذا كان مصدر 
املاء خارج احلقل أو يزود من بئر قريب من 
أنبوب  إىل  وصلة  عرب  املاء  ويتدفق  احملور, 
يدور  الري  وأثناء  الرشاشات  إىل  ثم  الرش 
األنبوب باستمرار حول احملور ليبلل مساحة 
لطول  تبعًا  هكتار   100 إىل  تصل  قد  دائرية 
 100-1 الواحدة  الدورة  وتستغرق  األنبوب, 
إضافتها  املراد  املاء  كمية  على  بناء  ساعة 

وكلما كانت دورة األنبوب بطيئة
كلما ازدادت كمية املياه املضافة إىل احلقل 
يف الدورة الواحدة وينتج من هذه احلركة 
مروية  مساحات  احملور  حول  الدورانية 
الدوران  سرعة  أن  ويالحظ  الشكل،  دائرية 
لألبراج تزداد كلما ابتعدنا عن نقطة احملور 
وذلك لكي يتم إضافة كميات متساوية من 

املياه للمساحة املروية.
عالي  رش  جبهاز  الطريف  الربج  عادة  يزود 
املدى يصل ألكثر من 35 م وذلك من أجل 
يروي  حبيث  اجلهاز  هذا  عمل  دائرة  اتساع 

أكرب مساحة ممكنة.

ميزات نظام الري احملوري:
آليًا عن طريق وحدة  1- إمكانية التحكم به 
من  بعد  عن  أو  احملور  من  بالقرب  حتكم 

مكتب جماور.
بسهولة  األجهزة  بهذه  التحكم  2-ميكن 
وبعدد قليل من العمال ولكن جيب أن يكون 
هؤالء العمال مهرة يف تشغيل هذه األنظمة.

من  عالي  مستوى  احملوري  النظام  أثبت   -3
هذا  يروي  أن  ميكن  إذ  العمل  يف  املرونة 
الوصالت  تسمح  حيث  مائلة  أرضًا  النظام 
األجزاء  فوق  باملرور  أجزائه  بني  املرنة 
دون  احلقل  من  املنخفضة  أو  املرتفعة 

مشاكل.
تربًا  يروي  أن  احملوري  النظام  يستطيع   -4

الثقيل  الطني  إىل  النقي  الرمل  من  ترتاوح 
جداً كما أنه مناسب جلميع احملاصيل.

وريها  حمصول  من  أكثر  زراعة  ميكن   -5
بالنظام احملوري كما ميكن إضافة األمسدة 

مع مياه الري.
عيوب نظام الري احملوري:

أركان  ويرتك  دائرية  مساحة  يروي   -1
على  التغلب  ميكن  ولكن  ري  بدون  احلقل 
خاص  رش  ذراع  باستخدام  املشكلة  هذه 
النهاية  يف  يثبت  كبري  رشاش  مدفع  أو 
ضبطه  وميكن  الرش  ألنبوب  اخلارجية 

ليعمل آليًا أثناء مروره بزوايا احلقل.
2- الطاقة الالزمة لتشغيل جمموعة الرش 

تعترب عالية.
3- حيتاج هذا النظام إىل فين مراقب موجود 

يف احلقل للتدخل يف حال حدوث أي عطل.
أو  الصدأ  بسبب  الرشاشات  خط  انكسار   -4
ويتم  املاء  الذائبة يف  الكيميائية  املواد  لتأثري 
خط  بتفريغ  املشكلة  هذه  على  التغلب 
عملية  من  االنتهاء  بعد  املاء  من  الرشاشات 
رشاشات  خط  برتكيب  أو  مباشرة  الري 
الرشاشات  خط  أسفل  البالستيك  من  آخر 
األساسي لتمر املياه يف خط البالستيك بينما 
هليكل  دعامة  مبثابة  الرئيس  اخلط  يكون 

اجلهاز.

تقييم نظام الري احملوري
اهلدف األساسي من تقويم نظام الري هو معرفة ظروف التشغيل واإلدارة احلالية من أجل 

حتسني هذه الظروف للحصول على إدارة جيدة وظروف تشغيل مثالية.
تقتضي عملية التقويم حساب كفاءة التوزيع ومعامل التجانس وكفاءة الري احلقلي واليت 

حتسب من العالقات التالية:
كفاءة التوزيع  = ) أقل عمق / معدل العمق ( * 100

حيث أن أقل عمق هو معدل ربع القراءات األقل 
معامل التجانس  = )1 - معدل االحنرافات/ معدل العمق( *100

كفاءة الري احلقلي = ) أقل عمق تسرب واحتفظت به الرتبة / عمق املاء املضاف ( * 100
جتري عملية التقويم وفق اخلطوات التالية :

نضع علب االلتقاط وهي علب سعة كل منها ليرت واحد نضعها على مسافات متساوية على 
طول خط حموري يفضل أن تكون األبعاد بينها )5 - 8( م ويتم التوزيع حبيث يوضع حتت كل 

برج عدد متساوي من العلب.
حندد الزمن الالزم لدوران اجلهاز دورة كاملة وحنسب سرعة حركة الطرف األخري من 

قسمة حميط الطرف األخري على زمن الدوران.
حنسب عرض اجلزء املبلل والزمن الذي بقيت فيه املياه تتساقط على العلبة األخرية فإن هذا 
الزمن جيب أن يساوي عرض اجلزء املبلل للطرف األخري مقسومًا على سرعة حركة الطرف 

األخري.
يتم مجع وتقدير أحجام املياه يف كل علبة وحتويل احلجم إىل عمق وذلك بقسمة احلجم 

امللتقط من كل علبة على مساحة سطح العلبة.
الري احلقلي من  التجانس وكفاءة  التوزيع ومعامل  يتم حساب كل من كفاءة  بعد ذلك 

العالقاتالسابقة.
وبذلك نكون قد انتهينا من عملية تقويم نظام الري احملوري. 

                                                          إعداد:
                                                     م. عبد الرمحن شاوردي

                                                           مديرية املشروع الوطين للتحول إىل الري احلديث

صورة جوية ألراضي مروية بنظام الري احملوري
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احملميات الطبيعية يف حمافظة 
الالذقية

 تعريف احملمية :
)1994( الطبيعة  لصون  الدولي  االحتاد   عرف 

 IUCNاحملمية باآلتي:
 هي منطقة من األرض أو البحر أسست حلماية
طبيعية موارد  ذات  وهي  احليوي  التنوع   وإدامة 
نظام خالل  من  وتدار  ثقايف  مبوروث   مرتبطة 

فعال.
فكرة أن  املعلوم  من  الزمن:  عرب   احملميات 
عدة على  وكانت  القدم  منذ  كانت   احلماية 

أشكال:
العشائر بني  الرعي  وتنظيم  احلمى  نظام   - 

والقبائل.
- حدائق امللوك واألباطرة.

- مناطق وقاية.
 - مناطق حتريج أو حراج.

أو آخر يف الطرق طبقت بشكل  أن هذه    والشك 
سورية واجلزيرة العربية.

 أما كلمة حممية فلم تسن أو تشرع على األوراق
أواخرالثمانينات يف  إال  والقرارات   الرمسية 
وفقًا القرارات  إصدار  أما  التسعينات,   وخالل 
عام بدايات  مع  بدأ  فقد  احلديثة   للمعايري 

 2002وذلك بإصدار قرار حممية أبو رمجني.

ملاذا نقوم بإنشاء احملميات الطبيعية؟
على للحفاظ  يتم  الطبيعية  احملميات  إنشاء    

املراد املنطقة   يف  واملميز  اهلام  احليوي   التنوع 
 إنشاء احملمية فيها واملهدد بأشكال عديدة, ولكن
احليوي التنوع  حمور  على  التقتصر   احملميات 

فقط  بل هي أيضًا  تقوم على :
- محاية مصادر املياه والرتبة.

- محاية القيم اجلمالية املوجودة بالطبيعة.
ضمن احمللية  اجملتمعات  حلاجات  االستجابة   - 

إطار التنمية املستدامة.
- توفري االستخدام املستدام للمصادر الطبيعية.

- تدعم السياحة البيئية.
العلمي للبحث  مميز  مناخ  توفري  على  تعمل   - 

والتعليم.
- تدعم االقتصاد احمللي والوطين.

 - وهي تعكس بوجودها املستوى احلضاري للوطن
وتفاخر به.

:IUCNأصناف احملميات الطبيعية حسب 
ستة الطبيعة   لصون  الدولي  االحتاد   حدد 

أصناف من احملميات وهي:
)احملدودة الصارمة  الطبيعية  احملميات   -1 

األهداف(: تدار ألهداف علمية حبتة.

األنظمة حلماية  :تدار  القومية  املتنزهات   -2 
الطبيعية والرتويح والسياحة البيئية.

صون الطبيعية:هدفها  والشواهد  املعامل   -3 
ظواهر طبيعية حمددة.

عموما تدار  واألنواع:  املوائل  إدارة  مناطق   -4 
للصون  واحلماية.

هدفها البحري:  أو  الربي  )الفضاء(  احمليط   -5 
صون الطرز اجلمالية الربية والبحرية العامة.
عن املوارد  إدارة  هدفها  املوارد:  إدارة  مناطق   -6 

طريق االستخدام املستدام للموارد الطبيعية.

إدارة احملميات:
العاملي الصندوق  أجراها  اليت  الدراسات   بينت 
 لألحياء الفطرية والبنك الدولي أن 1% فقط من
 احملميات يف العامل يدار بشكل فعال ومقنع , وقد
حمميات أنها  على  احملميات  من  العديد   وصفت 

على الورق ومن أسباب ذلك:
1- صعوبات التعامل مع أصحاب العالقة.

2- تتعدد وتضارب األهداف اإلدارية.
  3- ضعف التمويل املركزي.

4- تدني القدرات واملهارات احمللية.
5- تدني مستوى احملميات على األجندة الوطنية.
الوصائية تعدد اجلهات   , أيضا  إليها  أضيف   وأنا 

على احملمية.
إنشاء عند  بها  القيام  جيب  اليت  األمور  أهم   من 
 احملمية هو وضع خطة إدارية توضح آلية العمل
عمل فريق  عليها  يعتمد  قادمة  سنوات   خلمس 

احملمية لتحقيق األهداف املنشودة.
 تعريف اخلطة اإلدارية:

املوقع وحتدد استخدام  توجه  وثيقة عملية   هي 
 اهلداف من إدارة احملمية , وحتدد اإلسرتاتيجيات
هذه لتحقيق  بها  القيام  جيب  اليت   واإلجراءات 
اإلدارية اخلطة  مميزات  أهم  ومن   .  األهداف 
يتم حبيث  وموثقة  مكتوبة  بأنها   للمحمية 
الفريق مما يوحد  تداوهلا من قبل مجيع أعضاء 
اخلطة أن  كما  حمددة,  أهداف  حنو   جهودهم 
اليت واملشاكل   , احملمية  موقع  تصف   اإلدارية 

تعاني منها ,وفرص إدارتها.
من يستخدم اخلطة اإلدارية:

* مدير احملمية.
* موظفو احملمية بشكل عام.

* املؤسسات غري ا حلكومية.
* اجلامعات.

احملميات يف حمافظة الالذقية:
 1- حممية األرز و الشوح:

 تابعة لناحية صلنفة يف حمافظة الالذقية وهي
هكتار  1350 مساحتها  حراجية,  بيئية   حممية 
واإلصالح الزراعة  وزارة  قبل  من  املعلن   بالقرار 
املمول املشروع  قبل  من  حتديدها  وبعد   الزراعي 

من البنك الدولي أصبحت مساحتها 5000 هكتار.
األنواع على  احلفاظ  احملمية:  إنشاء  من   اهلدف 
وهي والشوح(  )األرز  احملمية  يف   الرئيسية 
 حمددة كمنطقة هامة ملرور واسرتاحة الطيور
كالنسر  IBA باالنقراض   واملهددة   املهاجرة 

 األسود والنسر.

2- حممية الفرنلق:
وهي الالذقية,  مبحافظة  ربيعة  لناحية   تابعة 
هكتار  1500 مساحتها  حراجية,  بيئية   حممية 

مساحتها 5390 هكتار.
احليوي التنوع  على  إنشاءها:احلفاظ  من   اهلدف 
 وخاصة السنديان شبه العذري وهي تعترب ممرا

للطيور املهاجرة واملهددة باالنقراض.

3- حممية البسيط:
حمافظة يف  معاف  قسطل  لناحية  تابعة    

الالذقية, مساحتها 3000 هكتار.

اهلدف من إنشائها:احلفاظ على التنوع احليوي.
كبريًا جزءاً  دمر  كبري  حلريق  تعرضت   وقد 

منها.
4-   حمميةأم الطيور:

حمافظة يف  معاف  قسطل  لناحية   تابعة 
الالذقية.

 وهي حممية بيئية- حراجية باإلضافة إىل أنها

حممية األرز والشوح
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 حبرية حيث يعتقد أن الشاطئ احملاذي هلا هو مكان السرتاحة
الفقمة السورية , مساحتها 1000 هكتار.

اهلدف منها:احلفاظ على التنوع احليوي.
وقد تعرضت حلريق كبري دمر جزء كبري منها.

5-   حممية سوالس:
وهي  2009/2/8 تاريخ  رقم32/ت  بالقرار  حممية  أعلنت        

حممية بيئية حراجية.مساحتها: 7760هكتار.
اهلدف منها:

 - احملافظة على النظام البيئي يف املنطقة بصفته نظام غابات
 أوجيه من الصنوبريات تتضمن عريضات األوراق وعلى التنوع

احليوي.

 - احلفاظ على املناظر الطبيعية املوجودة على اعتبار أن املوقع
مكون من غابات ومسطحات مائية وتشكيالت صخرية.

 - محاية األنواع اخلاصة واملنتشرة باملوقع ذات األهمية مثل
القيقب السوري.

املنطقة يف  طبيعي  بشكل  املتواجدة  الغزالن  أنواع  دراسة   - 
واحلفاظ عليها.

- ممارسة األنشطة اخلاصة بالسياحة البيئية والشعبية.
باحملميات اخلاصة  العلمية  والبحوث  الدراسات  إجراء   - 

والتنوع احليوي.
ابن هاني: أعلن عن حممية حبرية هي حممية رأس   كما 

احملافظة : الالذقية.
املساحة : غري حمددة .

النظام البيئي : مائي حبري .
الثروة حلماية  أنشأت  وهي  حبرية  محاية   : املقرتح   الشكل 

السمكية وموائلها.

أنشأت الشويفات: وهي  أخرى هي حممية   وحممية حبرية 
املنطقة يف  وتكاثرها  البحرية  السالحف  حلماية   خصيصا 
الشمالي.. الكبري  نهر  مصب  وحتى  جبلة  لصنوبر  املقابلة 
كمحميات تعلن  أن  تستحق  مناطق  لوجود   باإلضافة 
بالقرب من كسب ومكان الطبيعي  السرو   كأماكن تواجد 

تواجد السراخس بالقرب من صلنفة.

حممية سوالس

بناء حممية رأس ابن هاني البحرية

حممية الفرنلق
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حممية البسيط

حممية أم الطيور

فراس بدور
مديرية زراعة الالذقية
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مرضية  حالة  بأنها  احلليب  محى  تعرف 
تتمثل يف نقص الكالسيوم يف جسم احليوان، 
وحتدث غالبًا يف األبقار البالغة بعد أو قبل 
الوالدة بعدة ساعات. ويشخص املرض من 
خالل األعراض املتمثلة بعدم القدرة على 
النقل  نتيجة  املرض  حيدث  وقد  الوقوف 
الغذائي  اإلجهاد  بسبب  أو  طويلة  ملسافات 
باملكونات  العليقة  اتزان  عدم  أو  نقص 

الالزمة للحيوان.

اجلسم  يف  أساسيًا  عنصراً  الكالسيوم  يعد 
لتشكيل العظام ومنو األعصاب وعمل العضالت 
اجلسم  يكتسب  القلبية.  العضلة  وخاصة 
الكالسيوم  طرح  ويتم  العليقة  من  الكالسيوم 
اجلهاز  طريق  عن  اجلسم  حاجة  عن  الفائض 
خلل  نتيجة  الكالسيوم  طرح  يتم  وقد  البولي 

فيزيولوجي يف جسم احليوان. 

كغ   1,2 حنو  البالغة  البقرة  جسم  حيتوي 
كالسيوم يرتكز غالبيته يف العظام )99%(، أما 
املتبقي من الكالسيوم فيرتكز يف خاليا اجلسم 

وبالزما الدم )%1(.

تكمن أهمية الكالسيوم يف تكوين العظام وعمل 
عضلة  وخاصة  والعضالت  العصيب  اجلهاز 
األمالح  تأمني  من  البد  عليه  وبناًء  القلب, 
نقصها  حيث  احليوان،  عليقة  يف  املعدنية 
نشاط  يف  سلبًا  يؤثر  الكالسيوم  أمالح  وخاصة 
أمالح  نقص  يؤدي  إذ  وإنتاجيته،  احليوان 
أمراض  إىل  احللوب  األبقار  عند  الكالسيوم 

خطرية تتمثل يف
 احلالتني التاليتني:

إىل -1 يؤدي  الكالسيوم  نقص  استمرار  إن   
كساح املواليد، وحدوث مرض لني العظام عند 

األبقار البالغة.
 يؤدي نقص الكالسيوم بشكل مفاجئ قبل أو -1

بعد الوالدة إىل حدوث مرض محى احلليب.  
حدوث  عند  احلليب  محى  مرض  يظهر 
الدم،  يف  الكالسيوم  لرتكيز  شديد  اخنفاض 
من  الكالسيوم  حترير  على  البقرة  قدرة  لعدم 
تركيز  الرتفاع  يؤدي  وهذا  الدم.  إىل  العظام 

كالسيوم  غرام   2,5( السرسوب  يف  الكالسيوم 
السرسوب  ميتص  حيث  سرسوب(,  كغ   1 لكل 
الكالسيوم من الدم يرتافق ذلك مع عدم وجود 
العليقة  يف  الكالسيوم  بعنصر  للجسم  إمداد 

خاصة قبل الوالدة.
مراحل مرض محى احلليب:

احللوب -1 للبقرة  حيدث  األوىل:  املرحلة    
كافة  يف  جداً  قوية  وعضلية  عصبية  رعشات 
مما  اخللفية  القوائم  يف  خاصة  اجلسم،  أحناء 
وترقد  الوقوف  على  قادرة  غري  البقرة  جيعل 

على األرض.
اجلسم -1 رعشات  تستمر  الثانية:  املرحلة    

األرض  على  كليًا  احليوان  ويرقد  العصبية 
ويبدو كأنه نائمًا مع ارختاء كامل للعضالت 
واألنف،  العينني  جفاف  مع  متامًا،  كالشلل 
اإلمساك  وحدوث  الكرش  حركة  يف  وضعف 

عند احليوان.

محى احلليب

  املرحلة الثالثة: يرقد احليوان على جنبه مع -1
حدوث شلل تام واستمرار يف فقدان الوعي.  

أسباب حدوث مرض محى احلليب: 
املعدل  عن  الدم  يف  الكالسيوم  مستوى  نقص 
مكعب  سم   100 كل  يف  غرام  ميلي   10( الطبيعي 
نتيجة  حيدث  النقص  وهذا  الدم(  بالزما 
 2,5( السرسوب  يف  الكالسيوم  مستوى  ارتفاع 
غرام سرسوب لكل 1 كيلوغرام سرسوب( رغم 
عرب  الكالسيوم  امتصاص  توقف  أو  اخنفاض 

األمعاء.
يظهر مرض محى احلليب يف احلاالت التالية:

 التغذية على نباتات غنية مبادة األوكساالت -1
األوراق  حتتوي  حيث  السكري،  الشوندر  مثل 
الذي  األوكساالت  محض   %  4 على  اجلافة 
الدم  يف  الكالسيوم  مستوى  هبوط  يف  يساهم 

وحتدث هذه احلالة غالبًا يف األغنام.
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حالة -1 عن  املسؤولة  الغدد  نشاط  ضعف    
تنظيم مستوى الكالسيوم يف الدم.

  تغذية احليوانات على عالئق غري متزنة يف -1
الفوسفور وذلك نقص يف  الكالسيوم إىل  نسبة 

.D فيتامني
  تغذية األبقار على الفصة يف الثلث األخري -1

مصدر  على  الفصة  حتتوي  إذ  احلمل،  من 
منخفض  مصدر  مع  الكالسيوم  من  مرتفع 
بني  النسبة  يف  خلل  فيحدث  الفوسفور،  من 
أن  املفرتض  من  اليت  والفوسفور  الكالسيوم 

تكون )1:2(.
لتسهيل -1 األسرتوجني  هرمون  حقن   

حترر  اخنفاض  إىل  يؤدي  هذا  الوالدة،  عملية 
الكالسيوم من العظام، ألن هرمون األسرتوجني 
أي  العظام  يف  الكالسيوم  دمج  على  يساعد 
)ارتشاف  الدم  يف  للكالسيوم  العظام  امتصاص 
يف  دوراً  األسرتوجني  هلرمون  علمًا  العظام(. 
احملافظة على نسبة الكالسيوم يف الدم وبالتالي 
هرمون  حقن  ولكن  العظام  وتشكيل  دعم 
األسرتوجني يف الدم يرفع من تركيز اهلرمون 
اليت  العظام  ارتشاف  حالة  فـتحدث  الدم  يف 

تساهم يف ظهور مرض محى احلليب.

أعراض مرض محى احلليب: 
يظهر غالبًا عند األبقار عالية اإلدرار بعد أو قيل 

الوالدة.
  توقف تناول العلف مع توتر عصيب وإمساك -1

العني  حدقة  وتوسع  للخلف  الرأس  والتواء 
مسموع  أنني  مع  والبطيء  العميق  والتنفس 
مرض  يؤدي  وقد  غيبوبة.  يف  احليوان  ودخول 
احليوان  ونفوق  التام  الشلل  إىل  احلليب  محى 

إذا تأخر العالج.

فيرتاكم -1 لعابه  بلع  احليوان  يستطيع  ال   
العلف واالجرتار  تناول  الفم وميتنع عن  بفراغ 
مهمًا  دوراً  الكالسيوم  يلعب  حيث  والتربز، 
جبدار  املوجودة  امللساء  العضالت  انقباض  يف 
الكرش واألمعاء اليت تساهم يف حركة العلف 
وطرد الغازات وخروج الروث. أيضًا ال يستطيع 
احليوان التبول ألن للكالسيوم دوراً يف انقباض 

العضالت امللساء املوجودة يف جدار املثانة.
  اخنفاض درجة حرارة اجلسم إىل 35 درجة -1

الدموية  الدورة  كفاءة  تدني  نتيجة  مئوية 

يلعب  حيث  احليوان،  جسم  حرارة  حفظ  يف 
الكالسيوم دوراً يف نشاط اجلهاز الدوري.

إىل -1 يؤدي  مما  الضرع  عضالت  يف  ارختاء    
اخنفاض إدرار احلليب.

وضعف -1 العظام  ولني  العجول  منو  تأخر    
اخلصوبة.

الوعي -1 وفقدان  بالشلل  احليوان  يصاب   
والنفوق عندما ال يستجيب احليوان للعالج.

تشخيص مرض محى احلليب: 
املظهرية  األعراض  خالل  من  التشخيص  يتم 
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للمؤثر  االستجابة  وعدم  الشلل  وأهمها 
اخلارجي مع ضرورة االستفسار من املربي عن 

بعض األمور اليت تساعد يف التشخيص.
السابق -1 املوسم  يف  احلليب  إدرار  مستوى    

ووزن املولود.
العناصر -1 العليقة من  باتزان    مدى معرفته 

املعدنية خاصة نسبة الكالسيوم إىل الفوسفور.
الفصة يف تغذية احليوان -1   مقدار استخدام 

خصوصًا يف الثلث األخري من احلمل.
أية -1 جند  ال  النافق  احليوان  تشريح  عند   

على  الكدمات  بعض  سوى  تشرحيية  عالمات 
يف  انقباض  مع  النزف  اكتمال  وعدم  األفخاذ 

الرحم.

الوقاية من مرض محى احلليب:
  إضافة األمالح املعدنية يف عالئق احليوانات -1

النامية والبالغة وخاصة املنتجة.
واالهتمام -1 اجليد  البقولي  الدريس  توفري   

بنسبة الكالسيوم إىل الفوسفور )1:2( يف العالئق.
 زيادة نسبة الكالسيوم يف العالئق يف مرحلة -1

احلليب(  إدرار  عن  احليوان  )توقف  التجفيف 
قبل الوالدة )الثلث األخري من احلمل(.

ألن -1 العالئق  يف  العظام  مسحوق  استعمال    
يف  االمتصاص  سهل  والفوسفور  الكالسيوم 

مسحوق العظام.
جتفيف -1 فرتة  احلالبة  احليوانات  إعطاء    

كافية )حنو 60 يومًا( حتى يتمكن احليوان من 
ترميم جسمه بعد موسم احلالبة.

البقوليات -1 من  حمتواها  يف  العليقة  اتزان   
والنجيليات )70:30(.

  إضافة مسحوق احلجر اجلريي إىل أوراق -1
ودرنات الشوندر السكري قبل تغذية احليوانات 
عليها ملنع التأثري السام ألوكساالت الكالسيوم 
السكري.  الشوندر  ودرنات  أوراق  يف  املوجودة 
على  يساعد  اجلريي  احلجر  إضافة  أن  حيث 
الذوبان  عدمية  الكالسيوم  أوكساالت  تكوين 
التأثري  من  التخفيف  ميكن  كما  السامة.  غري 
السام ألوكساالت الكالسيوم بتجفيف األوراق 
قبل  ساعات  لعدة  الشمس  أشعة  حتت  جزئيًا 

تقدميها للحيوانات.

مباشرة -1 الوالدة  بعد  احليوانات  حقن   
جبلوكونات الكالسيوم.

عالج مرض محى احلليب:
بالكتات -1 بسرعة  املصاب  احليوان  حقن   

الكالسيوم أو جبلوكونات الكالسيوم )1000 سم ملدة 
يؤثر  حيث  بطيء،  احلقن  يكون  حتى  45دقيقة( 
وعضلة  العصيب  اجلهاز  يف  مباشرة  الكالسيوم 
واحدة  دفعة  اجلرعة  هذه  حقن  ألن  القلب، 
والقلب  العصيب  اجلهاز  من  لكل  صدمة  حيدث 

وبالتالي نفوق احليوان.
على -1 حتتوي  مبستحضرات  احليوان  حقن 

الفوسفور إلحداث توازن بني عنصري الكالسيوم 
والفوسفور.

من -1 دولية  وحدة  مليون   30 بـــ  احليوان  حقن   
الوالدة  اليوم اخلامس قبل موعد  D يف  فيتامني 

املتوقعة وملدة أسبوع.

 حقن احليوان بهرمون منبه لغدة فوق الكلية -1
جبرعة 50-100 وحدة دولية يف العضل وملدة ثالثة 

أيام.
1--0,5 العليقة على كمية  احتواء  التأكد من   

0,7% كالسيوم و0,3-0,4% فوسفور.
الضرع من احلليب متامًا ألنه يساعد -1  تفريغ 

عشر  احليوان  حيتاج  حيث  العالج.  جناح  على 
ساعات ليقف على أرجله سليمًا.

دور الكالسيوم الفيزيولوجي يف جسم احليوان:
 يدخل الكالسيوم مع الفوسفور يف بناء العظام -1

أساسي يف عملية  بدور  وأيضًا يساهم  واألسنان، 
تكوين اجللطة الدموية أثناء النزف )جروح(.

1--9( الطبيعي  مبعدله  الكالسيوم  وجود  إن   
ضروري  دم(  مكعب  سم   1000 لكل  ميليغرام   11

العصيب(  )الناقل  كولني  األستيل  مادة  لتحرر 
املوجودة  احلويصالت  يف  ختزينه  أماكن  من 
األستيل  حيث  احلركية.  العصبية  النهايات  يف 
كولني ناقل عصيب كيميائي يف اجلهاز العصيب 
السياالت  سريان  عن  املسؤول  وهو  املركزي 
من  العصبية  اإلشارات  )نقل  العضلية  العصبية 
العصبية  اخلاليا  إىل  املركزي  العصيب  اجلهاز 
العضالت  يف  االنقباضات  حلدوث  العضلية( 
اهلضمي  اجلهازين  يف  املوجودة  وامللساء  اهليكلية 
التوصيل  سالمة  وبالتالي  والرحم  والبولي 

العصيب ملختلف أجهزة اجلسم.
1- 11-9( الطبيعي  مبعدله  الكالسيوم  وجود  إن   

لتحرر  مهمًا  دم(  مكعب  سم   1000 لكل  ميليغرام 
عن  املسؤول  الكيميائي  )الناقل  النور-ادرينالني 

كفاءة اجلهاز الدوري وتكوين األدرينالني(. 

الكالسيوم يف الدم:
جيب أن ينتظم تركيز الكالسيوم بدقة يف بالزما 
الطبيعي  اجملال  يرتاوح  حيث  احليوان،  عند  الدم 
أن  علمًا  ليرت.  لكل  مول  2,65ميلي  إىل   2,12 من 
جسم احليوان يتأقلم لرفع أو خفض كالسيوم 
يف  الكالسيوم  من  املتوفر  حسب  الدم  بالزما 
العليقة على أن يكون ضمن اجملال الطبيعي وإال 
ويساهم  العالج،  جتب  مرضية  حالة  إىل  حتول 
ثالثة  نقصان(  أو  )زيادة  الكالسيوم  تنظيم  يف 
الكالسيوم  الفائض من  الكلى )طرح  أنسجة هي 
خارج اجلسم( واألمعاء )امتصاص الكالسيوم من 
العليقة( والعظام )ختزين الكالسيوم يف اجلسم(.    

                    
                                        إعداد:  

                                د. منصور أمحد)1( 
                                د. خالد النجار)1(

                                د. مهند منى)2( 
                                م. حممد أمني)1(

        اهليئة العامة للبحوث العلمية الزراعية
              إدارة حبوث الثروة احليوانية)1( 

مركز البحوث العلمية الزراعية يف الالذقية)2(
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حتت املعتدلة  املناطق  يف  اهلالوك  ينتشر     
املتوسط ويف البحر األبيض   االستوائية وحوض 
 املناطق اجلافة اليت أمطارها مابني 250 - 500 ملم

ومناطق الري املستديم كمصر.
مساته بعض  وحددت  نباتي  كطفيل   وعّرف 
 اخلاصة مثل إن بذرته تستكمل نضجها حتى لو
 اقتلع أو قطع النبات الذي حيملها يسبب النقص

احلاد يف النمو و خسارة يف احملصول .
 

يصعب متطفلة  كحشيشه   اهلالوك 
: التالية  لألسباب  الزراعي  اإلنتاج  يف  مكافحتها 

اهلالوك الضرر حيدث قبل تكشف  أن معظم   -    
فوق سطح الرتبة.

باهلالوك تصاب  اليت  النباتية  العوائل  تعدد   -   
املكافحة جيب أن تتعامل مع  لذلك فإن أساليب 
الرتبة( سطح  األوىل)حتت  املراحل  يف   اهلالوك 
اليت احملاصيل  كافة  يف  مكافحته   وكذلك 

 يتطفل عليها
الغزير من بذور اهلالوك وتلوث الرتبة  - اإلنتاج 
بها ،مع طول فرتة احليوية للبذور لعدة سنوات.

 حيث خيرتق اهلالوك العائل بواسطة عضو معني
يسمى املمص)haustoria( للوصول  إىل  

  العائل  إلمداده  باملاء و املواد الغذائية و اهلالوك
 نبات زهري طفيل جذري كامل التطفل والساق
أو قصرية  حنيلة  أو  غليظة  رخوة  أو   صلبة 
 طويلة متفرعة أو غري متفرعة وليست له أوراق

مسراء حراشف  منها  بدال  حتمل  وإمنا   خضراء 
وخيتلف )كبسولة(  علبة  الثمرة  و   متبادلة 
النوع باختالف  النبات  على  الكبسوالت   عدد 
عن العدد  هذا  مايزيد  ونادرا  البيئية   والعوامل 
 مائة الكبسولة بها بذور دقيقة احلجم جدا حيث
خيتلف  عدد البذور يف الكبسولة إىل عدة  أالف.

 
اهلالوك وعوائله النباتية

 
من عديدة  عوائله  و  خمتلفة  أنواعه   اهلالوك 

 عائالت نباتية خمتلفة ,
  وأهم عوائله :

:) O.crenata (   -    1- كريناتا
 

أزهار بها   , متفرعة  غري   , طويلة  غليظة   ساقه 
ويتكون غالبا,  ابيض  (لونها  مم   30  -  20(  كبرية 
 كأس الزهرة من سنبلة واحدة أو اثنتني يأخذ
 شكل اجلرس . و السنبلة )مشراخ( وافرة النماء ,
 وتنتمي عوائله إىل أنواع من البقول مثل الفول و
 العدس و احلمص و البسلة و الدحريج و اجللبان
أخرى أنواع  من  نباتات  على  متطفال  وجد   كما 
 مثل اجلزر و القرطم و اخلس و عباد الشمس و
. و اخللة  البقولية  العائلة  بعض احلشائش من 

 

: )O.aegyptiaca(  -  إجييبتياكا   -2   

و رخوة  والسنبلة  ومتفرعة  رفيعة   ساقه 
نوع يف  منها  انتظاما  أكثر   - السمك   منتظمة 
و وكثيف  جمعد  ابيض  شعر  وعليها   ,  راموزا 
 الزهرة مستطيلة وتضيق يف الوسط تأخذ شكل
, كثيف  شعر  به  واملتك   ) مم   30  -  20(  الكأس 
تغلف والقنييات  بنفسجي  ازرق  الزهرة   لون 
 اإلزهار ومن ضمن عوائله : الطماطم و الدخان و

اهلالوك
broomrape
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 البطاطس و الباذجنان وبعض نباتات الزينة مثل
الفول على  يتطفل  وقد   . والبيتونيا  خنجر   أبو 
 والعدس واحلمص والبسلة واجللبان والدحريج
 واخلس وعباد الشمس واجلزر والشمر والكرفس
واخليار والبطيخ  واللفت  واخلردل   والشلجم 

والشمام والكنتالوب والقاوون. 

 
 

:)O.ramosa(  -  3- راموزا     

رخوة والسنبلة  األفرع  كثرية   ، قصرية   ساقه 
أزهار  7-5 بها  السمك  منتظمة  وغري   ضيقة 
 صغرية ) أقل من 15 مم ( منحنية على الثمرة أو
اإلزهار لتغلف  موجودة  والقنبيات  فوقها   تضيق 
عوائله وأهم  البنفسجي  إىل  ازرق  الزهرة   ولون 

الطماطم والدخان والبطاطس .
 

) O.minor( - 4- ماينور      

متفرعة، غري   ، نوعا  حنيله  ساقه  حولي   نبات 
 والسنبلة منفرجة بها أزهار صغريه )10 - 20 مم(
إىل مييل  بنفسجي  لونها  التتويج  يف   والشفة 
 الزرقة والدخان واجلزر والقرطم واخلس وعباد

 الشمس والورد والعرت والكرفس.
 

:)  O.cernua(  -  5- سرينوا   
والسنبلة متفرعة  غري  صلبه  قصرية   ساقه 
12  ( قصرية  مزدمحة  أزهارها  ضيقه   اسطوانية 
انبوبى يضيق  - 15 مم( والقنابات غائبة والتويج 
وعوائله زرقاء  بشفة  ابيض  لونه  الثمرة   فوق 

 الطماطم والدخان والباذجنان والدتورة وعباد
الشمس والشيح البابونج والكراويه والكمون . 

 
األضرار اليت حيدثها بالعائل:

 
فقد طريق  عن  للنباتات  إضرار   حيدث 
الضرر معظم  ويقع  واملاء   الكربوهيدرات 
تطفل بسبب  العائل  النبات  له  يتعرض   الذي 
اهلالوك ظهور  وقبل  جذوره  على   اهلالوك 
املادة تكون  الوقت  هذا  وفى   ، الرتبة  سطح   فوق 
أكثر نسبتها  بلغت  قد  اهلالوك  لنبات   اجلافة 
ملا العائل  النبات  حساب  على  وذلك   %80  من 
الرتبة سطح  حتت  اهلالوك  درنات  منه   تسلبه 
من حباجته  اهلالوك  نبات  لتمد   وختتزنه 

نبات منو  يكون  حيث  الرتبة  من  ظهوره  يبدأ  عندما  تبدأ  بالطفيل  العائل  تأثر  وأعراض   ، والغذاء   املاء 
اإلمسوزى الضغط  ويتجه  العائل  جذور  يف  والكربوهيدرات  املاء  نقص  إىل  يؤدى  مما  سريعا   اهلالوك 
الذبول من  يعاني  لو  كما  اجلفاف  أعراض  عليه  تظهر  الذي  احلد  إىل  االخنفاض  حنو  العائل   يف 
النبات )إبادة  األرض  من  الشماريخ  انبثاق  قبل  حقوهلا  يف  اهلالوك  يقتلها  الضعيفة  العائل   ونباتات 
على املقدرة  وعدم  منه  املاء  سحب  بسبب  أنسجته  وجفاف  املاء  نقص  من  بشده  يعاني  انعائل   العائل( 
 امتصاص املاء من الرتبة وكذلك يعزى الضرر إىل سحب السكريات بفعل إنزيم اإلنفريرت واخنفاض
إىل يؤدى  مبا   ) والفركتوز  اجللوكوز   ( األحادية  السكريات  ارتفاع  مع  الثنائية  السكريات   مستوى 
نقص إىل  يؤدى  مما  العائل  يف  اإلمسوزى  الضغط  واخنفاض  الطفيلي  يف  اإلمسوزى  الضغط   زيادة 
 . بالعائل  الكربوهيدرات  مستوى  يف  حاد  ونقص  الرتبة  من  املاء  المتصاص  العائل  قابلية  يف  حاد 
العائل النبات  يف  الضوئي  التمثيل  كفاءة  ونقص  اجلفاف  ظروف  يف  العائل  على  الضرر  حدة   وتزيد 
 نتيجة قفل الثغور ونقص وصول ثاني أكسيد الكربون و تكون شدة تطفل اهلالوك على العائل الضعيف

أكرب. ومع زيادة التطفل يبدو احلقل وكأنه مزروع باهلالوك لشدة الضرر للنباتات وموت معظمها .

 ويقدر متوسط اخلسائر يف احملاصيل باملتوسط 34% .وقد يصل الضرر إىل حد فقد احملصول بالكامل
النقص عموما يرتاوح مابني اإلنتاج كما ونوعا وهذا  بالعائل تتمثل يف نقص  الضرر   وأكثر مظاهر 

. %100 - 5
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انتشار من  للحد  احملصول  إغراق   وحماولة 
اهلالوك .

 -  زراعة احملاصيل الصائدة وهي حماصيل غري
بذور إلنبات  حمفزة  مواد  تفرز  جذورها   عائلة 
 اهلالوك لكنها ال تسمح له بتطور املاص واستمرار
 النمو،حيث وجد إن إدخال مثل هذه احملاصيل إىل
انتشار من  احلد  يف  كفاءة  هلا  الزراعية   الدورة 
- القطن  )الشعري-  احملاصيل  هذه  ومن   اهلالوك 

الكتان-البصل-الثوم- الفاصولياء الربسيم(.

والكثافة املناسبة  البذار  معدالت  استخدام   - 
الزراعية املالئمة.

املكافحة البيولوجية )احليوية( للهالوك

من اآلفات  على  القضاء  هي  احليوية   املكافحة 
 احلشرات واملمرضات واألعشاب اخل..أو احلد من
احليوية)احلشرات أعدائها  بواسطة   أضرارها 
 ،الفطريات،البكرتيا النيماتودا،فريوسات،حيوانات
حي كائن  )أي  ،إنسان  راقية  نباتات   زراعية، 
منها احلد  أو  اآلفات  على  القضاء  على   يعمل 

يعترب مكافحة حيوية .
احليوية: املكافحة  عند  اآلتي  مراعاة  جيب     لكن 
ومدى مكافحتها  املطلوب  األعشاب   نوعية 
ومدى تسببها  اليت  األضرار  حيث  من   أهميتها 
األخرى. والوسائل  بالطرق  مكافحتها   إمكانية 
ألنها سهلة  ليس  احليوية  املكافحة   وعملية 
يف صعوبة  تتضمن  حيث  دراسات  إىل   حتتاج 

احلصول على العدو احليوي.
الكيميائية احليوية  املكافحة  بني  املقارنة   - 
مكافحتها يصعب  اليت  واألعشاب   وامليكانيكية 
 بالطرق الكيميائية وامليكانيكية يتم االجتاه إىل

املكافحة احليوية.
 - مدى فعالية الكائن الذي مت اختياره يف القضاء

على األعشاب الضارة.
 - أن تكون دقيقة التخصص يف مهامجة األعشاب

 الضارة املراد مكافحتها وضمان عدم حتوهلا إىل
 مهامجة احملاصيل احلقلية االقتصادية املوجودة

يف منطقة املكافحة .
 - خلوها من الطفيليات والكائنات احلية األخرى

اليت قد تكون اعداءحيوية هلا .
- أن تتأقلم سريعا مع الظروف البيئية اجلديدة.

بعض األمثلة على األعداء احليوية

 1- احلشرات من رتبة حرشفية األجنحة واهم
هذه احلشرات وذات اجلدوى هي :

Crosidosema Telonemia 
Serapulsa,Agro missed Lamn-
tance.

2- الفطريات يف املكافحة احليوية:
Cuscuba spاحلامول حشيشة  ملكافحة     

Alternania sp يستخدم فطر 
يف املناطق ذات األجواء الرطبة .

Cinsium ar ملكافحة حشيشة معمرة -    
 Puccinia         استخدم فطر vense

suaveolen
 

3- النيماتودا :
Angrophilonملكافحة حشيشة معمرة -           

 Angllinapieridis يستخدم نيماتودا   
 

 - ملكافحة حشيشة من العائلة الباذجنانية
Solaum elongigfolium 

 استخدم يف مكافحتها نيماتودا
Nathumgina phyllolia

4-اإلوز:

اهلالوك. ملكافحة  التبغ  حقول  يف  يستخدم 

5- األمساك :
 

املائية األعشاب  من  كبرية  كميات   تلتهم 
 لتصفية الرتع والبحريات والتجمعات املائية أمام

 السدود واحلواجز مثل امساك البلص
واالغور األبيض.

ذبابة اهلالوك
) Phytomyza Orobanchia( 

 اإلجراءات الزراعية وامليكانيكية للحد من
اهلالوك:

 - التسميد باليوريا وسلفات األمونيوم يؤدي إىل
 خفض نسبة اإلصابة،وكذلك السماد العضوي
 املتخمر يزيد خصوبة الرتبة واليت بدورها حتد

من انتشار اهلالوك .
 

 - إزالة نبات احلامول مبجرد ظهوره فوق سطح
من التخلص  وحرقه.مع  إزهاره  وقبل   الرتبة 

العوائل العشبية.
  -  احلراثة العميقة كل 2-3 سنوات لدفن بذور

اهلالوك 35 - 50  سم.
 

يف أيام   10  -  7 من  الزراعة  ميعاد  تأخري   -   
اخنفاض إن  حيث  واملروية  املوبوءة   األراضي 
نسبة علي اخنفاض  يعمل  الرتبة  حرارة   درجة 
املبكرة.  األصناف  واختيار  اهلالوك  بذور  إنبات 

فرتات علي  والري  احملصول  تعطيش  عدم   -   
الري ماء  زيادة  عدم  مالحظة  مع   متقاربة 

 أشارت الدراسات إىل انتشار ذبابة اهلالوك طبيعيًا
 يف حقول الباذجنانيات احملمية واملكشوفة

O. ramose املصابة باهلالوك املتفرع
احلقول إمجالي  من   %  94,8 يف  منتشرة   وهي 
املدروسة يف الساحل السوري، و متواجدة طبيعيًا

  على مدار العام باستثناء شهر شباط. كما تعترب
العشب هذا  على  املتخصصة  الوحيدة   احلشرة 
ضمن البذور  على  بفعالية  تتغذى   الطفيلي، 

 الكبسوالت وداخل األفرع.

                                                                                                     إعداد
              م.  سامر القاضي

مشروع تطوير الثروة احليوانية
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مرضية  خدمات  لتقديم  مطلوب  التعاون 
يف  للدولة  أساسي  شريك  فاملواطن  للجميع 

الظروف الطبيعية فكيف اآلن؟
على  الدولة  تعمل  األزمة  ظروف  يف  فحتى   

تقديم أفضل اخلدمات الطاقية املمكنة.
بد  ال  اخلدمات  هذه  تقديم  يف  ننجح  ولكي 
من التعاون البناء من قبل املستهلكني للطاقة 
الكهربائية فالدولة تعمل على تأمني الكهرباء 
هلم وعلى اجلميع املساهمة يف احلفاظ عليها.

دور األفراد: 
املقدمة -.  اخلدمات  يف  شريك  املواطن  يعترب 

خدمة  من  املستفيدين  نسبة  عليها(  )واحلفاظ 
الكهرباء يف القطر وصلت لـ )99%( فطول الشبكات 

الكهربائية 165 ألف كم.
فهي -.  الكهرباء،  سرقة  من  احلد  يف  املساهمة 

غري  فاإلستجرار  ـ  اجتماعيًا  ـ  أخالقيًا  ـ  مرفوضة 
)فلو  الشبكة  على  حقيقي  عبء  يشكل  املشروع 
10%فإن  امللتزمني  غري  املشرتكني  نسبة  أن  فرضنا 
عددهم سيصل 550 ألف مشرتك(، وإذا أخذنا بعني 
بشكل  يستهلك  الكهرباء  يسرق  من  أن  االعتبار 

جائر عندها ميكننا تصور الضرر احلقيقي.
)جيب -.  الطاقة:  كفاءة  ورفع  الرتشيد  أهمية 

سلوك  إىل  الثقافة  لتتحول  الثقافة(  هذه  نشر 
بينما  ل.س   25 واط  الكيلو  يكلف  فحاليا  فعلي 
يباع وسطيا للقطاع املنزلي حبوالي اللرية الواحدة 

)نظام الشرائح(، وللقطاع الصناعي بـ 3,5 ل.س.

أمثلة عن أهمية الرتشيد:
كل  جهود  تضافرت  لويزيانا  مقاطعة  يف  
للعمل  أشهر   6 ملدة  الشعبية واإلعالمية  املنظمات 
على ترشيد استهالك الطاقة يف املقاطعة ونتيجة 

املنزلي  القطاع  يف  االستهالك  اخنفض  احلملة 
بنسبة 30 %.

املنزلي 	• القطاع  استهالك  نسبة  أن  علمنا  إذا 
الطاقة  من   %  50 من  لـأكثر  وصلت   2010 لعام 

الكهربائية املباعة، وحبساب بسيط جند أن:
•	% 15=  % 30 × % 50
الطاقة 	• )كمية  واط  كيلو  مليار   50  ×  %  15

كيلو  مليار   7,5 الواحدة(=  بالسنة  الكهربائية 
واط هذه هي كمية الطاقة املمكنة ترشيدها 
يف القطاع املنزلي لوحده وهي كافية للتخلص 

من ظاهرة التقنني.
يف اليابان بعد حادثة فوكوشيما ونقص إنتاج 
ملدة  )التقنني  الكهرباء  وزارة  قررت  الكهرباء 
بربنامج  البدء  وعند  الواحد(،  باليوم  دقيقة   75
ألكثر  الطلب  اخنفض  قد  أنه  تبني  التقنني 
مما هو مقرر بالتقنني لذلك مل تقطع الكهرباء، 
وبالدراسة تبني اخنفاض أن 27 % من املشرتكني 
قد خفضوا استهالكهم تلقائيا إىل 50 % وأن 90 % 

من املشرتكني بادروا إىل الرتشيد ذاتيًا.       

  إعداد
                         د.م. سنجار طعمة

 باحث يف املركز الوطين لبحوث الطاقة

أهمية دور املواطن يف ترشيد الطاقة 
واحلفاظ على موارد الطاقة الكهربائية
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النصائح اإلرشادية الزراعية 

نصائح شهر كانون  الثاني

الزراعي 1.  واإلصالح  الزراعة  وزارة  تنصح   
الوحدات  مراجعة  بضرورة   املزارعني  األخوة 
واملشورة  اخلربة  لتقديم  الزراعية  اإلرشادية 
املناسبة للتقليم حيث أن التقليم الصحيح يعطي 
فرصة أفضل لألشجار املثمرة كي تعطي إنتاجا 
التفاح  أشجار  على  وخاصة  ونوعا  كما  جيدا 
أما  ومنتظم  وغزير  سريع  إمثار  على  للحصول 
يف املناطق اليت تتعرض للصقيع الشديد فننصح 
انتهاء فرتة  بالتأخري يف هذه العملية إىل ما بعد 
التقليم  الصقيع، وال تنسوا رش أشجاركم بعد 

بالزيوت الشتوية املقواة باملركبات النحاسية.

ـ احتياطات عامة عند التقليم: 
   -  استعمل أدوات تقليم حادة.

   -   عقم األدوات املستخدمة يف التقليم بني حني        
وآخر باستخدام معقم مالئم.

   -  استعمل مشع املاستيك يف تغطية اجلروح.
  -  ختلص من نواتج التقليم حبرقها بعيدا عن 

األشجار.
معرفة 2.  من   بد  ال  التشجري  موسم  بدء  مع 

وحسب  احلراجية   األشجار  من  املناسبة  األنواع 
اهلدف من الزراعة ومبا يتالءم وطبيعة املنطقة 
والرتبة، كذلك حفر اجلور والتحضري للزراعة 
زراعته،  املراد  للموقع  الغراس  استجرار  قبل 
واستالم الغراس احلراجية من مشاتل ومراكز 

إنتاج الغراس التابعة لوزارة الزراعة.

اختاذ 3.  بضرورة  املزارعني  األخوة  ننصح   
ملواجهة  لديهم  واملتوفرة  املناسبة  اإلجراءات 

الصقيع .

وذلك 4.  الزراعة  قبل  الرتبة  حتليل  ضرورة   
لكل  املناسبة  السمادية  االحتياجات  لتحديد 
التحليل  بان خمابر  زراعته علما  حمصول مراد 
كافة  يف  منتشرة  الزراعة  لوزارة  التابعة 

احملافظات والتحليل جمانا.

األمطار 5.  من  النحل  خاليا  محاية  جيب 
بالبالستيك  بتغطيتها  وذلك  والربد  والصقيع 
ترحيل  ويفضل  مفتوحة  البوابات  ترك  مع 
خاليا النحل إىل مناطق أكثر دفئا مع التأكد 
من توفر خمزون من العسل وحبوب اللقاح لكل 
تغذى  يتوفر  مل  فان  براويز   4-2 مبعدل  خلية 

اخلاليا صناعيا.

األنواع 6.  محاية   يف  املساهمة  ضرورة 
الشجرية والشجريية اليت زرعت يف البادية  من 
الطبيعي  والتوازن  البيئة  على  للحفاظ  الرعي 

وتأمني مرعى مناسب للثروة احليوانية.

 التهاب الضرع عند األبقار من أهم األمراض 7. 
مشكلة  وهو  احللوب  األبقار  قطعان  تصيب  اليت 
الضرع  بالتهاب  واحدة  بقرة  إصابة  ألن  قطيع 
بأكمله،  القطيع  يف  املرض  انتشار  إىل  سيؤدي 
باستخدام  ننصح  املرض  هذا  من  وللوقاية 
عصارات التجفيف وهي عصارات خاصة حتتوي 
تامني  مع  طويل  تأثري  ذو  حيوي  مضاد  على 

حظرية نظيفة وصحية لألبقار.

االهتمام برعاية احلمالن الصغرية والعمل 8. 
الليل  على وقايتها من برد الشتاء خصوصا أثناء 
الوالدة  بالنعاج  بالعناية  االستمرار  جيب  كما 

حديثا.

إن نقص عنصر البورون يف الرتبة يقلل من 9. 
حالوته  نسبة  وخيفض  السكري  الشوندر  إنتاج 
ننصح  لذا  األجوف  القلب  ظاهرة  إىل  ويؤدي 
مساد  واستعمال  الزراعة  قبل  الرتبة  بتحليل 
الرتبة  إىل  إضافته  أو  األوراق  البورون رشا على 

بناء على نتائج التحليل.

الربية  واحليوانات  الطيور  على  احلفاظ   -10
الصيد  نتيجة  باالنقراض  مهددة  أصبحت  اليت 
لتلك  األساسي  الدور  حتقيق  أجل  ومن  اجلائر 
اآلفات  ومكافحة  البيئة  توازن  يف  احليوانات 
نأمل  الطبيعية  احلياة  على  واحلفاظ  الزراعية 
من اإلخوة املواطنني املساهمة باحلفاظ على هذه 
الثروة والتقيد بعدم صيد الطرائد بكافة أنواعها 

يف مجيع املناطق.

التفاح  جرب  مبرض  اإلصابة  لتجنب   -11
بعد  التالية  الوقائية  اإلجراءات  باختاذ  ننصح 
األوراق  رش  األوراق:  تساقط  وبدء  النمو  توقف 
املتساقطة واألشجار مبحلول يوريا 46 % مبعدل 
األوراق  مجع  بالدومن،  ماء  ليرت   100 لكل  كغ   10
الفروع  تقليم  عملية  إجراء  وحرقها،  املتساقطة 
املخلفات،  هذه  وحرق  بالتقليم  القروح  وإزالة 
املدعم  الشتوي  بالزيت  الرش  عملية  إجراء 
التقليم  عملية  إجراء  بعد  حناسي  مبركب 

مباشرة.

بعد  للنعاج  الطازج  األخضر  العلف  يقدم   -12
بعد  شهيتها  لتدني  وذلك  حر  وبشكل  والدتها 
الوالدة حيث حيتوي العلف األخضر الطازج على 

عناصر غذائية ذات قيمة مرتفعة.

إرضاعها  فرتة  خالل  النعاج  بتغذية  العناية   -13
ما  ضعف  إىل  حباجة  تكون  الفرتة  هذه  يف  ألنه 
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غري  وهي  الغذائية  العناصر  من  حتتاجه  كانت 
مرضعة من كل من العليقة املالئة واملركزة.

يسمى  ما  أو  اللبأ  أو  السرسوب  مادة  ان   -14
بالشمندور هي أكثر غذاء من احلليب الحتوائها 
على كثري من عوامل املناعة لذلك ننصح برتك 
الساعات  خالل  أمه  من  يرضع  الرضيع  العجل 
اخلمس األوىل من حياته ليتمكن من رضاعة ما 
يعادل 2 كغ من هذه املادة وبذلك يكتسب مناعة 

تعادل مناعة أمه ضد الكثري من األمراض.

 نصائح  شهر شباط

الشوندر  بذار  بزراعة  الزراعة  وزارة  تنصح  1ـ 
وحيد اجلنني ملا له من أهمية يف مقاومة مرض 
وإنتاجيته  حالوته  نسبة  وارتفاع  الرايزومانيا 

العالية. 

أضرار  من  للحد  الزيتون  مزارعو  األخوة  2ـ 
ننصح  الزيتون  أشجار  على  الشتوي  الصقيع 
بتأخري التقليم يف املناطق الداخلية إىل شهر آذار 
هذه  خالل  الري  وإيقاف  اجلائر  التقليم  وعدم 

الفرتة. 

بذبابة  احلمضيات  أشجار  إصابة  من  للحد  3ـ 
الفاكهة  ننصح جبمع الثمار يف األيام املشمسة 
املتساقطة  الثمار  ومجع  الندى  تطاير  وبعد 
املوسم  نهاية  وربطها حتى  يف أكياس  واملصابة 
واستخدام  وحشرات  يرقات  من  مافيها  لقتل 
املصائد الفرمونية ورش مصدات الرياح و أكوام 

القش بالطعم السام .  

جرب  مبرض  التفاح  أشجار  إصابة  لتجنب  4ـ 
األوراق  برش  الزراعة  وزارة  تنصح  التفاح 
مبعدل   %46 يوريا  مبحلول  واألشجار  املتساقطة 
األوراق  ومجع  بالدومن  ماء  ليرت   100 لكل  كغ   10
األفرع  تقليم  عملية  وإجراء  وحرقها  املتساقطة 
وإجراء  املخلفات  بالتقليم وحرق  القروح  وإزالة 
مبركب  املدعم  الشتوي  بالزيت  الرش  عملية 

حناسي بعد عملية التقليم. 

واألبقار مبعاملة  األغنام  األخوة مربي  ننصح  5ـ 
أتبانهم باليوريا بعد مراجعة الوحدات اإلرشادية 
نسبة  من  يزيد  ذلك  الن  للحيوانات  وتقدميها 
الربوتني يف التنب وخيفف من استهالك األعالف 

املركزة .

6ـ يعترب شهر شباط الوقت املناسب للبدء مبشاريع 

النحل وحتضري املواقع املخصصة وشراء املعدات 
والبدء بتحضري اخلاليا  الالزمة لذلك  واألدوات 
الطرود  استقبال  أو  للتقسيم  استعداداً  الفارغة 

اليت خترج مبكراً .

تقليم  بعملية  نذكر  الكرمة  مزارعو  األخوة  7ـ 
بعد  األشجار  ورش  الشهر  هذا  خالل  الكرمة 
باملركبات  املقواة  الشتوية  بالزيوت  التقليم 

النحاسية وحرق خملفات التقليم .

األرض  بفالحة  احلقل  فأر  مكافحة  ضرورة  8ـ 
واحلصيد وإتالف األعشاب على جوانب الطرقات 
والسواقي واستخدام املصائد التنكية والطعوم يف 

اجلحور الفعالة.

تفيد  حيث  الزراعية  الدورة  تطبيق  ضرورة  9ـ 
واحلشرات  واألمراض  احلشائش  مقامة  يف 
وتوازن  بالرتبة  العضوية  املادة  على  وحتافظ 

العناصر الغذائية . 

10ـ األخوة مربو النحل راقبوا خاليا النحل لديكم 
احلد  عن  النحل  موت  نسبة  ارتفاع  حال  ويف 
الطبيعي بادر إىل نفل اخلاليا إىل أماكن أخرى 
بالزيوت  مرشوشة  األشجار  كانت  إذا  وخاصة 

الشتوية املقواة باملبيدات احلشرية والفطرية.  

الزراعة  وزارة  تنصح  األغنام  مربي  األخوة  ـ   11
بعمر  وهي  للحمالن  املبكر  الفطام  نظام  بإتباع 
يزيد  مما  املركز  العلف  وإدخال  أسابيع  ستة 

وزنها مبعدل 500 غ / يوم  .

12 ـ الصقيع يسبب أضرار كبرية على املزروعات 
وميكن احلد من أخطاره بإشعال املواقد احلرارية 
بني األشجار واستخدام املراوح اخلاصة مبكافحة 

الصقيع أوتشغيل شبكات الري بالرذاذ.

  نصائح شهر آذار

1ـ تنصح وزارة الزراعة بضرورة اختاذ اإلجراءات 
وذلك  الربيعي  الصقيع  خطر  لتاليف  الوقائية 
بتهيئة املواقد احلرارية وتوزيعها يف احلقول من 
احلرارة  درجات  اخنفاض  عند  استعماهلا  أجل 
اهلوائية  املراوح  واستخدام  الصقيع  وحدوث 

والري بالرذاذ .

إجراء  وعدم  الزيتون   أشجار  بتقليم  البدء  2ـ 
التقليم اجلائر وإيقاف الري خالل هذه الفرتة. 

ننصح  القطن  زراعة  موعد  القرتاب  نظراً  3ـ 
إنتاج  على  للحصول  ماأمكن  بالزراعة  بالتبكري 
جيد  بشكل  الرتبة  وتسوية  ونوعًا  كمًا  أفضل 

وتركيب شبكات الري بالتنقيط  .  

حقول  يف  السونة  حشرة  عن  بالتحري  البدء  4ـ 
عند  اإلرشادية  الوحدات  إعالم  وضرورة  القمح 

بدء اإلصابة . 

رفع  ميكن  هامة  علفية  مادة  التنب  مادة  5ـ 
لذلك  باليوريا  مبعاملتها   الغذائية  قيمتها 
مراجعة  بعد  باليوريا  االتبان  مبعاملة  ننصح 
الن  للحيوانات  وتقدميها  اإلرشادية  الوحدات 
وخيفف  التنب  يف  الربوتني  نسبة  من  يزيد  ذلك 

من استهالك األعالف املركزة .

يف  الربيعي  البلدي  احلمص  بزراعة  البدء  6ـ 
املناطق الداخلية  .

وسريعة  خطرة  عشبة  الربي  الباذجنان  7ـ 
الزراعية  للمحاصيل  منافسة  وتعترب  االنتشار 
نوعية  وتدني  املردود  يف  خسارة  إىل  وتؤدي 
حدود  من  العشبة  بإزالة  ننصح  لذا  احملصول 

األراضي ومجع بقاياها وحرقها. 

األرض  بفالحة  احلقل  فأر  مكافحة  ضرورة  8ـ 
واحلصيد وإتالف األعشاب على جوانب الطرقات 
والسواقي واستخدام املصائد التنكية والطعوم يف 

اجلحور الفعالة.

على  رشًا  البورون  مساد  باستعمال  ننصح  9ـ 
ظاهرة  ملعاجلة  الرتبة  إىل  إضافته  أو  األوراق 
تقلل  اليت  السكري  الشوندر  األجوف على  القلب 

اإلنتاج وختفض نسبة احلالوة  . 
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10ـ األخوة مربو النحل راقبوا خاليا النحل لديكم 
احلد  عن  النحل  موت  نسبة  ارتفاع  حال  ويف 
أماكن  إىل  اخلاليا  نفل  إىل  بادروا  الطبيعي 
مرشوشة  األشجار  كانت  إذا  وخاصة  أخرى 
احلشرية  باملبيدات  املقواة  الشتوية  بالزيوت 

والفطرية.  

الزراعة  وزارة  تنصح  األغنام  مربي  األخوة  ـ   11
بعمر  وهي  للحمالن  املبكر  الفطام  نظام  بإتباع 
يزيد  مما  املركز  العلف  وإدخال  أسابيع  ستة 
وزنها مبعدل 500 غ / يوم وضرورة تلقيحها ضد 

األمراض السارية.

12 ـ ضرورة مراجعة الدوائر الصحية البيطرية 
والوحدات اإلرشادية لتلقيح أبقارك ضد مرض 

احلمى القالعية.

القمح  حملصول  املناسب  التكميلي  الري  إن  13ـ 
غلة  زيادة  يف  يساعد  احلرجة  الفرتات  خالل 

احملصول وإنتاجيته.

خالل  تظهر  اليت  الدبابري  ملكات  قتل  إن  14ـ 
من  التخلص  على  يساعد  ونيسان  آذار  شهري 

أحد أعداء النحل اهلامة.

نصائح شهر نيسان

األمسدة  إضافة  إن  القطن  مزارعو  األخوة  1ـ 
حمصول  زراعة  قبل  واالزوتية  الفوسفاتية 

القطن ضروري للحصول على إنتاج وفري  .

تعليق  موعد  حان  لقد  العنب  مزارعو  األخوة  2ـ 
العنب  الفرمونية اخلاصة بدودة هريان  املصائد 

) دودة الثمار( وذلك مبعدل 2 مصيدة للهكتار . 

املناسب  املوعد  إن  احلمضيات  مزارعو  األخوة  3ـ 

لزراعة الغراس هو بداية نيسان وحتى حزيران 
حيث أن زراعة الغراس خالل هذه الفرتة جينبها 
الصقيع  جراء  من  اليت ستلحق  الكبرية  األضرار 

والرياح   . 
حقول  يف  السونة  حشرة  عن  بالتحري  البدء  4ـ 
عند  اإلرشادية  الوحدات  إعالم  وضرورة  القمح 

بدء اإلصابة . 

رفع  ميكن  هامة  علفية  مادة  التنب  مادة  5ـ 
لذلك  باليوريا  مبعاملتها   الغذائية  قيمتها 
مراجعة  بعد  باليوريا  االتبان  مبعاملة  ننصح 
الن  للحيوانات  وتقدميها  اإلرشادية  الوحدات 
وخيفف  التنب  يف  الربوتني  نسبة  من  يزيد  ذلك 

من استهالك األعالف املركزة .

الزراعة  وزارة  تنصح  القطن  مزراعو  األخوة  6ـ 
املناسب  باملوعد  التقيد  الزراعي  واإلصالح 

للزراعة والذي ينتهي يف 30 نيسان   .

البساتني  الربيعية يف  الفالحة  إجراء  7ـ ضرورة 
منو  على  تساعد  خفيفة  سطحية  فالحة  وهي 
اجلذور وتغلغلها يف الرتبة وحصوهلا على مزيد 

من املواد الغذائية واملاء . 

الغذائية  احملاصيل  من  الصفراء  الذرة  تعترب  8ـ 
للعروة  الزراعة  وموعد  اهلامة  والصناعية 

الرئيسية تبدأ من 15 نيسان ولغاية 15 أيار.

النخيل  أشجار  بزراعة  الراغبني  األخوة  9ـ 
مراكز  يف  املنتجة  الفسائل  بزراعة  ننصح  
وزارة الزراعة واملوثقة الصنف واملرفقة بوثيقة 
النخيل  انتقال حشرة سوسة  ملنع  وذلك  رمسية 
احلمراء إىل البساتني وأن املوعد املناسب للزراعة 

هو أشهر نيسان ـ أيار ـ حزيران. 

النحل  خاليا  بنقل  بادروا  النحل  مربو  األخوة  10ـ 
برشة  املرشوشة  البساتني  يف  املوجودة  لديكم 
لتعرضها  جتنبًا  أخرى  أماكن  إىل  العقد 

للمبيدات.  

القطن يف فرتة  ـ ضرورة إجراء عملية تفريد   11
التتجاوز /5/ أسابيع من تاريخ الزراعة  .

12 ـ استمرار التحري عن حشرة السونة يف حقول 
عند  اإلرشادية  الوحدات  إعالم  وضرورة  القمح 
يف  كبرية  خسائر  إىل  تؤدي  حيث  مشاهدتها 

احملصول  

القمح  حملصول  املناسب  التكميلي  الري  إن  13ـ 
غلة  زيادة  يف  يساعد  احلرجة  الفرتات  خالل 

احملصول وإنتاجيته.

للتقسيم  النحل  طوائف  تهيئة  ضرورة  14ـ 
الصناعي الذي جينب طوائف النحل من التطريد 

الطبيعي ومضاره.

نصائح شهر أيار

1ـ تنصح مديرية اإلرشاد الزراعي األخوة مزارعو 
القطن بعدم اإلفراط يف سقاية القطن ألنه ضار 

وخصوصًا يف األراضي اخلصبة .

2ـ األخوة مزارعو الشعري جيب حصاد الشعري فور 
نضجه وذلك حلساسيته لالنفراط وخاصة عند 

وجود الرياح  

املناسب  املوعد  إن  احلمضيات  مزارعو  األخوة  3ـ 
لزراعة الغراس هو بداية نيسان وحتى حزيران 
حيث أن زراعة الغراس خالل هذه الفرتة جينبها 
الصقيع  جراء  من  اليت ستلحق  الكبرية  األضرار 

والرياح   .  

السقاية  أثناء  البطاطا  درنات  طمر  ضرورة  4ـ 
وفراشة  الشمس  بضربة  إصابتها  من  خوفًا 

الدرنات . 

رفع  ميكن  هامة  علفية  مادة  التنب  مادة  5ـ 
لذلك  باليوريا  مبعاملتها   الغذائية  قيمتها 
مراجعة  بعد  باليوريا  االتبان  مبعاملة  ننصح 
الن  للحيوانات  وتقدميها  اإلرشادية  الوحدات 
وخيفف  التنب  يف  الربوتني  نسبة  من  يزيد  ذلك 

من استهالك األعالف املركزة .

خطأ  والشعري  القمح  حصيد  بقايا  حرق  إن  6ـ 
الزراعية  الرتبة  خصوبة  على  ويؤثر  شائع 

ويعريها من املادة العضوية .

القمح  حملصول  تكميلية  ريه  إعطاء  ضرورة  7ـ 
من  تزيد  الرية  هذه  أن  حيث  الشهر  هذا  خالل 

إنتاج حمصول القمح . 

حبشرة  الصغرية  األجاص  مثار  إصابة  إن  8ـ 
منوها  توقف  إىل  يؤدي  األجاص  هوبلوكامبا 
وتغذيتها  للثمرة  احلشرة  يرقة  مهامجة  بسبب 
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ننصح   ، الصغرية  الثمرة  وبذرة  لب  على 
أول  تساقط  بدء  عند  احلشرة  هذه  مبكافحة 

بتالت األجاص.

9ـ األخوة الراغبني بزراعة أشجار النخيل ننصح 
وزارة  مراكز  يف  املنتجة  الفسائل  بزراعة 
بوثيقة  واملرفقة  الصنف  واملوثقة  الزراعة 
النخيل  انتقال حشرة سوسة  ملنع  وذلك  رمسية 
احلمراء إىل البساتني وأن املوعد املناسب للزراعة 

هو أشهر نيسان ـ أيار ـ حزيران. 

اإلفراط  بعدم  ننصح  النحل  مربو  األخوة  10ـ 
خاليا  على  للمحافظة  النحل  خاليا  بتقسيم 
العسل  من  كمية  أكرب  مجع  على  قادرة  قوية 
مع ضرورة مراقبة منحلكم حتى اليضيع قسم 

منه أثناء التطريد الطبيعي.  

القطن يف فرتة  ـ ضرورة إجراء عملية تفريد   11
حبيث  الزراعة  تاريخ  من  أسابيع   /5/ التتجاوز 
حتمل  أن  على  جورة  كل  يف  واحد  نبات  يرتك 
كل منها أربعة أوراق حقيقية واقتالع النباتات 

الزائدة وذلك عندما تكون الرتبة رطبة  .

12 ـ إن اإلفرازات البيضاء على نهاية أفرع الزيتون 
الزيتون  بسيال  حبشرة  اإلصابة  دليل  والرباعم 
الثمار  لتساقط  وتؤدي  األزهار  تلقيح  تعيق  اليت 
ننصحك  اإلصابة  من  الزيتون  أشجار  وحلماية 

بتقليمها سنويًا .  

13- إن نقص عنصر البورون يف الرتبة يقلل من 
إنتاج وخيفض نسبة حالوته ويؤدي إىل ظاهرة 
ننصح  اإلصابة  ظهور  حال  يف   ، األجوف  القلب 
أو  األوراق  على  رشًا  البوروني  السماد  باستعمال 

إضافته للرتبة .. 

نبات  حيتاج  حيث  البطاطا  عزيق  ضرورة   -14
البطاطا إىل مخس عزقات وعندما يغطي النبات 
باليد  وتقلع  العزق  عن  منتنع  أن  جيب  األرض 

احلشائش اليت قد تظهر بعد العزيق .
نصائح شهر حزيران

إنتاجكم  بتسليم  ننصح  القمح  مزارعو  األخوة  1ـ 
أقرب مركز الستالم احلبوب يف مناطقكم  إىل 
وبعدم حرق بقايا احملاصيل ومجع وكبس بقايا 

احملصول وتقدميه للحيوانات .

والقروض  التفضيلية  املزايا  من  االستفادة  2ـ 

لإلخوة  الزراعة  وزارة  تقدمها  اليت  امليسرة 
الفالحني لرتكيب شبكات ري حديثة.

إجراء  من  البد  السكري  الشوندر  قلع  بعد  3ـ 
النبات  بقطع  وذلك  للجذور  التصريم  عملية 
أنها  حيث  األوراق  منبت  أسفل  أفقي  بشكل 
تضر  األمالح  من  عالية  كمية  على  حتتوي 
ويقطع  السكر  واستخالص  التصنيع  بعملية 
اجليد  التصريم  أن  حيث  1سم  قطر  اجلذر  ذيل 
ونظافة احملصول يقلل من نسبة اإلجرام ويزيد 

نسبة احلالوة وغلة احملصول

اآلزوتي  السماد  من  الثالثة  الدفعة  إضافة  4ـ 
الكمية  كامل  من   %  20 وهي  القطن  حملصول 
املخصصة وتضاف قبل بدء األزهار ) بعد 60 يوم 
والبالغة  الرابعة  الدفعة  وإضافة   ) الزراعة  من 
أسبوعني  بعد  املخصصة  الكمية  كامل  من   %20

من الدفعة الثالثة.. 

5ـ مادة التنب مادة علفية هامة ميكن رفع قيمتها 
الغذائية مبعاملتها باليوريا لذلك ننصح مبعاملة 
االتبان باليوريا بعد مراجعة الوحدات اإلرشادية 
نسبة  من  يزيد  ذلك  الن  للحيوانات  وتقدميها 
الربوتني يف التنب وخيفف من استهالك األعالف 

املركزة .

مثار  ذبابة  حلشرة  مصائد  وضع  ضرورة  6ـ 
هلذه  األول  اجليل  ظهور  عن  للتحري  الزيتون 
حزيران  شهر  أول  من  بدءاً  وذلك  احلشرة 
حزيران  منتصف  ومن  الساحلية  للمناطق 
ظهور  مراقبة  ضرورة  مع  الداخلية  للمناطق 
خالل  من  الزهري  اجليل  الزيتون  عتة  حشرة 
بداية  لتحديد  الكرتونية  أو  الفرمونية  املصائد 

اجليل ..

القطن  حملصول  الري  عملية  بتنظيم  ننصح  7ـ 
حيث يعطى مبعدل وسطي خالل هذا الشهر رية 
واحدة كل 15 يومًا ونذكر بضرورة االستمرار 
بعملية التحري عن اإلصابات وخاصة العناكب 
اللوز  دودة  ظهور  بدء  ومالحظة  احلمراء 

األمريكية.. 

حبشرة  الصغرية  األجاص  مثار  إصابة  إن  8ـ 
منوها  توقف  إىل  يؤدي  األجاص  هوبلوكامبا 
وتغذيتها  للثمرة  احلشرة  يرقة  مهامجة  بسبب 
ننصح   ، الصغرية  الثمرة  وبذرة  لب  على 
أول  تساقط  بدء  عند  احلشرة  هذه  مبكافحة 

بتالت األجاص.

خطورة  تشكل  الربي  الباذجنان  عشبة  إن  9ـ 
تتم  مل  إذا  القطن  حمصول  على  فادحة 
مكافحتها وتتكاثر هذه العشبة باجلذور والبذور 
وللتخلص من هذه العشبة ننصح باقتالعها قبل 
مرحلة اإلمثار ثم مجعها وحرقها خارج احلقول 

وبضرورة فالحة الرتبة بعد مجع احملصول..  

ننصحكم  العسل  قطاف  موعد  اقرتاب  مع  ـ   10
بعد  بالشمع  املختومة  العسل  إطارات  بقطاف 
التأكد من خلوها التام من احلضنة مع ضرورة 
ترك بعض إطارات العسل ضمن اخللية لتحافظ 

على قوتها..

11ـ جيب احلفاظ على الغابات واالنتباه ملنع حدوث 
احلرائق وجتنب حرق األشواك واألعشاب وعدم 
واالتصال  الغابة  والقمامة وسط  السجائر  رمي 
حريق  حدوث  حال  يف   /188/ الرقم  على 

واملساهمة يف إمخاده. 

العنب  أصناف  على  الكربيت  رش  عدم  12ـ 
التصنيعية 

 6/10 من  املبكرة  التكثيفية  الذرة  زراعة   -13
ولغاية 6/20 يف احملافظات الداخلية. 

                                م. صاحل عثمان
                           مديرية اإلرشاد الزراعي
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 Biometrics األشخاص  لتعرف  احليوية  القياس  أنظمة 
أو  فيزيولوجية  صفات  على  اعتماداً  األشخاص  ف  َتَعرُّ طرق  هي 
ف الشخص. سنعرض يف هذه املقالة حملة عامة إىل  سلوكية تعرِّ

هذه األنظمة وأنواعها وأدواتها وتطبيقاتها. 

Bio-  التعريف بأنظمة املقاييس احليوية لتعرف األشخاص
 metrics

توجد ثالث اسرتاتيجيات لعمل أنظمة التحقق من اهلويات:

حيازة ممتلكات شخصية فريدة، كهويات وبطاقات ومفاتيح وغريها... 	•
إال أنه من املمكن أن تضيع هذه املمتلكات أو تسرق أو تزوَّر.

ذاتية 	• وأرقام  املرور  وأمساء  السر  ككلمات  معينة،  معلومات  معرفة 
وغريها... إال أنه من املمكن أن ُتنسى هذه املعلومات أو تتسرب إىل الغري.

ل الحقًا. 	• مقاييس حيوية كالبصمات واألذن والعني وغريها مما سنفصِّ
au- هي أنظمة حتقق من هوية شخص ما Biometrics  إذن فأنظمة

فالن؟(  أنت  )هل  السؤال  عن  باإلجابة  تتلخص  وهي   thentication
identification وهي تتلخص باإلجابة عن  وحتديد هوية شخص ما 
األول  السؤال  واضح، ففي حالة  السؤالني  أنت؟(.والفرق بني  )من  السؤال 
جتري مقارنة مقاييسك احليوية Biometrics   الفريدة بك مبقاييس 
حيوية خمزنة عنك سلفًا أي عالقة )واحد - واحد(، أما يف حالة السؤال 
باملقاييس   Biometrics احليوية  مقاييسك  مقارنة  فتجري  الثاني 

أي  مًا  مقدَّ مبنية  بيانات  قاعدة  يف  املوجودين  األشخاص  لكل  احليوية 
عالقة )واحد - متعدد(.

عمومًا تنقسم هذه املقاييس احليوية إىل صنفني أساسيني:
كبصمات   physicalcharacteristics فيزيولوجية  حيوية  مقاييس 
األصابع  واآلذان والوجوه وأبعاد اليد وعروق اليد وقزحية العني وشبكيتها 

واحلمض النووي لإلنسان.

مقاييس حيوية سلوكية behavioral characteristics كالتواقيع 
املشي  وطرائق   Keystroke املفاتيح  لوحة  استخدام  وطرق  واألصوات 

واملخططات احلرارية لألجساد.
األشخاص  لتعرف على  املقاييس احليوية  أنظمة  آلية عمل 

Biometrics

ثالث  على  عملها  يف   Biometrics احليوية  املقاييس   أنظمة  تعتمد 
مراحل أساسية:

تسجيل املعلومات األولية Enrollment: يف املرة األوىل اليت تستخدم * 
ورقم  مثاًل  كاالسم  عنك  معلومات  ل  ُتَسجَّ احليوية  املقاييس  نظام  فيها 
بك،  اخلاصة  احليوية  املقاييس  أحد  حتسس  جيري  ثم  بك،  خاص 

ات مناسبة. سَّ كصورة وجهك أو بصمة أصبعك باستخدام حُمِ
املقاييس *  من   Feature extraction فريدة  معلومات  استخالص 

احليوية وختزينها Storage رقميًا بوصفها أْرِمَزة Codes أو خمططات 
بطاقة  على  حتفظ  أو  مركزية،  بيانات  قاعدة  لبناء   Graphs بيانية 

أنظمة املقاييس احليوية 
لتعرف األشخاص
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قاباًل  ليكون   Biometrics نظام  يف  توفرها  واجب  شروط 
لالستخدام

توضع عادة معايري لتقييم أنظمة Biometrics نذكر منها :
االنتشار: مدى وجود هذا املقياس عند األشخاص.1. 

التفرد : مدى متييز اخلاصة الفريدة بني شخصني.2. 

الدميومة : مدى ممانعة اخلاصية لتقدم العمر.3. 

قابلّية التحصيل : مدى سهولة حتصيل البيانات عن اخلاصية.4. 

األداء : دقة وسرعة وموثوقية النتائج .5. 

التقبل : مدى تقبل املستثمر للنظام.6. 

احليوي  املقياس  على  بناء  األنظمة  بعض  تقييم   )1( اجلدول  يف  نبني 
بغيَة  املقاييس احليوية  أنظمة متعددة  بناء  املستخدم.ميكن يف احلقيقة 
زيادة دقة وموثوقية النظام، كما يبني الشكل التالي الذي يستخدم الوجه 

والشكل اهلندسي لليد وبصمة األصابع:

املعايري اإلحصائية لقياس األداء
Biomet-  تضع املنظمات العاملية معايري إحصائية لقياس أداء أي نظام

ric وهي:

 معدل القبول اخلاطئ FAR( acceptrate false(: وهو معدل قبول 1. 
أشخاص على أنهم أشخاص غريهم.

)FRR(: وهو معدل عدم 2.   rejectrate  false الرفض اخلاطئ   معدل 
قبول أشخاص برغم صحة شخصيتهم اليت يّدعونها.

 معدل إخفاق تسجيل املقياس FER( rate enroll to failure(: وهو 3. 
معدل اإلخفاق يف تسجيل املعلومات األولية.

 .4 :)FTC(  rate  capture  to  failure املقياس  التقاط  إخفاق   معدل 
ات يف التقاط املقياس احليوي. وهو معدل إخفاق جزء احمُلِسَّ

حتفظ 5.  اليت  املركزية  البيانات  لقاعدة  األعظمية  التخزين  سعة 
املعلومات اخلاصة باملقاييس احليوية لألشخاص.

ذكية خاصة بكل شخص.

الفريدة *  املعلومات   Comparison مقارنة  التالية  املرات  يف  جيري 
باملعلومات  احلديثة،  احليوية  مقاييسك  من  النظام  يستخلصها  اليت 
الفريدة السابقة املخزنة لديه، أو على بطاقتك الذكية، ليتخذ بنتيجة 

هذه املقارنة القراَر املناسب.

Biomet- ف األشخاص  بنية أنظمة املقاييس احليوية لتعرُّ
rics

مكونات  ثالثة  وجود  واضح  هو  كما  تتطلب  السابقة  العمل  آلية  إّن 
أساسية هي:

مثاًل  كالكامريا  للشخص  احليوي  املقياس  يلتقط   sensor سٌّ  حُمِ
لتصوير الوجه، أو ماسح ضوئي لبصمة اليد.

 حاسوب يقوم بقراءة وختزين املعلومات وجيهز بالربجميات الالزمة.1. 

فريدة 2.  معلومات  منها  وتستخلص  احليوية  املقاييس  حتلل  برجميات 
عنها باستخدام خوارزميات خمتلفة، وهي نفسها تقوم بعمليات املقارنة 

الالحقة وتعطي القرار املناسب.

يوضح الشكل التالي مثااًل مبسطًا جداً مدجمًا يف أحد احلواسيب احملمولة 
من شركة IBM طراز يعتمد على بصمة اإلصبع مقياسًا حيويًا.
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تقبل 
قابلية األداءاالستخدام

املقياس احليوياالنتشارالتفردالدميومةالتحصيل

الوجهمرتفعمنخفضمتوسطمرتفعمنخفضمرتفع

بصمات األصابعمتوسطمرتفعمرتفعمتوسطمرتفعمتوسط

الشكل اهلندسي لليدمتوسطمتوسطمتوسطمرتفعمتوسطمتوسط

استخدام لوحة منخفضمنخفضمنخفضمتوسطمنخفضمتوسط
مفاتيح احلاسوب

األوعية الدموية لليدمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمتوسط

قزحية العنيمرتفعمرتفعمرتفعمتوسطمرتفعمنخفض

شبكية العنيمرتفعمرتفعمتوسطمنخفضمرتفعمنخفض

التوقيعمنخفضمنخفضمنخفضمرتفعمنخفضمرتفع

الصوتمتوسطمنخفضمنخفضمتوسطمنخفضمرتفع

املخطط احلراري مرتفعمرتفعمنخفضمرتفعمتوسطمرتفع
للوجه

الرائحةمرتفعمرتفعمرتفعمنخفضمنخفضمتوسط

احلمض النوويمرتفعمرتفعمرتفعمنخفضمرتفعمنخفض

طريقة املشيمتوسطمنخفضمنخفضمرتفعمنخفضمرتفع

األذنمتوسطمتوسطمرتفعمتوسطمتوسطمرتفع

اجلدول )1( تقييم بعض األنظمة بناء على املقياس احليوي املستخدم.
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استخدام األذن مقياسًا حيويًا لتعرف األشخاص

أجهزَة  األشخاص،  لتعرف  املقاييس احليوية  أنظمة  مثااًل على  نذكر 
لتعرف  االسرتاتيجيات  أحدث  إحدى  األذن مقياسًا حيويًا، وهي  استخدام 
األشخاص، إذ بدأت قبل عشر سنوات، واسرتعت االنتباه إليها لتمتعها بعدة 

صفات هي:
غنية بالتفاصيل.1. 
تغريها مع تقدم العمر طفيف.2. 
ال تتأثر بتعابري الوجه ومواد التجميل )املكياج( واللحية والشارب.3. 
التقاطها 4.  وميكن  والبصمة،  والقزحية  بالشبكية  مقارنة  كبرية 

بسهولة من ُبعد.

توجد عدة اسرتاتيجيات الستخدام األذن مقياسًا حيويًا نذكر منها:

الصور وتعتمد على نظام رؤية حاسوبية يف أحوال إنارة خمتلفة.	 
األبعاد 	  الثالثية  بالتفاصيل  األذن غين  األبعاد. صيوان  الثالثية  الصور 

باستخدام ماسح ليزري للمدى.
الصور احلرارية.	 
 	rec-  ear  Acoustic الصوتية األمواج  باستخدام  التعرف   طريقة 

ognition  ُترَسل أمواج صوتية فرتتد عن األذن نتيجة لشكلها ومادتها 
يف  الطريقة  هذه  تستخدم  أن  ميكن  وآخر.  شخص  بني  ختتلف  أمواج 

ف مالَكها. اهلواتف النقالة لتتعرَّ
تطبيقات وجتارب

أنظمة  استثمرت  اليت  والتجارب  التطبيقات  من  عدداً  هنا  سنذكر 
املقاييس احليوية لتعرف األشخاص عسى أن تكون مفيدة للقارئ الكريم: 
نظام   ATM الصرافة  أجهزة  يف  اليابانية  البنوك  تستخدم  اليابان  يف 
كفاءة  أثبتت  اليت  لليد،  الدموية  األوعية  باستخدام  األشخاص  تعرف 

عالية مبعدالت خطأ منخفضة.
األخرية  األوملبية  األلعاب  دورة  خالل  اليونان  يف  التنظيم  جلان  قامت 
عليها  خمّزن  ألعضائهم،  فة  معرِّ ذكية  ببطاقات  الفرق  بعض  بتزويد 
ق اهلوية عند أبواب  قُّ بصمة اإلصبع اخلاصة بكل شخص، مع أجهزة حَتَ

أجنحة تلك الفرق.

ف  تعرُّ تقانة  فيها  دجمت  سفر  جوازات  بنشر  األوربية  البلدان  بدأت 
التعرف  نظام  مع   RFID الراديوية  األمواج  باستخدام  األشخاص 

.Biometrics باملقاييس احليوية

Biometrics مستقبل أنظمة

حتى  التطبيقات  من  لكثري  واسعة  أرضية   Biometrics أنظمة  توفر 
معينة  ألمواج  اإلنسان  دم  خاليا  تعريض  عن  مسعنا  فكلنا  منها،  الطبية 
والتقاط ما ينتج عنها الكتشاف إصابتها مبرض ما، عندما ال تكون حبالة 
صحية سليمة، أي تكون البصمة الراديوية هلذه اخلاليا قد اختلفت. إال 
أداء  رفع  بغية  الصعوبات  بعض  تذليل  من  البدَّ  األشياء،  باقي  مثل  أنه، 
البعض  ورفض  امللتقطة  احليوية  القياسات  ضجيج  مثل  األنظمة،  هذه 
الستخدام هذه التقانة، خاصة ما يتعلق بالصور، ألنها انتهاك خلصوصية 

األشخاص.
الصمود  على  األجهزة  هذه  مقدرة  إثبات  املنتجني  على  جيب  إنه  ثم   
تصوير  قبيل  من  مثاًل  األفالم،  يف  نراها  اليت  كتلك  االحتيال،  ِلعمليات 
الوجه بالقياس ذاته، أو إنشاء جزء مماثل لليد واألصابع أو تسجيل صوت 

شخص ما واستخدامه.
على العموم تعد هذه األنظمة تطورا علميا ال يستهان به كان يف السابق 

خياال علميا صعب التحقيق.

                                                      م. جهاد العواد
                                                                     مديرية اإلرشاد الزراعي
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س1 : مواطن يسأل عن مرض إيبوال .
ج1 : مرض إيبوال فريوسي معدي من األمراض القاتلة لدى البشر نسبة 
تعترب  الربية حيث  املرض عن طريق احليوانات  ينتقل هذا   %90 فيه  املوت 
البشرية  اجملتمعات  وضمن  للمرض  األساسي  العائل  هي  اخلفافيش 
اآلن  وحتى  إفرازاتهم  أو  املصابني  مع  التالمس  طريق  عن  املرض  ينتقل 
حدوث  نتيجة  املرض  تسمية  أتت  للمرض  عالج  أو  لقاح  أي  يوجد  ال 
املرض  أعراض  وتظهر  الكونغو  يف  ايبوال  نهر  على  تقع  قرية  يف   املرض 
والتهاب  عضلي  وأمل  عام  وضعف  ومحى  شديد  مفاجئ  حرارة  بارتفاع 
حلق وتقيؤ وإسهال وطفح جلدي وضعف وتعطل يف عمل الكبد والكلية 
وتظهر على بعض احلاالت نزف داخلي وخارجي واحتقان شديد يف األذن 
والعني والفم وميكن حدوث تقيؤ فيه دم وتدوم فرتة حضانة املرض من 
حظائر  وتعقيم  تنظيف  جيب  املرض  من  للوقاية  و  يومًا   21 حتى  يومني 
وكما  املعقمات  أفضل  من  الصوديوم  هيبوكلوريد  ويعترب  احليوانات 
ذكرنا ينتقل املرض إىل البشر من خالل التماس املباشر مع دم ومفرزات 
املرض  انتقل  إفريقيا  ويف  املصابة  للحيوانات  اجلسمية  السوائل  وأعضاء 
أنواع  وبعض  الوحشي  والبقر  والقرود  اخلفافيش  مع  التماس  خالل  من 
من  والتخلص  البيطري  الصحي  احلجر  إجراءات  وتطبيق  القوارض 
القرود واخلنازير  التماس مع  النافقة  وخملفاتها ومنع  جثث احليوانات 
واخلفافيش وعدم استهالك منتجات احليوانات كاحلليب واللحوم بدون 
طهي وإعالم املراكز الصحية البيطرية املنتشرة يف البالد فور حدوث أي 

اشتباه باملرض .

س 2 : مزارع يسأل عن أضرار طفيل الدبق على األشجار املثمرة .
الزيتون  منها  املثمرة  األشجار  من  العديد  على  يتواجد  الدبق  طفيل   : ج2 
مبادة  احملاطة  مثاره  طريق  عن  ويتكاثر  والكرز  والرمان  واملوز  والتفاح 
املصابة بعد وضعها عادة بواسطة  أفرع األشجار  اليت تلتصق على  لزجة 
اإلنبات  ليتم  مناسبة  حرارة  إىل  وحتتاج  األشجار  هذه  قلف  على  الطيور 
مناسبًا  خشنًا  سطحًا  جتد  أن  اىل  النمو  يف  البادرة  وتستمر  مباشرة 
لاللتصاق عليه يتطور خطاف الدبق إىل ما يشبه القرص الذي  مياثل  إىل 
حد كبري ساق النبات ويتصل بقوة حول احمليط اخلارجي للفرع أو الساق 
املصاب وتتطور احللمة الطفيلية من أسفل اخلطاف وخترتق القلف بفعل 
الضغط امليكانيكي وبفعل األنزميات احملللة ثم تتشكل املمصات اليت تصل 
 . العائل  للنبات  الناقلة  األنسجة  من  جسراً  وتشكل  اخلشب  إىل  مباشرة 
ويفرتض أن هناك اتصال مباشر بني اخلشب يف كل من العائل والطفيل 
حبيث يسمح بتدفق املاء واألمالح املعدنية من العائل والطفيل الذي يعتمد 
.أما  املعدنية  والعناصر  املاء  على  احلصول  يف  العائل  على  كامل  بشكل 
عن ضرر طفيل الدبق على العائل فهو خيفض مستوى التمثيل الضوئي 
عند العائل نتيجة اإلصابة بالطفيل وذلك إلغالق املسام يف العائل إال أن 
املائي  باإلجهاد  والتسبب  املاء  استنزاف  يف  يتمثل  أهمية  األكثر  التأثري 
ويكون الضرر قليل األهمية حتت الظروف الرطبة إال أن األضرار تكون 
كبرية وحرجة ومميتة لألفرع والعائل حتت ظروف اجلفاف ويف حالة 
بالطرق  فيتم  والدبق  الطفيل  مكافحة  طرق  عن  أما  الشديدة  اإلصابة 
نقطة  أسفل  سم   )20 ـ   15( مسافة  على  العائل  فرع  كتقليم  الزراعية 
االتصال بالطفيل ملنع إعادة منوه بواسطة املمصات داخل األنسجة ويعترب 
الوقت املناسب إلجراء التقليم يف العوائل دائمة اخلضرة عند إزهار الطفيل 
أما يف العوائل املتساقطة األوراق فإن أفضل موعد عادًة عند سقوط األوراق 
كذلك يعترب التظليل بواسطة العائل أو اجملموع اخلضري قاتاًل للطفيل 
وميكن استعمال طرق كيمائية باستعمال مبيدات أعشاب وهناك طرق 

حيوية كاستخدام حشرات متخصصة.

      استفسارات  وإجابات
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س4 ـ مواطنة تسأل عن فوائد بعض اخلضار.
ج4 : يعترب اجلزر من أكثر اخلضار فائدة للنظر فهويزيد من قوته ويساعد 
يف احلماية من سرطان البنكرياس واللثة لوجود األلياف ومادة الكاروتني 
وعصري اجلزر جيد يف حالة الضعف العام  كما يفيد املصابني باإلمساك 
وتنشط  الربوتني  من  جداً  عالية  نسبة  على  حتوي  فهي  الفاصولياء  أما 
ضربات القلب  و مهدئة لألعصاب ومدرة للبول ومنقية للدم أما الكوسا 
فهي غنية جداً بالفوسفور واألمالح املعدنية ومقاومة لتسمم األمعاء وهي 
مطهرة بشكل جيد للمعدة واألمعاء وملينة هلما وبذور الكوسا تساعد على 
تسكني اآلالم والتهاب اجملاري البولية وآالم املثانة والقرع ) اليقطني ( مفيد 
جداً إلدرار البول وللمصابني بقصور يف القلب والكلى وبذور القرع تساعد 
وملني  مهدئ  تأثري  للملوخية  أن  كما  الربوستات  غدة  تضخم  عالج  يف 
باإلضافة  أوراقها  يف  غروية  مادة  على  الحتوائها  واألمعاء  املعدة  ألغشيه 
إىل األلياف اليت تكافح اإلمساك ومتنع تكون حصى املثانة والكلى والتهاب 
املسالك البولية أما أكل البندورة بقشرتها فيسهل عمل األمعاء ومكافحة 
الرشح  األطفال وحتميهم من  تقوية عظام  البندورة يف  وتفيد  اإلمساك 
البولية  والرمال  والنقرس  بالروماتيزم  للمصابني  والربد كذلك مفيدة 
فوائده  وأكثر  لألعصاب  ومهدئة  منومة  خبصائص  فيمتاز  اخلس  أما 
املؤكدة أنه مدر للبول ومنشط مقوي للمعدة ومعاجلة اإلمساك املزمن 
الفيتامينات  من  كبرية  نسبة  على  الحتوائه  للزكام  مضاد  .والفجل 
ومطهر عام ومقو للعظام وهو فاتح للشهية ويوجد فيه نسبة عالية من 
املفيد  املفيد للجلد والشعر ويوجد فيه نسبة عالية من احلديد  الكربيت 

لعالج فقر الدم.

   م. راغب كردي 
     مديرية اإلرشاد الزراعي

س3 : مزارع يسال عن تقنية إنتاج الغاز احليوي .
ج3 : متثل تقنية الغاز احليوي إحدى التقنيات املالئمة للتنمية الريفية 
وتعمل على  الريفية  والبيئية يف اجملتمعات  الصحية  الظروف  وحتسني 
احلد من آثار التلوث البيئي الناتج عن املواد العضوية حيث ميكن معاجلة 
الغاز  إلنتاج  خاصة  بوحدات  والبشرية  والنباتية  احليوانية  املخلفات 
الكائنات  معظم  على  القضاء  إىل  يؤدي  مما  اهلواء  عن  مبعزل  احليوي 
وقود  إنتاج  ويتم  املخلفات  يف  املوجودة  الضارة  األعشاب  وبذور  املمرضة 
امليتان الذي ميكن استخدامه  غازي نظيف حاوي بشكل رئيسي على غاز 
الكتلة  أو اإلضاءة كما تشكل  املطابخ  اليومية يف  كوقود لالستخدامات 
للمخلفات مساداً عضويًا  الالهوائي  اهلضم  الناجتة عن عملية  العضوية 

متخمراً نظيفًا . 
التغذية  غرفة  وهي  أقسام  ثالثة  من  احليوي  الغاز  إنتاج  وحدة  تتألف 
إنتاج  وحدة  حجم  ويرتاوح  اخلروج  وغرفة  للهاضم  الرئيسي  واجلسم 
 4  -2  ( 14(م 3  وتتطلب روث ماشية من   -  12  ( املنزلية من  الغاز احليوي 
( رؤوس ماشية تنتج حوالي )60- 100( كغ روث يوميًا . وتنتج وحدة إنتاج 
الغاز احليوي املنزلي من) 3-4( م3 من الغاز يوميًا , وتنتج الوحدة املنزلية 
منتظمة  زراعية  دورة  خالل  أرض  دومن   10 لتسميد  يكفي  عضوي  مساد 

كبديل لألمسدة املعدنية.



عن شجر احلياة
»رّب ورد يف وجنات، صاحبه يسمع ويبصر يسقيه، صباح مساء، 
طّل الدمع، وهو ال يشعر به، ووردة أخرى يف شجرة ينتثر ورقها 

ذبواًل وعطشًا، واملاء يف أصلها جاٍر«. 

                                                                                أبو العالء املعري 

حدث مرة أنين زرت تونس عام 2005 البلد العربي املتاخم حلدود 
الروح واحلياة، تلبية لدعوة من وزارة الثقافة التونسية وذلك 
يف  األوىل  الساعات  ومنذ  املسرحي،  قرطاج  مهرجان  لتغطية 
احلوار  شكل  تأخذ  باملكان  عالقيت  بدأت  للزيارة  التالي  اليوم 

الدافئ. 

لفت انتباهي يف شارع احلبيب بورقيبة وهو الشارع الرئيسي يف 
العاصمة تونس، هذا االهتمام الدائم والكبري بالشجر الذي زرع 
أذكر  رائعًا،  مجاليًا  هندسيًا  شكاًل  وأخذ  الطريق،  منّصف  يف 
أنين مل أسأل عن اسم هذا الشجر، كنا نعود من خشبات مسارح 
تونس فنالحظ هذا االهتمام الكبري من قبل بلدية تونس، وهي 

تغسل الشوارع وتعتين بالشجر تسقيه وتقلم أغصانه الزائدة. 

يف املساء كان املشهد يأخذ شكاًل آخر برفقة هذا الشجر الذي 
أسراب  تبدأ  الغروب  قبل  العصافري،  لسكن  مدينة  إىل  حتول 
الشجر  هذا  على  حتط  اآلالف  مبئات  وأعدادها  العصافري 
بلدية  وكأن  املطلق،  باألمان  شاعرة  حتّط  النقي،  النظيف 

تونس كلها يف خدمة هذه العصافري. 

هذا املشهد.. أسراب العصافري وهي تهبط من السماء حنو الشجر 
الذاكرة  يف  بقي  كاحلياة،  والعريض  العريق  الشارع  ذلك  يف 

معلقًا كالوشم اجلميل الباقي من حبيبة ال متوت. 

وها أنا اآلن أعود من تلك الذكرى حنو شجر الشوارع يف بالدي 
ظله  يف  نتفيأ  مجيعًا  علينا  يبخل  ال  الذي  الشجر  هذا  سورية، 
وتلك  االهتمام،  حيث  من  عليه  نبخل  مجيعًا  ولكننا  وجد،  إن 
املؤسسات املعنية باالهتمام به، تراها تنساه وتعامله كما تعامل 

زوجة األب أوالد ضرتها. 

ومؤسسات،  أفراداً  مجيعًا  علينا  يشهد  حياتنا  يف  الشوارع  شجر 
الفصول،  أوراقه يف خمتلف  ولعله حياسبنا من خالل اصفرار 
أنتم  أعطيها،  اليت  الظالل   تستحقون  ال  أنتم  لنا  يقول  كأنه 
يعرف؟  ال  الشجر  أن  قال  من  نعم  أهملكم،  أنا  وها  تهملونين 
من قال أن الورد ال يدرك؟ من قال أن الزهر ال حيّس؟ بلى إن 
الطبيعية،  لغته  الراقية،  لغته  خالل  من  ولكن  يعرف  الشجر 

حيث حروفه هي األوراق، ومجله هي األغصان. 

الشجر الذي نعيش معه، وميّد جذوره يف الرتاب يقول دائمًا ما 
اجلفاف  هذا  من  الشجر  حذرنا  وكم  قوله،  حنن  نستطيع  ال 

العام، وكم حذرنا الورد من كل السلبيات اليت حتيط بنا. 

هذه األيام.. وحيث املاء هو الطلب األصعب، نرى الشجر يصحو 
ويطلب  يصرخ  الشجر  ترى  العطش،  على  وينام  العطش  على 
وبينهما  املاء،  تغيثه، يطلب من كل شيء حوله  أن  السماء  من 
»الشجر واملاء« تكون معادلة احلياة أو ال تكون، أتذكرون دروس 
التاريخ حيث كانت العرب تهاجر من مكان إىل مكان حبثًا عن 
الكأل واملاء، أتذكرون ذاكرة التاريخ كم هي نقية وصادقة؟ 

اآلن شجر الشوارع يصرخ والغابات تصرخ بنا من أجل ترميم ما 
الشجر مبلء أغصانه وجذوره طالبًا  أرواحنا، يصرخ  تبقى من 

إغاثته باملاء واالهتمام. 

لغة الشجر تعلمنا أن البيئة الطبيعية جزء من التوازن النفسي 
لألفراد الذين يعيشون يف هذا املكان أو غريه، ولذلك ترى نفوسنا 

ترتاح حني نذهب حنو الطبيعة اخلضراء. 

العامة أن تعيد طرح األسئلة من جديد:  وبعد ال بّد للذاكرة 
متى نهتم بالشجر يف شوارعنا وغاباتنا ونعامله مبا يستحق؟ أمل 
ونعمر ذاكرة  لنلغي من حياتنا ذاكرة االمسنت  األوان  حين 

اجلمال؟.

مصطفى علوش 
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