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االفتتاحية
الزراعة والطاقة املتجددة

يعترب البحث والتطور العلمي من أهم الدعائم األساسية لحياة الشعوب وبناء مجتمعات 

هامة  أساسية  نواة  تعترب  املتجددة  الطبيعية  الطاقات  من  االستفادة  أن  كام  متطورة 

ورديفاً للنمو االقتصادي يف املجتمعات.

املستمرة  الطبيعية  املوارد  من  املستمدة  الطاقة  بأنها  املتجددة  الطاقة  تعرف  حيث 

تقنيات  بواسطة  استخدامها  أخرى يسهل  إىل  ، وتحويلها من طاقة طبيعية  واملتجددة 

حديثة والينتج عن استخدامها أي تلوث بيئي.

وقد عملت الجمهورية العربية السورية عىل تطوير البحث العلمي يف مجال الطاقات 

واإلصالح  الزراعة  لوزارة  وكان  والتكاليف  األعباء  تخفيف  يف  منها  لالستفادة  املتجددة 

منها   ً سواء  املتجددة  الطاقات  استخدام  مفهوم  نرش  يف  وسباقاً  رائداً  دوراً  الزراعي 

الشمسية أو الريحية أو الحيوية واستثامرها يف املجال الزراعي ، كام تم وضع خطة أولية 

لها  الطاقة ووضع سياسات  أداء  تقييم  بهدف  الوزارة  يف  الطاقة  إدارة  لتنفيذ مرشوع 

ويجري العمل حالياً عىل وضع خطة اسرتاتيجية للطاقات املتجددة يف القطاع الزراعي.

حيث قامت الوزارة برتكيب عدد من املضخات الشمسية الستخدامها يف الري وحالياً يتم 

تلك  باستخدام  البادية   تنمية  لهيئة  التابعني  الفوارس  وأبو  األحمر  وادي  آبار  استثامر 

املضخات  ووزعت عدداً من الطباخات الشمسية يف املنطقة الشاملية الرشقية وأعدت 

دراسة لرتكيب منظومة كهروضوئية  عىل مبنى الوزارة وشجعت عىل استخدام السخانات 

الزراعية  املخلفات  تحويل  الحيوية يف  الكتلة  استخدام هواضم  نحو  الشمسية وسعت 

الطاقة  توليد  يف  يساهم  حيوي  غاز  وإنتاج  الجودة  عالية  عضوية  ألسمدة  والحيوانية 

حيث تم تركيب نحو /140/ وحدة غاز حيوي يف املحافظات وكذلك تركيب ثالث عنفات 

ريحية لتوليد الكهرباء يف حمص والقنيطرة وإجراء دراسة حول إنتاج الوقود الحيوي.

الوزارة  يف  الطاقة  مديرية  إحداث  من  البد  كان  والدراسات  املشاريع  هذه  عىل  بناء 

تتبع لها دوائر للطاقة يف املحافظات من أجل استخدام ونرش مفهوم الطاقات املتجددة 

ورفع كفاءة استخدامها وترشيد استهالكها واالهتامم مبوارد الطاقة الطبيعية واستثامرها 

بالشكل األمثل يف عملية اإلنتاج الزراعي.

 القادري
ت

املهندس: أمحد فا�

صالح الزراعي وز�ي الزراعة واالإ
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اليت  املكانية  االستضافة  خدمة  إطالق  يف  سباقة  كانت  الوزارة  أن  الزراعة  وزير  القادري  أمحد  املهندس  أكد 
الشبكة بهدف تسويق  العامة خلدمات  اهليئة  بها لدى  الشبكي عن طريق وضع خمدم خاص  الربط  تعتمد على 

من  الزراعي  بالقطاع  املتعلقة  املعلومات  خمتلف 
الوزارة  وخدمات  وقرارات  وإعالنات  زراعي  إرشاد 
اليت  العمل  ورشة  خالل  وذلك   ، العام  للجمهور 
أقامتها الوزارة إلطالق خدمة االستضافة املكانية.  
وأوضح القادري أن هذا الربط ميثل الواجهة الرمسية 
واإلعالمية  واملعلوماتية  املكانية  الزراعة  لوزارة 
بالنسبة للجهات احمللية واإلقليمية والدولية كما 
التطبيقات  كافة  لتشغيل  األساسية  البيئة  ميثل 
واحلكومة   واملواطن  الوزارة  ختدم  اليت  والربامج 
وبني املهندس كمال القائد مدير تقانة املعلومات 
كونها  رائدة  جتربة  تعد  اخلدمة  هذه  أن 
إجيابًا  وتنعكس  اإلجراءات  من  الكثري  تبسط 
الفتًا   ، لنا  األول  اهلدف  هم  الذين  الفالحني  على 
احملافظات  يف  مديرية  أي  ربط  ميكن  انه  إىل 

الزراعية    املعلومات  على  االطالع  القطر  وخارج  داخل  جهة  أي  تستطيع  مركزية  واحدة  صفحة  خالل  من 
صفحات  كافة  واستضافة  خارجية  خمدمات  على  استضافتها  إىل  احلاجة  دون  الزراعة  وزارة  ضمن  املوجودة 

الويب اليت أجنزت واليت يتم اجنازها.

ورشة عمل للتعريف بخدمة االستضافة المكانية

البيئية  فوائدها  من  املثلى  واالستفادة  القطر  يف  للحراج  الوطنية  الرؤية  احلراج  مديرية  الزراعة   وزارة  اعتمدت 
خالل  ومن  احلراج  مديرية  تعمل  حيث   ، واجملتمع  الفرد  لصاحل  والرتفيهية  والثقافية  واالجتماعية  واالقتصادية 
خططها على إنتاج الغراس احلراجية لتغطية حاجة خطط التحريج االصطناعي حيث بلغت الغراس اجلاهزة للتوزيع 

يف بداية املوسم احلالي 3.6 مليون غرسة حراجية ، ومت 
حتريج حوالي 15500 دومن خالل الربع األول من هذا العام 
منها مواقع جديدة وأخرى تعرضت للحرائق والتعديات. 
من  احلراجية  الثروة  حلماية  خطط  إعداد  مت  وأنه 
بكل  الفرعية  اللجنة  يف  وإقرارها  واحلرائق  التعديات 
بإمخاد  املتخصصة  املراكز  جتهيز  يتم  حيث  حمافظة 
وتدريب  والصهاريج  باآلليات  احلراجية  احلرائق 
مومسية  إطفاء  فرق  لتشكيل  إضافة  الفنية  العناصر 
موقع  إىل  الوصول  سرعة  أجل  من  حراجية  مواقع  يف 
الوصول إىل مكان احلريق  احلريق وذلك ألهمية عامل 
يف سرعة اإلمخاد واإلقالل من األضرار واخلسائر هلذه 
رقم  وضع  هو  املتخذة  اإلجراءات  ومن   ، الوطنية  الثروة 
االتصال  فيه  يتم  حمافظة  كل  يف   /188/ هو  جماني 

مباشرة مع دائرة احلراج شعبة احلرائق. 

 الرؤية الوطنية للحراج
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أقامت وزارة الزراعة اهليئة العامة للبحوث العلمية الزراعية  ندوة علمية بعنوان  حتديات األمن الغذائي يف سورية 
ضمن الظروف الراهنة يف إطار فعاليات مشروع تعزيز األمن الغذائي يف البالد العربية الذي تنفذه اهليئة بالتعاون 

مع املركز الدولي للبحوث الزراعية يف املناطق اجلافة - إيكاردا .
الزراعة  وزير  القادري  أمحد  املهندس  أكد  حيث 
عدة  تنفيذ  على  عمل  الذي  املشروع  هذا  أهمية  على 
تضمنت  الفالحني  مع  إرشادية  وحقول  نشاطات 
القمح مع تطبيق  اإلنتاج من  زراعة األصناف عالية 
حزمة من التقنيات احلديثة كطرق الري احلديثة 
ونشر الزراعة احلافظة باإلضافة إىل تنفيذ مدارس 
من  والعديد  املالئمة  الفنية  للممارسات  حقلية 
التدريبية كلها أعطت نتائج جيدة وساهم  الدورات 
اهليئة  يف  الباحثني  بني  البناء  التعاون  جناحها  يف 
مع  واملميز  املثمر  والتعاون  الزراعيني  واملرشدين 

إيكاردا. 
للبحوث  العامة  اهليئة  عام  مدير  حتدث  جهته  ومن 
يف  اهليئة  تلعبه  الذي  الدور  عن  الزراعية  العلمية 

إجياد احللول للمشاكل اليت تعرتض العملية اإلنتاجية وخاصة التقلبات املناخية اليت ينتج عنها نقص يف املياه 
بسبب التبخر وارتفاع درجات احلرارة وهنا يكمن دورنا يف إعادة رسم خارطة احملاصيل الزراعية وإنتاجها مبواصلة 
األحباث العلمية وإجراء التجارب البحثية اليت تعطي نتائج إجيابية حتقق زيادة يف اإلنتاج وتعود بالفائدة بالنهاية 

على الفالح.

تحديات األمن الغذائي في سورية 

)اهليئة  الزراعة  وزارة  أقامت 
العامة للبحوث العلمية الزراعية( 
بدائل   ” بعنوان  علمية  ندوة 
الظروف  يف  الكيميائية  األمسدة 
إىل  الندوة  وخلصت   ” احلالية 
منها  املقرتحات  من  جمموعة 
متابعة التجارب يف جمال األمسدة 
التسميد  ثقافة  ونشر  احليوية 
وكذلك  الفالحني  بني  احليوي 

احليوي  الغاز  تقانة  ثقافة  نشر 
والزراعة املائية وذلك بالتعاون مع 
وإقامة  الزراعي  اإلرشاد  مديرية 
معمل تسميد حيوي يقوم بتصنيع 
لألخوة  وبيعها  احليوية  األمسدة 
وإقامة  رمزية  بأسعار  الفالحني 
املبتكرين  الزراعيني  معرض 
املتكاملة  اإلدارة  مفهوم  وإطالق 
ترشيد  بغية  الرتبة  خلصوبة 

واملبيدات  واملياه  األمسدة  استخدام 
احليوية  باألمسدة  واالستعانة 
واحلفاظ  البيئة  تلوث  من  للحد 
لتحقيق  العامة  الصحة  على 
وعقد  املستدامة  الزراعية  التنمية 
شركة  مع  حبثية  عمل  ورشة 
املخصب  باستخدام  تتعلق  األنام 

احليوي.

بدائل األسمدة الكيميائية 



The Agriculture Magazine - Issue 49 - 2015

7

ن  
عو

رب
األ

ع و
اس

الت
دد 

لع
ا

20
15

عام  خالل  اإلرشاد  مديرية  قامت 
األنشطة  من  عدد  بتنفيذ   2014
والدوائر  املركزي  املستوى  على 
املديرية  تقوم  حيث  باحملافظات 
تقانة  مديرية  مع  وبالتعاون  حاليًا 
املعلومات واملعهد العالي للتكنولوجيا 
ودورات  املديرية  أعمال  بأمتتة 
تدريبية يف الـ    GPS   بالتعاون مع 

هيئة الطاقة الذرية.
تدريبية   دورات   /10/ إىل  إضافة 

املديرية  يف  التدريب  خطة  ضمن 
وتنفيذ / 882 / ندوة إرشادية و/ 783  
/ بيان عملي و/ 173 / مدرسة حقلية 
 /14/ وتطوير  إرشاديًا  حقاًل  و/110/ 
الزراعية  لألنشطة  إرشاديًا  برناجمًا 
مطبوعات  ثالث  وطباعة  إعداد  ومت 
األبقار  وتغذية  رعاية  هي  إرشادية 
املعتمدة  القمح  وأصناف  احللوب 
ومت  االيبوال  مرض  عن  ومطوية 
الزراعة  جملة  من  عددين  إصدار 

والثامن  واألربعون  السابع  العدد 
أفالم  أربعة  وإنتاج  واألربعون 
إرشادية حول خسائر الزراعة واهلدر 
والطاقة  الغذائي  األمن  تعزيز  و 
الطبيعية  والبدائل  الشمسية 
عن  وفيلمًا  الكيمائية  للمكافحة 
من  عدد  وإجراء  الزراعي   املتحف 
والتلفزيونية  اإلذاعية  املقابالت 
اليت  واخلدمات  املديرية  أعمال  عن 

تقدمها.

للمنتجات  التسويقية  باجلوانب  االهتمام  ضرورة  على  الزراعة  وزير  معاون  اللحام  الكريم  عبد  املهندس  أكد 
التسويقية  املعامالت  بعد احلصاد وحتى  القطاف ومعامالت مع  من  بدءاً  ودراستها يف خمتلف مراحلها  الزراعية 
من فرز وتعبئة وترويج وتغليف وصواًل إىل أسواق اجلملة ونصف اجلملة واألسواق التصديرية اليت تعترب هدف 

اإلنتاج وغايته وذلك خالل ورشة عمل أقامتها مجعية 
املصدرين السوريني للمنتجات الزراعية )سابيا(برعاية 
وزارة الزراعة حتت عنوان)سبل النهوض بالصادرات 
اإلنتاجية  املعطيات  ضوء  يف  السورية  الزراعية 
الراهنة(.  واملالية  النقدية  والسياسات   واالقتصادية 
الفعاليات  الورشة من خالل تالقي  تنبع أهمية هذه 
الزراعية وخاصة املختصة بالتصدير وذلك لتوحيد 
قد  اليت  األخطاء  من  للتخفيف  املبذولة  اجلهود 
لدعم  رؤيا  ووضع  التصدير  عملية  خالل  حتدث 
للمنتجات  الرتويج  خالل  من  التصديرية  السلع 
ما  كل  على  الضوء  وتسليط  جديدة  أسواق  وفتح 
ينتج والبحث يف اإلجراءات واألدوات اليت تعطي املنتج 

الذي حيقق كافة املواصفات التصديرية وقد شارك بالورشة العديد من الفعاليات الزراعية والتجارية واخلرباء 
يف جمال التسويق الزراعي وقدمت يف الورشة عدد من املداخالت واملقرتحات وخرجت جبملة من التوصيات.

ورشة عمل للنهوض بالصادرات الزراعية السورية

أعدت الطالبة آالء صرب احللو من جامعة دمشق - كلية الزراعة دراسة حتليلية ملضمون جملة الزراعة الصادرة عن 
وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي وذلك لنيل درجة املاجستري. 

نفذت الدراسة من خالل حتليل مضمون كافة األعداد من جملة الزراعة  الصادرة منذ عام  1990 وهدفت لتحليل 
املقاالت املنشورة ، ودراسة مراحل التطور، واملستوى العلمي للكتاب ، ومعرفة آراء القراء مبدى أهمية اجمللة  ودورها 

اإلرشادي  كمصدر للمعلومات.
وتأتي أهمية هذه الدراسة من كون اجمللة هي الوحيدة يف سوريا يف هذا اجملال واستعرضت الدراسة الصعوبات اليت 

تواجهها اجمللة وقدمت عددا من التوصيات اليت تسهم بتطويرها واستمرار إصدارها ورقيا واليكرتونيًا .

رسالة ماجستير حول مجلة الزراعة الصادرة عن وزارة الزراعة

منجزات مديرية اإلرشاد عام 2014
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لقاء العدد
العمل على إعادة اإلقالع بمشروعي الفطر الزراعي والبطاطا

البذار  إلكثار  العامة  املؤسسة  تعمل 
البذار  وتصدير  واسترياد  إكثار  على  
والبقوليات،  الزراعي احملسن كاحلبوب، 
الصفراء،  والذرة  والقطن،  والبطاطا، 
وشتوهلا،  واخلضر  السكري،  والشوندر 
وغراس األشجار املثمرة وما يراه جملس 

اإلدارة ضروريًا لالكثار.
مستلزمات  واسترياد  شراء  كذلك 
وأصول  ونباتات،  بذار،  من  اإلكثار 
نباتية، وآالت، وأدوات، وجتهيزات، ومواد 

وعقارات وغريها.
والشتول،  البذار،  وتوزيع  لبيع  إضافة 
مباشرة  وغريها  واألبصال،  والدرنات، 
عن طريقها أو عن طريق فروع املصرف 

الزراعي التعاوني يف كافة احملافظات.
يف  إرشادية  حقواًل  إقامة  على  العمل  و 
املؤسسة  أهداف  لتحقيق  الغري  أراضي 
وإقامة دورات تدريبية للعاملني فيها يف 
إلنتاج  تأهيلهم  بغية  اجملاالت  خمتلف 

البذار وتسويقه.
مع  لقاء  لنا  كان  املعلومات  من   وملزيد 
مدير عام مؤسسة إكثار البذار الدكتور 

بسام السليمان  ...

كمؤسسة  به  تقومون  الذي  ما  س- 
ملواكبة متطلبات املرحلة بشكل عام؟

يف ضوء زيادة املساحة املزروعة وزيادة - 
البذار احملسن، أخذت أعمال  الطلب على 
وحتى  عملها  بدء  منذ  بالتطور  املؤسسة 
واستغالل  تطوير  خالل  من  وذلك  اآلن 
كامل اإلمكانيات الزراعية املتاحة كمًا 
الذاتي  االكتفاء  حتقيق  بغية  ونوعًا، 
اهلامة  االسرتاتيجية  احملاصيل  بذار  من 

الغذائي، وقد أخذت  والوصول إىل األمن 
أعمال املؤسسة بالتطور بعدة اجتاهات:

ملختلف 	• اإلنتاج  لزيادة  الدائم  السعي 
األصناف اليت يتم إكثارها بغية حتقيق 

االكتفاء الذاتي وتصدير الفائض
واألصناف 	• األنواع  اختيار  يف  التوسع 

املتجددة  اإلكثار  خطة  يف  واعتمادها 
دائمًا وذلك بالتعاون مع مراكز البحوث 
)اهليئة  والعاملية  والعربية  الوطنية 
 - الزراعية  العلمية  للبحوث  العامة 

أكساد- إيكاردا - جايكا - الفاو ...(.
الزراعية 	• التقنيات  أحدث  استخدام 

إلنتاج البذار ومراقبة مواصفاته.
زيادة كفاءات ومهارات العاملني لديها 	•

تدريبية  لدورات  إخضاعهم  خالل  من 
جماالت  كافة  يف  وخارجية  داخلية 

إنتاج البذار.
س- مااجلديد بشأن مشروع إنتاج الفطر 

الزراعي؟
الزراعي -  الفطر  بإنتاج بذور  العمل  بدأ 

مير  اليت  الظروف  وبسبب   2010 عام  يف 
التحتية  البيئة  القطر دمرت كامل  بها 
إلعادة  املؤسسة  تسعى  واآلن  للمشروع 
لتلبية  جديد  من  املشروع  وتأسيس  بناء 
حاجة األخوة املزارعني واملهتمني بزراعة 
مع  تتناسب  تشجيعية  وبأسعار  الفطر 
دخل  حيقق  مبا  احمللي  االنتاج  ظروف 
إضايف يساهم بتنمية اجملتمعات الريفية 

يف القطر.
س- ما هي أنواع الفطر اليت تعملون على 

إنتاجها؟
بذار -  من  نوعني  بإنتاج  املؤسسة  تقوم 

الفطر: 
املشروم -  أو  األبيض  الفطر  األول  النوع 

لدينا،  واملرغوب  األساسي  النوع  ويعترب 
لذلك تقوم املؤسسة بإيالء اهتمام كبري 

بإنتاج هذا النوع من الفطر.
وهو -  احملاري  الفطر  هو  الثاني:  النوع 

األسهل  وهو  األول  النوع  من  تكلفة  أقل 
إنتاجا حيث ميكن زراعته داخل كل بيت 
الفرش  من  القليل  على  مبسطة  بصورة 

املبسرت باحلرارة .

س- ماذا عن تأمني املادة األولية ؟
يلزم  ما  بكل  قمنا  اخلصوص  بهذا   -
البيئات  خيص  مبا  األولية  املادة  لتأمني 
واآلن  اإلنتاج  عملية  وبدأنا  والبذار 
يستطيع  ملن  بها  البأس  كمية  لدينا 
القطر  املزارعني واملهتمني يف  من األخوة 
من التواصل معنا يف احملافظات من اجل 

معرفة كيفية احلصول على البذار.
اجلديدة  االنطالقة  مراحل  هي  س-ما 

ملشروع إنتاج بذار البطاطا ؟
- مير هذا املشروع بعدة مراحل تبدأ من 
مرحلة املخرب : واليت تبدأ بزراعة الربعم 
بها  بدأنا  وقد  مغذية  بيئات  على  القمي 
بالتنسيق  منها  االنتهاء  على  وشارفنا 
جبامعة  الزراعة  كلية  مع  والتعاون 
بتأمني خمرب  قامت  حلب مشكورة حيث 
املرحلة  إجناز  يف  ملساعدتنا  منو  وغرفة 
كما  وهي  اإلكثار  عملية  من  األوىل 
أسلفنا املرحلة املخربية واملتضمنة إنتاج 

الشتول من املرستيم القمي.
س- وما اخلطوة التالية؟ 

املرحلة  بتجهيز  نقوم  الوقت  بنفس   -
األوىل  املرحلة  مع  بالتوازي  الثانية 
وتأهيله  الزجاجي  البيت  جتهيز  وهي 
الستقبال الشتول املنتجة يف املخرب وفيما 
بعد سننتقل إىل املرحلة ما قبل األخرية 
ما  وتعد  الشبكية  البيوت  مرحلة  وهي 
على  العمل  ويتم  املفتوحة  احلقول  قبل 
إجياد منطقة معزولة بعيدة عن النشاط 
الشبكية  البيوت  احلشري من أجل وضع 
وبعد احلصول على إنتاج البيوت الشبكية 
من  املزارعني  األخوة  مع  التعاقد  سيتم 
مبرحلة  واالنطالق  املنتج  إكثار  أجل 
خالهلا  من  نستطيع  فاعلة  جديدة 
حمليا  البطاطا  بذار  إنتاج  إىل  العودة 
من  التخفيف  املستقبل  يف  نستطيع  لكي 
البطاطا  بذار  استرياد  عمليات  فوضى 
اجلاد  العمل  أساس  على  منها  واحلد 

والشفافية. 

لقاء : عال أبو عجيب
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مرشوع التنمية املتكاملة للثروة احليوانية
خطوة رائدة لربنامج طويل األجل

املتكاملة  التنمية  مشروع  يعترب    
أساسية  خطوة  احليوانية  للثروة 
طويل  رئيسي  لربنامج  وبداية 
قطاع  تطوير  إىل  يهدف  األجل 
خالل  من  احليوانية  الثروة 
القرى  تستهدف  اليت  تدخالته 
الثروة  تشكل  واليت  فقراً  األكثر 
الرئيسي  املصدر  فيها  احليوانية 

للرزق. 
فعاليات  الزراعة  وزارة  وأطلقت 
رائدة  كخطوة   2012 عام  املشروع 
الثروة  إنتاج  خدمات  لدعم 
إنتاجية  وحتسني  احليوانية 
املراعي وتطوير املواد العلفية ودعم 
الثروة احليوانية  مشاريع منتجات 
ودعم التصنيع والتسويق والتمويل 
الصغري، وصواًل لزيادة دخل السكان 

الريفيني .
أمين  حممد  املهندس  والتقينا 
الثروة  تطوير  مشروع  مدير  دبا 
احليوانية إللقاء الضوء على بعض 

جوانب املشروع...

س- ما أهداف املشروع ؟
احللول   إلجياد  املشروع  لقد صمم 
تطوير  معوقات  ملعاجلة  العملية 
وخلق  احليوانية  الثروة  قطاع 
الوحدة  إنتاجية  لزيادة  فرص 
دخل  زيادة  واستدامة  احليوانية 
احليوانية  الثروة  مربي  صغار 
اإلمكانيات  ذات  املناطق  يف  الفقراء 

خدمات  دعم  خالل  من  الضعيفة، 
وحتسني  احليوانية،  الثروة 
املصادر  وتطوير  املراعي  انتاجية 
سلسلة  مشاريع  ودعم  العلفية، 
والرتكيز  احليواني  اإلنتاج  قيمة 
التقليدية  األساليب  تطوير  على 
احليوانية  املنتجات  تصنيع  يف 
والفين  املادي  والدعم  وتسويقها 
صناديق  خالل  من  املربني،  لصغار 
منح  وقد  الصغري  الريفي  التمويل 
للمرأة  خاصة  أهمية  املشروع 
يف  الكبري  لدورها  نظرا  الريفية 
الثروة احليوانية من  جمال تربية 
خالل تأهيلها وتدريبها يف خمتلف 
تطوير  من  متكنها  اليت  اجملاالت 

قدراتها االنتاجية . 
احلقلية  النشاطات  خطة  وهدفت 
للمشروع لعام 2014 إىل زيادة أعداد 
الريفية  االسر  من  املستفيدين 
الفقرية اليت تعمل يف جمال تربية 
املشروع  عمل  مناطق  يف  احليوان 

من خالل حزمة تدخالت. 

املشروع  اجنازات  أهم  ما  س- 
لعام 2014؟

 2014 عام  خالل  املشروع  حقق 
األنشطة  من  هامة  من  جمموعة 

واإلجنازات، أبرزها:
ملسح  النهائي  التقرير  إجناز   *
التحديد  إىل  يهدف  الذي  األساس 
الكمي والنوعي لوضع األسر القائم 

املستخدمة  واجملموعات  واألفراد 
وحتديد  املشروع   عمل  منطقة  يف 
أجل  من  تواجهها  اليت  املعوقات 
نظام  يف  املسح  نتائج  استخدام 

املتابعة والتقييم للمشروع.
لرتقيم  الوطين  النظام  اعتماد 
واملؤشرات  الزراعية  احليوانات 
قاعدة  يف  توفرها  املطلوب  الفنية 
بيانات سجل القطيع وفق النموذج 
الدولي بعد القيام جبولة اطالعية 
واإلطالع  االسبانية  اململكة  إىل 
على جتربتها يف الرتقيم والتسجيل 

للقطعان) سجل القطيع(.
اخلاصة  السجالت  اعتماد   *
الزراعية  احليوانات  بتسجيل 

للرصد واملتابعة .
تشكيل  وشروط  أسس  إعداد   *

شبكات مربي األبقار.
احليوانات  من  رأس   /17/ توزيع   *
مراكز  لدى  وراثيا  احملسنة 
 /5/  ( الزراعية  العلمية  البحوث 
على   ) شامي  /12/ماعز  و   أغنام 
مربي  صغار  من  مستفيد   /14/

الثروة احليوانية .
العربي  املركز  مع  توقيع    *
لدراسات األراضي واملناطق اجلافة 
تدريب  برنامج  لتنفيذ  اكساد/   /
من  اللقاحات  إلنتاج  خارجي 
الفنيني العاملني باملخابر عدد /10/ 
الكفاءات  وحتسني  القدرات  لبناء 
القالعية  احلمى  لقاح  )إلنتاج 
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التخمري  بطريقة  الربوسيال   -
العزل   - واملاعز  األغنام  جدري   -

والتنميط للمسببات املرضية(.
* تشكيل فريق عمل مشرتك يضم 
العاملني يف جمال الثروة احليوانية 
ونظم املعلومات اجلغرايف يف الوزارة 
املعلومات  نظام  ادخال  بهدف 
يف  منه  واالستفادة  اجلغرايف 
العديد  املشروع ومت اجناز  نشاطات 
تبني  اجلغرافية  اخلرائط  من 
أعداد وتوزع قرى املشروع واملراكز 
األعالف  بيع  ومراكز  البيطرية 
وتوزع الوحدات االرشادية وخرائط 
تبني أعداد وتوزع احليوانات يف قرى 

املشروع.

س- ما الذي اجنزمتوه يف جمال 
تنمية املرأة الريفية؟

تدريبية  دورة    /170/ تنفيذ  مت 
السابق  العام  عن  ملحوظة  بزيادة 
دورة    /15/ تنفيذ  فيه  مت  الذي 
فقط وبلغ عدد املستفيدات/ 3797/ 
 /3525 السابق/  العام  عن  بزيادة 
على  النشاطات  ووزعت  مستفيدة 

النحو التالي:
تنمية  « جلنة    /242/ تدريب    

قرى  مستوى  على  حملي  جمتمع 
بلغت  عضوا   /1760/ ضمت  املشروع 
تشكيل  و  منها   %34 النساء  نسبة 
القرى  يف  حملية  جلنة   /102/

املستهدفة بنشاطات املشروع.
املشكلة  « اللجان  إمجالي  وبلغ   

  /372/ املشروع  عمر  خالل 
وعدد                   حملي  جمتمع  جلنة 
2651/ منهم /884/ نساء  أعضائها/ 
مت   2013 عام  يف   33%بينما  بنسبة 
جمتمع  تنمية  جلنة  تدريب/21/ 

حملي فقط.
أمية  « حمو  دورة   /35/ نفذت   

مشلت /759/ امرأة ريفية بالتعاون 

تعليم  )مديرية  الثقافة  وزارة  مع 
الكبار( بهدف متكني املرأة الريفية 
احلقلية  النشاطات  استيعاب  من 
للمشروع بينما يف العام السابق /4/ 

دورات فقط.
على  « ريفية  امرأة   /1047/ دربت   

مواضيع الصحة العامة واألمراض 
دورة   /44/ خالل  من  املشرتكة 
بزيادة عن العام السابق /43/ دورة 
لزيادة  الصحة  وزارة  مع  بالتعاون 
االنسان  وسالمة  الصحية  الثقافة 
واحليوان فيما نفذت عام 2013دورة 

واحدة .
 دربت /231/ من النساء الريفيات  «

من  احلليب  منتجات  تصنيع  على 
سالمة  لنشر  دورات   /10/ خالل 
يف  الدورات  عدد  بلغ  بينما  املنتج 

العام السابق /2/ دورة.
منتجات  « معرض  يف  املشاركة   

املرأة الريفية واملشاريع الصغرية يف 
مفهوم  ضمن  طرطوس  حمافظة 
الرتويج ملنتجات املشاريع الصغرية.
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س- عملتم على تطوير املشاريع 
الريفي  والتمويل  الصغرية 
على  أجنز  الذي  فما  الصغري 

صعيد هذا املكون األساسي؟
متويل  صندوق   /17/ تأسيس  مت 
من  قرية   /17/ يف  صغري  ريفي 
حمافظات محص - محاه -السويداء 
عدد  وبلغ  احلسكة   القنيطرة-   -
بزيادة  مساهم   /2478/ املساهمني 
قدرها 125% عن العام السابق  حيث 
من  املمنوحة  القروض  عدد  بلغ 
بقيمة  قرض   /440/ الصناديق 
مليون   /30.328/ بلغت  امجالية 
الصناديق  جمموع  و  سورية  لرية 
اليت أحدثها املشروع /37/ صندوقًا 
 /4878/ فيها  املساهمني  وعدد 
 /642/ القروض  عدد  وإمجالي 

قرضًا.
التزام  مع   %100 السداد  نسبة  بلغت 
التمويل  صناديق  يف  املقرتضني 
األقسام  بسداد  الصغري  الريفي 

بشكل منظم.
يف  تدريبية  دورات   /7/ تنفيذ  مت 
ومسك  الصناديق  تأسيس  جمال 
املالية  التقارير  وإعداد  السجالت 
وامليزانية حيث بلغ عدد املستفيدين 

/92/ مستفيد.
حتسني  استهدفتم   كيف  س- 

املراعي وتنمية املوارد العلفية؟
كوادر  تدريب  اخلطة  تضمنت 
املشروع واملربني على تطبيق  فروع 
املتكاملة  الزراعية  النظم  تقنيات 
البدائل  من  االستفادة  وطرق 
من  اجملرتات  تغذية  يف  العلفية 
يف  ارشادية  حقول  تنفيذ  خالل 
بهدف  املستهدفني  املربني  حيازات 
من  املساحة  وحدة  انتاجية  زيادة 
توزعت  حيث  ونوعا  كما  األعالف 

احلقول على النحو التالي :

الشجريات .1 زراعة  ادخال   
حقول  يف  خطوط  على  الرعوية 
علفية  مواد  لتوفري  الشعري 
مبنطقيت  أطول  ولفرتات  متكاملة 
 /13/ ضمن   )4  ، االستقرار)3 
 /71/ املستفيدين  عدد  وبلغ  قرية 
مساحة  بلغت  وحيث  مستفيد 

احلقول االرشادية /139/ هكتار.
  ادخال زراعة البقوليات العلفية .2

ضمن الدورة الزراعية يف منطقيت 
قرية   /15/ ضمن  االستقرار)2،1( 
وبلغ عدد املستفيدين /56/ مستفيد 
و بلغت مساحة احلقول االرشادية 

/11.3/ هكتار
االملس .3 الصبار  زراعة  ادخال   

كبديل علفي من جهة وكمشروع 
من  اخرى  جهة  من  للدخل  مدر 
للمرة  وذلك  الثمار  بيع  خالل 
ضمن  السوري   الساحل  يف  األوىل 
املستفيدين  عدد  وبلغ  قرية   /14/
مساحة  بلغت  مستفيد   /33/

احلقول االرشادية /17.2/ هكتار.
االرشادية .4 احلقول  زراعة   

للملوحة  املتحملة  باحملاصيل 
 /4/ ضمن  دومن   /8/ مبساحة 
أربع  املستفيدين  عدد  وبلغ  قرية 
املتملحة  األراضي  يف  مستفيدين 

مبنطقة الغاب )حمافظة محاه (.
املعتمدة .5 الشعري  اصناف  ادخال   

 /13/ يف  نفذ  احلبية  الغلة  لزيادة 
 /21/ املستفيدين  عدد  وبلغ  قرية 
احلقول  مساحة  وبلغت  مستفيد 

االرشادية /10/ هكتار .
احملاصيل .6 بذار  صندوق  تأسيس   

العلفية الدوار بلغت كميات البذار 
تضمن  طن   /4/ حوالي  املزروعة 
 - البقية  الشعري-   ( حماصيل 

اجللبان(.
من .7 عاجلة  مساعدات  توزيع   

مع  بالتعاون  والشعري  القمح  بذور 
منظمة األغذية والزراعة الدولية 
يف  فقرية  أسرة   /7572/ الفاو 
الغاب   - محاه   - إدلب   ( حمافظات 
كغ   /250/ مبعدل   ) -احلسكة 
عمل  فرص  تأمني  بهدف  لألسرة 

واحتياجات األسرة خالل العام .
الغذائية .8 القيمة  حتسني   

للمخلفات الزراعية واالستفادة يف 
تغذية اجملرتات:

حيث مت تنفيذ جتربة على تصنيع 
العنب  تفل  من  العلفية  املكعبات 
واالستفادة منها يف تغذية اجملرتات 
السويداء  مبحافظة  قرى  ثالث  يف 
اللوا(  رضمة   - ولغا   - العفينة   (
وبلغ عدد املستفيدين/15/ مستفيد                      
أغنام  مربي  لدى  التوفري  وبلغ 
لرية   2376  ) رؤوس   10  ( التجربة 
مربي  لدى  وبلغ  رأس   / سورية 
 /16560/  ) )2رأس  التجربة   أبقار 
فرتة  خالل  رأس  سورية،   لرية 

أربعة أشهر.
القاضي  سامر  املهندس  بني  كما 
تتمثل   2015 لعام  اخلطة  أهداف  أن 
الوطين  الربنامج  يف  بالتوسع 
الزراعية  احليوانات  لرتقيم 
والالذقية  السويداء  مبحافظات 
برنامج  وإطالق   ، وطرطوس 
وطين حول سالمة وصحة الضرع 
مواضيع  حول  وآخر  األبقار،  عند 
األغنام  عند  السليمة  التغذية 
من  تتم  سوف  النشاطات  ،.وهذه 
التدريبية  اجللسات  تنفيذ  خالل 
احليوانية  الثروة  مربي  ومدارس 
املستهدفة.  القرى  يف  للمربيني 
إرشادية  أفالم  إنتاج  وكذلك 
توعية  محالت  وإطالق  حوهلا 
احليوانية   املنتجات  سالمة  حول 
احملاصيل  خملفات  واستخدام 
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احليوانات  تغذية  يف  الزراعية 
املشاريع  تنفيذ  يف  واملباشرة 
الصغرية اخلاصة بتصنيع منتجات 
مربي  شبكات  وتشكيل   ، األلبان 
شبكات  لتأسيس  واإلعداد  األبقار 

مربي األغنام .
من  العديد  تنفيذ  مت  أنه  وقال   
احملاور مع اإلرشاد نوردها مبا يلي:

حقلية  مدارس   /  7  / تنفيذ   -   
)ريف  حمافظات  يف  األبقار  ملربي 
دمشق - السويداء - محص - محاه 
ومنطقة   ) الالذقية   - طرطوس 
املستفيدين  عدد  بلغ  حيث  الغاب 

/148/ مربي أبقار.
من  أعداد   /4/ وطباعة  -إعداد    
اخلاصة  االخبارية  الرسالة 

بنشاطات املشروع.

التقينا   السويداء  حمافظة  ويف 
الثروة  تطوير  مشروع  مدير 
املهندس  بالسويداء  احليوانية 
باسل رشيد الذي أوضح أن املشروع 
يستهدف 20 قرية يف احملافظة هي:                                                           
اهلويا   ، ملح  احلريسة،  املتونة، 
اخلالدية،  الصغرية،  الصورة   ،
العفينة،  الرشيدة،  الشرحيي، 
طربا،  دوما،  اللوا،  رضيمة  حربان، 
العجيالت،  الثعلة،  ،ولغا،  الكسيب 
اللحف،  كفر  اللحف،  رمية 

صالخد.
وكان من أهم تدخالت املشروع يف 

القرى:
• حملية 	 جلنة   /18/ تشكيل 

اهالي  قبل  من  منتخبة  القرى  يف 
الشهر  يف  وسيتم  وتدريبها  القرية 

احلالي تشكيل جلنتني وتدريبهما.
• متويل 	 صناديق   3 تأسيس 

صغري يف كل من العفينة و املتونة 
ورضيمة اللواء.

صندوق قرية رضيمة اللواء: «
• 	 /161/ املساهمني  عدد  بلغ 

عدد   .  2014 عام  نهاية  حتى  مربي 
بواقع  املنفذة /51/ قرضًا  القروض 
/2470000/ل.س ومن اجلدير ذكره 
من  القروض  من  املستفيدين  أن 
 %42 ذكور   %58 بنسبة  اجلنسني 

إناث.  
• من 	 األقساط  حتصيل  نسبة 

املقرتضني هي %100.

صندوق قرية العفينة: «
• مربي، 	  /113/ املساهمني  عدد 

يف  عليها  املكتتب  األسهم  عدد 
الصندوق /171/سهمًا 

• بواقع 	 قرضًا   /25/ تنفيذ  مت 
/2075000/ل .س.

• من 	 األقساط  حتصيل  نسبة 
املقرتضني هي %100.

• من 	 القروض  من  املستفيدين 
 %40 ذكور   %60 بنسبة  اجلنسني 

إناث. 

صندوق قرية املتونة: «
• عدد املساهمني /116/ مربي عدد 	

األسهم /234/ سهمًا.
• بواقع 	 قرضًا   /25/ تنفيذ  مت 

/2100000/ل .س.
• من 	 األقساط  حتصيل  نسبة 

املقرتضني هي %100.
• من 	 القروض  من  املستفيدين 

 %40 ذكور   %60 بنسبة  اجلنسني 
إناث. 

تأسيس  إىل   2015 عام  يف  ونسعى   
صندوقي متويل صغري.

ومتابعة  تنسيق  كيفية  وعن 
األعمال الفنية قال رشيد:

عدة  مستوى  على  التنسيق  يتم 
شعب كالتالي:

 شعبة الثروة احليوانية:- 1
احليوانية أ- الثروة  شعبة  بدأت 

خالل الشهر األول من العام احلالي 
بالبدء باملرحلة التجريبية للرتقيم 
العفينة،  حربان،  الثعلة،  قرى  يف 
ولغا. وايضًا مت تشكيل جلنة فرعية 
األبقار يف احملافظة  للشبكة مربي 
أول  بتشكيل  البدء  قريبًا  وسيتم 

وحدة حملية نوعية للشبكات.
اجلبلي ب- املاعز  قطيع  متابعة 

املوزع على مربني الثروة احليوانية 
يف املشروع.

لألبقار ج- الصحي  الوضع  متابعة 
عند املربني املستفيدين من قروض 

التمويل الصغري.
اولي د- استبيان  بعمليات  القيام 

يف  الضرع  التهاب  مرض  حول 
على  للوقوف  املستهدفة  القرى 
قرية  كل  يف  املشكلة  حجم 

والتدخل للتخفيف منها.

 شعبة املراعي:-2
متت زراعة الشجريات الرعوية / أ-

الرغل و الروثة /يف حقول الشعري 
يف  الثالثة  االستقرار  منطقة  يف 
دومن   /68/ بواقع  اخلالدية  قرييت 
زراعة  مت  دومن،   /109/ والصورة   .
غراس يف قرية رضيمة اللواء بواقع 
 200 /50/ دومن. ويف قرية احلريسة 

دومن.
البالغة ب- العلفية  املكعبات  توزيع 

)رضيمة  القرى  يف  مكعب   /2000/
طربا  وولغا،  والعفينة  اللواء 
حيث  والعجيالت(  ودوما  والكسيب 

استفاد منها /90/ مربي.
للصبار ج- إكثار  حقل  تأسيس 

األملس بالتعاون مع اهليئة العامة 
لتنمية وتطوير البادية.
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علفي د- خملوط  بزراعة  التدخل 
من البيقية والشعري 

 شعبة املرأة الريفية:-3
أولية أ- إسعافات  تنفيذ/4/دورات 

العفينة  /ملح-  التالية  القرى  يف  
 /100/ بواقع   / رشيدة   - حربان   -
الثروة  مربيات  من  متدربة 

احليوانية.
األمية ب- حمو  تنفيذ/4/دورات 

متدربة   /25/ بواقع  العفينة  يف 
وتوزيع الشهادات عليهن.

املدرسة ج- يف  لقاءات  ستة  تنفيذ 
احلقلية ملربي األبقار يف قرية ولغا 
خالل النصف األول من السنة وقد 
املدير  حبضور  املدرسة  اختتام  مت 
الثروة  ومربي  للمشروع  العام 
واملشاركني  القرية  يف  احليوانية 
يف  الفرعية  واللجنة  املدرسة  يف 
يف  احمللية  واللجنة  احملافظة 

القرية0
حمو د- دورات   /4/ افتتاح   مت 

يف  احليوانية  الثروة  ملربيات  امية 
-العجيالت،  -املتونة  القرى /اهلويا 
مع  /بالتعاون  اخلالدية  العفينة، 
احملافظة  يف  الكبار  تعليم  مكتب 

بواقع /125 /متدربة 
حقلية ه- مدرستني  افتتاح  مت   

ملربي الثروة احليوانية ) االبقار( يف 
قرية حربان وولغا بواقع 40 مربي.

من  العديد  املشروع  واجه  وقد 
إليه  أشار  ما  وفق  الصعوبات 
مدير  دبا  أمين  حممد  املهندس 

املشروع نلخصها مبا يلي:
الكفاءة .1 ذات  املدربة  الكوادر  قلة   

واملقدرة العالية على تنفيذ أنشطة 
استقدام  امكانية  وعدم  املشروع، 
اليت  الظروف  بسبب  اجانب  خرباء 

مير بها القطر.

وتأمني .2 الشراء  عمليات    
املالي  النظام  تتبع  املستلزمات 
أنظمة  وحسب  حمليًا  املعتمد 
يعرقل  مما  السورية  احلكومة 
يف  اهلامة  األنشطة  بعض  تنفيذ 

مواعيدها احملدد.
حلواَل .3 ليقدم  املشروع   جاء   

بعض  منها  تعاني  اليت  للمشاكل 
الثروة  لقطاع  تقدم  اليت  اخلدمات 
مهارات  ولتنمية  احليوانية، 
هذه  إلستخدام  املستفيدين 
اىل  حيتاج  كله  وهذا  التقانات، 
كوادر مدربة ومؤهلة واىل تطوير 
ورصد  تواصل  أنظمة  وابتكار 
القطر  يف  األوضاع  مع  تتماشى 

العربي السوري.
  عدم توفر وسائط النقل اخلاصة .4

املتابعة  عملية  يعيق  مما  باملشروع 
والرصد للنتائج املتوقعة.

يف .5 بالعمل  صعوبة  وجود   
لقطاع  اهلامة  املناطق  بعض 
األزمة  نتيجة  احليوانية  الثروة 
اعداد  احلالية، مما أدى اىل خفض 
اليهم  الوصول  املتوقع  املستفيدين 
عند  والتدخالت  لألنشطة  وفقَا 

وضع وثيقة املشروع. 
ورغم كل الظروف وضع القيمون 
أبرز  طموحة  خطة  املشروع  على 

نقاطها:

احليوانية .1 الوحدة  انتاجية  زيادة   
خالل  من   %30 من  اكثر  اىل 
املقدمة  اخلدمات  وتطوير  حتسني 

للثروة احليوانية.
الثروة .2 تربية  من  العائد  زيادة   

دخل  حتسن  وبالتالي  احليوانية 
الفقرية اليت تعتمد  الريفية  األسر 
الثروة  تربية  على  معيشتها  سبل 
ختفيض  خالل  من  احليوانية 
 %70 تشكل  واليت  األعالف  تكاليف 
من قيمة املدخالت وكلفة األنتاج 
زراعة  تقانات  باستخدام  وذلك 

وصناعة األعالف البديلة.
مناطق .3 يف  تسويق  اقنية  اجياد   

العاملة  اليد  اإلنتاج لإلستفادة من 
هجرة  من  واحلد  املناطق  هذه  يف 
اقامة  خالل  من  املدن  اىل  العمالة 
ومتناهية  الصغرية  املشاريع 
تعتمد  اليت  للدخل  الصغراملدرة 
الثروة  منتجات  تصنيع  علة 

احليوانية.
احليوانية .4 الثروة  قطاع  تنظيم   

العملية  اإلجراءات  من  مبجموعة 
النظام   - احليوانية  الثروة  )قانون 
مربي  شبكات   - للرتقيم  الوطين 

الثروة احليوانية ...(.

ويف اخلتام :
ال بد من االستفادة قدر اإلمكان من 
األولويات  وحتديد  الزمين  العامل 
وإجراء  املشروع  أهداف  لتحقيق 
للوقوف  دورية  ومسوح  تقييمات 
والصعوبات  املنفذة  اإلجنازات  على 
حّلها  ليتم  العمل  تعرتض  اليت 
تقانات  إدخال  على  والرتكيز   ،
جديدة يف جمال الثروة احليوانية، 
املصادر  كافة  من  واالستفادة 
الزراعية  كاملخلفات  العلفية 
وخملفات  احملاصيل  )خملفات 
وخملفات  املثمرة  األشجار  تقليم 
ميكن  اليت   ) الغذائية  املعامل 
االحتياجات  من  جزًء  تؤمن  أن 
يساهم  مما  أقل،  بتكاليف  العلفية 
وحتسني  املربني  عن  التخفيف  يف 

إنتاجية الوحدة احليوانية .

حتقيق:  عال أبو عجيب
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معًا لتنمية ريفية متكاملة  
نموذج 

قرية التون الجرد ـ محافظة طرطوس
واإلصالح  الزراعة  وزارة  أن  مبا    
االجتماعية   الشؤون  ووزارة  الزراعي 
إطار  وضع  ضرورة  على  متفقتان 
عام  بشكل  الريفية  للتنمية  منهجي 
األكثر  والقرى  املناطق  الستهداف 
احملليني  السكان  مبشاركة  تضرراً 

ومتكينهم اقتصاديًا واجتماعيًا.
كناظم  املشروع  هذا  صياغة  مت 
واملناطق  القرى  يف  التنموية  للعملية 
األكثر تضرراً ، وسيتم وضع وتنفيذ 
خطة عمل متكاملة زمانية ومكانية .

رؤية املشروع : 
) تنمية ـ تشاركية ـ متكني( 

للتنمية  منهجي  إطار  وضع  1ـ 
الريفية بشكل عام الستهداف املناطق 
مبشاركة  تضرراً  األكثر  والقرى 
اقتصاديًا  ومتكينهم  احملليني  السكان 

واجتماعيًا يعتمد مبفرداته على : 
ـ التنمية الزراعية .

ـ التنمية السياحية .
ـ التنمية االجتماعية واالقتصادية 

كداعم  األخرى  باجملاالت  وتستعني 
هلذه املكونات ) صحة ـ تربية ـ ثقافة ـ 

اقتصاد ........اخل ( 
املشاركة  يعتمد  املشروع  هذا  إن  2ـ  
الشعبية للمجتمع الريفي احمللي بكل 
وقادة  وشيوخ  ونساء  شباب  من  فئاته 
الطاقات  تعبئة  طريق  عن  حمليني 
واملوارد املتاحة حمليًا لتطوير التعاون 
الذات  على  اجلماعي  واالعتماد 
احمللية  للتنمية  رئيسية  كوسيلة 
التنمية  يف  التوجه  وهذا   ، والتقدم 
واألكثر  كلفًة  األقل  هو  الريفية 
االقتصادية  النواحي  من  مردوداً 

هذا  ويف  والرتبوية  واالجتماعية 
إىل  يهدف  ريادي  املشروع  فإن  اإلطار 
قرية  تكون  قد  منوذجية  قرى  خلق 
لتكرار  ناجحًا  مثااًل  اجلرد  التون 
املشروع  هذا  فلسفة  أن  إذ   ، التجربة 
هي االجتاه التنموي من » األسفل إىل 
مبشاريع  القيام  طريق  عن   « األعلى 
احمللية  القاعدة  من  تنطلق  تنمية 
كوسيلة  الوطين  املستوى  إىل  لتصل 
املركزية  التنمية  ملشاريع  مكملة 

اليت تعتمد على النهج املعاكس . 
الفئات املستهدفة : 

وبشكل  القرية  يف  املتواجدة  األسر  1ـ 
الشباب  ـ  الريفيات  النساء   ( خاص 
الريفي العاطل عن العمل ( كشريك 

أساسي يف املشروع .
واألفراد  والشباب  الشعبية  الفئات  ـ   2
واملتزوجني  واملتقاعدين  املعوقني 
خمرجات  من  كمستفيدين  اجلدد 

املشروع .

النشاطات   :                                                                                
1 ـ خدمات البنية التحتية .

وحتويلها  القرية  جتميل  مرحلة  ـ   2
إىل قرية سياحية .

3 ـ إقامة املهرجانات واملعارض .

4 ـ إطالق مشاريع متناهية الصغر يف 
القرية. 

  إعداد :
د. رائدة أيوب

مدير مديرية تنمية املرأة الريفية
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التسويق لن ينجح إال بتكامل وتضافر ركائزه

استطاعت  سورية  أن  من  بالرغم 
أن  املاضية  القليلة  السنوات  خالل 
لالستثمار،  جاذبًة  دولة  تصبح 
قياسًا  املأمول  دون  بنسب  وإن 
أن نصيب  إال  املنطقة،  ببعض دول 
زال  ما  الزراعية  االستثمارات 
بقطاعات  قورن  ما  إذا  متواضعًا 
ما  فإذا  والنقل،  واملال  الصناعة 
تتبعنا تقرير االستثمار الصادر عن 
باعتباره   2010 لعام  االستثمار  هيئة 
وبالتالي  األزمة  يسبق  عام  آخر 
وموضوعية  بدقة  الوثوق  ميكن 
حجم  أن  جند  فإننا  مؤشراته، 
االستثمارات الزراعية خالل الفرتة 
 149 حوالي  إىل  اخنفض   2010-1991
للصناعة   1623 مقابل  مشروعًا، 
املشاريع  عدد  بلغ  فيما  للنقل،   1620
 78 التنفيذ  وقيد  املنفذة  الزراعية 

مشروعًا، مقابل 111 للصناعة.
مثل  استقطاب  ضعف  عن  فضاًل 
إال  عدة،  ألسباب  االستثمارات  هذه 
أن مثة خلاًل مرتبطًا بطبيعة هذه 
سورية  يف  ليس  ذاتها  االستثمارات 
ذلك  أيضا  العامل  حول  بل  وحسب، 
أن املستثمرين يعيبون على القطاع 
رأس  دورة  وضعف  بطء  الزراعي 
املال فيه، وصغر احليازات يف بعض 
األحيان وتبعثرها يف أحيان أخرى، 
املؤسسات  وتشدد  التمويل  وضعف 
املمولة يف طلب الضمانات والكفالء، 
ما  غالبًا  األرض  قيمة  بأن  علمًا 
القرض،  قيمة  من  أعلى  تكون 
النوع من االستثمارت  كما أن هذا 

تذبذب  بسبب  املخاطر  عالي  يعترب 
مع  خاصًة  املناخية،  الظروف 
زراعي  تأمني  شركات  وجود  عدم 
بالرغم  احمللية  السوق  يف  عاملة 
تغطي  التأمني  شركات  أن  من 
واالستثمار  اإلنتاج  قطاعات  أغلب 

األخرى.
 ويرى خرباء اقتصاديون أن تنشيط 
وأن  بد  ال  الزراعية  االستثمارات 
معينة  حوافز  بتقديم  يرتبط 
الناظمة  التشريعات  تطوير  مثل 
شركات  وإحداث  للتعاقدات، 
ضمان  على  قادرة  زراعية  تأمني 
صيغ  وإجناز  املستثمرين،  حقوق 
املستثمرين  بني  عادلة  تعاقدية 
واملزارعني  الغذائية  الصناعات  يف 
املنتجات  أسعار  استقرار  لضمان 
احتادات  إنشاء  كذلك  الزراعية، 
الزيتون  منتجي  كاحتاد  نوعية 
وغريها،  واحلمضيات  والبندورة 
منح  زيادة  من  مناص  ال  كما 
األراضي  الستصالح  القروض 

الزراعية، وتنفيذ دراسات وسياسات 
من  لألحواض  متكاملة  مائية 
شأنها حصول املستثمرين على املياه 
بكميات وأسعار مناسبة، إىل جانب 
األراضي  على  املضاربات  من  احلد 
اآلالت  استرياد  وتسهيل  الزراعية 

ووسائل اإلنتاج الزراعية.
األحوال  من  حبال  ميكن  ال 
عن  الزراعي  االستثمار  فصل 
الزراعية  املنتجات  تسويق  عملية 
نهاية  يعين  فالتسويق  والغذائية، 
أو فاشلة لسلسلة عمليات  ناجحة 
لعمليات   واملتتبع  معقدة،  إنتاجية 
للمنتجات  الزراعي  التسويق 
السورية يف الداخل واخلارج، يلمس 
وتبعثرها،  اجلهود  ضعف  بوضوح 
معلومات  نظام  إحداث  يتطلب  ما 
وإدراجه   /MIS/بـ املعروف  السوق 
يف مؤسسات التسويق الزراعي، ألن 
من شأن ذلك زيادة شفافية السوق 
موضوعية  معلومات  إتاحة  عرب 
حلقات  جلميع  ومتوازنة 
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بني  والتوازن  التسويقية  السلسة 
السياسة  ورسم  والطلب،  العرض 
بات  وقت  يف  املناسبة  التسويقية 
اإللكرتونية  التجارة  عن  احلديث 
واملستوردين  املصدرين  هاجس 

حول العامل. 
اإلرشاد  تطوير  من  بد  ال  كما 
معلومات  لتطوير  التسويقي 
الزراعية  املمارسات  حول  املزارعني 
األسواق  متطلبات  ولفهم  اجليدة 
عرب  وذلك  واخلارجية،  الداخلية 
تسويقي  إرشاد  مدارس  إحداث 
وتطوير مدارس املزارعني احلقلية، 
فاعلية  بتعزيز  يرتبط ذلك  ما  مع 
وسائل الرتويج واإلعالن واملعارض 

داخليا وخارجيا.
االعتناء  مبكان  األهمية  ومن 
للجهود  املساندة  العمليات  جبميع 
التسويقية، واليت من شأنها تقديم 
قبول  تعزز  متكاملة  خدمات 
املستهدفة،  األسواق  يف  املنتجات 
ضمان  خبدمات  يتعلق  ما  خاصة 
املستهلك،  ألذواق  املرضية  اجلودة 
ما  كل  مع  بالتعبئة  واالعتناء 
بيانات  حتديد  من  بها  يرتبط 
واجلوانب  املنتجة  واجلهة  السلعة 
بها،  املتعلقة  والصحية  الغذائية 
وإنتاج عبوات من أحجام ومقاسات 
السلعة  وطبيعة  تتناسب  خمتلفة 
لشرائح  الشرائية  والقوة  جهة  من 
أخرى،  جهة  من  املستهلكني 

هذا  يف  التسويقية  فالقاعدة 
حتمي  )العبوة  بأن  تقول  الصدد 
خط  وعلى  وتسوق(،  وحتفظ 
رئيسًا  موجهًا  التغليف  بات  مواٍز، 
عوامل  أهم  بل  واألسواق،  للسلع 
سيما  واملستهلكني،  العمالء  جذب 
الذائقة  تراعي  أغلفة  إنتاج  جلهة 
واخلاصة  العامة  والثقافة  الفنية 
للمستهلكني يف البلد املستهدف، مع 
خاصًة  ذاتها  السلعة  مع  انسجامها 

ما يتصل بدورة حياتها. 
 واحلديث عن االستثمار والتسويق 
عن  احلديث  يستدعي  الزراعيني، 
مع  خاصًة  الزراعية،  الصادرات 
خاسر  من  التجاري  امليزان  حتول 
حيث   ،2006 عام  من  بدءاً  رابح  إىل 
 106 إىل  الصادرات  هذه  قيم  وصلت 
 81 مقابل  سورية،  لرية  مليارات 
ملياراً،   25 بزيادة  للواردات  ملياراً 
ثم 35 ملياراً لعام 2007، فـ 58 ملياراً 
اجلفاف  موسم  من  بالرغم   ،2008 لـ 
الفرتة،  تلك  يف  البالد  اجتاح  الذي 
ويعزى ذلك بطبيعة احلال ألسباب 
جودة  حتسن  أبرزها:  لعل  عدة 
والغذائية،  الزراعية  املنتجات 
املزارعني  لدى  اخلربات  تراكم 
الرتويج  أنشطة  واملصدرين، 
االقتصادية  االتفاقيات  واملعارض، 
فتح  املستهدفة،  الدول  مع  املوقعة 
القائمة  أسواق جديدة والتوسع يف 

منها، وغري ذلك من األسباب.

تشكل  الزراعية  احملاصيل  وألن 
التجارة  تركيبة  يف  أولوية 
احلرص  فإن  السورية،  اخلارجية 
على زيادتها وتنويع تشكيلتها يعين 
صادرات  وانسياب  تدفق  ضمان 
مع  خاصًة  جيدة  مردودية  ذات 
اإلحصائيات  وتبني  املنطقة،  دول 
أن  االقتصاد  وزارة  عن  الصادرة 
السورية  الزراعية  التجارة  حجم 
 2009 عام  وصل  العربية  الدول  مع 
 40.6 متثل  لرية  مليار   152 لنحو 
باملئة من إمجالي التجارة مع هذه 
الصادرات  قيمة  بلغت  فيما  الدول، 
الزراعية 127 مليار لرية بنسبة 49.5 
من إمجالي الصادرات السورية إىل 
الواردت  الدول العربية، فيما بلغت 
25 مليار لرية بنسبة 21.3 باملئة من 

إمجالي الواردات.
الوطين  املركز  معطيات  وحسب   
للسياسات الزراعية، فإن أهم السلع 
اليت تأثرت إجيابا مبنطقة التجارة 
هي:  إمنا  الكربى  العربية  احلرة 
البندورة،  األلبان،  منتجات  القمح، 
قمر  الكمون،  التفاح،  احلمضيات، 
سلبًا  تأثرت  اليت  السلع  أما  الدين. 
فهي: األغنام، زيت الزيتون، القطن، 
ولعل ذلك مرتبط ببعض القرارات 
السماح  أو  كالوقف  احمللية 
اإلنتاج  وختفيض  بالتصدير 

والرتكيز على التصنيع احمللي.
كثرياً  مهمة  قضية  ومثة 
صانعي  بال  عن  تغيب  ما 
واملصدرين  التصديري  القرار 
فهم  بضرورة   وتتعلق  أنفسهم، 
للعمالء  االستهالكية  الثقافة 
واملستهلكني، سواء حمليًا أم خارجيًا، 
ما  غالبًا  التصدير  دارسي  فإن  لذا 
القضايا  دراسة  عند  يركزون 
جانبني  على  بالتصدير  املتعلقة 
قرار  نشوء  آلية  هو  األول  مهمني: 
املؤثرة  واألطراف  وحيثياته  الشراء 
فيها، والثاني ضرورة خلق وتنمية 
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زيادة  شأنها  من  استهالك  أمناط 
اجلديدة،  املنتجات  على  الطلب 
الطرح،  هذا  مثل  يستغرب  قد  وملن 
منتجاتنا  تعاني  حمليًا  حتى  فإنه 
منا  فمن  اجلانب،  هذا  إغفال  من 
احلمضيات  كساد  مثال  يعرف  ال 
جراء  املوسم  يف  أسعارها  وتدني 
وحسب،  التصدير  ضعف  ليس 
االستهالك،  معدالت  وتدني  بل 
السوري  يستهلك  ما  فمتوسط 
سنويا من احلمضيات ال يتجاوز 20 
البحوث  مصادر  حسب  وذلك  كغ، 
العلمية الزراعية، فيما يتجاوز هذا 
املتوسط يف الواليات املتحدة وبعض 
ولنا  كغ،  املئة  األوروبية  البلدان 
هنا أن نتخيل النتائج اليت سنحصل 
رفع  استطعنا  لو  فيما  عليها 
بوجود  معرفتنا  مع  االستهالك، 
هذه  يف  تعمل  أسرة  ألف   45 حنو 
الزراعة، ومعرفتنا بأن سورية هي 
بعد  الزراعة  هذه  يف  عربيًا  الثالثة 
مصر وتونس، والسابعة متوسطيًا، 
السورية  املنتجات  جودة  عن  فضاًل 
واملواد  املتبقي  األثر  من  وخلوها 

املعدلة وراثيًا وغري ذلك.    
أما خارجيًا، فاملسألة أكثر تعقيداً، 
سيما مع اختالف الثقافات وأمناط 
االستهالك، إذ حتى عندما  فتح لنا 
أمام زيت  أسواقه  بلد مثل فنزويال 
مزايا  وأعطاه  السوري،  الزيتون 
نستطع  مل  تشجيعية،  تصديرية 
إال  الفرصة  هذه  من  االستفادة 
مل  حيث  جداً،  حمدود  حنو  على 
حينها،  املصدرة  الكميات  تتجاوز 
على ما أعلم، حاجز العشرين طنًا، 
ثقافة  أن  هو  بسيط  لسبب  وذلك 
استهالك الزيتون وزيته هي ثقافة 
غري موجودة على بعد آالف األميال 
مثل  موطن  هو  الذي  املتوسط  عن 
الشركات  فإن  لذا  الثقافة،  هذه 
الدفع مبنتجاتها  العاملية تلجأ قبل 
خاصة  املستهدفة،  األسواق  إىل 
توزيع  إىل  منها،  واملطورة  اجلديدة 
تشجيع  بقصد  جمانية  عينات 

وتذوقها،  جتربتها  على  املستهلكني 
وبالتالي  عليها،  بالتعرف  يسهم  ما 
زيادة الطلب بعد استكشاف شرائح 

جديدة من هؤالء عليها.
فإنه  صلة،  ذي  موضوع  ويف 
يف  )أنتج  مكانة  تعزيز  املهم  من 
قوة  العبارة  هذه  لتكتسب  سورية( 
وتأثري العالمة التجارية يف مجيع 
األسواق املستهدفة بالتصدير، ومن 
الضروري اإلشارة هنا إىل أن عبارة 
العالمة التجارية قلما تذكر عند 
الزراعية،  املنتجات  عن  احلديث 
متيز  ما  عادة  املنتجات  هذه  ألن 
باملؤشرات اجلغرافية، واملؤشر كما 
للملكية  املنظمة العاملية  تعرفه 
ب/ اختصاراً  واملعروفة  الفكرية 

سلع  على  توضع  إشارة  وايبو/   هو 
وصفات  حمدد  جغرايف  منشأ  ذات 
ميكن  خصائص  أو  شهرة  أو 
ومن  املنشأ  ذلك  إىل  أساسًا  عزوها 
اجلغرايف  البيان  يضم  أن  املألوف 
السلعة، وتستمد  منشأ  مكان  اسم 
من  صفاتها  الزراعية  املنتجات 
باملؤشر  واالعرتاف  انتاجها  مكان 
مسألة ختضع  عادًة  اجلغرايف 
يشمل  وجيوزأن  الوطين.  للقانون 
خمتلفة  أنواعًا  اجلغرايف  البيان 
املنتجات سواًء أكانت طبيعية  من 
وتقدم  مصنعة  أم  زراعية  أم 
جمموعًة  اجلغرافية  املؤشرات 
الفوائد للبائع واملستهلك حيث  من 
تعترب من األصول االقتصادية غري 
تعرب  أنها  كما  للمنشآت.  امللموسة 
عن  ومتيزه  املنتج  عن خصائص 
فوائد  جانب  اىل  األخرى  املنتجات 
واحلكومات اليت  لألسواق  أخرى 

تنتج هذه السلع.
وتوصف البيئة السورية بأنها خزان 
تكون  أن  تصلح  ملنتجات  حقيقي 
ومن  بامتياز،  جغرافية  مؤشرات 
الغار  صابون  املؤشرات  هذه  أهم 
املنظفات  أنواع  من أقدم  يعد  الذي 
وصديقة  طبيعية  ومكوناته 
من  كنوع  الشنكليش  للبيئة.. 

من  رئيس  ويصنع بشكل  املقبالت 
ويعود  الدين  قمر  القريش..  جبنة 
البلد  هي  وسورية  األموي  للعصر 
ينتجه..  الذي  العامل  الوحيد حول 
أنواع  كأفخر وأقدم  الزيتون  زيت 
البندورة  أيضا  وهناك  الزيوت.. 
احلليب والثوم  والفستق  احلورانية 
الكسواني واجلبنة احللوم والقائمة 

تطول..  
استثمار  بني  العالقة  تبدو  وهكذا، 
وتصدير وتسويق املنتجات الزراعية 
فاالستثمارات  معقدة،  من  أكثر 
احملدودة يف القطاع الزراعي ملا تبين 
زراعي  إنتاج  منشآت  الساعة  حتى 
قويًة  واحليواني  النباتي  بشقيه 
تقدم  املنشآت  هذه  فمثل  ومؤثرة، 
تتعدى  القطاع  هلذا  مهمة  خدمة 
حدود جين األرباح إىل بناء وتعزيز 
يشغل  إنتاجي  كقطاع  فيه  الثقة 
وخيلق  السوريني  ربع  من  أكثر 
ويف  فيه  مركبة  عمل  فرص 
غريه، تأسيسًا على ضعف مثل هذا 
حمدود  التصدير  يبقى  االستثمار، 
غياب  مع  خاصًة  والنوع،  الكم 
االسرتاتيجية  التصديرية  الرؤية 
تصلها  اليت  األسواق  وحمدودية 
منتجاتنا، فضاًل عن خسارة أسواق 
ظلت حتى األمس القريب تقليدية 
تأتي  ثم  املنتجات،  هذه  أمام 
التسويق  جهود  وتبعثر  عشوائية 
لتفصم ثالث عرى اإلنتاج الزراعي، 
أن  املستثمر  على  أصبح  عصر  يف 
باملشروع  إقالعه  وقبل  أوال  جييب 
وملحة  بدهية  أسئلة  مجلة  على 
من قبيل: ماذا أنتج، وملن أبيع، أين 
أسواقي، وما هي موامسي، وما الذي 
اآلخرين  املنافسني  عن  مييزني 

حتى أصمد يف السوق..؟  

إعداد:
  أمحد العّمار
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اللصاقات الطاقية السورية 
لألجهزة الكهربائية

إلدارة  العاملي  التطور  مع  انسجاما 
قانون  وضع  الطاقة  على  الطلب 
لألجهزة  الطاقة  كفاءة  معايري 
الكهربائية رقم 18 لعام 2008 بهدف 
الطاقة  استهالك  كفاءة  رفع 
املستخدمة  الكهربائية  لألجهزة 
الطاقة  استهالك  وختفيض 
كافًة  القطاعات  يف  الكهربائية 
وللحد من انبعاثات غازات الدفيئة 
االحتباس  لظاهرة  املسببة   )Co2(
سوية  لرفع  إضافًة  احلراري 
ورفع  واملستوردة  احمللية  املنتجات 
األجهزة  بني  التنافسية  القدرة 
املصنعة حمليًا واألجهزة املستوردة، 
مع  الدائم  احلضاري  والتواصل 
اللصاقة  خالل  من  املستهلك 

الطاقية.
الفائدة  وما  الطاقية  اللصاقة 

منها :
ملصق -  هي  الطاقية  اللصاقة 

األمامي  الوجه  على  تلصق  إعالني 
املنزلية  الكهربائية  لألجهزة 
بشكل ظاهر للزبون، تبني مؤشرات 
اجلهاز.  هلذا  الطاقة  استهالك 
على  املستهلك  تساعد  وبالتالي 
املطلوبة  املعلومات  على  احلصول 
استهالكًا  األقل  اجلهاز  لتحديد 

للكهرباء.
فعالة -  أداة  اللصاقات  تعترب 

املنزلي  االستهالك  خقض  يف  جداً 
يف  املنزلي  االستهالك  )وصل 
الطاقة  من   %60 حلوالي  سورية 

يف  وتساهم  املباعة(  الكهربائية 
للمساعدة  املعايري  برنامج  إجناح 
استهالكًا  األقل  اجلهاز  انتقاء  يف 
سياسات  اللصاقة  وتدعم  للطاقة. 
الطاقة.  استهالك  كفاءة  رفع 
انعكاس كبري على نشر  وللصاقة 
الطاقة  استهالك  ترشيد  مفاهيم 

على كافة الصعد.
 أنواع اللصاقات :

من  أنواع  ثالثة  عامليَا  ينتشر 
اللصاقات تتوزع بني:

 - :)1( الصورة  الداعمة  اللصاقة 
وجود هذه اللصاقة على املنتج يعين 

أنه كفوء طاقيًا.

الصورة )1( اللصاقة الداعمة
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 - :)2( الصورة  املعلومات  لصاقة   
بإسهاب  تعرض  اللصاقة  هذه 
املعلومات  من  كبرية  كمية 

الطاقية  للمنتج. 

 - :)3( الصورة  املقارنة  لصاقات 
بني  الفارق  اللصاقة  هذه  تبني 
من  لألجهزة  املختلفة  املستويات 

حيث كفاءتها طاقيًا.

واجبات املصنعني واملستوردين 
رقم -  القانون  تطبيق  أجل  ومن 

املوردين  كافة  على  يتوجب   /18/
بيانات  قاعدة  تأسيس  واملصنعني 
الضرورية  الفنية  املعلومات  تشمل 

املركز  من  له  املمنوحة  والوثائق 
صحة  من  للتحقق  والالزمة 
كفاءة  لصاقة  حمتويات  ودقة 
الطاقة، وعليهم االلتزام باحلصول 
وبطاقة  الطاقية  اللصاقة  على 
ألحكام  طبقًا  الفنية  املواصفات 
هذا القانون. ووضع اللصاقة بشكل 
األجهزة  كافة  على  وواضح  بارز 
املنتجة من قبله واملوزعة يف السوق، 
الفنية  املواصفات  بطاقة  وتقديم 
ضمن  القانون  هذا  ألحكام  طبقًا 
باملنتج.  اخلاصة  النشرات  مجيع 
تقديم  املصنع  على  يتوجب  وأنه 
كافة البيانات املتعلقة باللصاقات 
الفنية  املواصفات  الطاقية وبطاقة 
بتقصي  املكلفني  العاملني  إىل 
العمل  تأديتهم  أثناء  املخالفات 
وقبل  املورد  وعلى  إليهم.  املوكل 
االسترياد  إجازة  على  حصوله 
الالزمة أن تكون جتهيزاته حاصلة 
الثالث  الدرجات  إحدى  على 
اللصاقة  من   )A,B,C(األول
إضافة  للمواصفة.  وفقًا  الطاقية 
املوزعني  على  يتوجب  أنه  إىل 
موضوع  األجهزة  يطرحون  الذين 
السورية  السوق  يف  القانون  هذا 
املخالفة  األجهزة  التعامل مع  عدم 
يف  عليها  املنصوص  للشروط 
على  احلاصلة  وغري  القانون  هذا 

اللصاقة الطاقية.
املعايري:

املعايري هي األسس اليت حتدد حاجة 
الطاقة  من  الكهربائية  التجهيزات 
حنو  باستمرار  السوق  تدفع  حبيث 
وتعترب  كفاءة،  األكثر  املنتجات 
لتحسني  فعالية  السياسات  أكثر 
الطاقة ألنها حتقق توجيه  كفاءة 
جتهيزات  إنتاج  حنو  املصنعني 
طاقيًا، واستقطاب  الكفاءة  عالية 
التقنية  ذات  للمنتجات  األسواق 

الكفاءة  االعتبار  بعني  تأخذ  اليت 
للتجهيزات. واهتمام  الطاقية 
الربط  وهو  جديد  مبفهوم  املصنع 

بني كلفة املنتج وكفاءته. 
واجملمدات  الربادات  مع  البداية 
املكيفات،  الغساالت،  املنزلية، 

مصابيح توفري الطاقة
استهالك -  نسبة  أن  من  انطالقًا 

 )%60( حوالي  تشكل  املنزلي  القطاع 
يف  الكهربائية  الطاقة  مبيعات  من 
كان  الطاقة  ميزان  وفق  سورية 
واحللول  التقنيات  إجياد  من  بد  ال 
الناجعة لتحسني كفاءة استخدام 
الطاقة وترشيد استهالكها يف هذا 
األوىل.  األولوية  وإعطائه  القطاع 
معدل  ذو  اجلهاز  هو  الرباد  إن 
سورية  يف  األكرب  التواجدية 
بنسبة  األجهزة  باقي  مع  مقارنة 
املوجودة يف  الربادات  120 %. ومعظم 
األسواق مصنعة حمليًا مما يسهل 
عملية التواصل مع املنتجني. وجود 
على  تسيطر  الربادات  من  أنواع 
املختربات  وتوفر  احمللية،  األسواق 
القياسات  كافة  إلجراء  املطلوبة 

الالزمة للدراسة. 
الدراسات -  خالل  فمن 

تقدير  أمكن  املنجزة  اإلحصائية 
عدد الربادات اليت تشكل محاًل على 
 )5( حبوالي  الكهربائية  الشبكة 
مليون براد، ووفقًا لنتائج اختبارات 
الطاقي للربادات  قياس االستهالك 
تقدير  مت  سورية  يف  املصنعة 
الواحد  للرباد  الوسطي  االستهالك 
وبالتالي  سنويًا  ك.و.س   )850( بـ 
يف  للربادات  الكلي  االستهالك  فإن 
مليون   )4250( حبوالي  يقدر  القطر 
كيلووات ساعي سنويًا أي ما يعادل 
)12%( من االنتاج اإلمجالي للطاقة 
االستهالك  من  و)%27(  الكهربائية 

املنزلي.

 الصورة )2( لصاقة املعلومات

الصورة )3( لصاقات املقارنة
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تتضمن اللصاقة الطاقية السورية للربادات البيانات التالية: 
نوع اجلهاز: براد )باب، بابني( وطريقة التخلص من اجلليد: آلية )هواء( ، يدوية، شبه آلية. واسم الصانع والعالمة 
ختزين  حجرة  وحجم  )اللرت(.  للنموذج  الكلي  اإلمجالي  واحلجم  املوديل(.  أو  )املاركة  النموذج  تسمية  التجارية، 
أو   ** )* أو  التربيدي:  التصنيف  إىل  إضافة  )اللرت(.  اجملمد  الطعام  ختزين  حجرة  حجم  )اللرت(.  الطازج  الطعام 
***(. والدرجة الطاقية اليت حصل عليها النموذج بعد االختبار: وترتاوح بني ست مستويات )A,B,C,D,E,F( تبدأ 
من املستوى A وميثل أعلى كفاءة وأقل استهالك للكهرباء، وتنتهي باملستوى F وميثل أقل كفاءة وأعلى استهالك 

للكهرباء. واالستهالك الفعلي  السنوي للطاقة )كيلو واط.ساعي/ سنة(، املعطى باملعادلة التالية: 
االستهالك الفعلي السنوي = استهالك الطاقة الفعلي اليومي )Eact( × 365 يوم

من  واملقاييس  املواصفات  هيئة  من  واعتمادها  املذكورة  األربعة  بالتجهيزات  اخلاصة  الطاقية  املواصفة  اجناز  مت 
خالل أعمال جلنة تضم اهليئات العامة ذات الصلة والقطاع اخلاص واحتاد غرف الصناعة والتجارة.

إعداد :
د .م سنجار طعمة

باحث يف املركز الوطين لبحوث الطاقة
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النباتات املمنوع زراعتها

جاهدين  سنسعى  العجالة  هذه  يف 
الزراعات  على  الضوء  لتسليط 
رقم  القانون  ونظمها  منعها  اليت 
التعامل  نظم  الذي   1993 لعام   /2/
العقلية  أواملؤثرات  املخدرة  باملواد 
وهو  التهريب  أو  التداول  حيث  من 
جلب أو إخراج أو نقل هذه املؤثرات 

املدرجة فيه بصورة غري شرعية . 
املساحة   1979 عام  يف  كانت  فقد 
األلياف  حمصول  من  املزروعة 
النشرة  حسب   ) اهلندي  )القنب 
هكتاراً   /35/ املعتمدة  اإلحصائية 
/541/ مبردود  طن   /18/ أنتجت 

جدول  تضمن  وقد  للهكتار  كغ 
احملصول  متويل  حينه  يف  االحتياج 

مبا يلزمه . 

والصناعة  الزراعة  هذه  وكانت 
أفران دمشق  مزدهرة حيث معظم 

كانت تعمل على عيدان القصب
 )سيقان القنب ( وتصنع منه احلبال 
( مدخل ربوة  ) كيوان  يف منطقة 
التخمري  أحواض  حيث  دمشق 
 ) القنب  سوق   ( للقصب  والتقشري 

ثم الغزل واجلدل جانب خط سكة 
فرعي  بني  هناك  من  املارة  القطار 
الناجتة  والذي جتمع حباله  بردى 
من الربم يف شلل أو بكرات وتباع يف 
سوق احلبال وهو السوق الذي يلي 
لسوق  جنوبًا  املوازي  الصوف  سوق 

مدحت باشا ) السوق الطويل(.
احليب  حمصوله  كان  بينما 
يباع جانب خان   ) القنبز   ( واملسمى 
البطيخ  يف ) حمالت األعالف(وهو 

مكان شارع الثورة اليوم .... 
اجلرائم  إزدياد  ضوء  يف  لكن 
معاجلة  وضرورة  االجتماعية 
املياه  وشح  ودوافعها  مسبباتها 
األخرى  احملاصيل  ومنافسة 
يكن  مل  أنه  رغم  زراعته.  اخنفضت 
املخدرات  مكافحة  قانون  لصدور 
رقم /182/ لعام 1960 أي أثر يذكر 
على تلك الزراعات كونه مل يتضمن 
. وبعد تتبع ودراسات  أي إشارة هلا 

أخرى  دول  مع  ومقاربات  متنوعة 
 . والتشريعات  اإلجراءات  حيث  من 
التوازن بني خطورة  وبغية حتقيق 
من  واحلد   ) املخدرات   ( الظاهرة 
عن  الناجم  الربح  وقمع  اجلرمية 
التجارة اخلطرية واملدمرة النامجة 
بني  واجلمع  االستخدام  سوء  عن 
معاجلة احلاالت املرضية للتعاطي 
والعالجية حلاجة املرضى وضبط 
ذلك  استلزم  الرتخيص  شؤون 
كله تعديل القانون السابق وصدر 
 1993/4/12 يف   /2/ رقم  القانون 
الرمسية  باجلريدة  واملنشور 
الناظم   1993 لسنة  بالعدد/61/ 
أكثر  بشكل  املخدرات  ملوضوع 
مشواًل وأوسع نطاقًا والذي انعكس 
املزارعني  واقع  على  شك  دون 
قامت  حيث  النباتات  تلك  وزراعة 
الزراعي  واإلصالح  الزراعة  وزارة 
برفع احملصول من جدول االحتياج 
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الزراعي  املصرف  عن  الصادر 
اإلحصائية  البيانات  ومن  التعاوني 
كما عممت بكتابها رقم 2135/ ش 
هذا  مضمون   1996/12/15 تاريخ  ز3 
القانون على مديرياتها ومصاحلها 
وزارة  اعتمدت  وقد  الزراعية 
باجملموعة  التعميم  ذلك  الداخلية 
الدائمة املصنف رقم /2/ اجلزء / م 

/ لفرع املخدرات . 
اجملال  القانون  هذا  خص  وقد 
الزراعي الفصل السابع منه ووضع 
املمنوع  النباتات  يف   (( عنوانا  له 
عنوانًا  اخرتناه  ما  وهو   )) زراعتها 
هلذا املوضوع ألهميته . وسنورد أهم 
الزراعي  باجملال  املتعلقة  النقاط 

الواردة فيه وأبرزها : 
))حيظر  « على  وتنص   /3/ املادة   

على أي شخص أن يزرع أو يستورد 
أو يصدر أو ينقل أو ميتلك أو حيرز 
أو يشرتي أو يبيع أو يتبادل أو يسلم 
النباتات  عن  يتنازل  أو  يستلم  أو 
املبينة يف اجلدول رقم ) 4 ( امللحق 
أطوارها  مجيع  يف  القانون  بهذا 
وكذلك بذورها وتستثنى من ذلك 
األجزاء املبينة يف اجلدول رقم ) 5 ( 

امللحق بهذا القانون (( . 

زراعتها  « املمنوع  النباتات   
واستريادها: 

1ــــ القنب اهلندي 
أصنافه  جبميع  اخلشخاش  2ــــ 

ومسمياته .
3ــــ مجيع أنواع جنس اخلشخاش. 

أصنافه  جبميع  الكوكا  4ـــ 
ومسمياته.

5ـــ  القات جبميع أصنافه ومسمياته.
احملموسة  اخلشخاش  بذور  6ـــ 
بسبب   . إنباتها  عدم  يكفل  محسًا 
بعد  حتى  البذور  هذه  خطورة 

محسها . 
أحكام  من  املستثناة  النباتات  أجزاء 

هذا القانون: 
1ـــ ألياف سيقان القنب اهلندي .

احملموسة  اهلندي  القنب  بذور  2ـــ 
محسًا يكفل عدم إنباتها . 

املواد املخدرة : 
جبميع  طبيعية  مادة   ( األفيون:  1ـ 
واحملضر  والطيب  اخلام  أنواعه 
األفيون  قلويات  أشباه  ومزيج 
املكثفة  العصارة  به  ويقصد 
اخلشخاش  نبات  من  املستخرجة 

األفيون (.

وهي   ( اخلشخاش  قش  مركز  2ـ 
معاجلة  من  حتصل  اليت  املادة 
أشباه  لرتكيز  اخلشخاش  قش 

القلويات( .
الرئيسي  القلوي  شبه   ( مورفني  3ـ 

لألفيون وقش اخلشخاش (. 
وقد اثبت العلم أن الشئ يقف أمام 
وحده  فهو  وقناعاته  اإلنسان  إرادة 
من  أي  عن  اإلقالع  على  القادر 
وحتى  التدخني  من  اإلدمان  مواد 
وحتى  أشكاله  بشتى  املخدرات 
ماينطبق  وهو   .... اهللوسة  حبوب 
عليه قول الشاعر : )ذو العقل يشقى 
يف النعيم بعقله  -  وأخو اجلهالة يف 
الشقاوة ينعم ( وذلك عندما تتوفر 
والقدرة  اجلازمة  احلامسة  اإلرادة 
عند  موجودة  بالشك  وهي  الكافية 
كل من يريد لنفسه ولبلده اخلري 
والرشاد والعافية . فلنتعاون معا يف 
خلق هذه اإلرادة من خالل تضافر 
اجلهود وتوعية األجيال ولن تبخل 
مديرية  ومنها  الدولة  مؤسسات 
النصح  بتقديم  الزراعي  اإلرشاد 
البيئة  سالمة  خيدم  ما  كل  يف 

واإلنسان .     
                      

  إعداد :
 م .أمحد مقدام قباني 

  مديرية اإلنتاج النباتي
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 زراعة البندورة
الباذجنانية  العائلة   البندورة  تتبع 
واجلنوبية  الوسطى  أمريكا  د  وُتعَّ
املكسيك  خاصة  األصلي  موطنها 
حيث  واإلكوادور،  وبوليفيا  والبريو 
حبالتها  الكرزية  البندورة  توجد 
وهي  اجلبلية،  مناطقها  يف  الربية 
األصناف  منه  نشأت  الذي  األصل 

املزروعة. 
تتواجد  ريشية،  مركبة  أوراقها 
تبدأ  عنقودية  نورات  يف  أزهارها 
باإلزهار بعد)50 - 56(يومًا من الزراعة، 
حيث تتفتح بدءاً من القاعدة، وتتلقح 
التلقيح  حصول  احتمال  مع  ذاتيًا، 
اخللطي بنسبة تبلغ)5 - 10(% بواسطة 
احلشرات. تبدأ الثمار بالنضج بعد )45( 

يومًا من ظهور أول زهرة.

حولي  بشكل  املزروعة  البندورة  تنمو 
أضرار  من  وتعاني  املعتدل  املناخ  يف 
لدرجات  تعرضها  عند  فيزيولوجية؛ 

حرارة أقل من 12 درجة مئوية.
غذائية  بأهمية  البندورة  تتمتع 
احتوائها  بسبب  عالية،  وصحية 

اهلامة،  املركبات  من  العديد  على 
والفيتامينات،  الكربوهيدرات،  مثل 
العناصر  من  والكثري  والربوتينات، 
هامًا  مصدراً  د  ُتعَّ أنها  كما  املعدنية. 
ألكثر  نسبته  تصل  لفيتامني C إذ 
كما  طازجة،  مادة  غ  30ملغ/100  من 
استهالك  أن  كثرية  دراسات  أكدت 
خماطر  من  يقلل  البندورة  مثار 
سرطان  وخاصة  السرطان،  أمراض 
لتأثري  نتيجة  وذلك  الربوستات، 
على  حتتوي  اليت  الليكوبني  صبغة 
تشرتك  كما  األكسدة،  مضادات 
إلعطاء  احلموضة  مع  السكريات 

الطعم اجليد للثمار. 

د البندورة من أكثر أنواع اخلضار  ُتعَّ
مستوى  على  وإنتاجًا  استهالكًا 
إمكانية  إىل  ذلك  وُيعَزى  العامل، 
مصنَّع  أو  طازج  بشكل  استهالكها 
أو  واجملففة،  احملفوظة،  كالبندورة 
األطعمة اليت ُتَشكِّل البندورة مكونها 
مل  وغريها....(.  )كتشب  األساسي 
تقتصر زراعة البندورة على الزراعة 

وإمنا  الزراعية،  الرتب  يف  التقليدية 
أوساط  يف  الزراعة  إىل  ذلك  تعّدى 

احملاليل الغذائية املائية.
السيما  بالفيتامينات  غنية  البندورة 
)C( وامللونات والنكهة، كما  فيتامني 
جيعلها  البندورة  أمناط  تعدد  أن 
أنواع  واسع مع خمتلف  متكيفة ملدى 
واملناخ؛ لذلك متتد زراعتها من  الرتب 
قليلة  درجات  إىل  االستوائية  املناطق 

قرب املنطقة القطبية الشمالية.
اخلضار  حماصيل  من  البندورة  ُتعد 
فقد  االنتشار؛  الواسعة  االقتصادية 
تزايد إنتاجها عامليًا 300% خالل العقود 
مجيع  يف  وتزرع  املاضية،  األربعة 

القارات. 

مؤخراً  زراعتها  مساحة  بلغت  وقد 
حنو)4.55مليون هكتاراً، وأعطت إنتاجًا 
حسب  طن،  مليون   )125( بلغ  إمجاليًا 
العاملية  األغذية  منظمة  إحصائيات 

.)2008 ,FAO(
بعد  يومًا  تعقيداً  الغذاء  مشكلة  تزداد 
يوم وخصوصًا يف البلدان النامية، حتى 
أصبح تأمني الغذاء وحتقيق االكتفاء 
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الذاتي من أهم أولويات برامج البحوث 
وهدفًا  والوطنية،  العاملية  الزراعية 
الدولية؛  الزراعية  للمنظمات  رئيسًا 
الزراعية  األراضي  مساحة  فإن  لذا 
الرأسي  التوسع  جتعل  احملدودة، 
املشكلة؛  هذه  حلل  األجنح  الطريقة 
موارد  خمتلف  وتطوير  حتسني  عرب 
التقنيات  على  واالعتماد  اإلنتاج، 
احلديثة يف الزراعة واإلدارة واإلنتاج، 
متفوقة  جديدة  أصناف  واستنباط 
يف إنتاجيتها ونوعيتها، ومتأقلمة مع 
الظروف البيئية ومقاومة لإلجهادات 

املختلفة.

ختتلف نسبة زراعة البندورة اهلجني 
البلدان  البلدان حيث تسعى  باختالف 
إىل هذا االجتاه بسبب إقبال املزارعني 
إلنتاجيتها  نظراً  اهلجن.  زراعة  على 
املتجانسة  مثارها  ونوعية  العالية 
واملميزة، ومقدرتها على اإلنتاج العالي 

يف الظروف البيئية املختلفة.
الزراعة  بني  الزمنية  املدة  تطول 
واإلمثار عند اخنفاض درجة احلرارة، 
أو قصر النهار أو قّلة اإلضاءة، ويؤدي 
ما  إىل  احلرارة  درجة  اخنفاض 
ما  وإذا  النمو،  توقف  إىل   )oدون)10م
أقل  إىل  احلرارة  درجة  اخنفضت 
ومتوت  اإلزهار،  يتوقف   )oم  15( من 

 .)o النباتات على درجة )-1 م
اليت  األصناف  بعض  استنبطت  لقد 
احلرارة  درجات  يف  اخنفاضًا  تتحمل 
تتضرر،  أن  دون   )o 3م-( إىل  يصل 
احلرارة  بدرجات  الثمار  وتتأثر 
تأثر  من  أكرب  مبعدالت  املنخفضة 

السوق واألوراق.

البندورة  لنمو  املثالية  احلرارة  ُتّعد 
لذلك  و)15-16مo(لياًل؛  )18-25مo(نهاراً 
الفسيولوجية  العمليات  َتضعف 
املختلفة، وُتقِلل من نسبة املادة اجلافة 
يف الثمار،وينخفض املردود عند ارتفاع  
وجفاف   ،)o 30م( عن  احلرارة  درجة 
الرطوبة  نسبة  واخنفاض  الرتبة، 
إضاءة  البندورة  تتطلب  اجلوية.  
ويتأخر  النمو،  َيضُعف  لذلك  جيدة 
اإلزهار وعقد الثمار، وتقل اإلنتاجية، 
عند  اإلضاءة  شدة  اخنفضت  ما  إذا 
حني  يف  املَظللة،  املناطق  يف  الزراعة 
اإلزهار،  وُيّسرع  النمو،  فرتة  َتقُصر 
اإلضاءة.  زيادة  عند  اإلنتاج  ويزيد 
الٌثمار  الفرتة بني اإلزهار ونضج  تبلغ 
بني )45-50( يومًا عندما يكون الطقس 
يومًا   )65-60( وحتتاج  ومشمسًا،  دافئًا، 
خيتلف  الغائم.  الطقس  يف  أكثر  أو 
طول الفرتة الضوئية حسب األصناف، 
النهار  ذات  النباتات  يتبع  فبعضها 
النباتات  يتبع  اآلخر  وبعضها  الطويل، 
معظم  وَيعترب  القصري،  النهار  ذات 
ذات  النباتات  من  البندورة  أن  العلماء 
النهار القصري، وتوجد بعض األصناف 

احملايدة.
ُتّعد البندورة من النباتات اليت تتحمل 
اجلفاف نسبيًا، لكنها تتطلب كميات 
رطوبة  ترتاوح  املياه.  من  كبرية 
الرتبة املثالية بني )60-70(%، والرطوبة 
اجلوية النسبية بني )45-60(%. كما أن 
معتدلة  رطوبة  إىل  حتتاج  البندورة 
ترتاوح بني) 45-55 %(. والفرتة احلرجة 
هي  للماء  البندورة  فيها  تتطلب  اليت 

فرتة تكوين ونضج الثمار.
بيئات  يف  متكيفة  أصناف  هناك 
احلرارة  كموسم  خمتلفة،  واسعة 

القصري  الزراعة  وموسم   ، الطويل 
من  الشمالية  املناطق  حقول  يف 
البيوت  يف  احملمية  والزراعة  أوروبا، 
الظروف  يف  والزراعة  البالستيكية، 
واجلافة.  احلارة  واملناطق  املعتدلة، 
على  وسريع  كبري  تطور  طرأ  وقد 
خالل  واستعماهلا  البندورة  تربية 

السنوات الثمانني األخرية. 
َبدأ النشاط البحثي يف تربية البندورة، 
البندورة  من  خمتلفة  هجن  بإنتاج 
وكان هدفه إجياد تفسريات لظاهرة 
التحسني  يهدف  حيث  اهلجني،  قوة 
متميزة  أصناف  إنتاج  إىل  الوراثي 
اجليدة،  ونوعيتها  العالي  بإنتاجها 
اليت  اآلباء  باختيار  غالبًا  ذلك  يتحقق 
تتباين وراثيًا، وجغرافيًا، مما يزيد من 
متفوقة  طرز  على  احلصول  احتمال 

يف صفاتها وخواصها.
املزروعة  اإلمجالية  املساحة  أن 
ألف   )19( تبلغ  سوريا  يف  بالبندورة 
قد  الكلي  اإلنتاج  وأن  تقريبًا،  هكتار 
 )3759( منها  طن،  مليون   )1.2( بلغ 
بيت  ألف   84( حممية  زراعة  هكتار 

بالستيكي(. 
يف  البندورة  زراعة  تقانات  تطورت 
سورية، وتركزت الزراعة املروية يف 
املناطق الساحلية بشكل أساسي ضمن 
كان  حيث  البالستيكية،  البيوت 
 )2001( عام  البالستيكية  البيوت  عدد 
 )2543( مساحاتها  بلغت  بيتًا.   )59838(
هكتاراً، وأنتجت )347050( طنًا بإنتاجية 
بينما  البالستيكي،  طن/البيت   )5.8(
عام  بيتًا   )95133( إىل  عددها  وصل 
 )4281( مساحاتها  وبلغت   ،)2010(
طنًا   )570798( وأنتجت  هكتاراً، 
ووصلت اإلنتاجية إىل )6( طن/البيت 
اإلحصائية  )اجملموعة  البالستيكي. 

الزراعية السنوية لعام 2010(. 

إعداد
 د. غيثاء حامت حسن

م.أنطون أنطون   م.سلمى كيكي
 اهليئة العامة للبحوث العلمية الزراعية
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15 المحلب شجرة هامة 

والزراعية  البيئية  األهمية 
للمحلب :

ختتلف  كبرية  أهمية  للمحلب 
بإختالف الغاية من زراعته :

يستخدم احمللب كأصل لتطعيم - 
أصناف الكرز عليه إذ يعترب األصل 
يف  املستخدم  والرئيسي  الوحيد 
مقاومته  من  به  يتميز  ملا  سوريا 
للربودة  وحتمله  والكلس  للجفاف 
املسببات  من  للكثري  ومقاومته 
نيماتودا  مثل  واحلشرية  املرضية 

تعقد اجلذور .
منتجة -  كشجرة  احمللب  يعترب 

داخليًا  بذورها  تسوق  اليت  للثمار 
غذائية  مواد  من  حتتويه  ملا  وعامليًا 
من  العديد  يف  تدخل  وطبية 

الصناعات الغذائية والدوائية .
تشكيل -  يف  احمللب  يستخدم 

متعددة  النباتية  األسيجة 
األغراض حول احلقول الزراعية .

كشجرة -  احمللب  يستخدم 
العطرة  أزهاره  جلمال  تزيينية 
فصل  يف  بأرجيها  املكان  متأل  اليت 

الربيع .
الوصف النباتي لشجرة احمللب :

ارتفاعها  يرتاوح  شجرية  أو  شجرة 
10 م،  ، وقد يصل إىل  م   )4  -  2( بني 
 ، التفرع متباعدة األغصان  كثرية 
، مستدقة القمة،  األوراق بيضوية 
قليلة   أسنان  ذات  القاعدة  قلبية 
يف  مرتبة  بيضاء  األزهار   ، الوضوح 
نيسان  يف  تزهر  بسيطة  عناقيد 
إىل  بيضوية  وحزيران،الثمار 

احلجم  الشكل،صغرية  كروية 
قمتها  يف  هلا  5(مم   -  4 قطرها) 
ثم  اللون  محراء  صغرية  شعرة 
النضج  اكتمال  عند  سوداء  تصبح 
لب الثمرة حلمي مر الطعم وبدون 
فائدة غذائية ، النواة كبرية نسبيًا  
طبية  استعماالت  )اللب(  للبذرة 

وغذائية عديدة .
مناطق زراعة احمللب يف سورية :

يف  سورية  يف  احمللب  يزرع 
جبل  ومنطقة  إدلب  حمافظة 
يف  زراعته  تنجح  حيث  الزاوية 
املناطق اجلبلية اجلافة وشبه  تلك 
مثل  املناطق  تلك  وتشتهر  اجلافة 
) معربلليت  - تل التا - معرطبعي 
بزراعة   ) وغريها  ختاريم  كفر   -
احمللب على نطاق واسع واعتمادها 
اليت  الزراعة  تلك  على  األساسي 
بذور  أسعار  الرتفاع  جمزية  باتت 
احمللب واليت تسوق داخليًا وخارجيًا.

شروط زراعة احمللب :
حيث  من  متواضعًا  احمللب  يعترب 

البيئية مقارنًة مع غريه  متطلباته 
من األشجار املثمرة ، وال حيتاج إىل 
الكثري من املعامالت الزراعية ، وتتم 
بعاًل  أو  مرويًا  إما  احمللب  زراعة 
األشجار  بني  املسافة  تراعى  حبيث 
البعلية )5-6( م و)8-5( الزراعة  يف 

م  يف الزراعة املروية ويرتاوح عمق 
الالزمة لزراعة احمللب بني  الرتبة 

)50- 100( سم .
عمليات اخلدمة :

باحمللب -  املزروعة  األرض  حترث 
مرتني على األقل يف الربيع ، ومرة 
أواخر  الصيف  ومرة أوائل الشتاء 0

للتخلص -  سنويًا  األشجار  تقلم 
ولتخفيف  الضعيفة  األفرع  من 

كثافة األغصان .
إذ  منوه  بسرعة  احمللب  ويتميز 
متوسطة  أشجاراً  الغراس  تصبح 
من  سنوات  أربع  خالل  احلجم 
شجرة  ارتفاع  ويرتاوح   ، زراعتها 
وقد  م   )8  -  4( بني  عامًة  احمللب 
املعمرة  األشجار  يف  م  إىل30  يصل 
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األراضي  يف  املزروعة   ) سنة   100(
اخلصبة .

اإلنتاجية واحملصول : 
آذار  شهر  أواخر  يف  احمللب  يزهر 
وتبدأ الثمار بالنضج يف أواخر شهر 
أيار ، وتعترب األشجار يف عمر أربع 
القطاف  وتستحق  منتجة  سنوات 
الواحدة  الشجرة  إنتاجية  وتقدر   ،
 50 إىل  تصل  وقد  كغ   )30-15( بني 
كغ من احمللب األخضر ) املقطوف 
يتم  حيث   ) األوراق  مع  حديثًا 
القطاف قبل اسوداد الثمار ونضجها 
الثمار  من   %  8 يبدأ  عندما  الكامل  
من  اإلنتاجية  وختتلف  بالتلون 
بعض  تتميز  حيث  آلخر  صنف 
الثمار  عناقيد  بكثافة  األشجار 
على  األزهار  وبعدد  األغصان  على 
يصل  أن  ميكن  إذ  الواحد  العنقود 
إىل 20 زهرة يف العنقود الواحد )عادة 
8 - 12 زهرة يف العنقود ( كما تتأثر 
إنتاجية الشجرة بعمرها وحجمها .

أسباب عدم انتشار زراعة احمللب: 
املزارعون  اليرغب  عام  بشكل 
كثرياً بزراعة احمللب وذلك بسبب 
املنخفضة  االقتصادية  العائدات 
الثمار  مجع  ولصعوبة  جهة  من 
الوقت  من  الكثري  إىل  حتتاج  اليت 
وهكذا   ، العاملة  واليد  واجلهد 
احمللب  شجرة  زراعة  تناقصت 
تدرجييًا ، واألشجار اليت تنمو بريًا 
لتطعيم  كأصل  استخدمت  إما 
أصناف الكرز عليها أو مت اقتطاعها 

الستخدام أخشابها كوقود .
بدات  وحيث  احلالي  الوقت  ويف 
أسعار احمللب تتحسن بدأت شجرة 
وبذلك  أهميتها  تستعيد  احمللب 
األخرية  األعوام  يف  زراعتها  ازدادت 

بشكل ملحوظ .
عمليات جتهيز احمللب :

عمليات  تبدأ  القطاف:  عمليات 
ويقوم  أيار  أواخر شهر  القطاف يف 

 25 حوالي  بقطاف  الواحد  العامل 
األخضر  احمللب  من  وسطيًا  كغ 

خالل 8 ساعات .
عمليات التجفيف واستخراج اللب: 
الثمار  جتفف  احمللب  قطاف  بعد 
ملدة  الشمس  أشعة  حتت  واألوراق 
لفصل  اخلليط  يدق  ثم  أسبوع 
الثمار عن العناقيد ومبساعدة اهلواء 
تبعد األوراق عن الثمار خلفة وزنها 
ليتم  جترش  اليت  الثمار  وتبقى 
مبساعدة  القشور  عن  اللب  فصل 
تيار هوائي )مروحة ( وبذلك يصبح 
اللب جاهزاً لالستعمال والتسويق .

طن  فإن  العملية  هلذه  ونتيجة 
يعطي  األخضر  احمللب  من  واحد 
حوالي 400 كغ من الثمار اجلافة و 

160 كغ من اللب 
تتفاوت  احمللب:  وأسعار  تسويق 
خالل  وآخر  عام  بني  احمللب  أسعار 
لقانون  خيضع  وذلك  الواحد  العام 
العرض والطلب ، وبشكل عام ميكن 
أسعار احمللب يف حتسن  بأن  القول 
حيث وصل سعر الكيلوغرام الواحد 
من احمللب األخضر حلوالي 200 لرية 
البذور  لب  بيع  حني  يف  سورية، 
سعر  حتى  وصلت  كبرية  بأسعار 
9000 لرية سورية للكيلوغرام الواحد 

يف العام 2009.
 فوائد واستعماالت احمللب :

لب   : النبات  من  اجلزءاملستخدم   -
يف  يشبه  والذي  البذرة  أو  النواة 
وطوله  الساقطة  املاء  قطرة  شكله 
بنية  ذو  وهو  تقريبًا  مم   5 حوالي 
عطرية  ونكهة  مر  وطعم  طرية 

ويشبه يف ذلك اللوز املر.
بشكل   : الرئيسية  املكونات   -
القليل  على  البذور  حتتوي  عام 
السيانوجني  غليكوزيدات  من 
على  حتتوي  كما   ، واألميغدالني 
)كومارين  الكومارين  مشتقات 
ويتوقع  كومارين(  ديهيدرو   -

النكهة  عن  املسؤولة  هي  تكون  أن 
يستخرج  كما  للمحلب،  املميزة 
يتألف  طيار  غري  زيت  البذور  من 

من محوض دمسة متزاوجة .
والغذائية  الطبية  االستعماالت   -

للمحلب :
البذور : - يستخدم احمللب كتاباًل 
املميزة  لنكهته  نوعه  من  فريداً 
مناسبًا  جيعله  مما  املر  وطعمه 
نكهة  وإعطائها  األطعمة  لتحلية 
واملعجنات  اخلبز  وخاصة  خاصة 
واحللويات إذ يستخدم بشكل واسع 
تركيا  منها  البلدان  من  كثري  يف 

واليونان وأرمينيا .
تركيب -  يف  احمللب  يدخل   

كٍل  يف  واملعجنات  اخلبز  مخائر 
من قربص واليونان .

 تستخدم بذور احمللب كعالج - 
نباتي تقليدي كما يف املاضي حيث 

استخدمت لعالج املالريا . 
إنتاج -  يف  احمللب  يستخدم 

األسبريين حاليًا .
تركيب -  يف  احمللب  يدخل 

العديد من الشرابات الدوائية .

اجملففة:   واألوراق  الفتية  الطرود 
وإلدرار   ، االسهال  ضد  تستخدم 
البول ، وإللتهابات اجلهاز التنفسي 
مداواة   ، الدم  فقر   ، للغثيان   ،

اجلروح .
ذات  األزهار  تستخدم  األزهار: 
الرائحة الشذية يف صناعة العطور، 
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للنحل  كبرية  أهمية  هلا  أن  كما 
على  احتواءها  بسبب  العسل  وإنتاج 
على  الدراسة  دلت  حيث  النيكتار 
باحمللب  مزروعًا  واحداً  هكتاراً  أن 
الصايف  العسل  من  إنتاجًا  يعطي 

قدره 30 كغ.
زراعة  أن  إىل  خنلص  ذلك  من 
احمللب اليت بدأت تنتشر يف مناطق 
حمافظات  يف  وخاصة  سورية 
إدلب ومحاة وحلب حيث يستخدم 
أو  الكرز  أصناف  لتطعيم  كأصل 
موجودة  باتت  اليت  بذوره  إلنتاج 
السكان  ويستخدمها  األسواق  يف 
آسيا  غرب  بلدان  يف  وخاصة 
ويعترب  املعجنات  كمنكه يف بعض 
صناعة  يف  الشعيب  الرتاث  من 

املعجنات .
تتوسع  بدأت  الزراعة  تلك  إن 
وتزدهر يف السنوات األخرية خاصة 
حاليًا  تسوق  احمللب  بذور  وأن 
للتصدير على نطاق واسع وبأسعار 
زراعة  جعلها  مما  نوعًا  مرتفعة 
الكرز يف  جمزية أكثر من زراعة 
بعض املناطق اجلبلية وبدأت بذلك 
الكرز  زراعة  مكان  حلوهلا  بوادر 
إدلب  حمافظة  مناطق  بعض  يف 

)أرحيا ( .
حاليًا  احمللب  أشجار  تزرع  إذ 
نفس  ويف  الكرز  زراعة  غرار  على 
الشروط املناخية والرتبة علمًا بأن 
متواضعة  الشجرة  هذه  متطلبات 
وكلفة  الكرز  اشجار  من  أكثر 
أقل  الزراعية  واملعامالت  الرتبية 

بكثري منها للكرز .
أن  ميكن  احمللب  أشجار  أن  كما 
أشجار  من  بكثري  أكثر  تعمر 
الشجرة  إنتاجية  وأن  الكرز، 
كغ   30 حوالي  إىل  تصل  الواحدة 
سنوات   6 عمر  بعد  احمللب  من 
ورغم ارتفاع تكلفة أعمال القطاف 
إىل  للوصول  واجلرش  والفرط 

أن  إال  للتسويق  القابل  احملصول 
ارتفاع أسعار السوق اجلارية وتوفر 
سوق جتارية دولية هلذا احملصول 
صناعي  نطاق  على  الستخدامه 
طعم  لتحسني  املتطورة  الدول  يف 
جعل  واملعجنات  املشروبات  ونكهة 
واقتصادية  مرحبة  احمللب  زراعة 
مما يستدعي االهتمام بها والتوسع 

فيها وانتشارها .
أشكال تواجد احمللب :

احمللب الربي :
الربية  باحلالة  احمللب  ينتشر 
السورية  الطبيعية  الغابات  يف 
واآلرز  للشوح  مرافق  كعنصر 
عناصر  من  عنصر  بأنه  يوحي  مما 
ويوجد   ، اجلبلي  املتوسطي  الطابق 
 250 ارتفاعها  يتجاوز  ال  مواقع  يف 
نهر  )حوض  البحر  سطح  عن  م 

العاصي ، مشال جسر الشغور ( .
أيضًا  لوحظ  فقد  ذلك  إىل  إضافة 
يف املواقع عالية االرتفاع من سلسلة 
جبل  ويف  الشرقية  لبنان  جبال 
يف  كذلك   ، سنجار  وجبل  الزاوية 
الغابات الطبيعية للجبال الساحلية 
الغاب)منطقة  سهل  على  املطلة 
صلنفة ، موقع رأس الشعرة ، موقع 

مرج شيلي( .
أحد  تعترب  سورية  أن  املعلوم  ومن 
أنواع  لنشوء  الرئيسية  املراكز 
نباتية عديدة مما يضعها يف مركز 
الطبيعي  التوطن  مراكز  من  هام 
للعديد من األصول الوراثية اهلامة 
ميتاز  الذي  الربي  احمللب  ومنها 
كغريه من األصول الربية احمللية 
عرب  املرتاكم  الوراثي  مبخزونه 
أهمية  يعطيه  مما  السنني  مئات 
بالغة لتأقلمه مع الظروف البيئية 
مناطق  يف  السائدة  واملناخية 
على  احلفاظ  جيب  لذلك  انتشاره 
األشكال الربية املتواجدة من احمللب 
كغريها  هامة  وراثية  كمصادر 

من  حلمايتها  الربية  األنواع  من 
وبالتالي  واالنقراض  التدهور 
ومواصفاتها  خصائصها  دراسة 
ثم  ومن  دقيقة  علمية  دراسة 
يف  استخدامها  ليتم  توثيقها 
الوراثي  والتحسني  الرتبية  برامج 
الوراثية  صفاتها  من  لالستفادة 
للجفاف  حتملها  مثل  املرغوبة 
ومقاومتها  وامللوحة  والصقيع 
إىل  إضافًة  واحلشرات  لألمراض 

صفاتها النوعية املرغوبة .
احمللب املزروع الستخدامه كأصل:

الرئيسي  األصل  احمللب  يعترب 
القطر  املستخدم حاليًا يف  والوحيد 
لتطعيم أصناف الكرز حيث يتوافق 
مع الكرز احلامض ومعظم أصناف 

الكرز احللو .
بتحمله  يتميز  مقصر  أصل  وهو 
احلرارة  ولدرجات  للجفاف 
للكثري  مقاوم  أن  كما  املنخفضة 
املرضية مثل نيماتودا  املسببات  من 
على  يؤخذ  ما  أن  إال  اجلذور  تعقد 
لزيادة  حتمله  عدم  األصل  هذا 
بشكل  ينمو  إذ  األرضية  الرطوبة 
جيد يف الرتب الثقيلة وذات مستوى 
يف  جيود  لكنه  املرتفع  األرضي  املاء 
القوام  وذات  الصرف  جيدة  الرتبة 
اخلشن كما يتميز بتحمله لنسبة 
وتتم  الرتبة  يف  العالية  الكلس  
تنضيدها  بعد  احمللب  بذور  زراعة 
100 يومًا بدرجة حرارة) 2-4( ْم  ملدة 
زيادة  يف  يساعد  مما   %  90 ورطوبة 
الغراس  على  للحصول  اإلنبات 
باألصناف  تطعم  اليت  البذرية 
التطعيم بالعني  فيما بعد بطريقة 

)النائمة ، اليقظة ( .

إعداد:
د0 حماسن توكلنا

العلمية  للبحوث  العامة  اهليئة 
الزراعية
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للبعض حيلو  كما  »البوملي«   يزرع 
 تسميته يف خمتلف املناطق الساحلية
خصبة زراعية  ألرض   وحيتاج 
لكرب نتيجة  متميزاً  إنتاجًا   ليعطي 
الكثري إىل  وحاجتها  الثمرة   حجم 
أحد وهو  الغذائية،  العناصر   من 
اهلندي« »الليمون  عائلة   جمموعات 
وهي احلمضيات  جمموعة   من 
اليوسفي(.  - احلامض   - )الربتقال 
األول شكلني  إىل  البوملي   ينقسم 
األكثر وهو  الداخل  من  اللون   أبيض 
 انتشاراً و الثاني أمحر أو أمحر وردي،
الثمرة كروي أن شكل   يف حني جند 
األخضر بني  لونها  يرتاوح   مفلطح 
 واألخضر املصفر عند النضج، وتغطي
 الثمرة قشرة مسيكة جداً، يف حني أنه
احلمضيات أنواع  كباقي  يؤكل   ال 
 حيث أقسامه معزولة كل قسم على
فيصبح وقوية،  رقيقة  بقشرة   حدة 
مستقل عصريي«  »كيس  قسم   كل 
 فيه قطع متطاولة وصغرية مرتاصة
احلقيقة يف  وهي  الثمرة،  لب   تشكل 
من عادية  برتقال  مثرة  أي   تشبه 
. كثرياً  متضخمة  لكنها  الداخل 
الليمون يشبه  وهو  زراعته   جنحت 
 احلامض يف طريقة العناية به، كما
 أن األمراض اليت تصيبه شبيهة بتلك
 اليت تصيب الليمون احلامض بأنواعه،
رغم النوع  هذا  إن  أخرى  جهة   من 
يف ينجح  فإنه  خصبة  ألرض   حاجته 
 األراضي ذات الطبيعة الصعبة أو اليت
 نسميها »أرض خفيفة« أي ذات عناصر

فإن وبالعموم  منخفضة،   غذائية 
 زراعته سهلة والعناية به أقل من غريه،
 كما أنه جيد من الناحية االقتصادية
ويصلح كبرية  كميات  ينتج   حيث 
كما االستخدامات،  من   للعديد 
احلمضيات أنواع  كباقي  يتلف   ال 
مثرة تبقى  حيث  بفرتة  قطفها   بعد 
بعد الشهر  جتاوز  فرتة   »البوملي« 
بفضل وذلك  تتلف،  أن  دون   قطفها 
اللب. تغطي  اليت  السميكة  القشرة 
 يعطي البوملي أزهاره يف شهر نيسان،
ذات مبظهرها  مجيلة  أزهار   وهي 
يتحول جداً،  وضخمة  زكية   رائحة 
بدورها تكرب  واليت  مثار،  إىل   بعضها 
حتى تستمر  طويلة  مرحلة   عرب 
الثمار تنضج  حيث  الثاني   كانون 
حسب الشجرة  على  الثمار   وتبقى 
 رغبة املزارع ملدة طويلة تصل ملنتصف

ذاتها حبد  ميزة  وهذه  الصيف،   فصل 
للتحكم فرصة  املزارع  تعطي   حيث 
 بالتسويق، من جهة أخرى جند الثمار
رغم الوزن،  وخفيفة  احلجم   ضخمة 
تعود أوزانًا كبرية،  أحيانا   أنها تعطي 
 بدورها إىل كمية الغذاء اليت حصلت
الصيف فصل  خالل  الثمرة  عليها 
 بداية عندما زرع ليمون »بوملي« كان

البوملي
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 يتم تناول األقسام الداخلية منه فقط
مكونات نصف  رمي  إىل  يؤدي   مما 
هناك لكن  فائدة،  أي  دون    الثمرة 
 أساليب أخرى لالستفادة من مكوناته
السميكة القشرة  وخاصة   الداخلية 
حجم من   %25 إىل  تصل  واليت   جداً 
املزارعني نظرة  غرَي  ما  وهو   الثمرة، 
ولفوائد احلمضيات  من  النوع   هلذا 

زراعته وتسويقه.

مييل  حيث  جيداً  الثمرة  نضج   عند 
يتم قلياًل  احملمض  احللو  إىل    طعمها 
 تقشري الثمرة بشكل خطوط طوالنية
حبيث بتمهل  التقشري  يتم   للقشرة 
عن بكامله  القشرة  باطن  نزع   يتم 
تنظيف التقشري  قبل  وجيب   اللب، 
 القشرة اخلارجية جداً أو بشرها قلياًل
بعدها  ، رقيقة  خارجية  طبقة   لنزع 
لعدة املاء  ونبدل  املاء  يف  القشور   نضع 
 مرات خالل اليوم ملدة يومني أو أكثر
والغاية من ذلك الثمرة،   حسب نضج 
هذه يلي  للقشرة،  املر  الطعم   إزالة 
تصفيتها ثم  القشور،  غلي   املرحلة 
 من املاء، بعدها جنهز »القطر« بإضافة
املاء من  أكثر  أو  كوب  إىل   السكر 
بعدها نقوم  القشور،  كمية   حبسب 
 بعجن القشرة بيدنا على شكل كرات
توضع يف ثم  مائها،  لتفرغ من   صغري 
وهكذا النار،  على  املوجود   »القطر« 
 يرتك حتى يصبح لون كرات القشور
القليل نضيف  عندها  لألصفر،   مائاًل 

ونرتك احلامض«  عصري«الليمون   من 
نار على  أخرى  دقائق  مخس   املزيج 
 هادئة، ثم يوضع بعد أن يربد يف أواني
زجاجية حافظة إىل حني استهالكه .
ميكن الفاكهة،  هذه  يف  املوجود   اللب 
جتهيز أو  السلطة  يف   استخدامه 
حامضًا طعمًا  مينحها  فهو   احللويات، 
 ونكهًة طبيعية، وميكن تناوله طازجًا،
مذاق من  وأفضل  شهي   وعصريه 
 عصري الليمون، عند خلطه مع ملعقة
. احلموضة  شديد  فهو  السكر،  من 
عصره، أجل  من  البوملي  تقشري   عند 
كل أخذ  عدم  إىل  االنتباه   جيب 

 القشرة الداخلية، فهي مادة
مقاومة للسرطان وتناوهلا مفيد.

فوائد البوملي:
 يوفر البوملي منجمًا من الفيتامينات،
أنواع من  التخلص  على  تساعد   اليت 
والسكري السرطانات  من   كبرية 
أنه كما  التاجية،  القلب   وأمراض 
من العديد  وله  باملناعة،  اجلسم   ميد 
العالجية واالستخدامات   األغراض 
يصنف البوملي  عصري  أن   رغم 
إال فعليًا،  احلمضيات  قائمة   ضمن 
اجلسم يف  اهلضم  تقنية  يساعد   أنه 
ومعادلة االستجابة  يف  املساعدة   عرب 
عمليات بعد  واستعادتها   القلوية 
البوملي وقشرة  املعدة  يف   اهلضم 
كبرية كمية  على  حتتوي   حتديداً 
 من بيوفالفونويد، اليت تسهم يف وقف
االنتشار. من  السرطان  خاليا  معظم 
 وحيتوي البوملي على كمية كبرية
 من الفيتامني سي وهو فعال يف تعزيز
جعله خالل  من  البدنية   اللياقة 
 منشطًا للجسم، ويعزز وحيافظ على
يف وفعال  الشرايني  مرونة   صحة 
 مقاومة أعراض التعب العام والسكري
احللق والتهاب  واألرق   واحلمى 
من خمتلفة  وأنواع   والبنكرياس، 

 السرطانات، فهو حيتوي على البكتني
يف السموم  تراكم  من   وخيفض 
 الشرايني و خيفض نسبة الكولسرتول
عوامل من  ويقلل  واجلسم،  الدم   يف 

. التاجي  الشريان  مبرض  اإلصابة 
على املساعدة  على  كذلك   يعمل 
إنزيم وجود  خالل  من  الوزن،   فقدان 
 حرق الدهون الذي ميتص ويقلل من
الدهنية املواد  والسكر وحمتوى   النشا 
يف مهمة  عوامل  وهي  اجلسم،   يف 
على البوملي  يعمل  الوزن   فقدان 
عاماًل تعد  اليت  الدم،  كريات   تطهري 
 مهمًا جلسم صحي خاٍل من األمراض،
احلمراء الدم  كريات  تبقى   حيث 
السموم من  خاليًا  األكسجني   تنقل 
بالنسبه مفيد  البوملى   .  والشوائب 
 للمرضى الذين يعانون من مستويات
يف يساعد  فهو  مرتفعه   كوليسرتول 
ويعزز الكوليسرتول  كمية   خفض 
الدم يف  أكسدته  منع  على  القدره 

 
إعداد:

        م.وفاء حمرز فرهود
التوثيق الزراعي



The Agriculture Magazine - Issue 49 - 2015

30

العدد التاسع واألربعون  
2015

األهمية االقتصادية والغذائية حملصول الربوكولي

 Broccoli   :الربوكولي
االسم العلمي:

 Brassica oleracea var. italica
وله عدة أمساء إجنليزية: 

 Broccoli. sprouting broccoli.
 sprouting cauliflower:  Italian

asparagus
يتبع الربوكولي للعائلة امللفوفية 
Brassicaceae أو ما يعرف سابقًا 
 Cruciferae بالفصيلة الصليبية
 350 حوالي  الفصيلة  هذه  تضم 
جنس و 4000 نوع تنتشر يف خمتلف 

بقاع العامل.
املنشـــــأ:

عهد  منذ  الربوكولي   عرف 
الرومان ورمبا نشأ يف منطقة آسيا 

الصغرى وحوض البحر املتوسط.
اجلزء االقتصادي:

   يزرع الربوكولي من أجل نوراته 
الرباعم  طور  يف  وهي  تؤكل  اليت 
حواملها  مع  اخلضراء  الزهرية 

السميكة الغضة.
من  الربوكولي  حمصول  يعد    
االنتشار  قليلة  اخلضر  حماصيل 
اهتمامًا  يلقى  ومل  سورية،  يف 
حيث  من  سواًء  اآلن  حتى  كبرياً 

استهالكه  حيث  من  أو  زراعته 
جيد  ربح  مصدر  كونه  رغم 
اقتصادية  أهمية  وذو  للمزارع، 
إال  عالية  وطبية  غذائية  وقيمة 
خمصصة  مساحة  توجد  ال  أنه 
يف  ويتبع  خاص  بشكل  لزراعته 
إحصاءاته حملصول القرنبيط، فقد 

بكليهما  املزروعة  املساحة  بلغت 
/1503 هكتار/ توزعت يف حمافظيت 
محص وحلب بنسبة 45% مبتوسط 
كغ/دومن/   27014/ بلغ  إنتاجية 
حمافظة  يف   %49 بنسبة  تركزت 
احلسكة )إحصائية وزارة الزراعية 

واإلصالح الزراعي، 2013(.

الغلة )كغ/هكتار(االنتاج )كغ(املساحة )هكتار(العام
200917803591520177
201020033684418394
201118573685019844
201215412514816319
201315032701417973



The Agriculture Magazine - Issue 49 - 2015

31

ن  
عو

رب
األ

ع و
اس

الت
دد 

لع
ا

20
15

الوصف النباتي للربوكلي: 
حولي  عشيب  نبات  الربوكولي 
القرنبيط  نبات  مورفولوجيًا  يشبه 
إال أن ساقه أطول وأوراقه معنقة يف 
حتمل  احلواف،  ومتموجة  نهايتها 
ارتفاعها  يصل  اليت  النبات  ساق 
وسطيًا  قرصًا  أكثر  أو  سم   60 إىل 
غري مندمج، القرص كبري احلجم 
يتكون  سم   15-10 بني  قطره  يراوح 
من جمموعة براعم سائبة خضراء 
النضج  مبكرة  األصناف  يف  اللون 
متأخرة  األصناف  يف  وبنفسجية 
نبات  يف  ويظهر  كما  النضج، 
القرص  إىل  إضافة  الربوكولي 
األقراص  من  جمموعة  الوسطي 
ضمن  حجمًا  أصغر  جانبية 
قطرها  يرتاوح  الوسطي  القرص 
األقراص  هذه  خترج  سم(،   10-5(
بعد  والسيما  األوراق،  آباط  من 
األوراق  الوسطي،  احملصول  جين 
طويلة  احلجم  كبرية  اخلارجية 
إال  القرنبيط  أوراق  تشبه  األعناق 

انها مفصصه قلياًل.

 األصناف املزروعة:
تقسيم  ميكن  عامة  وبصفة 
جمموعتني  إىل  الربوكولي 

رئيسيتني:
اجملموعة األوىل:

بيضاء  كبرية  أقراصًا      تكون 
وتعرف  القرنبيط  مثل  اللون 
أو    Winter Cauliflower باسم 
وهذه   Cauliflower heading
بريطانيا  يف  منتشرة  األصناف 

واألجزاء الشمالية من أوروبا.
اجملموعة الثانية:

    تنتج عدداً من األقراص الصغرية 
أرجواني  أو  لون أخضر  ذات  وتكون 

 Sprouting أو أبيض وتعرف باسم
broccoli ومنها ما يعرف باسم

أو     Green Sprouting broccoli  
Calabrese نسبة إىل كاالبريا يف 
كبرية  رؤوس  ذات  وهي  إيطاليا، 
يسمى  اللون  خضراء  ما  نوعا 
يف  ويزرع   ،Asparagus broccoli
مشال أمريكا حيث نقل إىل أمريكا 
النازحني  اإليطاليني  طريق  عن 

إليها.
من  الربوكولي  أصناف  وتقسم 
أصناف  إىل  الباكورية  حيث 
مبكرة يف النضج وأصناف متوسطة 
وأيضًا  متأخرة،  وأصناف  التبكري 
تقسم األصناف حسب طول ساقها 
إىل أصناف قصرية الساق وأصناف 
متوسطة االرتفاع وأصناف طويلة.

من  كثرية  أصناف  يوجد 
الربوكولي منها:

 ،Waltham29  ، Decicco
 ،Atlantic  ،Topper430  ،Coaslta

Gem وهناك أيضا عدد من اهلجن 
 ،Green comt  ،Cleopatra منها: 
من  وغريها   ،Express corona

اهلجن األخرى.
بعض  زراعة  متت  سورية  ويف     
الربوكولي  من  املدخلة  اهلجن 
 NS50  ،Kuba  ،Condi أهمها  من 
التبكري  متوسطة  بكونها  متيزت 
خضراء،  أقراص  وذات  النضج،  يف 
ومتيز اهلجني NS50 من حيث عدد 
ووزن  النبات  ساق  وطول  األوراق 
واجلاف  الرطب  الوسطي  القرص 
فقد بلغ باملتوسط ) 175 غ( يف حني 
)160 غ(  قبة  اهلجينني  لدى  كانت 
Condi )127 غ(، كما متيز اهلجني 
NS50 باالندماجية، يف حني متيز 
من  حمتواه  بارتفاع  قبة  اهلجني 
 )%11.2(  TSS الذائبة  الصلبة  املواد 

، وفيتامني C ) 87.56 ملغ/ 100 غ (.

االحتياجات البيئية:
تنجح زراعة الربوكولي يف معظم 
زراعته  وجتود  األراضي،  أنواع 
وحيتاج  الطميية  األراضي  يف 
خالل  الدفء  إىل  الربوكولي 
جو  وإىل  اخلضري  النمو  مرحلة 

أثناء  الربودة  إىل  مييل  معتدل 
أكثر  ويعترب  الرؤوس،  تكوين 
درجة  إخنفاض  أو  الرتفاع  حتماًل 
القرنبيط،  مع  مقارنًة  احلرارة 
أن  دون  الصقيع  يتحمل  أنه  كما 
أن  إال  ملحوظًا،  ضرراً  له  حيدث 

صفات اجملموع اخلضري والقرص الزهري لبعض هجن الربوكولي املزروعة يف سورية 
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أثناء  كثرياً  احلرارة  درجة  ارتفاع 
تكوين الرؤوس يؤدى إىل منو أوراق 
بها، وتلك صفة غري مرغوبة كما 
يزيد  مما  منوها  سرعة  إىل  تؤدى 
النمو  ملرحلة  تعديها  فرصة  من 
األساسية املناسبة لالستهالك قبل 

احلصاد.
األهمية االقتصادية: 

1-القيمة الغذائية: 
الوصفات  من  العديد  يف  يدخل 
ويتميز  السلطات،  يف  خاصة 
بسعراته احلرارية املنخفضة لذلك 
العديد من احلميات  فهو يدخل يف 
الغذائية اليت يصفها خرباء التغذية 
لألشخاص الذين يعانون من زيادة 
من  واحد  كوب  أن  حيث  الوزن، 
حيوي  املطهو  األخضر  القرنبيط 
على 40 سعرة حرارية يزود اجلسم 
الالزمة  الغذائية  احلصة  بضعف 
احلصة  فيتامني C وثلث  من 
أ  فيتامني  من  الالزمة  الغذائية 

ومحض الفوليك.
جيداً  مصدراً  الربوكولي  ويعترب 
والبوتاسيوم  واأللياف  للحديد 
من  100 غ  أن  حيث  والكاروتني 
حيتوي:  الطازج  الربوكولي 
6.6غ  بروتني،  2.8غ  ماء،  89.30غ 
1.7غ  خمتلفة،  كربوهيدرات 
سكريات كلية، 316 ملغ بوتاسيوم، 
66 ملغ فوسفور، 47 ملغ كالسيوم، 
ملغ   0.7 مغنيزيوم،  21 ملغ 
فيتامني   ،C فيتامني  حديد،89ملغ 
0.07ملغ  دولية،  وحدة   623  A
ثيامني، 0.117 ملغ ريبوفالفني، 0.639 

ملغ نياسني.
2-األهمية الطبية: 

ذات  الربوكولي  أقراص  تعد 
من  الوقاية  يف  طبية  أهمية 
احتوائه  نتيجة  السرطان 
مثل  األكسدة   مضادات  على 
  Diindolylmethane-’3 .3
اليت   Glucoraphanin و 
عالج  يف  األساسي  العنصر  تكون 
يف  ألهميته  باإلضافة  السرطانات، 
الوقاية من أمراض القلب والسكري 

وترقق العظام نتيجة احتوائه على 
يستخدم  كما  اجللوتاثيون،  مادة 
الدم،  ضغط  ارتفاع  من  للوقاية 
أقل  وبشكل  الربوكولي  وميتاز 
بطعم  الورقية  اخلضر  بقية  من 
مركبات  وجود  نتيجة  احلرافة 
كربيتات  حتوي  جليكوزيدية 
الذي   Sinigrin مثل السنجرين 

يتحول إىل مركب سام  هو
بوجود   Allyl isothiocyanate
أنزيم  Myrosinase مؤديًا بذلك 

لتضخم الغدة الدرقية.
تناول  أن  دراسة  ذكرت 
يصلح  أن  ميكن  الربوكولي 
السكرى  الذي يسببه مرض  التلف 
ألوعية القلب ويعتقد الباحثون أن 
  Sulforaphaneسلفورافان مادة 
حتمي  إنزميات  إنتاج  على  تساعد 
املستويات  وختفض  الدم  أوعية 
عن  مسؤولة  جلزيئات  العالية 
تلك  يصيب  الذي  اخلطري  التلف 
على  الربوكولي  حيتوي  االوعية. 
ويساعد  األلياف  من  عالية  نسبة 
تسهيل  على  اهلضمي  اجلهاز 
اإلمساك،  ومينع  اهلضم،  عملية 
نسبة  خفض  يف  يساهم  كما 
السكر يف الدم يف حالة اإلفراط يف 
الدراسات  أظهرت  احللويات.  تناول 
احلديثة أن مادة )اللوتني كاروتني 
الربوكولي  يف  ويد( املتوفرة 
عدسة  إعتام  منع  على  تساعد 
العني وكذلك متنع سرطان العني 
الربوكولي  ذلك  إىل  وباإلضافة 
هو مصدر جيد لفيتامني A والذي 

يساهم يف تشكيل الشبكية.
ومن املهم اإلشارة إىل أن األقراص 
غري  تكون  الزهرية،  اجلانبية 
للمستهلك  بالنسبة  سواًء  مرغوبة 
باملقارنة  حجمها  لصغر  نتيجة 
بالنسبة  أو  الرئيسي،  القرص  مع 
جهد  إىل  حتتاج  كونها  للمزارع 
جهة  من  أكرب،  وتكلفة  ووقت 
األقراص  نوعية  فإن  أخرى 
اإلنتاج  سلسلة  يف  هامًا  دوراً  تلعب 
اهلدف  كان  إذا  واالستهالك 

احلصول على نوعية دون االهتمام 
باإلنتاجية. 

الغذائية  األهمية  من  بالرغم 
بها  يتميز  اليت  واالقتصادية 
من  مازال  أنه  إال  الربوكولي 
يف  االنتشار  حمدودة  اخلضار 
السنوات  شهدت  وقد  سورية، 
العربي  القطر  املاضية يف  اخلمسة 
السوري تواجداً وإن كان نادراً نوعًا 
الرتفاع  إضافة  احملصول  هلذا  ما 
تشجيع  أجل  من  لذلك  أسعاره، 
املزارعني على زراعة هذا احملصول 
البد من العمل على توجيه اجلهود 
ليس فقط لزيادة املساحة املزروعة 
منه بل واإلنتاجية أيضًا من خالل 
دراسة احتياجاته اليت حتقق أعلى 

إنتاج وأفضل نوعية.
نصائح عامة:

الربوكولي  شراء  عند  يفضل   .1
على  احملتوية  األقراص  اختيار 
النكهة  ذات  اخلضراء  الزهرات 
غسل  على  واحلرص  الغنية، 
زهرات الربوكولي جيداً للتخلص 
العالقة بها عن طريق  من األتربة 
غمسها يف ماء به ملح ملدة 15 دقيقة 
باملاء  جيدا  شطفها  ثم  األقل  على 

البارد.
استخدام  أو  تناول  يفضل   .2
األكالت  وصفات  يف  الربوكولي 
طازجًا، وإذا تبقى منه بعض األزهار 
ميكنك حفظها يف كيس بالستيك 
مرة  استخدامه  حلني  الثالجة  يف 

أخرى.
ويفضل  مطبوخًا  أو  نيئًا  يؤكل   .3
وبكمية  بالبخار  مسلوقا  يكون  أن 
قليلة  ولفرتة  املاء  من  قليلة 
فيتامني  C واملواد  يفقد  ال  حتى 
طعمه  ويتغري  األخرى،  املفيدة 
اليت  الكربيتية  املواد  انبعاث  بسبب 

حيتويها.

إعداد:
م.عبري الاليف

العلمية  للبحوث  العامة  اهليئة 
الزراعية
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القليلة  الدول  من  سوريا  تعترب   
زراعاتها  بتنوع  املتميزة  العامل  يف 
السائد  واملناخ  الرتبة  »لتنوع  نظراً 
األفوكادو(   ( النوع  هذا  .أدخل  فيها 
املناخ  مع  لتأقلمه  نظراً  الزراعة  يف 
السائد يف الساحل السوري من جهة 
الرديفة  الزراعات  إحدى  واعتباره 
اليت تساهم يف زيادة دخل املزارع من 
جهة أخرى. باإلضافة إىل أن الكثري 
الشجرة إىل  أدخلوا هذه  السكان  من 
جلماهلا  نظرا«  املنزلية  حدائقهم 
من جهة واالستفادة من مثارها من 

ناحية أخرى .

املوطن األصلي:

املناطق  فواكه  من  الزبدية  تعترب 
املوطن  هي  واملكسيك  االستوائية 
انتشرت  ومنها  لألفوكادو  األصلي 
إىل الكثري من دول العامل  ولقد أمكن 
الزبدية  من  سالالت  ثالث  معرفة 
الساللة  ـ   املكسيكية  هي:)الساللة 
اجلواتيمالية ـ ساللة اهلند الغربية(   
ونبني من خالل اجلدول )1(بعض 

املميزات هلذه السالالت 

القيمة الغذائية واألهمية النباتية:

قيمة  الزبدية)األفوكادو(  لثمار 
لغناها  نظراً  كبرية  غذائية 
على  وحتتوي  األكسدة  مبضادات 
ترتواح  الدهون  من  كبرية  نسبة 
غري  أحادية  معظمها   %30  -5 بني  ما 
وتبلغ  للصحة.  ومفيدة  مشبعة 

نسبة املكونات األخرى كما يلي:

كربوهيدرات    %2.5  -1.5 بروتني 
حوالي 4.5 % مواد معدنية1.3 %  مادة 

جافة 29 % 

كما حتتوي على مقادير وافية من 
مثرة  تعترب   ./A. B. C/ فيتامينات 
لأللياف  جيد  مصدر  األفوكادو 
الغذائية، واقية من تصلب الشرايني 
يف  الكولستريول  تركيز  من  تقلل   .
الدم . تساعد على تصريف الفضالت 
للغازات،  وطاردة  األمعاء  من 

باإلضافة إىل فوائد أخرى. 

الصفات املورفولوجية :

 . اخلضرة  مستدمية  الشجرة:  أ- 
الزبدية  أصناف  أشجار  ومعظم 
زرعت  إذا  منوها  حيث  من  قوية 
ضمن الرتبة واجلو املالئم هلا، حيث  
ذات  وأكثر.  12م  إىل  ارتفاعها  يصل 

األصناف  بعض  وهناك  منتشر  منو 
تتميز بطبيعة منو قائم .

ب- األوراق: بسيطة بيضاوية الشكل 
كاملة احلواف خضراء اللون المعة 
الفرع  على  مرتبة  طويل  عنق  ذات 

ترتيبًا حلزونيًا .

جـ-  األزهار: األزهار صفراء مبيضة 
احلجم  صغرية  مصفرة  خضراء  أو 
حتتوي عادة على 12 سداة وكربلة 
والسمة  واحدة،  بويضة  بها  واحدة 
الزبدية  أصناف  ملعظم  املميزة 
أو اهلجن  املكسيكية  الساللة  خاصة 
.فإن  املتكونة  األزهار  كثرة  هي 
الفرع  على  تتكون  األزهار  مئات 
ولكن  سم   30 عن  طوله  يقل  الذي 
ال  )قد  ضعيفة  تكون  العقد  نسبة 
تتجاوز 1/ 3000 زهرة يف أشجار صنف 

األفوكادو)الزبدية(
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فيورتي(. وبشكل عام يكفي عقد0.5 % 
من جمموع األزهار إلعطاء حمصول 

جيد.

تشري  الثمار:  وعقد  التلقيح  د- 
تصور  وضع  ميكن  ال  أنه  الدراسات 
يرتك  مما  التلقيح  بشأن  نهائي 
العقد  كان  إذا  عما  شك  يف  البحث 
من  اهلائلة  األعداد  هلذه  القليل 
ضعف  إىل  يرجع  ما  لصنف  األزهار 
ضمن  الذاتي  التوافق  عملية  يف 
لسرعة  نتيجة  أو  الواحد  الصنف 
استمرار  وعدم  األزهار  تساقط 
تواجدها على األشجار لفرتة مناسبة 

للتلقيح واإلخصاب. 

يتعذر   ، اجلنس  ثنائية  الزهرة 
التلقيح الذاتي ألن الكربلة

 ) اجلزء األنثوي( تنضج قبل األسدية
أن  حيث  الذكرية(  )األجزاء 
مرة   ( مرتني  تفتح  الواحدة  الزهرة 
ذكري(  بشكل  ومرة  أنثوي  بشكل 
فمن  إذاً  بفارق قد يصل إىل يومني. 
الصنف  من  أزهار  تواجد  الضروري 
حبات  )إلطالق  الثاني  التفتح  يف 
الطلع( مع أزهار  أخرى على الشجرة 
استعداد   ( األول  التفتح  حالة   يف 
لكي  الطلع(  حبات  الستقبال  املتاع 
وهنا  واإلخصاب  التأبري  عملية  تتم 
التأبري  يف  كبري  دوراً  النحل  يلعب 
التلقيح. نسبة   وزيادة  احلشري  

تلقيح  هناك  أن  دراسات  أوضحت 

               الساللة 

العامل 

اهلند الغربيةاجلواتيماليةاملكسيكية

تتالءم مع املناخ اجلاف املناخ 
شبه االستوائي

تتالءم مع املناخ البارد 
االستوائي

تتالءم مع املناخ الرطب واالستوائي

الربودة 
تتحمل درجات املناخ 

اجلاف شبه االستوائي 
حرارة منخفضة قد 

o تصل إىل -3م

أشجارها أقل مقاومة 
للصقيع

أشجارها تتماوت بدرجة حرارة صفر 
مئوية

عادية صغرية احلجم مقارنة  كبرية احلجمكبرية احلجماألشجار 
بالساللتني السابقتني

األوراق 

أصغر وأرفع من 
أوراق أشجار الساللة 

اجلواتيمالية تتميز 
برائحة اليانسون عند 

فركها باليد

كبرية وال حتتوي على 
رائحة اليانسون

متوسطة إىل كبرية

يف نهاية الشتاء وبداية يبدأ مبكراً يف الشتاءالتزهري
الربيع

يف الشتاء وبداية الربيع

الثمار 

صغرية احلجم )50- 200 
غ( قشرتها رقيقة، لونها 

أخضر أوأمحر مسود 
عند النضج

متوسطة احلجم إىل 
كبرية )150- 450غ( 

القشرة مسيكة 
ومتخشبة لونها أخضر 

أو أسود عند النضج

متوسطة احلجم إىل كبرية قد يصل 
وزن الثمرة إىل )600 غ( وأكثر.قشرتها 

جلدية متوسطة السماكة.لونها أخضر 
مائل للحمرة

النضج
أصناف هذه الساللة 

تنضج خالل 6-8 أشهر
تنضج خالل 10- 12 

شهر وأكثر يف املناطق 
الباردة

تنضج خالل 6-9 أشهر

اجلدول )1( يبني ميزات السالالت
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ذاتي يف كثري من األصناف .
أشكاهلا  يف  ختتلف  الثمار:  هـ- 
وأحجامها فمنها املستدير والبيضوي 
حبة  حبجم  ماهو  منها  والكمثري 
التمر ومنها ما يكون كبرياً وخيتلف 
لونها حسب الصنف ودرجة اكتمال 
األخضر  من  اللون  ويتدرج  النضج 
األسود  أو  الداكن  األمحر  حتى 
واللب دهين املذاق لونه أصفر فاتح أو 
أصفر خمضر وحتتوي الثمرة على 
وخيتلف  فجوة  داخل  واحدة  بذرة 
باختالف  البذور  وحجم  شكل 

األصناف .

الرتبة: تنمو أشجار الزبدية جيداً يف 
مجيع أنواع األراضي العميقة . جيدة 
ال  األمالح.  من  واخلالية  الصرف 
ينصح بزراعة الزبدية )األفوكادو( 
تتحمل  ال  ألنها  الغدقة  األراضي  يف 
إىل  ذلك  يؤدي  حيث  التهوية  سوء 

متاوت اجلذور.
باألراضي  زراعتها  تفشل  كذلك 
أشجار  أن  حيث  امللحية  أو  الثقيلة 
الزبدية حساسة جداً مللوحة الرتبة. 
حالة  يف  التصمغ  مبرض  تصاب 

ارتفاع مستوى املاء األرضي بالرتبة.

والعقل  والتطعيم  البذور  بواسطة  عادة  األفوكادو  إكثار  جيري  اإلكثار: 
اجملذرة .

   مثرة مستديرة الشكل           

  مثرة بيضوية الشكل      

مثرة كمثرية الشكل

أخضرأخضر غامقبنفسجي             أسود             شكل متوضع البذرة داخل الثمرة

زراعة صحيحة  زراعة خاطئة زراعة خاطئة 

شكل يبني كيفية الزراعة الصحيحة للبذرة

أِشكال مثار األفوكادو

لون الثمرة عند النضج
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اجلافة  الرياح  حتدثه  مماثال«ملا 
الطرق  هو  الري  طرق  أفضل   .
لضمان  بالتنقيط(  )الري  احلديثة 

عدم تعفن اجلذور.
أشجار  فـإن  عام  بشكل  التقليم: 
قليلة  للتقليم  احتياجاتها  الزبدية 
املتشابكة  بإزالة األفرع  حيث يكتفى 
على  النامية  السرطانات  وتزال 
بشكل  النامية  واألفرخ  األصل  ساق 
القمة  تطويشها)قص  أو  عمودي 

النامية(.
األفوكادو  شجرة  تبدأ   : احملصول 
حيث  الرابعة  السنة  من  باإلمثار 

م3   )5-3 حبدود)  يضاف   : التسميد   
دومن  لكل  متخمر  عضوي  مساد 
الرتبة  سطح  على  السماد  )ينثر 
 10 ال  يفوق  البستان  عمر  كان  إذا 
سطحية  حبراثة  ويطمر  سنوات( 
األوىل  السنوات  يف  الغراس  وحول 
جتميع  عدم  إىل  االنتباه  وجيب 
السماد حول اجلذع .تستجيب شجرة 
لألمسدة  جيد  بشكل  األفوكادو 
إضافتها  املتوجب  )الكمية  املعدنية 
.غراس  الرتبة(  حتليل  على  يعتمد 
األفوكادو حساسة لنقص العناصر.

جهاز  ذو  األفوكادو  نبات   : الري 
.ان العطش  جذري سطحي ومتفرع 
ألشجار  شديداً  ضرراً  يسبب 
منها.  الصغرية  وخاصة  األفوكادو 

يرتاوح حمصول الشجرة البالغة من 
)300 -500( مثرة وهذا يرتبط بالصنف 

واملوقع وعمليات اخلدمة .

من  كبرية  أعداد  تنتشر   : األصناف 
بعضها  األفوكادو  وهجن  أصناف 
ينتمي إىل إحدى السالالت السابقة 
التهجني  عن  ناتج  اآلخر  والبعض 

بني هذه السالالت.

الفرتة من  إن طول   : جين احملصول 
التلقيح وحتى القطاف يصعب معها 
الثمار.  جلين  الدقيق  املوعد  حتديد 
على  ببقائها  الثمار  نضج  زيادة  إن 
معاكس  تأثري  له  يكون  الشجرة 

حيث تصبح النكهة سيئة.عند قطاف 
استعمال  جيب  االفوكادو  مثار 
مع  العنق  من  جزء  ويرتك  املقص 
الثمرة حتى التتعفن أثناء التخزين.

الزبدية  تصاب  واألمراض:  اآلفات 
نذكر  واألمراض  اآلفات  من  بكثري 

منها:

 - الذبول الناتج عن فطر

 Verticillium

 -اإلصابة بالفطر     الصنف هاس )من الساللة اجلواتيمالية(

 Rosellinia necatrix 

- اإلصابة بالفطر

Phytophtora cinnamomi 

- النيماتودا        - حشرة الرتبس .

إعداد:

  د. فريوز صبيح                  

الصنف راسيل )من ساللة اهلند الغربية(

الصنف ديوك Duke )من الساللة املكسيكية(
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إنتاجيـة أراضــــي املراعـــــي 
الطبيعية  املراعي  أراضي  تعرف 
املفلوحة  غري  األراضي  بأنها 
الطبيعي  النبت  يسودها  اليت 
العاشبة  احليوانات  لرعي  واملناسب 
والقاضمة والتصلح هذه األراضي 
للزراعة االقتصادية لكثرة العوامل 
الرتبة  وطبيعة  كاملناخ  احملددة 

وغريهما.
مساحات  الطبيعية  املراعي  حتتل 
شاسعة من مساحة البالد العربية 
مليون   468 حبوالي  تقدر  حيث 
 %33.3 إىل  تصل  بنسبة  أي  هكتار 
وتبلغ  العربي.  الوطن  مساحة  من 
املراعي يف سوريا 1074 ألف  مساحة 
املساحة  من   %58 بنسبة  أي  هكتار 

الكلية.
سوريا  يف  الرعوية  األراضي  تتميز 
التدهور  من  كبرية  مبستويات 
للتصحر  وتعرضها  اإلنتاج  وبقلة 
اليت  اجلهود  ورغم  الرمال  وزحف 
والعديد  التدهور  هذا  لوقف  بذلت 
أجل  من  نفذت  قد  املشاريع  من 
النتائج  أن  إال  وتطويرها  تنميتها 
املطلوب  املستوى  من  أقل  كانت 
عدم  منها:  أسباب  لعدة  وذلك 
للموارد  واضحة  سياسة  وجود 
الرعوية وعدم مالئمة التشريعات 
استغالهلا  تنظم  اليت  والقوانني 
أحيانًا  القوانني  هذه  تطبيق  وسوء 
نباتية  أنواع  استخدام  وكذلك 
البيئية  للظروف  متحملة  غري 
السائدة باإلضافة إىل نظم اإلنتاج 
التقليدية السائدة و الرعي اجلائر 

الرعوية.  املناطق  يف  املنظم  غري 
احلمولة  نظام  تطبيق  وعدم 

الرعوية الصحيح........
الطبيعية  املراعي  أهمية  وتكمن 
العلفية  األجندة  يف  مساهمتها  يف 
ومساهمتها  الرعوية  للقطعان 
البيئات  معظم  يف   %25 عن  التقل 
واملراعي  العربية،  الرعوية 
عيش  مصدر  تعترب  الطبيعية 
الذين  املربني  من  كبرية  ألعداد 
جزئيًا  أو  كليًا  عليها  يعتمدون 
وكذلك  ماشيتهم  تغذية  يف 
والعطرية  الطبية  النباتات  إنتاج 
كونها  إىل  إضافة  الوقود  وحطب 
ميكن  حيث  املائية  املساقط  أكرب 
اجلريان  مياه  من  االستفادة 
السطحي واستخدام تقنيات حصاد 
لرتبية  الرئيسي  املكان  وهي  املياه، 

قطعان الضأن واملاعز واإلبل إضافة 
إىل كونها املوائل الطبيعية للعديد 
من احليوانات الربية. وهي حماضن 
النباتات الربية واليت تعترب األصول 
حماصيل  من  للعديد  الوراثية 
يف  املراعي  أراضي  وتساهم  الغذاء، 
احملافظة على جودة البيئة وتوفري 
السياحية  لألنشطة  اإلمكانيات 
املراعي  والرتفيهية، وتعترب أراضي 
مصدر كسب لشرحية ال بأس بها 
البوادي  يف  الرعوية  اجملتمعات  من 
تنمية  يف  تسهم  واليت  واألرياف 

الناتج القومي.
املزيد  لبذل  ملحة  حاجة  وهناك 
من اجلهد حنو حتسني عملية إدارة 
الوقت  نفس  ويف  املراعي  أراضي 
محاية وإعادة تأهيل املتدهور منها.
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املراعي  أراضي  إنتاجية  تتحدد   -
بعدة عوامل:

1-كميات اهلطول املطري وتوزعها 
خالل فصل النمو.

كدرجة  التضاريس  عوامل   -2
واجتاه امليل.

والفيزيائية  الكيميائية  اخلصائص   -3
للرتبة.

يف  السائدة  النباتية  األمناط   -4
املناطق الرعوية.

الرعوية  واملمارسات  األساليب   -5
املتبعة يف استثمار املراعي.

- مصطلحات إنتاجية املراعي:
بعدة  املرعى  إنتاجية  عن  يعرب 

مصطلحات وهي:
مادة  )كغ  النباتية  اإلنتاجية 
الكتلة  تشمل  واليت  جافة/هـ( 
يف  املرعى  نباتات  جلميع  احليوية 

عن  النظر  بغض  املساحة  وحدة 
أو  العلفية  قيمتها  أو  استساغتها 

مدى إتاحتها للحيوانات لرعيها.
مادة  )كغ  الرعوية  اإلنتاجية 
الكتلة  تشمل  واليت  جافة/هـ( 
يف  املرعى  نباتات  جلميع  احليوية 
عن  النظر  بغض  املساحة  وحدة 
شجريات.  )أعشاب.  حياتها  أشكال 

أشجار(.
)كغ  املتاحة  الرعوية  اإلنتاجية 
نسبة  متثل  واليت  جافة/هـ(  مادة 
الرعوية  اإلنتاجية  من  مئوية 
خصوصًا   %60 تتجاوز  ال  وغالبًا 
وحتسب  اجلافة.  املناطق  يف 
بنسبة  الرعوية  اإلنتاجية  بضرب 
تضمن  اليت  املناسبة  االستغالل 
النباتي  التنوع  على  احملافظة 

الرعوي واستدامة إنتاجيته.

إنتاجية  بيانات  توفري  ضرورات   -
أراضي املراعي:

إن توفر بيانات حديثة عن إنتاجية 
تكون  أن  واألهم  املراعي  أراضي 
حتقق  وبذلك  وصحيحة  دقيقة 
املرعى  مستوى  على  فوائد  عدة 
وبالتالي  احليوانية  الثروة  وقطاع 
االقتصاد الوطين ومن هذه الفوائد:

الرعوية  احلمولة  حساب   -1
على  تساعد  واليت  الفعلية 
النباتي  التنوع  على  احملافظة 
واستدامة  الرعوية  البيئية  للنظم 
هي  الرعوية:  إنتاجيتها)احلمولة 

عدد احليوانات يف وحدة املساحة(.
اإلمجالية  اإلنتاجية  معرفة   -2
مساهمتها  ومدى  الرعوية  للموارد 
الثروة  لقطاع  العلفية  املوازنة  يف 
إعداد  يف  للمساعدة  احليوانية 
املواد  لتوفري  الواقعية  اخلطط 
االحتياجات  الستكمال  العلفية 

الغذائية للحيوانات الرعوية.
3- تساهم يف إعداد الربامج من أجل 
املتدهورة  الرعوية  املناطق  تأهيل 
وترشيد  إنتاجيتها  رفع  أجل  من 

إدارتها.
على  وتأثريها  الرعوية  -األمناط 

نباتات املراعي:
املناخية  الظروف  تباين  إن 
الرتبة  وخصائص  والتضاريس 
احليوانات  وأنواع  النباتي  والتنوع 
تركيب  على  إضافة  الرعوية 
وكذلك  الرعوية  اجملتمعات 
هذه  كل  االقتصادية  العوامل 
تنوع  على  أدت  جمتمعة  العوامل 
استغالل  إىل  اهلادفة  املمارسات 
عليها  يطلق  واليت  املراعي  نباتات 
تقسيمها  وميكن  الرعوية  األمناط 
النمط  هي:  أمناط  ثالث  إىل 
الرعوي  والنمط  الصرف.  الرعوي 
الغابوي  الرعوي  والنمط  الزراعي. 

الزراعي.
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تربية  على  الطريقة  هذه  تعتمد 
تهتم  الرعوية فقط وال  احليوانات 
وذلك  العلف  حماصيل  بزراعة 
كأل  على  التام  االعتماد  بسبب 
املربني  يضطر  مما  املراعي  أراضي 
املناطق  يف  بقطعانهم  التنقل  إىل 
العام  مدار  على  املختلفة  الرعوية 
اإلنتاجي  املستوى  يكون  وبذلك 

للحيوانات الرعوية متدنيًا.
 ب- النمط الرعوي الزراعي: يف هذا 
النمط يشكل كأل املرعى الطبيعي 
وحماصيل العلف وبقايا احملاصيل 
لتغذية  الرئيسية  املوارد  الزراعية 
حركة  تكون  وبذلك  القطعان. 
القطعان يف حميط أراضي املراعي 
الطبيعي  النبت  فيها  جيود  اليت 
ويف  املستزرعة.  املراعي  وأراضي 
األعالف  تستخدم  اجلفاف  أوقات 
حياة  على  للحفاظ  املركزة 
من  مقبول  ومستوى  احليوانات 

اإلنتاج. 
ج- النمط الرعوي الغابوي الزراعي: 
املراعي  أراضي  باإلضافة إىل كأل 
وبقايا  األعالف  وحماصيل 
هذا  يعتمد  الزراعية  احملاصيل 
الغابوية  املناطق  كأل  على  النمط 
للدولة  ملكًا  غالبها  يف  تكون  واليت 
الغابات  هذه  يف  الرعي  يكون  حيث 

جمانًا أو مقابل أجور رمزية.
األمناط  بوجود  سوريا  وتتميز 
تتغري بسرعة بسبب  لكنها  الثالثة 
الرعوية  املوارد  يف  املطرد  التناقص 
العصرية  احلياة  جاذبية  وقوة 
اجتماعية  خدمات  من  توفره  وما 

ورفاهية.
- تدهور أراضي املراعي الطبيعية:

أو  واحد  مكون  يف  اضطراب  هو 
الرئيسية  املكونات  من  أكثر 
النبت  وهي  الرعوي  البيئي  للنظام 

الطبيعي والرتبة و املساقط املائية.
احنسار  يف  النباتي  التدهور  يتجلى 
الغطاء النباتي وتناقص أعداد أنواعه 

النباتية  تغطيتها  أو  املستساغة 
النباتية  التغطية  أو  أعداد  وزيادة 
وغالبًا  والسامة.  الغازية  لألنواع 
يعقب هذا التدهور تدهوَر تدرجيي 
الرتبة  وخصوصًا  املكونات  باقي  يف 
املرحلة  وهذه  املائية  املساقط  ثم 
جداً  يصعب  التدهور  من  األخرية 

إعادة تأهيل أراضي املراعي.
- العوامل املؤثرة يف تدهور األراضي 

الرعوية:
بالنشاطات  املرتبطة  العوامل   -1

البشرية: 
أ- الزيادة يف عدد السكان.

ب- تراجع عدد الرعاة والعاملني يف 
مهنة الرعي.

بالنشاطات  املرتبطة  العوامل   -2
الزراعية:

الزراعات  مساحات  تقلبات  أ- 
البعلية.

ب- التوسع يف الزراعات املروية.
باملمارسات  املرتبطة  3- العوامل 

الرعوية:
أعداد  يف  والزيادة  اجلائر  الرعي  أ- 

املاشية.
واحلرائق  األشجار  قطع  ب- 

املفتعلة.
4- العوامل املرتبطة مبلكية األرض 

والسياسات والقوانني:
أ- امللكية.

ب- السياسات والقوانني.

5- العوامل املرتبطة باملؤسسات:
أ- اإلطار املؤسساتي.

ب- ضعف الكوادر العاملة يف جمال 
املراعي.

ج- ضعف اإلرشاد الرعوي.
د- تهميش دور املؤسسات التقليدية 

ذات اخلربة القدمية.
املراعي  أراضي  تدهور  مؤشرات   -

الطبيعية:
أ- مؤشرات تدهور النبت الطبيعي:

التغطية  احنسار  مؤشراته  أهم 
وتدني  تركيبه  وتغري  النباتية 
ومن  الرعوية.  والقيمة  اإلنتاجية 

األمثلة عنه:
الطبيعي  النباتي  الغطاء  احنسار   *
بصورة  الرعوية  البيئات  معظم  يف 

حادة ومستمرة.
* التغري يف الرتكيب النباتي الذي 
الرعوية  النباتات  اندثار  ميثل 
وأنواع  الروثة  ومنها  املستساغة 
األنواع  مكانها  وينتشر   القطب 
الشوكية والسامة ومنها: احلرمل 

والصر والعاقول.
من  واسعة  مساحات  تصحر   *
تزخر  كانت  اليت  املراعي  أراضي 
بسبب  املعمرة  الرعوية  باألنواع 

الرعي اجلائر.
املائية  املساقط  عمل  يف  اخللل   *
النباتي  الغطاء  احنسار  بسبب 
مكان  احلولية  األنواع  وسيادة 

املعمرة.
يف  كبري  تناقص  أو  انقراض   *
اليت  الربية  والطيور  احليوانات 
الطبيعية  املوائل  حتتضنها  كانت 

يف أراضي املراعي.
* اتساع الفجوة بني اإلنتاج احمللي 
واالحتياجات  العلفية  املوارد  من 
والذي  اجملرتات  لقطاع  العلفية 

سببه تدني اإلنتاجية الرعوية 
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إىل  يؤدي  مما  املراعي  ألراضي 
بسبب  العلفية  الفاتورة  ارتفاع 

استرياد األعالف.
ب-مؤشرات تدهور الرتبة:

وتشمل عدة مراحل متتابعة:
من  العليا  الطبقة  انضغاط   *

الرتبة السطحية.
* مع الوقت تتفكك حبيبات الرتبة 
املتدنية  النسبة  بسبب  السطحية 

من املادة العضوية.
احلجرية  التغطية  زيادة   *

والنتوءات الصخرية.
السطحية.  الرتبة  اجنراف   *
املخزون  خسارة  ذلك  ويرافق 
التجدد  يف  األهم  املسؤول  البذري 

الطبيعي ملعظم نباتات املراعي.

اليت  الرملية  الكثبان  وتظهر  املائي 
تتحرك وتهدد املنشآت و املزارع.

اجملتمعات  بني  التنافس  اشتداد   *
وغياب  الرطوبة  على  النباتية 
للجفاف  املتحملة  غري  األنواع 
اجلفافية  األنواع  وانتشار 

والشوكية.
تام  غياب  يف  ويتمثل  اجلفاف   *
للنبات واحليوان حيث متوت األوىل 
وهجرة  التحرك  عن  العاجزة 
الثانية إىل أماكن تتوفر فيها املياه.

النسبية  األهمية  تقييم  معايري 
لنباتات الرعوية :

التغذوي،  املعيار  البيئي.  املعيار 
معيار املالئمة اإلنتاجية.

1- املعيار البيئي:
نسبة  هما:  خاصتني  على  ويعتمد 
واإلنتاجية  النباتية  التغطية 

الكلئية.
األنواع  سيادة  النباتية:  التغطية  أ- 
النباتية على مساحات شاسعة من 
مالئمة  على  تدل  املرعى  أرض 
الرعوية  النباتات  النتشار  أرضه 

وتوفر الرطوبة األرضية.
اهلدف  الكلئية:  اإلنتاجية  ب- 
تنمية  مشاريع  ملعظم  األساسي 
على  احلصول  هو  املراعي  وإدارة 
أعظم إنتاج للكأل يف وحدة املساحة. 
النباتات  ومن أجل ذلك يتم اختيار 
الرعوية ذات اإلنتاج العلفي العالي.

ج- مؤشرات تدهور املساقط املائية:
الطبيعي  النباتي  الغطاء  اختفاء   *

وتعري تربة املسقط املائي متامًا.
البعلية  الزراعية  األنشطة   *
النباتات  حساب  على  اجملزية  غري 
املساحات  ترك  ثم  الطبيعية 
املزروعة مهملًة لتتعرض للتعرية 

)تسمى كسر أراضي املراعي(.
وذلك  واخلنادق  األخاديد  ظهور   *
وشدة  النباتي  الغطاء  غياب  بسبب 

االجنراف املائي.
وحركة  الرحيي  االجنراف   *
الرمال وعندها يكون املسقط املائي 
غري قادر على املشاركة يف املخزون 

2- املعيار الغذائي:
هي  معايري  ثالث  على  ويعتمد 
النباتات  حمتوى  و  االستساغة 
ومثبطات  الغذائية  املركبات  من 

القيمة الغذائية.
إقبال  مدى  هي  االستساغة:  أ- 
النباتي  النوع  لتناول  احليوان 
أنواع  عدة  توفر  حال  يف  الرعوي 
نباتية رعوية حبيث يقوم احليوان 
النباتية.  األنواع  بني  باملفاضلة 
عالية  النباتات  عادة  وتكون 

االستساغة ذات حمتوى عالي
من املواد املغذية للحيوان. ويتحكم 
العوامل  من  العديد  االستساغة  يف 
الكيميائي)مستوى  الرتكيب  مثل: 
والكربوهيدرات  الربوتني  من  كل 
واألمالح(.  والرماد  الذائبة 
والوفرة  املناخية.  والظروف 
احليوان  وحالة  النباتية. 
الفيزيائية  واخلصائص  وعمره. 
للنبات)طول النبات ونسبة األوراق 

وقلة األشواك ونسبة الرطوبة(.
املركبات  من  النبات  حمتوى  ب- 

الغذائية: 
املرعى  نباتات  تقسم  اهلدف  وهلذا 
إىل ثالث جمموعات هي النجيليات 
األعشاب  النجيليات،  وأشباه 

عريضة األوراق، الشجريات.
مستويات  على  النجيليات  حتتوي 
مقارنة  الربوتني  من  منخفضة 
وتتباين  األوراق.  بعريضات 
الغذائية  املركبات  مستويات 
الرئيسية يف النباتات الرعوية تبعًا 
ملراحل النمو واألجزاء اليت تفضلها 
احليوانات. يكون تركيز املركبات 
أعلى  يف  الرئيسية  الغذائية 
مستوياته يف املرحلة اخلضرية ثم 
إىل  يصل  حتى  تدرجييًا  يتناقص 
النضوج  مرحلة  يف  مستوياته  أدنى 

التام ومرحلة اهلرم. 
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ج- مثبطات القيمة الغذائية: 
خاصة  املرعى  نباتات  حتتوي 
العديد  على  منها  الشجريية 
الغذائية  القيمة  مثبطات  من 
الكأل  هضم  عملية  تعيق  واليت 
إضافة  اهلضم  نواتج  وامتصاص 
املنتجات  على  السلبية  آثارها  إىل 
أشارت عدة أحباث  احليوانية. فقد 
القطف  من  أنواع  احتواء  على 
على  املراعي  أراضي  يف  املستزرع 
القيمة  مثبطات  من  العديد 
األوكساالت.  )التانينات.  الغذائية 
املركبات  هذه  وتؤدي  الفينوالت( 
ورائحته  اللحم  لون  يف  تغيري  إىل 
وتؤثر سلبًا يف تركيز املواد الصلبة 
احلليب  دهن  وتلون  احلليب  يف 
باللون األصفر وكل ماسبق يؤدي 

إىل تدني جودة اللحم واحلليب.

إعداد: 
م . حممد علي براقي

العلمية  للبحوث  العامة  اهليئة 
الزراعية

حمتوى النباتات من املركبات الغذائيةاجملموعات النباتية
الكاروتنيالكالسيومالفوسفورالربوتنيالطاقة

منخفضعاٍلمنخفضمنخفضمتوسطالنجيليات

منخفض/متوسطعاٍلمنخفضمنخفض/متوسطمنخفضعريضات األوراق

عاٍلعاٍلموسطمتوسطمنخفضالشجريات

شجريات )جنبات معمرة(

أنواع عريضة أوراق)بقولية(

أنواع جنيلية

من  حمتواها  حسب  الثالث  اجملموعات  ترتيب  التالي  اجلدول  يوضح  و 
املركبات الغذائية الرئيسية:
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طرق التخلص من املخلفات الزراعية

دورة  من  البيئي  النظام  يتكون 
فضالت  فيها  تتحول  اليت  احلياة 
للرتبة  غـــذاء  إىل  احليوانات 
وللبكترييا ومن ثم غذاء للنبات ثم 

للحيوانات.
تتكون  البيئية  األنظمة  بعض  إن 
ومتفرعة  معقدة  حياة  دورة  من 
حفظ  على  يساعد  التعقيد  هذا 
كسر  حالة  يف  البيئي،  النظام 
الدورة أو تغري مسـارها تنشأ عالقة 

جديدة لتحافظ عليهــا. 

حيوي  عامل  أهم  اإلنسان  يعترب 
فمنذ  البيئي،  التغري  إحداث  يف 
البيئة.  مكونات  مع  يتعامل  وجوده 
حتكمًا  ازداد  األعوام  توالت  وكلما 
البيئة وخاصًة بعد أن  وسلطانًا يف 
من  مزيداً  العلمي  التقدم  له  يسر 
فرص إحداث التغري يف البيئة وفقًا 
الزدياد حاجته إىل الغذاء والكساء....

التـلـوث البيئي:
ُيعرف بأنه ذلك التغري السليب الذي 
الوسط  مكونات  أحد  على  يطرأ 

البيئي، والذي ينتج كاًل أو جزءاً عن 
باملقارنة  وذلك  اإلنساني،  النشاط 
كان  الذي  الطبيعي  الوضع  مع 
ويتبدى  اإلنسان.  تدخل  قبل  سائداً 
الطاقة،  تغريات  حدوث  يف  ذلك 
املختلفة،  اإلشعاعية  واملستويات 
والفيزيائية  احليوية  والتغريات 
والكيميائية غري املرغوب فيها، اليت 
الذي  احليوي  احمليط  يف  حتدث 
حييط بنا، والذي تعيش فيه مجيع 
وميكن  األخرى.  احلية  املخلوقات 
بشكل  تؤثر  أن  التغريات  هلذه 
التوازن  على  مباشر  غري  أو  مباشر 
واهلواء  الطعام  طريق  عن  البيئي 
املختلفة.  الزراعية  واملنتجات  واملاء 
البيئة  ملوثات  تكون  املعنى  وبهذا 
عديدة ومتنوعة املصادر وخمتلفة 

املعاني والتأثريات.
أنواع امللوثات:

يوجد العديد من امللوثات مثل: 

املخلفات الصلبة البلدية «
كأعواد     « املزارع  خملفات 

احملاصيل اجلافة ورماد احرتاقها.
املبيدات احلشرية . «
األمسدة الكيميائية. «
املواد املشعة. «
النفايات غريالقابله للتحلل. «

املخلفات الزراعية النباتية:
املثمرة  األشجار  خملفات   -

واحملاصيل األخرى .
احملاصيل  حصاد  خملفات   -

احلقلية.
-     خملفات املبيدات  واألمسدة.

وبقائها  النباتية  املخلفات  ترك  إن 
والبساتني  احلقول  قرب  أو  داخل 
باحلرق  منها  التخلص  دون 
احلقل،  داخل  الكامل  واإلتالف 
من  الكثري  انتشار  على  يساعد 
اآلفات اخلطرة اليت تؤثر على إنتاج 

وصحة النباتات والبيئة احمليطة.
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15 من  النباتية  املخلفات  تعترب 

العديد  النتشار  الرئيسية  العوامل 
جيب  لذا  واآلفات،  األمراض  من 
من  احلقول  بنظافة  االهتمام 
السابق  احملصول  وبقايا  املخلفات 
دون  املخلفات  تلك  ترك  وعدم 
داخل  باحلرق  إتالف  أو  إعدام 

املزرعة أو بطرق صحيحة أخرى.
خملفات األشجار املثمرة:

حسب  النباتية  املخلفات  ختتلف 

النبات املختلفة مثل األوراق  أجزاء 
التالفة،  والثمار  الصغرية  والفروع 
واليت قد متثل عائل لبعض اآلفات 
التخلص  يتم  النباتية.  واألمراض 
أعاله  املذكورة  املخلفات  من 
بالنظافة الدورية واحلرق بالطرق 
بالبيئة،  األضرار  دون  السليمة 
مساد  إىل  وحتويلها  معاجلتها  أو 
عميقة  حفر  يف  بالدفن  طبيعي 

وإعادة استخدامها كسماد.

خملفات احلصاد:
كما يف احملاصيل احلقلية )القمح 
ويتم  واخلضروات،   )... والشعري 
أو  باحلقل  باحلرق  منها  التخلص 
استعماهلا كعلف للحيوانات خارج 
احلقل حتى ال تسبب يف نقل بذور 
براز  طريق  عن  الضارة  األعشاب 

وأجسام احليوانات.

خملفات املبيدات:
أ- العبـوات الفارغة للمبيدات:  ويتم 

التخلص منها بالطرق اآلتية :
يتم  حرقها:  ميكن  اليت  العبوات   -1
باحلرق  الفارغة  العبوات  إتالف 
السكنية  املناطق  عن  بعيداً  والدفن 
وعلى أعماق بعيدة عن مستوى املاء 
مصادر  على  للمحافظة  األرضي 

املياه من التلوث ببقايا املبيد.

جيب احلذر من حرق العبوات اليت 
ال تنصح الشركة املنتجة حبرقها 
سامة  أخبرة  لتصاعد  نظراً  وذلك 
النبات،  أو  احليوان  أو  لإلنسان 
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كما جيب احلذر من حرق عبوات 
املبيدات اليت حتتوى على كلورات 
ألنها قد تنفجر، فإذا مل توجد هذه 
ميكن  العبوات  على  التحذيرات 
مراعاة  مع  بعيد  مكان  يف  حرقها 
باجتاه  محلها  لعدم  الرياح  اجتاه 
احليوان  أو  اإلنسان  تواجد  أماكن 

أو النبات.
حرقها:  ميكن  ال  اليت  العبوات   -2
العبوة  حمتويات  تفرغ  أن  يراعى 
وتصفى، وبعدها يتم غسل العبوات 
بشكل جيد )ثالث مرات على األقل( 
حماليل  يف  الغسيل  ماء  واستخدام 

الرش.

ألي  العبوات  تستخدم  أال  وجيب 
بل  الغسيل،  بعد  ولو  آخر  غرض 
جيب التخلص منها بإحدى الطرق 

اآلتية: 
- التخلص منها بإرجاعها إذا كانت 
تسليمها  أو  للبائع  كبرية  عبوات 
لشركات خاصة ميكنها معاجلتها 
أو  السموم  من  الرواسب  وإزالة 

إبطال مفعوهلا.
- التخلص منها برفع غطاء العبوة 
قعرها  يف  ثقوب  عدة  وتثقب 
ختفيض  جيرى  ثم  وجوانبها 
عجالت  حتت  بوضعها  حجمها 
ثم  أخرى  وسيلة  أي  أو  اجلرار 
خمصصة  ردم  حفر  يف  وضعها 

للتخلص من املبيدات.   

ب- فائض وبقايا املبيدات:
للتخلص  طرق  عدة  هناك 
والكميات  املبيد  خملفات  من 
اخللط  بعد  احلاجة  عن  الفائضة 

واالستعمال نلخصها يف اآلتي:
خاصة:  حرق  أفران  استعمال   -1
األفران  هذه  حرارة  درجة  تصل 
مئوية  درجة   1000 عن  يزيد  ما  إىل 
واملصرح  املعتمدة  الطريقة  وهي 

بها عامليًا.

الطريقة  هذه  للردم:  حفر   -2
تصلح للتخلص من كميات قليلة 
التكاليف  وقليلة  سريعة  ألنها 
خاصة.  آالت  استخدام  تتطلب  وال 
حجز  على  الطريقة  هذه  وتعتمد 

املبيد يف مساحة صغرية.
حلفر  املناسب  املكان  اختيار  جيب 

الردم  حبيث يراعى ما يلي:
مسطح  مكان  يف  احلفر  تكون  أن   -
وغري منخفض، يبعد ما ال يقل عن 
)50 - 60( مرتاً عن أي مصدر للمياه 

)جمرى، سد، بئر، ....(.
املكان ال ميتلئ باملاء وال  - أن يكون 

جترفه مياه السيول.
- جتنب املوقع الذي توجد فيه مياه 

سطحية.
بعيدة  احلفرة  تكون  أن  جيب   -
حظائر  أو  املزروعات  أو  املنازل  عن 

احليوانات.
املوقع جيدة  تربة  تكون  أن  - جيب 

الصرف وعميقة مبا ال يقل عن

وجود  يفضل  كما  أمتار،   )3-2(
إىل  الوصول  قبل  طينية  طبقة 

الطبقة الصخرية.
- مكان الردم جيب أن يكون معرضًا 
ألي  تستعمل  وال  الشمس،  ألشعة 

غرض آخر.
احلفرة  حول  سياج  وضع  جيب   -
واحليوانات،  األطفال  اقرتاب  ملنع 

ووضع عالمات حتذيرية. 
خملفات االمسدة:

خملفات  من  التخلص  جيب 
بالطرق  األمسدة  وتداول  صناعة 
بالبيئة  تضر  ال  حتى  السليمة 
مباشرة  أضرار  تسبب  وال  احمليطة 
أو  اإلنسان  على  مباشرة  غري  أو 

احليوان أو البيئة بصفة عامة.
وتنقسم خملفات االمسدة إىل:

1- العبوات الفارغة وتشتمل على:
 - عبوات مصنعة من البولي بروبلني 

املقوى )أكياس البالستيك(.
 - السطول وباقات البالستيك.

الصلبة  األمسدة  وبقايا  فائض   -2
والسائلة

الفارغة  العبوات  من  التخلص  يتم 
الطرق  بنفس  األمسدة  وبقايا 
خملفات  من  للتخلص  املتبعة 

املبيدات اليت مت ذكرها سابقًا.

إعداد: 
م. عبد الرمحن شاوردي

للتحول  الوطين  املشروع  مديرية 
إىل الري احلديث
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للرتبة  املائي  االجنراف  يعترب    
املناطق  يف  ضرراً  األكثر  السبب 
املطري  اهلطول  ذات  الساحلية 
الرتبة  عمق  من  يقلل  إذ  العالي 
أو  احملاصيل  ثبات  من  يقلل  مما 
خيفض  كما  الغابات  أو  األشجار 
من ناتج الغلة الزراعية أو استثمار 
ذلك  ويأتي  الغابة  يف  األخشاب 
اليت  منها  اجلبلية  األراضي  على 
لعمليات  عرضة  األكثر  تعترب 
لتكرار  نتيجة  املائي  االجنراف 
العواصف املطرية الشديدة الغزارة 
عليها ولالحندار الشديد يف بعضها 
النباتي  الغطاء  لتواجد  باإلضافة 

استثمار  سوء  عن  الناتج  املشتت 
هذه األراضي وسوء صيانة الغابات 
 ، احلرق  أو  القطع  من  ومحايتها  
من  للغابة  اجلائر  الرعي  أن  كما 
النموات  يهدد  )خاصة(  املاعز  قبل 
مما  للشجرة  احلديثة  واألفرع 
موتها  ثم  تدهورها  إىل  يؤدي 
يف  النباتي  الغطاء  من  يقلل  مما 
الرتبة  اجنراف  من  ويزيد  املنطقة 
مما  السطحي  املاء  جريان  نتيجة 
الصخرية  التكشفات  لظهور  يؤدي 
املتدهورة  واجلدول  يبني املساحات 
بفعل االجنراف املائي حتى عام 2007

ملواقع  الدراسات   أشارت  وقد 
الالذقية  حمافظة  من  خمتارة 
يف  للرتبة  الطبيعي  الفقد  أن  إىل 
الغابوي  النباتي  الغطاء  وجود  حال 
هكتار   / كغ   )60  –  10( بني  يرتاوح 
االحندار  لدرجة  تبعًا  السنة   يف 
الرتبة  ونوع  املطري  اهلطل  وشدة 
الغابات احملروقة فإن  أما يف حال   ،
 )2550  -  200( الفقد يزداد لكمية  هذا 
حلالة  ليصل  سنويًا  هكتار  كغ/ 
األراضي احملروثة لغرض الزراعة 
يف  هكتار  كغ/   )3280  -  960( إىل 

السنة. 
الغالل  اخنفاض  من  وللحد 
الزراعية نتيجة الحنرافات  الرتبة 
حبوث  إدارة  قامت  فقد  باملياه 
العديد من  املوارد الطبيعية بإجراء 
التجارب كزراعة حمصول الفول 

على منطقة منحدرة بنسبة 18 %

اجملموع تدهور شديدتدهور متوسط تدهور خفيف البيان 
902127291058املساحة )ألف هكتار(

85123100النسبة املئوية

اهلدف من الزراعة :
سطح  « اجنراف  قياسات  مقارنة 

الرتبة نتيجة السيل السطحي ملياه 
زراعة  أساليب  باستخدام  األمطار 

خمتلفة
حمصول  « إنتاجية   مقارنة 

املنحدرة  األراضي  يف  الفول 
خمتلفة  حمسنات  باستخدام  

للرتبة. وأساليب زراعة خمتلفة.
النتائج :

الرتطيب *  جبهة  عمق  زيادة  إن 
يف الرتبة تعين احتفاظ الرتبة باملاء 
ملدة أطول وبالتالي ضبط اجنراف 
السيالن  من  احلد  بسبب  الرتبة 
السطحي للمياه  وإضافة حمسنات 
إضافة  أن  كما  والزراعة  الرتبة 
املادة العضوية كان هلا تأثري أكرب 
وزيادة  باملاء  الرتبة  احتفاظ  على 

نفاذيتها .

لوحظ زيادة كمية اإلنتاج من * 
حمسنات  بإضافة  الفول  حمصول 
خطوط  على  والزراعة  الرتبة 

الكونتور عن املعامالت األخرى
األتربة *  كميات  أخذ  متت 

املنجرفة بعد اهلطوالت املطرية .
مبتوسط  لوحظ   : اإلنتاجية 
إنتاجية الغلة زيادة  بقدر 7075 غ / 
10 مرت مربع نتيجة  املادة العضوية 
الكونتور  خطوط  على  والزراعة 

بأثالم هرمية . 
التحليل العلمي :

غلة  يف  الزيادة  تعزى  أن  ميكن 
 : واحلب  األخضر  الفول  حمصول 
اجنراف  الخنفاض  نتيجة 
السطحي  بالسيل  الرتبة 
أسلوب  باستخدام  للمياه 
خطوط  على  الزراعة 
الرتبة  وحمسن  الكونتور 
وازدياد   ، العضوية(  )املادة 
رشح  ومعدل  الرتبة  نفاذية  نسبة 
من  السطحية  حتت  لآلفاق  املاء 
رطوبة  حلفظ  أدى  مما  الرتبة 
وبالتالي  أطول  زمنية  ملدة  الرتبة 
أدى بالنبات لالستفادة من العناصر 
الذائبة املتاحة بالرتبة بشكل أفضل 
الدقيقة  األحياء  لفعل  باإلضافة 
نتيجة  اآلزوتوباكرت  وخاصة 
وكميات  الرطوبة  نسبة  ارتفاع 
األكسجني الناتج عن زيادة تهوية 
اليت  العضوية  املادة  بفضل  الرتبة 

فككت من درجة متاسك الرتبة. 

   إعداد وحتليل:
 م. سامر بريغلة

إدارة حبوث املوارد الطبيعية
العلمية  للبحوث  العامة  اهليئة 

الزراعية

االجنراف املائي للرتبة وتأثريه على اإلنتاج الزراعي
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أزمة املياه يف الوطن العربي

ال تقتصر مسألة املياه يف أهميتها 
العربي،   أو  احمللي  املستوى  على 
وإمنا تتعدى ذلك لتحظى بأهمية 
يولي  حيث  وعاملية..  إقليمية 
املياه  قضية  اليوم  بأسره  العامل 
يكتسب  الذي  األمر  اهتمامه،  ُجل 
العربي  الوطن  يف  خاصة  أهمية 
وشحها  موارده  حملدودية  نظراً 
الكثافة  ازدياد  بسبب  سنوات  منذ 
تشري  إذ  كبري..  بشكل  السكانية 
 )2013( السكانية  اإلحصاءات  آخر 
العربي  الوطن  ُسّكان  عدد  أن  إىل 
بلغ حنو 370 مليون نسمة تقريبًا.. 
مما يشكل ضغطًا جائراً على املوارد 

الغذائية واملائية والطبيعية فيه.
وتشري الدراسات أيضًا إىل أن نقص 
املياه يف البلدان العربية سيكون من 
استقرار  عدم  يف  الرئيسة  األسباب 
العربي  املائي  العجز  ألن  املنطقة، 
احلالي يقدر بـ 45 مليار مرت مكعب 
حنو  إىل   2030 عام  حبلول  وسيصل 
إىل  إضافة  مكعب،  مرت  مليار   127
واالحتباس  املناخي  التغرّي  تأثريات 
معدالت  على  تؤثر  اليت  احلراري 
حبدود  ستتناقص  واليت  اهلطول 

20% يف ذلك العام.
صراع على مصادر املياه

األقطار  يف  القادم  الصراع  إن 
من  وكثري  وجوارها  العربية 
من  كثري  وفق  األخرى  املناطق 
األحباث سيكون من أجل السيطرة 
على مصادر املياه الطبيعية، وباتت 

فتياًل  املياه  مصادر  على  النزاعات 
حملية  صراعات  بتفجري  يهدد 
يف  املسألة  هذه  تأخذ  إذ  وإقليمية، 
حقيقيًا،  إسرتاتيجيًا  بعداً  املنطقة 
السياسي  احلقل  يف  وخاصة 
فاملعركة  واالقتصادي،  واألمين 
من أجل املاء هي معركة بقاء، ألن 
املياه كانت وما زالت مصدر أطماع 
ونزاعات، واستخدمت مراراً وسيلة 
كما  واقتصادية..  سياسية  ضغط 
اليت  والتحديات  األخطار  باتت 
العربي  املائي  األمن  وتواجه  تهّدد 
تفرض على العرب مجيعًا الوقوف 
من  احلد  على  والعمل  وجهها  يف 

منعكساتها وآثارها السلبية.
دول  مع  والعالقات  العربية  املياه 

اجلوار 
العربية  البلدان  من  العديد  لدى 

حيث  املياه  مسألة  حيال  قلق 
يتجسد القلق يف عدم التوصل إىل 
دول  بني  املياه  بشأن  ثابتة  اتفاقات 

املنبع ودول املصب.
العربية  البلدان  تريده  ما  إن   
مع  تتفق  مشروعة  مطالب  هو 
كما  الدولية،  واألعراف  القوانني 
أنها تساعد على حتقيق االستقرار 
يبقى  املنطقة يف حني  والتعاون يف 
عدم التوصل إىل اتفاق مصدر توتر 

دائم.
أواًل ـ حوضا الفرات ودجلة:

أن هناك نقصًا  دولية  تقارير  تورد 
ضمن  املائية  احلصص  يف  كبرياً 
املائي  فاإليراد  الفرات،  نهر  حوض 
مرت  مليون  و140  ملياراً   32 سيبلغ 
مقابل   ،2040 عام  حبلول  مكعب 
احتياجات العراق اليت ستبلغ حينها 
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حاجة  أما  مكعب..  مرت  مليار   23
فستصل  وتركيا  سورية  من  كل 
إىل 30 مليار مرت مكعب.. وعلى هذا 
األساس، وحبسب »املنظمة العاملية 
الواردات  فإن  والبحوث«   للدراسات 
لتغطية  تكفي  لن  للنهر  النهائية 
إىل  يؤدي  ما  الكلية،  االحتياجات 
األخري  املصب  العراق،  خسارة 

لألنهار، موارده املائية بالكامل. 
ستكون  املياه  مشكلة  تفاقم  إن  
املشروع  بسبب  ومعقدة،  خطرة 
»مشروع  املسّمى  الرتكي  املائي 
األناضول«  شرق  جنوب  تطوير 
سيتم  أنه  يفرتض  الذي  )غاب( 
 ،2014 اجلاري  العام  منه  االنتهاء 
مائيًا  سداً   22 إقامة  يشمل  وهو 
كهربائية،  حمطة   17 جانب  إىل 
املائي  التدفق  اخنفاض  إىل  أّدى  ما 
إىل سورية، وخلق مشكلة حقيقية 
على  توقيعهما  رغم  الدولتني  بني 
والذي   1987 لعام  دمشق  اتفاق 
بتدفق  مبوجبه  تركيا  مسحت 
مكعب  مرت   500 يبلغ  لسورية  مائي 
وقامت  مؤقت..  بشكل  الثانية  يف 
سورية عام 1994 بتسجيل االتفاقية 
احلد  لضمان  املتحدة  األمم  لدى 
العراق  جانب  إىل  حقها  من  األدنى 

يف مياه نهر الفرات.

حول مياه حوض النيل
اجلديد  اإلطاري  االتفاق  إن 
لتقاسم مياه نهر النيل الذي وّقعته 
رفضت  حيث  إفريقية  دول  أربع 
مصر االتفاق وأعلنت أنها لن توقع 
مياه  من  حصتها  ميس  اتفاق  أي 
فيه،  التارخيية  وحقوقها  النيل 
وأكدت أن مثل هذا االتفاق ال يعد 
ملزمًا هلا بأي شكل من األشكال من 

الناحية القانونية

خامتة 
أية  مواجهة  جيب  هنا  من 
احلقوق  على  سلبًا  تؤثر  تطورات 
ومتتني  ودعم  العربية،  املائية 
واالجتماعية  السياسية  العالقات 
واالقتصادية بني الدول املتشاطئة، 
على  التغلب  لبحث  احلوار  وتعزيز 
ومحاية  وضمان  املياه  مشكلة 

املصاحل املائية العربية، على أساس 
واالتفاقيات  الدولي  القانون  قواعد 

الدولية.
يف  للمياه  احلالي  الوضع  فإزاء 
من  أصابها  وما  العربي  الوطن 
وسرقة  وحتويل  وإنقاص  اقتطاع 
األمر  إن  القول  ميكن  واعتداء، 
على  متكاماًل  عربيًا  رداً  يتطلب 
يف  املياه  على  السطو  خمططات 

الوطن العربي.
الدراسات  مراكز  من  املطلوب  إن 
والطاقوية  والبيئية  املائية 
باملياه  املعنية  واملنشآت  والوزارات 
جمال  يف  والعلماء  واخلرباء 
أن  املستويات  خمتلف  على  املياه 
وتنفيذ  تطوير  يف  بدورهم  يقوموا 
وقومية  وطنية  إسرتاتيجيات 
يف  املائية  املوارد  وإدارة  لتحسني 
لوضع  والعمل  العربية..  البلدان 
موحدة  مائية  عربية  سياسة 
املائي  األمن  حتديات  ومواجهة 
التوصل إىل حلول  العربي.. بهدف 

يف  تسهم  وسياسات 
الوطنية  واخلربات  التجارب  إثراء 

والقومية للدول العربية.

إعداد : قاسم الشريف



The Agriculture Magazine - Issue 49 - 2015

48

العدد التاسع واألربعون  
2015

طرق الري )التقليدي و احلديث(

الري:
على  االصطناعية  املياه  تطبيق  هو 
األمطار  مياه  من  بداًل  احملصول 
من  اليومية  احتياجاتها  لتغطية 

املياه لتكمل مراحل منو احملصول. 
فوائد الري: 

لتزويد الرطوبة الضرورية لنمو - 
النبات. 

املاء -  من  الكافية  الكمية  لتأمني 
خالل الفرتة اجلافة. 

إلذابة أمالح الرتبة. - 
طريقة إلضافة الكيماويات الزراعية.  - 
لتحسني الظروف احمليطة للنمو - 

اخلضري.
لتنشيط خمتلف العوامل الكيميائية.- 

عوامل اختيار طرق الري: 
العوامل -   - الرتبة   - نوع احملصول 

ونوعية  كمية   - الطبوغرافية 
املياه - الظروف املناخية

توفر الطاقة - توفر التكنولوجيا- - 
اعتبارات اقتصادية واجتماعية .

جمموعتني  إىل  الري  طرق  تقسم 
طرق  استخدامها:  زمن  حبسب 

تقليدية وطرق حديثة.
الطرق التقليدية للري: 

يعد الري السطحي من أقدم طرق 
ويرجع  استخدامًا  وأكثرها  الري 
من  النظام  هذا  استخدام  تاريخ 
وال  سنة   4000 من  أكثر  إىل  الري 
يزال أكثر من ثالثة أرباع مساحة 
تسقى  العامل  يف  املروية  األراضي 

وبعامة  السطحي  الري  بطريقة 
السطحي  الري  نظم  كلفة  تكون 
اقل مما تتطلبه نظم الري املوضعي 

) الرذاذ والتنقيط (. 
آلية الري السطحي: 

هو  التقليدي  السطحي  الري 
لألرض  اجلزئي  أو  الكلي  االغمار 
احملاصيل  حاجة  لتوفري  باملياه 
الري  فمصطلح  الزراعية، 
كبرية  جمموعة  يشمل  السطحي 
تروى  اليت  الري  أنظمة  من 
بالثقالة أي جريان املاء على سطح 
الرتبة باجلاذبية. ليتناقص التدفق 
مع مرور الزمن بسبب الرشح أثناء 
تقدم املياه بالثقالة لذا ال حنتاج إىل 
إنشاءات ومستلزمات إضافية لضخ 
الري  خبالف  الضغط  ورفع  املياه 
وانطالقًا  بالرذاذ،  والري  بالتنقيط 
الري  أساليب  فان  املفهوم  هذا  من 

السطحي مشلت ما يلي:
طريقة  :تعترب  بالغمر  الري  1 ـ 
طرق  أبسط  من  بالغمر  الري 
احلقل  تقسم  إذ  السطحي  الري 
من  حماطة  صغرية  وحدات  إىل 
لتحصر  ببطون  اجلهات  مجيع 
احلوض  ميأل  بينها  مستوية  أرضًا 
ليتسرب  يرتك  املطلوب،  لالرتفاع 
تعمل  .حيث  أفقي  السطح  خالل 
مبجموعة  املستطيلة  األحواض 
املتعامدة  املستقيمة  البطون  من 
األراضي  ويف  البعض  بعضها  مع 

هذه  عمل  ميكن  االستواء  املنتظمة 
كبرية  مساحة  لتشغل  األحواض 
واملالحظ أن هذه الطريقة ال توفر 
غالبًا  إذ  للمياه  املطلوب  التجانس 
إىل  املروى  من  املياه  هذه  ترشح  ما 

األحواض اجملاورة .

الري  يوصف  بالشرائح:  الري   .2
اغمار  وسيلة  أنه  على  بالشرائح 
يقسم  حيث  األرض  لسطح  حمكم 
وأطوال  بعرض  شرائح  إىل  احلقل 
معلومة وحمددة سلفًا اعتماداً على 
نوعية واحنسار الرتبة باحلقل تقام 
بعلو25سم  صغرية  أكتاف  بينها 
وذلك  بالشرحية  املاء  سطح  عن 
لتوجيه مسار املياه داخل الشرحية. 
شكل  على  للشرحية  املياه  تدخل 
ونفاذيتها  انسيابها  يسهل  طبقة 
داخل الرتبة وتكون منطقة التوزيع 
بطول الشرحية وهذا يناسب الرتبة 
متوسطة التجانس  وذات النفاذية 

املعتدلة .
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تطبيق  عند  باألحواض:  الري   .3
األرض  تقسم  باألحواض  الري 
ألحواض مستوية حماطة جبسور 
وأكتاف على اجلهات األربع. توجه 
أول  يف  مفتوح  مسقى  خالل  املياه 
املاء  يصرف  ملئه  وبعد  احلوض 
احلوض  بنهاية  فتحة  من  الزائد 

إىل نظريه اجملاور. 
حسب  احلوض  مساحة  حتدد 
نوعية الرتبة وشكل احلقل وخربة 
وترتاوح  املروي  واحملصول  املزارع 
اخلضر  إلنتاج  مربع  مرت  بني 

وأكثر من هكتارين إلنتاج األرز.
ألنواع  باألحواض  الري  يستعمل 
نفاذية  وتؤثر  الرتبة  من  خمتلفة 
األحواض  مساحة  يف  الرتبة  
النفاذية  ذات  الرتبة  أن  حيث 
أحواض صغرية  إىل  تقسم  العالية 
لرتبة  بالنسبة  صحيح  والعكس 
األحواض  تروي  النفاذية.  قليلة 
أبعاد  وتشكل  متامًا  مستوية  وهى 
احلوض حسب احنسار الرتبة وتنشأ 
 .%2 من  أقل  ميل  على  األحواض 
ألغلب  باألحواض  الري  يستخدم 
عدم  ويستحسن  احملاصيل  أنواع 
احلساسة  للمحاصيل  استعماله 
األحواض  جسور  تنشأ  للغرق. 
حسب  مستدامة  أو  مؤقتة  بصورة 
جسور  أن  حيث  احملصول  نوعية 
أحواض ري األرز واملراعي غالبًا ما 
أحواض  جسور  بينما  ثابتة،  تكون 

ري احملاصيل احلقلية تزول متامًا 
مع عمليات حتضري األرض سنويًا.

)األخاديد(:  باخلطوط  الري   .4  
اليت  احملاصيل  لري  يستعمل 
كالقطن  األكتاف   على  تزرع 
وغريها  السكر  وقصب  والبطاطا 
مبسافات بني هذه األكتاف حسب 
مواصفات فالحة احملصول. ُيعطي 
حبر  يف  املائية  احتياجاته  النبات 
أخدوداً  تشكل  اليت  اخلطوط   هذه 
ويرتفع  احلقل  بطول  مستقيمًا 
إىل  عادة  السقاية  ماء  مستوى 
حوالي 15-20 سم فوق سطح األرض.

من  احلقلية  القناة  من  املاء  يدخل 
أول اخلط لنهايته من خالل فتحة 
ضاغط  تأثري  حتت  سيفون  أو 
باملسقي  املاء  ارتفاع  مياثل  مائي 
تتوقف  اخلطوط.  هذه  قاع  عن 
بالرتبة  املتسربة  املاء  كمية 
اخلط  طول  على  نقطة  أي  عند 
نفاذيتها  ومعدل  الرتبة  نوع  على 
والزمن الذي المست فيه املاء سطح 
املاء  أما  املعنية  النقطة  عند  الرتبة 
النفاذية  تراكم  معدل  عن  الزائد 
يصب  ومنه  اخلط  لنهاية  فيصل 
بعيداً  لنقله  صغري  مصرف  يف 
هذه  تتناسب  املروي.  احلقل  عن 
الطريقة لري كل احملاصيل اليت 
اليت  تزرع يف خطوط وللمحاصيل 
الرتبة  تناسب  كما  بالغدق،  تتأثر 
ذات النسيج الناعم وجيدة النفاذية 

وحفظ املاء.
ميكن استخدام الري السطحي:

1. لكل أنواع احملاصيل. 
2. ملعظم أنواع األراضي. 

3. ملعظم األوضاع الطبوغرافية. 
مميزات الري السطحي: 

متوسطة  املالية  التكاليف  تكون   .1
تسوية  إىل  األرض  حتتاج  مل  إن   (

كبرية (.
الطاقة  تكاليف  يف  االخنفاض   .2

املستخدمة. 
مساوئ الري السطحي:

حال  يف  للوقود  العالية  التكلفة   .1
ضخ مياه الري من بئر. 

الزراعة  يف  الصعبة  األعمال   .2
والري. 

مياه  يف  كبرية  خسارات  وجود   .3
الضعيف  التجانس  بسبب  الري 

 الري بالمساكب    

 الري بالخطوط 

 الري بالحلقات 
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العالي  والتبخر  املياه  تطبيقات  يف 
فنجد أن كفاءة الري:

الري السطحي املطور %65.  - 
4. تقليل مساحة األرض اليت ميكن 
األقنية  )بإنشاء  أصاًل  استثمارها 

والسواقي(.
5. ضرورة التسوية تسوية مناسبة.

خربة  ذوي  عناصر  إىل  حتتاج   .6
لتنفيذ عمليات السقاية.

االقتصادي  االستعمال  لتحقيق 
العمل على  الري جيب  ملياه  األمثل 

ختفيض:
عملية  أثناء  حيدث  الذي  الفقد   .1
إىل  املائي  املصدر  من  املاء  نقل 

احلقل املروي. 
2. الفقد الذي يرافق عملية اإلدارة 
احلقلية للماء )تسرب أسفل طبقة 

اجلذور وجريان سطحي(. 
أجل  من  اختاذها  املمكن  اإلجراءات 
ختفيض حجم الفقد يف مياه الري:

يف جمال نقل املاء:
األقنية 1. اإلمكان  قدر  حتويل 

الناقلة للماء غري املكساة  والسواقي 
إىل مكساة.

مستمرة 2. صيانة  بأعمال  القيام 
لألقنية.

مبنشآت 3. املكساة  األقنية  جتهيز 
محاية للحفاظ على منسوب املاء.

يف جمال اإلدارة احلقلية للماء:
املائي 1. االحتياج  ستحديد   

للمحاصيل.
 حتديد موعد السقاية. 2.
إن 3. مناسبة  ري  طريقة  اختيار   

املتبعة  الري  طريقة  تطابق  عدم 
للحقل  الطبيعية  الشروط  مع 
مياه  يف  ضياع  حدوث  إىل  يؤدي 

الري. 
هذه  تهدف  املطور:  السطحي  الري 

الطريقة:
من 1. ميكن  ما  أكثر  ختفيض   

حجم الفقد املائي الذي يرافق عادة 
عملية الري. 

 حتديد االحتياج املائي للمحاصيل. 2.
 حتديد موعد السقاية. 3.
 اختيار طريقة ري مناسبة. 4.

ميزات طرق الري السطحي املطور:
املقدمة -  الري  كمية  توفري 

السطحي  الري  مع  مقارنة 
التقليدي.

احلاجة -  بدون  الري  عملية  تتم 
إىل جهد ضاغط ملياه الري.

طرق -  مع  مقارنة  املردود  زيادة 
بنسبة  التقليدي  السطحي  الري 

 .%20
رفع كفاءة األرض الزراعية. - 
املياه -  استخدامات  كفاءة  رفع 

حوالي 20 - 25 % 
التوزيع األمثل ملياه الري) كفاءة - 

التوزيع عالية(. 
وإمكانية -  الفالح  لري  اقرب 

املتملحة  باألراضي  األمالح  غسيل 
قبل  من  لقبوله  كبرية  وإمكانية 

الفالحني. 
الكلفة املنخفضة.- 

عيوب طرق الري السطحي املطور:
حتتاج إىل عملية تسوية ألرض - 

امليل من 3 - 6  احلقل حبيث يكون 
باأللف. 

الثلم -  قمة  عند  األمالح  تراكم 
أخطار  إىل  احملصول  يعرض  مما 

ومشاكل يف امللوحة.
لأليدي -  إىل  العالي  االحتياج 

العاملة.
ريات -  إعطاء  وصعوبة  تعذر 

خفيفة. 
السطحي  الري  وتقنيات  طرق 

املطور:
الري السطحي املطوربالسيفونات: 1.

الري  نظام  تطبيق  يتطلب 
عملية  إلجراء  املطور  السطحي 

التسوية الدقيقة باستخدام معدات 
الليزر بهدف:

زيادة كفاءة اإلضافة والتخزين - 
الري  مبياه  التحكم  أي  والتوزيع 
مناسب  ميل  هلا  تعمل   ( السطحي 
طبيعية  على  يتوقف  للتشرب 

الرتبة ومدى نفاذيتها(. 
زيادة املردود.- 

مبدأ عمل هذه الطريقة:
يتم نقل املياه من املروى احلقلي إىل 
حبيث  سيفونات  بواسطة  األثالم 
يتناسب عددها مع التصريف الوارد 

للمروى. 

أو  السيفون  طرق لقياس تصريف 
األنبوب : 

   - الطريقة احلجمية
 طريقة الري بالري املنقول : هو -

 االستفادة من اجلاذبية جلعل
 الري أوتوماتيكيًا

الري بالسيفونات  
 المستقيمة

 ري الخطوط بواسطة السيفونات المستقيمة 
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 تقنية استخدام أشعة الليزر يف
تسوية األراضي الزراعية:

العملية  هي  التقليدية:  التسوية 
اليت يقوم بها الفالح لتسوية أرضه 
تعتمد  طريقة  أي  باستخدام  
بواسطة  الشخصية  اخلربة  على 
التسوية  وسائل  من  وسيلة   أي  
)جاروف ـ اسطوانة حديد  ـ بلدوزر 
( وبالتالي فهي عملية   .. ـ تركس 
أسس  على  تعتمد  وال  دقيقة  غري 
الوصول  إىل  تهدف  دقيقة  علمية 

إىل الغرض املنشود من التسوية. 
الليزر:  أشعة  باستخدام  التسوية 
حنصل  أن  الدقيقة  التسوية  تعين 
 %  80 يف  من1.5سم  أقل  فارق  على 
بالنسبة  احلقل  نقاط  مجيع  من 
يؤدي  وهذا  املطلوب  املستوي  إىل 
مميز  وجتانس  عالية  كفاءة  إىل 
مجيع  على  الري  مياه  توزيع  يف 

النباتات يف احلقل.
أهمية التسوية الدقيقة بالليزر:

التسوية ضرورية يف مجيع طرق 1.
وحسن  الري  كفاءة  لرفع  الري 
تعمل  حيث  األرض  يف  املياه  توزيع 

على: 
رفع كفاءة استهالك املائي.- 
رفع كفاءة جتانس لتوزيع.- 
 اهلدف من التسوية القضاء على 2.

الطبيعية  واملنخفضات  املرتفعات 
واالصطناعية الناجتة عن استثمار 

احلقل .

حجم اإلعمال يف التسوية يرتاوح 3.
تبعًا  وذلك  للهكتار  م3   )1000-100( بني 

لنوعية التضاريس.
ردم  أو  حفر  من  التسوية  متكن   .4
الزراعية  األراضي  يف  سم   15-10
حبفر  يسمح  كما  العمق  قليلة 
حتى 20-25 سم يف مناطق ال تتعدى 
الكلية  املساحة  من   %10-5 مساحتها 
الن احلفر العميق يؤدي إىل خفض 
خصوبة الرتبة باإلضافة إىل زيادة 

حجم األعمال يف التسوية.

معايري اختيار نظام الري احلديث:
1- معايري زراعية ) احملاصيل (: 

حبيث  الري  نظام  اختيار  يتم 
احملاصيل  طبيعة  مع  يتالءم 
أو شتوية  سواء  املزروعة صيفّية  
كانت حماصيل حقلية ُمنخفضة 
أو تتم زراعتها على خطوط وحسب 
زراعة  أم  اخلطوط.  هذه  تباعد 
مجيع  احملاصيل  باقي  مثل  شاملة 
أنظمة الري. وكذلك مدى ارتفاع 
أشجار  كونها  حبال  املزروعات 
الري  طرق  تصلح  حيث  مثمرة 

املوضعي واملرشات الصغرية. 
األمطار،   ( مناخية  معايري   -2

احلرارة. الرياح (:
األمطار  هطول  وكمية  ُمعّدل 
واحلاجة ملياه الري. سواء كان ريًا 
مستمراً أم ريًا تكميليًا، كما ُتؤخذ 
احلرارة  درجات  االعتبار  بعني 
ويتم  املنطقة،  يف  الرياح  وشّدة 

ُمراقبة التبّخر.
الرتبة   ( بيدولوجية  3-معايري 

والتضاريس (:
وُنفوذيتها  وُعمقها  الرتبة  طبيعة 

وسرعة التسّرب بها. 
4-معايري اجتماعية - اقتصادية

) حجم احليازات (
5- معايري اجتماعية - مهنية ) اليد 

العاملة (
6- معايري ُمتعّلقة بالطاقة ) توفري 

وُكلفة الطاقة (
7- معايري اقتصادية ) االستثمار (

املياه  بنوعية  تتعلق  معايري   -8
وتوفرها

فوائد الري احلديث:   
حبدود  الري  مياه  يف  كبري  توفري 
السطحي  الري  مع  مقارنة   %55
العاملة  اليد  يف  وتوفري  التقليدي 
احلقل  ملساحة  كامل  واستغالل 
الري  مياه  مع  التسميد  وإمكانية 
األراضي  الستصالح  حاجة  وال 
وأمراض  األعشاب  انتشار  وقلة 
والذبول  احلمضيات  على  التصمغ 
والتعفنات- حتد من تأثري الصقيع  
ذات  األراضي  يف  ممتازة  وفعالية 
اإلنتاج  زيادة  ـ  اخلفيفة  الرتبة 

وحتسني النوعية.   
بالتنقيط  الري  نستخدم  متى 

والرذاذ:  
نستخدم طريقة الري بالتنقيط يف - 

األراضي الثقيلة القوام واملتوسطة 
على  قادرة  الرتب  هذه  تكون  حيث 
بانتشار  وتسمح  املاء.  امتصاص 

الرطوبة األفقية والعمودية  . 
ونستخدم الري بالرذاذ يف األراضي - 

الرتب  هذه  ألن  والرملية  اخلفيفة 
قليلة  الغضار  نسبة  فيها  تكون 
الرطوبة  انتشار  يكون  وبالتالي 

فيها قليل.   

الري بالترانس ايريكيشن   

  ايريغيشن  ايايريكيشن

 جرار التسوية بالليزر مع سكة التسوية 
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الري بالتنقيط:- 
احلديث  الري  طرق  إحدى  هو 
لسقاية األشجار املثمرة واحملاصيل 
توزع  حيث  واخلضروات  الزراعية 
كثيفة  شبكة  عرب  الري  مياه 
إىل  مباشرة  لتقدم  األنابيب  من 
قليلة  بغزارة  اجلذور  منطقة 
الرتبة  بهدف احلفاظ على رطوبة 

الالزمة للنبات . 
الري الفقاعي:

لنظام  حمسن  نظام  عن  عبارة  هو 
ري األحواض و فيه ينزل املاء على 
شكل فقاعة ويعترب هذا النظام من 
أثبتت  اليت  احلديثة  الري  أنظمة 
النخيل  أشجار  ري  يف  كفاءتها 
كما  أساسية  بصورة  والفاكهة 
وشجريات  أشجار  لري  يستخدم 
غسيل  على  النظام  يعمل  الزينة 
بعيدا عن منطقة  مستمر لألمالح 
اجلذور يساعد على انتشار اجلذور 
واىل  احلوض  مساحة  كل  على 

أعماق جيدة يف الرتبة. 
الري باملرشاة املنخفضة الضغط:

ذات  األشجار  ري  يف  يفضل  وهو 
املسافات الواسعة مثل النخيل حيث 
أو  رذاذ  هيئة  على  املياه  توزيع  يتم 
سطح  على  األشجار  حتت  ضباب 
اهلواء  عرب  املاء  يدفع  حيث  الرتبة 
معدالت  وتكون  آليا  موزعا  ليصبح 
التصريف عادة  الضاغط التشغيلي 
1 بار للمرش اقل من 115لرت / ساعة              

يف  يصلح  )الرذاذ(:  بالرش  الري 
غري  التضاريس  ذات  األراضي 
املنتظمةـ استحالة تسوية األراضي 
نفوذية  ذات  تربة  الطبيعية. 
املائية  املصادر  عالية  أو  ضعيفة 

حمدودة.
 احلاالت املتعذر فيها استعمال الري 

بالرش:
وجود رياح قوية ـ رياح جافة مع - 

تزيد  مركزة  مشسية  إشعاعات 
من تبخر املياه.

املياه املستعملة ذات ملوحة عالية - 
تسبب حروقًا ألوراق النبات.

الزراعية -  الدورة  احتوت  إذا 
مزروعات ذات مثار وأوراق تتضرر 

باملياه املتناثرة بالرش.
 سلبيات الري بالرذاذ:

كلفة ابتدائية عالية للهكتار الواحد - 
مقارنة مع الطرق التقليدية.

قليلة -  عاملة  أيدي  إىل  احلاجة 
ولكنها ذات خربة عالية.

الضارة -  األعشاب  منو  ازدياد 
واحلاجة إىل التعشيب املستمر.

ال تساعد الكمية القليلة من املاء - 
لذا  الرتبة  من  امللوحة  إزالة  على 

البد من إضافة عامل غسيل.

إعداد
د. أمحد زليطة       م. مازن دوغوظ
العلمية للبحوث  العامة   اهليئة 

 الزراعية

 الري الفقاعي (البابلر) 

 الري الفقاعي (البابلر) على النخيل 

 المرشات المنخفضة 

 الري بالرش 

 الري بالرذاذ المنخفض لألشجار 
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)حزيران ـ متوز ـ آب - أيلول - ت1 - ت2 - ك1( 

أخي املزارع نورد لك بعض النصائح 
العمليات  بأهم  املتعلقة  اإلرشادية 
الزراعية للفرتة املمتدة  واخلدمات 

من حزيران وحتى نهاية العام.
نصائح شهر حزيران

ينصح  « القمح  مزارعو  األخوة 
مركز  أقرب  إىل  إنتاجهم  بتسليم 
مناطقهم  يف  احلبوب  الستالم 
وبعدم حرق بقايا احملاصيل ومجع 
وتقدميه  احملصول  بقايا  وكبس 

للحيوانات .

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

وغلة احملصول
إضافة الدفعة الثالثة من السماد  «

وهي  القطن  حملصول  اآلزوتي 
املخصصة  الكمية  كامل  من   %20
 60 بعد   ( األزهار  بدء  قبل  وتضاف 
يوم من الزراعة ( وإضافة الدفعة 
كامل  من   %20 والبالغة  الرابعة 
أسبوعني  بعد  املخصصة  الكمية 

من الدفعة الثالثة.. 
هامة  « علفية  مادة  التنب  مادة 

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

املركزة .
حلشرة  « مصائد  وضع  ضرورة 

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

لتحديد بداية اجليل ..

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

ظهور دودة اللوز األمريكية.. 
إن إصابة مثار األجاص الصغرية  «

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

األجاص.
إن مرض اللفحة النارية يصيب  «

التفاحيات واللوزيات وبعض نباتات 
الزينة ويشيت املرض يف التقرحات 
بتوفر  الربيع  بداية  مع  وينشط 
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احلرارة املعتدلة والرطوبة اجلوية 
به  اإلصابة  من  وللحد  املناسبة 
التشدد  مايلي:/  بإتباع  ينصح 
باحلجر الزراعي  - مراقبة املشاتل 
خاليا  إبعاد   - والتعقيم   التقليم   -
إتباع   - املصابة  احلقول  عن  النحل 
املتوازن  والتسميد  اجليد  التقليم 
حساسية  أقل  أصناف  وزراعة 
رش  اىل  اللجوء  وميكن  للمرض. 

النحاس.

 إن عشبة الباذجنان الربي تشكل  «
حمصول  على  فادحة  خطورة 
القطن إذا مل تتم مكافحتها وتتكاثر 
والبذور  باجلذور  العشبة  هذه 
ننصح  العشبة  وللتخلص من هذه 
ثم  اإلمثار  مرحلة  قبل  باقتالعها 
احلقول  خارج  وحرقها  مجعها 
وبضرورة فالحة الرتبة بعد مجع 

احملصول..  

العسل  « قطاف  موعد  اقرتاب  مع 

بقطاف  ننصحكم   / أوىل  قطفة   /
بالشمع  املختومة  العسل  إطارات 
من  التام  خلوها  من  التأكد  بعد 
بعض  ترك  ضرورة  مع  احلضنة 
اخللية  ضمن  العسل  إطارات 

لتحافظ على قوتها..
الغابات  « على  احلفاظ  جيب   

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

واملساهمة يف إمخاده. 
أصناف  « على  الكربيت  رش  عدم 

العنب التصنيعية .
املبكرة  « التكثيفية  الذرة  زراعة 

من 6/10 ولغاية 6/20 يف احملافظات 
الداخلية. 

احلمص  « حصاد  بعملية  البدء   
وميكن   . املناطق  حبسب  الشتوي 
النبات  كون  اآللي  احلصاد  إتباع 

قائم.
 االنتهاء من حصاد العدس خوفًا  «

من انفراطه.
 االنتهاء متامًا من حصاد الشعري  «

احملصول  يعرض  تأخري  وأي 
للخسارة.

األبقار  « إن  األبقار  مربي  أخي 
التغذوية  لألخطاء  حساسة 
الغذائي  احملتوى  نقص  وخاصة 
الكميات  تقديم  جيب  لذا  للعليقة 
يف  األعالف  من  املناسبة  واألنواع 

كل مرحلة من مراحل اإلنتاج.
نصائح شهر متوز

 األخوة مزارعو الذرة تبدأ زراعة  «
الصفراء  للذرة  التكثيفية  العروة 
والتأخري   /7/  20  -  1 من  اعتباراً 
النضج  عدم  إىل  يؤدي  بالزراعة 

وتعرضها للصقيع واألمطار.
البد  « السكري  الشوندر  قلع  بعد 

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

وغلة احملصول

زراعة العروة اخلريفية حملصول  «
الفرتة من منتصف  البطاطا خالل 

متوز وحتى منتصف آب. 
ضرورة استخدام املخلفات الزراعية  «

بعد رفع قيمتها الغذائية وتقدميها 
نقص  من  للتخفيف  للحيوانات 

األعالف وعدم توفرها.
بقشرة  « األضرار  عدم  مراعاة 
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الثمار والضغط عليها أثناء قطافها 
حامل  مع  الثمار  تقطف  حيث 
بالدوابر  األضرار  ودون  الثمرة 
الثمرية ألنها بيوت احلمل للسنوات 

القادمة.
الري  « عملية  بتنظيم  ننصح 

يعطى  حيث  القطن  حملصول 
الشهر  هذا  خالل  وسطي  مبعدل 
بضرورة  ونذكر  ريات   ثالث 
عن  التحري  بعملية  االستمرار 

اإلصابات احلشرية .. 

تتأثر النعاج باحلرارة لذلك جيب  «
الظهرية  فرتة  خالل  تسرتيح  أن 

حتت مظالت مناسبة .
 البدء بنقب األرض املراد زراعتها  «

وحتضريها  املثمرة  باألشجار 
للزراعة.  

كعروة  « واخليار  الكوسا  زراعة   
خريفية تبدأ منتصف هذا الشهر  .

 ختسر األبقار الكثري من طاقتها  «
احلرارية يف الصيف لكي تربد عن 
لذلك  التعرق  أو  التنفس  طريق 
مظالت  حتت  توضع  أن  جيب 

مناسبة لتخفيف هذا الفقد.
 تعمل وزارة الزراعة على تشجيع  «

احلراج  وازدهار  وتوسيع  منو 
اخلربة  بتقديم  وذلك  اخلاصة 
والغراس والبذور واملعونات األخرى 
وبسعر  املتاحة  اإلمكانات  حدود  يف 
حماصيل  وتستثمربشكل  التكلفة 
خاصة مبوافقة الوزارة / املادة 37/ 

من احلراج اخلاصة واستثمارها.
حتى  « توفري  بإمكانك  املزارع  أخي 

وخفض  الري  مياه  كية  من   %50
اإلنتاجية  وزيادة  اإلنتاج  تكاليف 
الري  طرق  استعمالك  عند 

احلديثة.
عشبه  « مكافحة  الربي:  الباذجنان 

قبل  باقتالعها  الربي  الباذجنان 
وحرقها  مجعها  ثم  اإلمثار  مرحلة 
ضرورة  وكذلك  احلقول  خارج 

فالحة الرتبة بعد مجع احملصول.
الزراعية:عدم  « احملاصيل  بقايا 

الزراعية  احملاصيل  بقايا  حرق 
على  والعمل  والشعري(  )القمح 
مجع وكبس مادة القش على شكل 
باالت لتغذية حيوانات املزرعة عند 

احلاجة.
إطارات  « العسل:قطاف  مجع 

بعد  بالشمع  املختومة  العسل 

من  التام  خلوها  من  التأكد 
بعض  ترك  ضرورة  مع  احلضنة 
اخللية  ضمن  العسل  إطارات 
لتحافظ على قوتها والتغذي عليها 

يف فصل الشتاء.
اإلجراءات  « إتباع  الزيتون:  ذبول 

اإلصابة  من  للوقاية  التالية 
من  واحلد  الزيتون  ذبول  مبرض 

انتشاره:

أشجار  من  الغضة  العقل  أخذ   *
سليمة .

الزيتون  بساتني  إقامة  عدم   *
سابقا  مزروعة  كانت  أرض  يف 
اخلضار  زراعة  وعدم  باخلضار 
)خاصة نباتات العائلة الباذجنانية( 

يف حقول الزيتون.
العميقة  الفالحات  جتنب   *
 /4/ تتجاوز  اال  واإلقالل منها على 

فالحات يف العام الواحد.
لألشجار  املتوازن  السماد  تقديم   *
التأكيد  مع  الرتبة  حتليل  بعد 

على إضافة السماد البوتاسي.
* عزل األشجار املصابة يف البستان 
تقديم  وعدم  األشجار  باقي  عن 
 - عزيق   - )فالحات  هلا  اخلدمات 
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مساد آزوتي(.
السكري:  « الشوندر  حمصول   

الشوندر  حمصول  قلع  خطوات 
السكري :

قبل  « احملصول  ري  عملية  وقف 
األقل  يوما على   /  20  -  15/ قلعه ب 

وذلك لزيادة درجة حالوته.
قبل  « الشوندر  أوراق  قطع  عدم 

قلعه ألن ذلك يؤدي خلفض درجة 
مرحلة  يف  بقلعه  والبدء  حالوته 
اصفرار  عند  احلقيقي  النضج 

أوراق النبات.
بعد  « إال  الشوندر  قلع  عدم 

بالقلع  ترخيص  على  حصولك 
املنطقة  يف  اإلرشادية  الوحدة  من 

املعنية.
بشكل  « التصريم  عملية  إجراء 

اجلذور  أعناق  بإزالة  وذلك  جيد 
مباشرة  األوراق  منبت  أسفل 
نسبة  تقليل  يف  يساهم  ذلك  الن 

الشوائب وزيادة نسبة احلالوة.
استخدام  « الزيتون:  مثار  ذبابة 

مبعدل  الزجاجية  اجلاذبة  املصائد 
ضرورة  مع  دومن  لكل  مصائد   /5/
األمر  لزم  كلما  احمللول  تبديل 
مثار  بذبابة  اإلصابة  عن  للتحري 

الزيتون .
املصائد  « تعليق  التفاح:  مثار  دودة 

تساعدك  اليت  اجلاذبة  الفرمونية 
مثار  دودة  انتشار  موعد  حتديد  يف 

التفاح والتوقيت املالئم ملكافحتها.

لشجرة  « الصيفي  التقليم  إجراء 
التفاح.

بالطرق  « احلقل:  فأر  مكافحة 
التالية:

فالحة األرض احلصيد والبور.* 
جوانب *  على  األعشاب  إتالف 

الطرقات والسواقي واملصارف.
التنكية *  املصائد  استخدام 

املزروعة  احلقول  أطراف  على 
باحملاصيل اخلريفية.

يف *  السامة  الطعوم  استخدام 
اجلحور الفعالة.

نصائح شهر آب
من  « البد  السكري  الشوندر  قلع   

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

وغلة احملصول.
خالل  « الزيتون  بساتني  تأسيس 

الرتبة  بنقب  وأيلول  آب  شهري 

باجتاهني  100سم   -  80 بعمق 
متعامدين.

تأمني االحتياجات املائية لشجرة  «
وأيلول  آب  شهري  خالل  الزيتون 

نظراً لكرب حجم الثمار 
البطيخ  « قطاف  بعملية  القيام 

األصفر واألمحر.
هذه  « احلليب  الفستق  نضج  يبدأ 

أيلول  نهاية  حتى  ويستمر  األيام 
وخيتلف موعد القطاف من منطقة 

إىل أخرى وحبسب األصناف.
:بادروا  « البطاطا  مزارعو  األخوة  

بذار  من  حاجتكم  استجرار  إىل 
لدى  املعتمدة  احمللية  البطاطا 
البذار  إلكثار  العامة  املؤسسة 
وجودة  إنتاجية  من  به  تتميز  ملا 

عاليتني  وخلوها من األمراض.
باحلرارة  « واألبقار  النعاج  تتأثر 

أن  جيب  لذلك  الشهر  هذا  خالل 
الظهرية حتت  تسرتيح خالل فرتة 

مظالت مناسبة .

جتنب حراثة الرتبة يف األراضي  «
الزراعية البعلية قبل حلول موسم 
االستفادة  لتحقيق  وذلك  األمطار 
جلريانها  ومنعًا  منها  القصوى 
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السطحي واجنراف الرتبة .  
مكافحة حشرات القطن باألعداء  «

بالتوقف  وبنصح  املتوفرة  احليوية 
يبلغ  عندما  القطن  حقول  ري  عن 
-80 النبات  على  الكامل  اجلوز  عدد 

حتى  وذلك  الثمار  جمموع  من   %90
وتتضرر  القطن  نضج  اليتأخر 

األقطان. 
األمحر  « الدبور  أضرار  من  للحد 

اليت  األعداء  أشد  من  يعترب  والذي 
بكميات  وتفرتسها  بعامالت  تفتك 
مداخل  بتضييق  ننصح  كبرية 
توزيع  إىل  إضافة  النحل  خاليا 
وتوزيع  املنحل  يف  شبكية  مصائد 
مبادة  مطلية  كرتونية  قطع 
مسك  من  قطع  يتوسطها  الصقة 

متفسخ. .

احلراجية  « األشجار  ختضع 
املزروعة كمصدات رياح لرخصة 
من  مأجورة  ونقل  وقطع  قلع 
 / املنطقة  يف  التنظيمية  الوحدة 
املادة 40 فقرة ب /من فصل احلراج 

اخلاصة.
حتى  « توفري  بإمكانك  املزارع  أخي 

وخفض  الري  مياه  كية  من   %50
اإلنتاجية  وزيادة  اإلنتاج  تكاليف 

عند استعمالك طرق الري احلديثة 
عشبه  « مكافحة  الربي:  الباذجنان 

قبل  باقتالعها  الربي  الباذجنان 
وحرقها  مجعها  ثم  اإلمثار  مرحلة 
ضرورة  وكذلك  احلقول  خارج 

فالحة الرتبة بعد مجع احملصول.
الفرتتني  « يف  البطاطا  ري 

تبدأ  عندما  األوىل  احلرجتني 
الدرنات بالتكون حيث قلة الري يف 
هذه الفرتة يقلل من عددها والفرتة 
بالنمو  الدرنات  بدء  عند  الثانية 
الفرتة  هذه  يف  الري  قلة  أن  حيث 

يؤدي إىل نقص يف اإلنتاج 
إطارات  « قطاف  العسل:  مجع 

بعد  بالشمع  املختومة  العسل 
من  التام  خلوها  من  التأكد 
بعض  ترك  ضرورة  مع  احلضنة 
اخللية  ضمن  العسل  إطارات 
لتحافظ على قوتها والتغذي عليها 

يف فصل الشتاء.

إن أي زيادة أو نقص يف األعالف  «
الكمية  حيث  من  لألبقار  املقدمة 
اىل أضرار صحية  يؤدي  والنوعية 
واخنفاض يف أنتاج احلليب وبالتالي 

اخنفاض يف الدخل والربح.

نصائح شهر أيلول
البدء بعملية فطام القطن ابتداء  «

من منتصف ايلول . والبدء بعملية 
من   %70  -  60 تفتح  عند  القطاف 

اجلوز.
لزراعة  « خريفية  فالحة  إجراء 

من        ابتداء  بالزراعة  والبدء  الثوم 
/ 15/ ايلول يف املناطق الداخلية.

القيام بعملية تفريد نبات الكوسا  «
بعد /20/ يوم من الزراعة اخلريفية 

املتأخرة.
إعطاء ريات منتظمة لنبات فول  «

للعطش  تعريضه  وعدم  الصويا 
وخاصة خالل فرتة امتالء القرون 

/تكثيفي/.
زراعة  « قبل  ثانية  فالحة  إجراء 

القمح وإضافة السماد الفوسفوري 
مع  االزوتي  من  األوىل  والدفعة 

الفالحة وقبل الزراعة.
لزراعة  « املناسبة  الفالحات  إجراء 

الدفعة  وإضافة  الشعري  حمصول 
قبل  اآلزوتي  السماد  من  األوىل 

الزراعة.
باملناطق  « الفول  زراعة  بدء 

الدافئة.
لنبات  « الري  عملية  تنظيم 

امللفوف مبعدل / 5 - 7 / يوم حتى 
نهاية ايلول.

القيام بعمليات العزيق والتعشيب  «
حلقول الذرة الصفراء التكثيفية.

استكمال جين العروتني الشتوية  «
والربيعية .
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البطاط  « حمصول  بقلع  االستمرار 
والتخلص  األرض  وفالحة  الصيفية 

من بقايا احملصول السابق.
أخي مربي األغنام تتأثر إنتاجية  «

كبري  بشكل  اليومي  احلليب 
يف  اخلاصة  البيئية  بالظروف 
البيئة اجلافة. وبالتالي نؤكد على 
ظروف  مع  متأقلمة  نعاج  انتخاب 

البيئة اجلافة / البادية السورية/.
نصائح شهر تشرين األول

االستمرار بعملية قطاف القطن  «
حتى نهاية الشهر . وقطع األحطاب 
ويفضل دخول األغنام لرعي احلقل 
احملصول  خملفات  من  واالستفادة 

يف التغذية.
الرتبة  « فالحة  عمليات  استكمال 

وتسويتها  بتنعيمها  وتهيئتها 
استعداداً لزراعة القمح.

البدء بزراعة الشعري بعد منتصف  «
الشهر .

املناطق  « يف  الفول  زراعة  متابعة 
الدافئة وحصاده يف املناطق الباردة

البدء بعملية جين امللفوف اعتباراً  «
من منتصف الشهر.

فرز القزح التالف واملنبت للبصل  «

املخزن للزراعة الصيفية.
للزراعة  « احلصاد  بعملية  البدء 

التكثيفية املبكرة.
العروة  « جين  بعملية  البدء 

اخلريفية للفاصولياء.
السمسم  « حصاد  من  االنتهاء 

الصيفية  املتأخرة  للزراعة 
واخلريفية.

للعروة  « الرتبة  بتحضري  البدء 
السكري   للشوندر  اخلريفية 
وإضافة الدفعة األوىل من األمسدة

الفوسفورية  « مع  اآلزوتية 
العروة  بزراعة  والبوتاسية.والبدء 

اخلريفية
البدء حبصاد الفول السوداني مع  «

بداية الشهر.
مع  « البندورة  جبين  االستمرار 

مكافحة العروة اخلريفية.
لقطعان  « العلفي  الدعم  تقديم 

احلليب  إنتاج  يرتبط  حيث  األغنام 
والكايف  املناسب  العلف  بتقديم 

وخاصة خالل سنوات اجلفاف .
لفاروا  « اخلريفية  املعاجلة  بدء 

املواد  باستخدام  النصح  مع  النحل 
الطبيعية املعتمدة .

نصائح شهر تشرين الثاني
هو املوعد األمثل لزراعة القمح «
فأر  « مكافحة  بعمليات  البدء 

احلقل واألعشاب الضارة
االستمرار بعملية زراعة الشعري. «
احلمص  « لزراعة  الرتبة  تهيئة 

األمسدة  وإضافة  الشتوي 
الفوسفاتية

العروة  « بزراعة  االستمرار 
اخلريفية للشوندر السكري

االستمرار بعملية جين امللفوف «

العروة  « جين  بعملية  االستمرار 
التكثيفية للذرة الصفراء

باملناطق  « الفول  نبات  زراعة 
الداخلية .

 التشجيع على صناعة خل التفاح  «
الثمرة  وبقايا  الصغرية  الثمار  من 
وذلك  سليمة  تكون  أن  بشرط 

للحصول على خل عالي اجلودة.
إىل  « تغذيتها  يف  األبقار  حتتاج 

عليقة حافظة /بروتني  - طاقة/ 
إلنتاج  وذلك  إنتاجية   وعليقة 
إضافة  مع  واحلليب  اللحم 
املعدنية  واألمالح  الفيتامينات 

وملح الطعام.
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املبيد  « عبوات  من  التخلص  عند 
أماكن  يف  بتجميعها  قم  الفارغة 
خمصصة للتخزين وحاول غسلها 
منها  التخلص  قبل  آمن  مبكان 
الغسيل  ماء  أو  املبيدات  تسكب  وال 
وأغسل  الصحي.  الصرف  مياه  يف 

يديك جيداً باملاء والصابون.
ينصح األخوة مربي أغنام العواس  «

التباين  لزيادة  كباشهم  باستبدال 
وبالتالي  قطعانهم  يف  الوراثي 
يف  الكلي  احلليب  إنتاج  حتسني 

ظروف البيئة اجلافة.

اخلريفية  « باملكافحة  االستمرار 
ضم  وحماولة  النحل.  لفاروا 
اخلاليا الضعيفة قبل قدوم الشتاء.

نصائح شهر كانون األول
القمح  « زراعة  عملية  استكمال 

باألصناف املغربلة واملعقمة واملعتمدة  
واملناسبة ملنطقتك.

االستمرار بعملية زراعة الشعري. «
الشتوي مبناطق  « زراعة احلمص 

على  واالعتماد  الثانية  االستقرار 
يف  واملعقمة  املعتمدة  األصناف 

الزراعة.

حمصول  « جبين  االستمرار 
اخلريفية  للزراعة  الفاصولياء 

املتأخرة.
لتحضري  « عميقة  فالحة  إجراء 

األرض لزراعة السمسم
الربيعية  « العروة  بزراعة  البدء 

للبندورة.
حتضري الرتبة وإضافة األمسدة  «

وتسوية  بالرتبة  وخلطها    NPK
العروة  لزراعة  وتهيئتها  األرض 

الربيعية للبطاطا.
البطاطا  « بقلع  االستمرار 

اخلريفية.
أخي املربي مينع منح رخص رعي  «

واألراضي  احلراج  يف  واإلبل  املاعز 
املادة  من  ب  الفقرة  احلراجية./ 
االنتفاع  رخص  إعطاء  /18/بفصل 

يف حراج الدولة/.
تغيري  « إن  األبقار  مربي  أخي 

يتم  أن  جيب  املقدمة  العليقة  نوع 
اضطرابات  حدوث  ملنع  بالتدريج 
اإلنتاج  الخنفاض  تؤدي  هضمية 

وأضرار صحية أخرى.
املبيدات  « خزن   / الفالح  أخي 

عن  بعيداً  آمن  مكان  يف  الزراعية 
واحليوانات  األطفال  متناول 

أو  املنزل  يف  ختزنها  وال  األليفة 
بالقرب منه.

قم  «  / العواس  أغنام  مربي  أخي 
للقطيع  مناسبة  رعاية  بتأمني 
البيئية  العوامل  أثر  من  لتقليل 
مما  السورية  البادية  يف  الصعبة 
يؤدي إىل حتسني إنتاجية احلليب 

لدى النعاج .
التشتية  « عمليات  متابعة 

الربوتينية  بالتغذية  واالهتمام 
للخاليا.

  إعداد: 

م. عبد اهلل خباز
مديرية اإلرشاد الزراعي
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معلومات مفيدة عن الحاسوب

 هل تعرف الدور املهم الذي تلعبه هذه القطعة يف شاحن
 حاسوبك ؟

احملمولة، احلواسيب  يستخدمون   ممن  العديد   يوجد 
شواحن يف  القطعة  هذه  تلعبه  الذي  الدور  جيهلون   و 

حواسيبهم ، رغم أن دورها مهم جداً !
القطعة التوجد فقط يف شواحن احلاسوب  أن هذه  إال 
العديد من االجهزة االخرى  ، فقد تالحظ تواجدها يف 

مثل عصى التحكم أو شاحن اهلاتف .... إخل .

fer-  تسمى واليت  القطعة  هذه  دور   ويتجلى 
الطاقة  بامتصاص  تقوم  أنها  rite core ، يف 
األجهزة  بعض  من  تبعث  اليت  الكهروميغناطيسية 
التيار  يف  التؤثر  لكي  الشواحن،  مثل  االلكرتونية 

الكهربائي )البيانات( اليت متر وسط االسالك . 

الشاحن  يف  السلك  طرف  يصبح  ان  متنع  انها  كما 
يف  ثؤثر  طفيلية  إشارات  يبث   )antenna( كهوائي
بعض األجهزة االلكرتونية األخرى العالية احلساسية  

fidelity high)HI-FI(

مثل الراديو أو احلاسوب كذلك ... وتتكون هذه القطعة 
من الكربون القابل لالمتصاص املغناطيس ، وحييط بها 

قطعة بالستيك واليت تعزل هذه القطعة عن اخلارج . 

من  جمموعة  تطرأ  قد   ، القطعة  هذه  غياب  يف  طبعًا 
بعض  يف  حيصل  قد  الذي  التشويش  فمثال   ، املشاكل 
الراديو كاملذياع على سبيل  االجهزة اليت تعمل بأمواج 
املثال ، بل وقد تسمع تشويش كذلك يف مكربات صوت 
قد  القطعة  انه يف غياب هذه  . كما  حاسوبك احملمول 
من  سيحول  مما  االسالك  يف  متر  اليت  البيانات  تتأثر 

وصلوها إىل الطرف اآلخر ... اخل

هذه  دور  جيد  بشكل  لك  وضحت  قد  أكون  أن  أمتنى 
جتدها   سلك  قطعة  أي  ويف  بل   ، شاحنك  يف  القطعة 

عليه !
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تستخدم أنت  و  بجوارك  يدور  ما  سماع   طريقة 
السماعات على الحاسوب :

أو  لك  صديق  جبانب  تكون  األحوال  من  الكثري  يف 
حاسوبك  على  تشاهده  ملا  السماع  تريد  و  مثاًل  عائلتك 
يدور  ملا  تستمع  أن  أيضا  تريد  الوقت  نفس  يف  و 
يدور  مبا  اطالع  على  تبقى  و  جبوارك  كالم  من 
حاسوبك. على  السماعات  تستخدم  أنت  و  املنزل   يف 

إذن كل ما عليك هو أن تتوجه اىل ايقونة مكرب الصوت 
بالزر  تنقر  و  التوقيت  جبانب  املهام  شريط  ميني  على 
األمين للفأرة على ايقونة مكرب الصوت ثم ختتار ›جهاز 
باالجنليزية   ›Recording device‹ أو  تسجيل‹ 

كما هو مبني يف هذه الصورة: 

بعد ذلك ستقوم بالنقر بالزر األمين للفأرة مرة اخرى 
على املايكروفون اخلاص حباسوبك و تقوم بالنقر على 
Properties  طبعا قم باختيار مايكروفون شغال لكي 

 طريقة الحفاظ على سماعات الهاتف لكي التتلف
 طريقة فعالة 100

 من منا ال يعاني من مشكل اشتباك السماعات بعد مجعا
الذي األمر  متامًا  مشتبكة  تبقى  فهي  عادية   بطريقة 
 جيعلك تفقد صوابك يف عملية فكها من أجل استعماهلا

بل وإن عملية فكها وكذلك تشابكها فهي معرضة بنسبة 
السماعات من  وكذلك  املقبس  من  تتلف  لكي   كبرية 

تتوفر لديك بطاقة من مادة  أن  إذن كل ما عليك هو 
ان  االفضل  . من  تكون مربعة  أن  البالستيك يستحسن 
انتهت  )اليت  بك  اخلاصة  االئتمانية  البطاقة  تستخدم 
هذه  من  الغرض  و  تضيعها(  ال  لكي  صالحيتها  مدة 
البطاقة هو ان تقوم بتدوير السماعات على البطاقة لكي 
 يتم مجعها بشكل صحيح و دون اشتباك هذه السماعات ،

لإلشارة جيب ان ختصص هذه البطاقة للسماعات فقط 
ال غري و ان تبقى السماعات على البطاقة يف حالة عدم 
مجعها  تعقيد  و  اشتباكها  يتم  ال  لكي  هلا  استخدامك 
استخدامك  بعد  أبسط  السماعات  تفكيك  أمر  يكون  و 

للبطاقة.
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الصوتية اىل احلاسوب و مساع  الذبذبات  يقوم بإيصال 
ما يدور جبوارك

ان تتوجه اىل قائمة االستماع و  كل ما عليك اآلن هو 
كما  املايكروفون(  إىل  خاصية)االستماع  بتفعيل  تقوم 

هو موضح يف هذه الصورة:

مسحت  قد  تكون  اخلطوات  هلذه  تطبيقك  بعد  و  حاليا 
اىل  جبوارك  يدور  ما  لك  يرسل  بان  للمايكروفون 
بذلك  قمت  فإذا  السماعات  تنزع  ال  لكن  و  السماعات 
رغبتك  فعند  لذلك  مزعج  صوت  املاكروفون  سيصدر 
اىل  )االستماع  خاصية  بعطيل  قم  املايكروفون  نزع  يف 

املايكروفون(لكي ال يكون هناك ضجيج.

 UC browser بعد نجاحه على الهواتف المحمولة
بإصدار جديد على الحاسوب

UC browser
األندرويد  أجهزة  على  بتميزه  عرف  متصفح  هو   
على  حبصوله  ذلك  و  األخرية  اآلونة  يف  )املوبايالت( 
التقنية  املواقع  أهم  طرف  من  اجلوائز  من  جمموعة 
بالعامل ، األمر الذي خلق ضجة كبرية باملطالبة بإصدار 
نسخة  للحاسوب من هذا املتصفح و ذلك لالستفادة من 
اهلواتف. إصدار  على  احلال  هو  كما  املتصفح   سرعة 

و  متقدمة  مبيزات  للحاسوب   browser  UC يأتي 
منفردة عن باقي املتصفحات بواجهة جديدة يسألك يف 
األول و خيريك بني واجهتني ختتار ما تريد و تبدأ يف 

العمل.
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تثبيت  امكانية  على  يتوفر   UC browser متصفح 
املوجودة على جوجل كروم ما اقصده  اضافات كتلك 
 Chrome Web على  من  التسوق  تستطيع  أنك  هو 
من  تتصفح  انك  لو  كما  اضافة  اي  تثبيت  و    Store

جوجل كروم .

 Sync  Cloud خاصية  على  املتصفح  يتوفر  كما 
اخلدمة السحابية اليت تتيح لك امكانية حفظ كلمات 
السر و املفضالت يف اي وقت و ترجع اليها من حاسوب او 

هاتف اخر انطالقا من احلساب

املتصفح يتيح لك امكانية حتميل امللفات جبميع انواعها 
UTOR� او   IDMAN برنام  لتثبيت  حاجة  جفال 

باملتصفح  خاصة  واجهة  من  انطالقا  فقط   RENT
ميكنك حتميل اي ملف و بأي صيغة أنت تريدها.

التام خباصية Mode Switch اليت  و يأتي االنفراد 
بعد النقر عليها ستوفر لك تصفحا أسرع للموقع الذي 

تريد أن تتصفحه.

أيضا فان املتصفح يتوفر على ميزة فريدة من نوعها و 
هي تكبري الصورة بإزاحة مؤشر الفأرة إىل الصورة املراد 

تكبريها يف صفحة الويب.

على العموم اترك لكم جتربة املتصفح فانه يتوفر على 
عدد كبري من املزايا ميكنك اكتشافها بنفسك!

 طريقة النقص من مساحة الصورة دون التأثير على
جودتها:

يكون ما  غالبًا  احرتافية  بكامريا  لصور  التقاطك   مع 
يصعب مما  ميجا   5 يتعدى  قد  كبري  الصورة   حجم 
أي أو  بوك  فيس  على  سواًء  الصورة  رفع  مهمة   عليك 
مساحة انقاص  عليك  يرغم  الذي  الشيء   ، آخر   موقع 
الذين لألصدقاء  بالنسبة  او  رفعها  أجل  من   الصورة 
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 يتوفرون على انرتنت ضعيف فسيواجهون عدة مشاكل
و نتطرق  سوف  الصدد  هذا  يف  و  الرفع ،  عملية   عند 
 نشرح لكم طريقة انقاص مساحة الصورة من اجل ان

ترفع صورك كما تشاء و وقت ما تشاء.

Com� يدع  جدا  بسيط  موقع  هو  سنستعمله  ىما 
يف  للتحكم  فقط  خمصص  موقع  هو   pressnow
إذا  طبعا  و  املساحة(  اخفاض  أو  )رفع  الصورة  مساحة 
املساحة إىل أقصى احلدود فهذا يعين  أن حتفظ  أردت 
انه سيتم التأثري على جودة الصورة و ستصبح نوعا ما 
هو  و  أفضل خيار  عليك  يقرتح  املوقع  فان  ، هلذا  رديئة 
املوقع كما  الدخول إىل  فور  افرتاضيا  يتم تطبيقه   %20
ميكنك حتديد النسبة املئوية اليت تريدها لكن حاول ان 
ختتار اخليار املناسب لك ال تأثر على جودة الصورة لذا 
فينصح بضغط الصورة يف حدود 20 % ثم اضغط على 

  image Upload an  الختيار الصورة املراد 
 ، Compressnow بعد ذلك اضغط على و  ضغطها 
 GIF لإلشارة فان املوقع يدعم معظم الصيغ كل من

,PNG, JPEG, JPG

و اآلن مل تتبقى سوى حتميل الصورة اليت مت ضغطها 
ذلك  و  االصلية  الصورة  من  أقل  مبساحة  لتصبح 
الصورة  لتحميل   Download الزر  على  النقر  عرب 

املضغوطة .   

إعداد:

 م. جهاد العواد

مديرية اإلرشاد الزراعي
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استفسارات وإجابات

س1 : مواطنة تسأل عن فوائد التوت .

التوت شجرة كبرية وأفرعها كثرية وتنمو برية   : ج1 
واملناطق  الغوطة  يف  وزرع  الساحلية  اجلبال  بعض  يف 
مثاره  تؤكل  الذي  األبيض  التوت  نوعان  وهي  الداخلية 
التوت  الثاني  والنوع  احلرير  دودة  أوراقه  على  وتتغذى 
البنفسجي الشامي وأشجاره أقل حجمًا ومنواً من أشجار 
الطرية  الثمار  هو  املستخدم  واجلزء  األبيض  التوت 
الطازجة  واألوراق  واألزهار  احللو  الطعم  ذات  الطازجة 
حتتوي الثمار على أمحاض عضوية مثل محض املاليك 
سكروز  وعلى  اسكورييك  ومحض  الليمون  ومحض  
دهنية  ومواد  بروتني  على  الثمار  حتتوي  كما  وبكتني 
وعناصر معدنية وفيتامينات وأمالح وموادعفصية ويبدأ 
من  غذائي  كمنتج  األمحر  التوت  تصنيع  موسم  عادًة 
من  الشجرة  هذه  تعترب  حيث  حزيران  وحتى  أيار  شهر 
يفتقده  ما  أوائل  السوق ومن  اليت تظهر يف  الثمار  أوائل 
السوق  نظراً لسرعة تسويقه وقصر مومسه للتوت فوائد 
البولية  الرمال  طبية وصناعية فهو خيلص اجلسم من 
و احلصيات ويعاجل آالم النقرس والربو والسعال والتوت 
السكر  نسبة  خيفض  السياج  بتوت  املعروف  الشوكي 
وجلذور التوت الشامي فوائد مسهلة طاردة للديدان  كما 
استخدم التوت قدميًا كمضاد التهاب وللروما تيزم ومدر 
للبول ومواد ملينة لألمعاء واضطراباتها وللتوت يف الطب 
ويف  احلرارة  درجات  خفض  يف  فعالة  تأثريات  احلديث 

واحللق  الدم  فقر  حاالت  ويف  واحلصبة  احلمية  حاالت 
واللثة ويستخدم عصري التوت الشامي لبثور الفم .

اإلجراءات  عن  يسأل  حيوانات  مربي   :2 س 
الوقائية لعدم اإلصابة بالطفيليات .

أهم  من  واخلارجية  الداخلية  الطفيليات  تعترب  ج2: 
بذلك  مؤدية    احليوانية  الثروة  تصيب  اليت  األمراض 
للثروة احليوانية من  اقتصادية كثرية  حلدوث خسائر 
لديها  املناعي  اجلهاز  وختريب  احليوانات  هزال  خالل 
والطفيليات كائنات حية تعيش داخل جسم احليوانات أو 
على جلودها وتقسم إىل خارجية وداخلية أما الطفيليات 
اخلارجية فهي اليت تعيش على جلد احليوان مثل القراد 
العديد  الذي يلتصق جبلد احليوان وميتص دمه وينقل 
الدموية  الطفيليات  املمرضة اخلطرية مثل  العوامل  من 
عبارة  وهو  اجلرب  وكذلك  احليوان  حبياة  تؤدي   اليت 
عن طفيليات صغرية تعمل على حفر ثقوب حتت اجللد 
وتضع بيوضها يف هذه الثقوب وإذا زاد عدد ها على اجللد 
هزال  وبالتالي  للحيوان  وحكة  وتشققات  ندب  أحدثت 
احليوان وانصرافه عن الطعام أما عن الطفيليات الداخلية 
فهي اليت تعيش داخل جسم احليوان ومن هذه الطفيليات 
الشريطية  كالديدان  اهلضمية  القناة  داخل  يعيش  من 
اليت تقوم بامتصاص الغذاء من القناة اهلضمية للحيوان 
السموم  وتفرز  الغذائية  املواد  وامتصاص  هضم  وتعيق 
الديدان  وكذلك  ملوته  بذلك  مؤدية  احليوان  دم  داخل 
الكبدية اليت تتواجد على الكبد مؤدية حلدوث اضطراب 
بنوعيها  الرئوية  والديدان  احليوان  لدى  االستقالب  يف 
الصغرية والكبرية اليت تؤدي لصعوبة بالتنفس وختريش 
الرئتني وقد تصل الطفيليات إىل املخ على شكل يرقات مثل 
نغف األنف أوعلى شكل كيسات مؤدية إىل ترنح احليوان 
ودورانه حول نفسه وموته.ومن اإلجراءات الوقائية لعدم 
اإلصابة باألمراض الطفيلية عدم الرعي يف مرعى واحد 
واحلظرية  الشرب  مياه  بنظافة  واالعتناء  دائمة  بصورة 
ورش األرضيات واجلدران مبواد مطهرة وتسريب األغنام 
باملواد القاتلة للطفيليات اخلارجية كل ستة أشهر ويف 
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حال وجود إصابة طفيلية جيب العمل على عالجها قبل 
القطيع  يف  شاملة  إصابة  إىل  مؤدية  احلالة  تتفاقم  أن 
الفنيني  وذلك مبراجعة أقرب وحدة إرشادية الستشارة 

البيطريني عن طريقة العالج ونوعه وكميته .

املتكاملة  املكافحة  عن  يسأل  مزارع   : س3 
حلشرة بسيال الفستق احلليب .

احلجم  صغرية  احلليب  الفستق  بسيال  حشرة   : ج3 
بنية  عيونها  برتقالي  أصفر  لونها  )2-3(مم  طوهلا  يبلغ 
احلشرة  بطور  الشتوي  بياتها  تقضي  شفافه   أجنحتها 
الكاملة يف شقوق قلف األشجار وحتت األوراق املتساقطة 
األوراق  حنو  وتتجه  نيسان  يف  احلشرة  نشاط  ويبدأ 
النباتية  العصارة  بامتصاص  وتتغذى  الفتية  والرباعم 
وبعد التزاوج تضع اإلناث البيوض بشكل جتمعات هاللية 
البيوض  تفقس  لألوراق  والعلوي  السفلي  السطح  على 
حوالي مثانية أيام وخترج احلوريات اليت متتص العصارة 
لتصل  انسالخات  عدة  عرب  أعمار  خبمس  ومتر  النباتية 
إىل طور احلشرة الكاملة للحشرة حوالي ستة أجيال تبدأ 

من أيار وحتى تشرين الثاني.
وملكافحة هذه احلشرة البد من إتباع طرق املكافحة اليت 
لألوراق  مجع  من  الزراعية  العمليات  بعض  إتباع  تشمل 
الفالحة  أثناء  الرتبة  يف  طمرها  أو  وحرقها  املتساقطة 
اخلريفية وسد الشقوق يف سوق األشجار وطليها بالكلس 
وكذلك  للحشرة  الشتوي  البيات  ملنع  حناسي  ومركب 
.والبد من  لزيادة قوتها  املتوازن للشجرة  التسميد  إجراء 
أعداء  عدة  توجد  حيث  احليوية  املكافحة  إجراءات  إتباع 
أبو  كحشرة  املفرتسات  أهمها  احلشرة  تهاجم  طبيعية 
أعداده  تتزايد  الذي  املن  نقاط ومفرتس  السبع  ذو  العيد 
اعتباراً من نيسان وحتى حزيران وهناك املتطفالت اليت 
خيرج  فهو  احلشرة  حياة  دورة  مع  حياتها  دورة  تتوافق 
يف  بيوضه  ويضع  أيار  شهر  أواخر  يف  التشتية  طور  يف 
وتتطور   البيوض  تفقس  للحشرة  الثاني  اجليل  حوريات 
مكوناتها  على  متغذية  البسيال  حورية  داخل  الريقة 

استخدام  بنية.أما  شفافة  مومياء  إىل  إياها  وحمولًة 
السيطرة  يف  نتيجة  يعط  مل  فهو  الكيمائية  املبيدات 
على هذه اآلفة بل استخدمت مبيدات ما نعات االنسالخ 
األكثر فاعلية على احلوريات والبيوض ذات أثر طويل 
إذ تدوم فعاليتها 25 يومًا وال تسبب حروق على اجملموع 

اخلضري وال تؤثر على األعداء احليوية.

س4 : مربي أغنام يسأل عن مواصفات الكبش 
اجليد .

ج4 : لكي حنصل على قطيع جيد ذو مواصفات إنتاجية 
عالية علينا االهتمام بانتقاء الكبش اجليد ألنه نواة القطيع 
اجليد ويتمتع الكبش اجليد مبواصفات منها  أن يكون ذو 
جسم كبري وقوائمه قوية وغري قصرية وذو وجه أشقر أو 
دبسي ولديه قرون متوازنة على طريف الرأس وأن تكون 
. وهناك عدة شروط جيب مراعاتها  اإللية غري متدلية 
الكباش منها  أن يكون القطيع الذي  لدى احلصول على 
املعدية ومأخوذ  الكبش خالي من األمراض  اشرتيت منه 
من قطيع يلد التوائم وأن تكون اخلصيتني مكتملة النمو 
وخالي من األمراض وفكي الكبش سليمة وأن يتم شراء 
الكبش قبل التناسل بفرتة كافية وجيب االهتمام بشكل 
اجليدة  الوراثية  املواصفات  ذو  الكبش  شراء  أثناء  جيد 
أو  الزراعية  البحوث  إما عن طريق مراكز  يكون  وذلك 
وجيب  بإنتاجها.  ومشهورة  جيدة  قطعان  ذو  مربني  من 
من  رأس   )30-25  ( واحدلكل  كبش  بتوفري  االهتمام 
األغنام وأن يتم اقتناء الكبش قبل فرتة من زمن التلقيح 
البيئة  وعلى  النعاج  على  الكبش  يتعود  لكي  النعاج  لدى 
اجلديدة اليت انتقل إليها كما جيب توفري الغذاء املناسب 
وبكمية كافية يف موسم التزاوج وعدم زيادة الكباش عن 
النسبة احملددة سابقًا ألن الزيادة ستؤدي إىل هدر الغذاء .

وننصح باستبدال الكباش كل أربع سنوات لكي ال نقع يف 
مشكلة الرتبية الداخلية حيث أن الكبش سيقوم بتلقيح 
وحنن  القطيع  يف  وراثية  مشاكل  حلدوث  مؤديًا  بناته 
الننصح بذبح الكباش ذو املواصفات اجليدة بعد االستفادة 
قطعان  ألصحاب  ببيعها  ننصح  وإمنا  سنوات  ألربع  منها 
قطيع  وتأسيس  الوراثية  صفاتها  من  لالستفادة  أخرى 

آخر جيد .

إعداد : 
م. راغب كردي 
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   سلطان الزهور 

      

                                                                                                          حسني ورور     

.. الشام اليت ستظّل قبلتنا هلا تتّجه القلوب الظمأى للحّب . كم ختتزن من احلكايات ، ومن األحالم 
، ومن الشغف ، ألجيال ستأتي ، حاملًة أمجل ما يف املاضي من أومسة حّب ألهليها ، وأمجل ما يف 

احلاضر من حتدّيات ، وصرب ، وكربياء ، وأمجل ما يف املستقبل من براعم ستتفّتح ، وزهور ستضحك يف 

وارف الشجر ، وورود ستتأّلق يف الشرفات ، وأطفال صاروا رجااًل ميارسون احلياة بشرٍف ، وغريٍة على 

سيادة وطن يتنّعمون خبرياته ، ويذودون عن محاه ، ويدافعون عن سيادته ، ويضّحون بأرواحهم 

ليظّل عزيزًا  رايته خّفاقة ، يف أعاليه 

  تغالبين التداعيات إىل ما قبل عقد ونصف من زمٍن يسيل سريعًا ، إىل قاماٍت شآمّيٍة من احملال ، 

أن تغيب من ذاكرتي . ومنها رجل كان يقارب الثمانني حواًل  ومل يسأم ، يفاجئين هذا الرجل الشامّي 

العريق ، التاجر الوطيّن بكل ما للكلمة من معنى ، أّنه يعشق الورد كرمى جلّدته اليت ورثت هذه الصفة ، 

ووّرثتها له ، قبل أن تالقي وجه رّبها . قالت له يا بيّن ، حني كان يف العشرين من العمر  ، لدّي أصيص 

ورد ، فيه وردة نادرة ، وال أعتقد بوجود مثيل هلا يف الشام ، وال حتى يف سورّيا كّلها ، امسها )سلطان 

الزهور ( ، وردة محلت هذا االسم ألّنها الشقيقة الروحّية للورد اجلوري ، ولليامسني الدمشقي . 

خيربني هذا الرجل يومها ، أن الفرنسيني حني غزوا بالدنا ، سرقوا هذه الوردة ومحلوها إىل بالدهم 

، وإىل أورّبا بعامة ، فانقرضت على غفلة مّنا ، ومل يبق سوى هذا األصيص الذي ورثته عن جّدتي . 

قال لي : سأسعى جاهدًا أن ُأكاثر هذه الوردة ، قبل أن أوّدع احلياة ، وكّلي أمل أن تعود إىل سابق 

عهدها ، فتزدهر  كوردٍة شامّية أصيلة ..واآلن أمتنى أن يكون هذا الشامي العريق على قيد احلياة ، 

وقد تكاثرت هذه الوردة على يديه .. إّني أحييه ، وأحّيي كّل إنسان حيّب الشام الورد ، واجلمال..






