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االفتتاحية

فاف والكوارث ر الج  صندوق التخفيف من آ�ث

نتاج الزراعي الطبيعية عىل االإ

   يف ضوء التغريات املناخية املتتابعة وتأثريها عىل مجمل النشاطات البرشية يأيت 
القطاع الزراعي يف طليعة النشاطات األشد تأثرا بتلك التغريات ، وال يخفى عىل أحد 
ما يخلفه الجفاف - الذي ازداد تواتراً -  من آثار سلبية عىل اإلنتاج الزراعي فضال 

عن الكوارث الطبيعية التي ازدادت حدتها يف اآلونة األخرية يف شتى بقاع األرض.

وبغية الحد من اآلثار السلبية لتلك الظواهر عىل الزراعة يف سوريا، وما تسببه من 
من  يتبعه  وما  املدينة،  إىل  الريف  من  والهجرة  اإلنتاج  وتراجع  املوارد  يف  تدهور 
تناقص عدد املشتغلني بالزراعة وازدياد الحاجة إىل استرياد ما كنا ننتجه ، فقد تم 
إحداث صندوق للتخفيف من آثار الجفاف والكوارث واستقراره يف أرضه، ولتمكينه 

من متابعة العملية اإلنتاجية عند التعرض لجفاف أو كارثة طبيعية .

وتقوم لجان املناطق بحرص وتقدير األرضار فور وقوع الكارثة وقبل زوال أثرها ، 
وذلك بالتعاون مع الوحدات اإلرشادية وممثيل التنظيم الفالحي وقد بلغ مجموع 
التعويضات التي قدمها الصندوق للمزارعني املترضرين منذ إحداثه يف عام 2011  
وحتى نهاية شهر أيلول من هذا العام ما يزيد عن مليار لرية سورية ملختلف أنواع 

املنتجات الزراعية  مبا فيها اإلنتاج الحيواين .

وقد تم تعديل معايري استحقاق التعويض حيث تم تخفيض رشط املساحة املترضرة 
املزارعني  رشيحة  يرفع  مام   %5 لتصبح  اإلدارية  الوحدة  مساحة  من   %10 من 
املستفيدين إىل الضعف، كام أن املزارع املستحق للتعويض يستلم مستحقاته بغض 
النظر عن مديونيته للمرصف الزراعي، وتعمل الوزارة من خالل نشاطاتها املختلفة 
املزارعني بأساليب إدارة املوارد بشكل مستدام مثل  الوعي لدى اإلخوة  عىل رفع 
تشجيع الزراعة الحافظة والزراعة العضوية واإلدارة املتكاملة لآلفات للتخفيف من 
اآلثار السلبية التي ميكن إن تحدث نتيجة االستخدام الجائر للموارد املتاحة ، فضال 

عن تخفيف حدة الجفاف والكوارث يف املحصلة.

واستعداداً ألي طارئ،  يتم العمل عىل زيادة موارد الصندوق لتعزيز قدرته عىل 
وتوفري  االستدامة  لتحقيق  سعيا  اإلنتاجية  العملية  استمرار  يضمن  ما   ، التعويض 
املنتجات يف السوق املحلية تعزيزا لألمن الغذايئ والحد من االعتامد  عىل االسترياد 

ومساهمة يف تعزيز متانة اقتصاد الوطن وصون كرامته.

 القادري
ت

املهندس: أمحد فا�

صالح الزراعي وز�ي الزراعة واالإ
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وزير  القادري  أمحد  املهندس  أكد 
الزراعة خالل ترؤسه اجتماعًا ضم رؤساء 
أهمية  على  باحملافظات  احلراج  دوائر 
وهي  وطنية  ثروة  تعترب  حيث  الغابة 
عليها  احملافظة  وضرورة  للجميع  ملك 
احلرائق،  من  ومحايتها  التعديات  من 
اليت  القادمة  املرحلة  أهمية  إىل  الفتًا 
متثل حتٍد كبري لتنفيذ اخلطة يف ظل 

إلعادة  اجلهود  وبذل  الراهنة  الظروف 
لالحتطاب  تعرضت  اليت  املواقع  تشجري 
وإشراك  العشوائي  واحلرق  اجلائر 
يف  الشعبية  واملنظمات  احمللي  اجملتمع 
ذلك ومحايتها من أي تعديات مستقبلية 
مبنتجات  للتعريف  املعارض  وإقامة 

الغابة وأهميتها .
حتمل  على  الزراعة  وزير  شدد  كما 

مسؤولياتهم  احلراج  يف  العاملني  مجيع 
وتشديد احلراسة على املواقع وحماسبة 
اجلهود  إبراز  على  والعمل  املقصرين 
ومحاية  احلرائق  مكافحة  يف  املبذولة 
هذا  ألن  اجلائر  االحتطاب  من  الغابة 

العمل غري حضاري ويضر اجلميع .

وزير الزراعة : محاية الغابة واجب وطين

الوراثية  املوارد  حفظ   / حول  عمل  ورشة  الزراعة  وزارة  أقامت 
األمم  منظمة  مع  بالتعاون   / سورية  يف  واحليوانية  النباتية 
ممثلني  وحبضور   / الفاو   / والزراعة  لألغذية  املتحدة 
وهيئة  البيئة  لشؤون  الدولة  ووزارة  وأكساد  إيكاردا  عن 
دمشق. جبامعة  الزراعة  وكلية  الدولي  والتعاون  التخطيط 
يف  الورشة  هذه  أهمية  على  الزراعة  وزير  السيد  وأكد 
كون  السورية  واحليوانية  النباتية  الوراثية  باألصول  التعريف 
بالتنوع  أيضًا  ميزة  أعطاها  مما  بالتنوع  تتميز  السورية  البيئة 
املنظمات  مع  نسعى  حيث  الوراثية  باألصول  وغنى  احليوي 
استخدامها  يف  عالية  قيمة  من  هلا  ملا  عليها  للحفاظ  الدولية 
وبالتالي  املساحة  وحدة  إنتاجية  وحتسني  الرتبية  برامج  يف 
هذه  أن  إىل  منوهًا   ، الزراعي  املردود  على  اإلجيابي  منعكسها 
.. الوراثية  املوارد  هذه  استدامة  تأمني  إىل  تهدف  النشاطات 
ومن جهتها أوضحت إيريكو هييب ممثلة منظمة الفاو يف سورية 
التقرير الذي يتحدث عن أثر  الورشة هي لعرض نتائج  أن هذه 

األزمة احلالية على املوارد الوراثية النباتية واحليوانية السورية وهو تقرير هام كونه حيدد األثر الكبري عليها وتكمن أهمية هذه املوارد 
كونها متأقلمة مع الظروف البيئية واملناخية يف سورية وبالتالي هي مقاومة لآلفات واألمراض املنتشرة وفقدها ينعكس سلبًا على 

اإلنتاج الزراعي وعلى الفالحني ، ومن خالل هذا التقرير سيتم حتديد الطرق املستدامة حلماية هذه املوارد .

ورشة عمل حول حفظ املوارد الوراثية النباتية 
واحليوانية يف سورية

تصدر مديرية زراعة واإلصالح الزراعي يف القنيطرة نشرة إخبارية شهرية تتضمن خمتلف النشاطات الزراعية اليت تتم يف احملافظة  
واليت تهدف إىل توثيق كافة األعمال املنجزة واالنشطة  .

نشرة إخبارية زراعية يف القنيطرة
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اعتمدت وزارة الزراعة واالصالح الزراعي 
ثالثة أصناف جديدة من العدس صغري 
عالي  الزييت  السوداني  الفول  و  البذرة 
بيضاء  حبوب  ذو  الصفراء  والذرة  الغلة 
ومالئم  احلبية  الغلة  عالي  اللون 
عرضها  بعد  وذلك  التكثيفية  للزراعة 
بالوزارة األصناف  اعتماد  جلنة  على 
وزير  القادري  امحد  املهندس  واكد 
ذات  االصناف  هذه  أهمية  الزراعي 
اإلنتاجية العالية اليت أتت نتيجة جهود 

اهليئة  يف  الزراعيني  الباحثني  وعمل 
الفتًا  الزراعية  العلمية  للبحوث  العامة 
إىل أن هذه األصناف مقاومة لألمراض 
حقول  اىل  لنقلها  الزراعية  واآلفات 
وحدة  يف  اإلنتاجية  لزيادة  الفالحني 
احمللية االسواق  يف  وتأمينها  املساحة 
البحثية  املراكز  أهمية  القادري  وبني 
حيث  جديدة  اصناف  استنباط  يف 
 16 من  اكثر  اعتماد  سنتني  منذ  مت 
واخلضروات  احملاصيل  من  صنف 

الذين  الباحثني  عمل  مثمنًا  والفواكه 
الصعبة  الظروف  ظل  يف  يعملون 
التقدم  على  وإصرارهم  واالستثنائية 
اجيابيًا  ينعكس  مبا  البحثي  بالعمل 
الفالحني ودخل  اإلنتاجية  على 

اهليئة  مدير  الزعيب  حسني  د.  واعترب 
أن  الزراعية  العلمية  للبحوث  العامة 
أهمية هذه األصناف تكمن يف إنتاجيتها 
البيئية. للظروف  ومالئمتها  العالية 

الزراعة تعتمد ثالثة أصناف من الذرة الصفراء 
والفول السوداني والعدس

وزير  القادري  أمحد  املهندس  أكد 
من  فالحيًا  وفداً  لقائه  خالل  الزراعة 
أهمية  على  العراقية  اجلمهورية 
مجيع  يف  البلدين  بني  املشرتك  التعاون 
بهدف  منها  الزراعي  وخاصة  اجملاالت 
بني  االقتصادي  التكامل  حتقيق 
يف  التوازن  وبالتالي  الشقيقني  القطرين 
التبادل  طريق  عن  الزراعية  املنتجات 
بعض  أن  وخاصة  السلع  يف  املستمر 
يف  كبرياً  رواجًا  تلقى  السورية  املنتجات 
احلمضيات  وخاصة  العراقية  األسواق 
. والبيض  والبطاطا  واخلضروات 
الزراعي  القطاع  أن  القادري  وذكر 
يف  للتنمية  احلقيقية  الرافعة  هو 
الذي  الوحيد  القطاع  وهو  البلدين 
اآلن  حتى  سورية  يف  باإلنتاج  استمر 
العملية  على  الفالحني  إصرار  بفضل 
رغم  الزراعية  اخلطة  وتنفيذ  اإلنتاجية 
فلم   ، تعرتضهم  اليت  الكبرية  الصعوبات 
حققنا  العكس  على  بل  منتج  أي  نفقد 
املنتجات كان  فائضًا للتصدير يف بعض 
لألسواق العراقية النصيب األكرب منها .
الوفد  مع  البحث  مت  أنه  القادري  وبني 
لتقديم  جديدة  آلية  إلجياد  العراقي 
بني  املنتجات  النسياب  التسهيالت 

وزير الزراعة يلتقي وفداًً فالحياً عراقيًا

اليت  املعابر  عن  بدائل  وإجياد  البلدين 
مع  ونسعى   ، اخلدمة  من  خرجت 
التجاري  التبادل  لزيادة  العراقي  اجلانب 
. والعراق  سورية  بني  الفين  والتعاون 
رئيس  التميمي  حسن  الدكتور  وأوضح 
التعاونية  الفالحية  اجلمعيات  احتاد 
العراقية أن التبادل التجاري بني العراق 
البلدين  كون  ضرورة  أصبح  وسورية 
نفس  مواجهة  يف  واحد  بلد  يعتربان 
أن  علينا  جيب  لذلك  والتحديات  املصري 
البدائل  إلجياد  مضاعفة  جهوداً  نبذل 
الزراعية  وخاصة  السلع  لتبادل  املناسبة 
الغذائي  األمن  عصب  تعترب  واليت  منها 
يف البلدين ، منوهًا أن اهلدف من الزيارة 
لتفعيل  السوري  اجلانب  مع  االتفاق  هو 
اليت  االتفاقيات  وتوقيع  البدائل  هذه 
للبلدين  االقتصادي  التكامل  حتقق 

إىل  وحتتاج  شرسة  اهلجمة  كون 
. النصر  وحتقيق  ملقاومتها  قوي  اقتصاد 

رئيس  السعود  محاد  قال  جهته  ومن 
الفالحني  أن  للفالحني  العام  االحتاد 
وزارة  يف  العاملني  مع  شكلوا  سورية  يف 
ملواجهة  واحد  عمل  فريق  الزراعة 
قطاع  له  تعرض  الذي  الكبري  التحدي 
اإلنتاج  يف  توازنًا  حقق  مما  الزراعة 
يلقى  أن  ضرورة  إىل  ودعا   ، الزراعي 
التعاون مع اجلانب العراقي جناحًا كبرياً 
. للبلدين  التنمية  حتقيق  يف  ألهميته 

الحتاد  العام  األمني  خزعل  خالد  وأشار 
العرب  الزراعيني  التعاونيني  الفالحني 
إىل أهمية أن يكون هناك رؤى مستقبلية 
لتطوير العالقات بني البلدين وخاصة ما 

يتعلق باجلانب الزراعي .
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. القطاع  هلذا  الشاملة  التنمية  لتحقيق 
ولد أمحد على ضرورة  ومن جهته شدد 
مع  املتميزة  العالقة  هذه  يف  االستمرار 
سويًا  سنعمل  حيث   ، السورية  الدولة 
يف  الزراعي  القطاع  واقع  على  للوقوف 
ووضع  احلالية  باألزمة  وتأثره  سورية 
الزراعة  تدعم  اليت  املستقبلية  اخلطط 
ومساعدة  اجملاالت  مبختلف  السورية 
يف  العمل  مواصلة  على  املزارعني 
لزيادة  وذلك  فيها  املوجودين  األماكن 
إنتاجهم الزراعي برغم الظروف الصعبة .
الذي  الدعم  أن  امحد  ولد  وأوضح 
املدخالت  توفري  على  يرتكز  الفاو  تقدمه 
هذه  يف  توفريها  يصعب  اليت  الزراعية 
حلوالي  الدعم  قدمنا  حيث  الظروف 
مخس  مدى  على  سوري  مزارع  مليون 
مباشرة  تدخالت  عرب  مضت  سنوات 
العربية  اجلمهورية  مناطق  مجيع  يف 
امتصاص  يف  يساهم  وهذا  السورية 
الزراعة  قطاع  على  ومنعكساتها  األزمة 
االنتقال  نريد  واآلن   ، الفالحني  ودخل 

وتقديم  الدعم  من  أوسع  مرحلة  إىل 
ما  وهذا  أشكاهلا  مبختلف  املساعدات 
. السوريني  املسؤولني  مع  حبثه  نريد 

إىل  سورية  يف  الفاو  ممثلة  وأشارت 
السورية  الدولة  مع  املنظمة  تعاون  أن 
حكومية  وجهات  منظمات  عدة  يشمل 
وغري حكومية منها وزارة الزراعة واحتاد 
الغرف الزراعية ومنظمة اهلالل األمحر 
وغريها من النقابات الزراعية والبيطرية 
املنتجني  صغار  دعم  هدفه  التعاون  وهذا 
ظل  يف  وخاصة  واملربني  والفالحني 
مستلزمات  لتأمني  الراهنة  األوضاع 
اإلنتاجية  العملية  يف  لالستمرار  اإلنتاج 
من  أيضًا  احمللية  اجملتمعات  ودعم   ،
ضمن سياسة املنظمة لتحسني األوضاع 
أهمية  إىل  منوهة   ، للسكان  املعيشية 
العام  املدير  نائب  فيها  يقوم  اليت  الزيارة 
آفاق  ستفتح  اليت  سورية  غلى  للفاو 

جديدة من العمل املشرتك

وزير  القادري  أمحد  املهندس  استقبل 
الزراعة عبد السالم ولد امحد نائب املدير 
الفاو”   ” والزراعة  األغذية  ملنظمة  العام 
والوفد الفين املرافق له ، حيث أكد وزير 
اللقاء هو مناقشة  الزراعة أن اهلدف من 
بعراقة  مشيداً  املنظمة  مع  التعاون  آفاق 
واملنظمة  سورية  بني  العالقة  وقدم 
كانت  حيث  عامًا  الستني  تتجاوز  اليت 
انتسبت  اليت  الدول  أوائل  من  سورية 
تارخيًا  العالقة  هذه  وشهدت  للمنظمة 
الذي  املشرتك  والفين  العلمي  العمل  من 
الفالحني  على  إجيابيًا  تأثرياً  له  كان 
والقطاع الزراعي ككل من خالل تقديم 
املزارعني  وصغار  للفالحني  املادي  الدعم 
. الزراعة  وزارة  ملؤسسات  الفين  والدعم 
سبل  مناقشة  مت  أنه  القادري  وبني 
القادمتني  للسنتني  املستقبلي  التعاون 
تستهدف  اليت  املشرتكة  الربامج  لوضع 
القطاع الزراعي مبا حيقق نتائج إجيابية 
وخاصة يف مرحلة التعايف بعد الظروف 
وذلك  البالد  بها  متر  اليت  االستثنائي 

وزير الزراعة يلتقي نائب املدير العام للفاو

منجزات االرشاد الزراعي خالل عام 2015
 2015 عام  خالل  الزراعي  االرشاد  مديرية  أقامت 
آخر  عدد  وصدرت  االرشادية  االنشطة  من  عدد 
انتجت  حيث  االعالمية  االرشادية  املفاهيم  من 
الصبار  مواضيع  تناولت  ارشادية  أفالم   /3/
عن  وفيلم  علفي  كبديل  واستخدامه  االملس 
التمويل الصغري إضافة  الضرع وآخر عن  التهاب 
موقع  على  نشرت  الكرتونية  ارشاديه  نشرات  اىل 
زراعية  وفنية  تعريفية  مواضيع  تناولت  الوزارة 
مع  برنامج  لزوم  يومية  إذاعية  حلقة  و365 
االعالنات  اىل  إضافة  حقوهلم  يف  الفالحني 
التلفزيون واملوجه  املباشرة عرب شاشة  االرشادية 

إىل االخوة الفالحني 
كما مت تنفيذ حنو 165 مدرسة حقلية و175 حقل 
و97  حقلية   وأيام  ارشادية   ندوة  و530  ارشادي 
املستوى  على  ارشادي  برنامج  و41  تدريبية  دوره 

املركزي كل ذلك يأتي يف سياق تقليل املشكالت الزراعية الفنية ونشر مزيد من التقنات الزراعية
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أقامت مديرية االرشاد الزراعي بالتعاون  
اجلافة  املناطق  لدراسات  العربي  املركز 
واألراضي القاحله أكساد دوره تدريبية 
املعاجلة  للمياه  اآلمن  االستعمال  حول 
وخملفاتها الصلبة )احلمأة ( يف الزراعة 
مدير  فروخ  مجال  املهندس  أكد  حيث 
على  الزراعة  وزارة  يف  الزراعي  اإلرشاد 
املتدربني  متكني  يف  الدورة   تلك  أهمية 
االستعمال  مبجال  التقانات  نقل  يف 
وخملفاتها  املعاجلة  للمياه  اآلمن 
الزراعية حيث  الصلبة وزيادة اإلنتاجية 
الوحدات  إىل  الدورة  حمتوى  نقل  سيتم 
الداعمة يف القطر لتقوم بنشر املعلومات 
وقد  املتاحة  الطرق  بكافة  بها  الواردة 

وزارة  من  املتدربني  من  عدد  فيها  شارك 
الزراعية  للبحوث  العامة  واهليئة  البيئة 
الزراعة  وزارة  يف  املركزية  واإلدارات 
واإلصالح الزراعي ومديريات الزراعة يف 
حمافظات ريف دمشق ودرعا والقنيطرة.
مدير  جزدان  عمر  الدكتور  وقال 
املركز  يف  املياه  واستعماالت  األراضي 
باكورة  الدورة  بأن هذه  العربي أكساد 
اجملاالت  مبختلف  املقبل  التعاون  خلطة 
املركز  خربات  لنقل  وذلك  املتخصصة 
املياه  أن  إىل  وأشار   ، القطر  وتعميمها يف 
من أهم املشكالت اليت تعاني منها املنطقة 
الضروري  من  كان  ولذلك  عام  بشكل 
اليت  البديلة  التقانات  على  الرتكيز 

العذبة  املياه  كاهل  عن  العبء  ختفف 
واستعماالتها .

الدورة عدة حماور منها خربة  وتضمنت 
املياه املعاجلة  أكساد يف جمال استعمال 
املختلفة  والتقانات  العربية  الزراعة  يف 
ومصادر  الصحي  الصرف  مياه  ملعاجلة 
الطبيعة  املياه والرتبة والنباتات يف  تلوث 
والكيميائي  اجلرثومي  البيئي  التلوث  و 
وخطورته على صحة اإلنسان ومعاجلة 
ونشر  استخدامها  وإعادة  الرمادية  املياه 
املثمرة  واألشجار  احملاصيل  زراعة 
املعاجلة  باملياه  مروية  واحلراجية 
واستعمال املياه املعاجلة يف الري الزراعي 

كبديل للتسميد املعدني.

االستعمال اآلمن للمياه املعاجلة يف دورة تدريبية

عقدت مديرية اإلرشاد الزراعي يف مديرية زراعة ريف دمشق ورشة عمل حول تطوير تربية األبقار احملسنة حيث أكد الدكتور علي 
سعادات مدير زراعة ريف دمشق على أهمية مشروع تدرج األبقار الشامية وتركيب األعالف ونسب خلطها مبينًا أن فكرة املقنن العلفي 

وجدت لسد الفرتات احلرجة على مدار العام هلذا جيب إجياد احللول املناسبة لتأمني األعالف وحبضور اجلهات ذات العالقة.
وزراعة  والتناقص  الضياع  من  الثروة  هذه  على  للمحافظة  ذلك  وتهريبها  اإلناث  ذبح  مبنع  التشدد  ضرورة  إىل  أشار  كما 

لزراعتها. تنفيذي  جدول  ووضع  العلفية  احملاصيل 
ومن جهته أوضح  املهندس مجال فروخ مدير اإلرشاد الزراعي 
أهمية هذه الورشة يف تطوير قطاع تربية األبقار وحتسني 
العالقة  ذات  اجلهات  مع  بالتعاون  واحلليب  اللحم  إنتاجية 
للمربني  النتائج  وإيصال  احليوانية  الثروة  حبوث  وقسم 
يف  احليوانية  الثروة  تطوير  مشروع  مع  التعاون  إىل  منوهًا 
ومدرستني  املربني  من  العديد  لدى  األبقار  مدارس  إقامة 
العضوي. اإلنتاج  مكتب  مديرية  مع  عضويتني  أبقار 
أهمية  إىل  الزراعية  للبحوث  العامة  اهليئة  وأشارت 
ما  توزيع  مت  حيث  الشامية  األبقار  عروق  على  احملافظة 
حتسن  حني  إىل  احملافظات  يف  املراكز  على  منها  بقي 
. واالنتخاب  التدريج  برنامج  لعودة  العامة  األوضاع 
احليواني  اإلنتاج  مديرية  مندوب  وبني 

املعلومات  ونشر  األعالف  توفري  ملتابعة  وطنية  جلنة  وتشكيل  بالتغذية  الزراعية  املخلفات  الستخدام  وطين  ملشروع  احلاجة 
احليوانات. تهريب  ومنع  اإلرشادية  النشرات  أعداد  وزيادة  النقالة  باهلواتف  النصية  الرسائل  خالل  من  اإلرشادية  والرسائل 

البديلة واالستمرار  العلفية  الورشة توصل اجملتمعون إىل عدد من املقرتحات والتوصيات تتمثل بالتوسع بزراعة احملاصيل  ويف ختام 
الزراعية وخماطبة  الزراعي ملنح قروض لشراء فرامات لبقايا احملاصيل  العام والطلب إىل املصرف  العلفية على مدار  املقننات  بزيادة 

اجلهات ذات العالقة ملنع تهريب الثروة احليوانية والذبح العشوائي.

تطوير تربية األبقار احملسنة يف ورشة عمل
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سنوات  منذ  السورية  احلكومة  انتبهت 
وضرورة  السورية،  البادية  أهمية  إىل 
أصابها  الذي  البيئي  التدهور  وقف 
وإعادة  الطبيعية  املراعي  ومحاية 
اإلجراءات  من  العديد  فاختذت  تأهيلها، 
على  واحلفاظ  الطبيعية  املوارد  حلماية 
الغطاء النباتي الطبيعي وحتسني املراعي 
وصيانتها  بزراعة الغراس الرعوية ونثر 
وبتنظيم  أخرى،  مساحات  على  بذارها 
الرعي يف بعض املساحات وإراحة املناطق 

الواعدة وتنميتها
مساحة  نصف  السورية  البادية  تشغل 
الكثافة  نسبة  لكن  تقريبا،  سوريا 
واحداً  شخصًا  تتجاوز  ال  فيها  السكانية 
البادية  وتوصف  مربع،  مرت  كيلو  لكل 
بأنها أرض قليلة األمطار وغري صاحلة 
جمرد  كثريون  يعتربها  لذا  للزراعة، 
املعروفة  األغنام  لرتبية  طبيعي  مرعى 
لنكهة  عربيًا،  األشهر  وهي  بالعواس، 

حلومها وطعمها املتميز عن سواها
لكن الوقائع على األرض تثبت أن البادية 
 ، تنضب  ال  ثروات  مصدر  هي  السورية 
ألهم  مصدراً  مستقباًل  تكون  أن  وميكن 
استقطاب  ومركز  سوريا،  يف  الثروات 
وصناعية  حضرية  جتمعات  لقيام 
للشعب  السكانية  الزيادات  تستوعب 

السوري. 
أكثر  وافية  معلومات  على  وللحصول 
العامة  اهليئة  مدير  مع  لقاء  لنا  كان 
املهندس  البادية  إلدارة وتنمية و محاية 

خالد العكاب 

البادية  التفاصيل عن  فأغنانا مبزيد من 
السورية:

حسب  ومهامها  اهليئة  أهداف  فعن   
 2011 عام   /  78  / رقم  التشريعي  املرسوم 

أجاب:
البادية  تطوير  إىل  اهليئة  تهدف   
احمللي  جمتمعها  وتنمية  ومحايتها 
والبنى  والبشرية  الطبيعية  ومواردها 
الفعاليات  وتنشيط  وإدارة  التحتية 
اجلهات  بني  والتنسيق  فيها  املختلفة 
املعنية لتنفيذ برامج التنمية االقتصادية 

واالجتماعية والبيئية من حيث: 
والسياسات  االسرتاتيجيات  اقرتاح   -1
والبيئية  واالجتماعية  االقتصادية 
اجلهات  مع  بالتنسيق  التنمية  لتحقيق 

املختصة. 
االقتصادية  املؤشرات  إعداد   -2
الرؤى  واقرتاح  والبيئية  واالجتماعية 

املستقبلية.  
التعديات  من  البادية  3 -محاية 

والتجاوزات  
4-  تنظيم التجمعات السكانية يف البادية 

 .
5- وضع اخلطط اإلنتاجية االستثمارية 
البادية     يف  للتنمية  الالزمة  واملشاريع 
فرص  لتوفري  تنموية  برامج  6-إعداد 
عمل للسكان احملليني لتحسني أوضاعهم 

املعيشية وتأمني استقرارهم.
مشروعات  إلقامة  الفرص  7-توفري 
 - تعاوني   - خاص   - عام   / مشرتكة 

مشرتك / لدعم التنمية . 
حيث مت يف موسم 2014 - 2015

الثروة 	  تطوير  مشروع  تسليم 
احليوانية 22000 غرسة رعوية. 

مجع بذار رعوية 8500 كغ. 	 
 نثر بذار رعوية 7900 كغ ) ترقيع (.	 
 زراعة 858490 غرسة مدورة ترقيعًا 	 

يف محص والسويداء.
إنتاج 850000 غرسة رعوية يف محص 	 

) تدمر - القريتني (ويف  السويداء.  
الثروة 	  تطوير  مشروع  ختصيص 

مشتلي  من  غرسة   40000 احليوانية 
القريتني)محص( وعرى) السويداء (.

زراعة خنيل بذري 4500 غرسة.	 
زراعة فسائل خنيل 1750 فسيلة .	 
 زراعة الصبار األملس 8000 كف.  	 
تدمر 	   ( وعطرية  طبية  نباتات  إنتاج 

وعرى ( 4250 غرسة.
وبالنسبة للفوائد اليت حصل عليها سكان 

البادية من خالل اهليئة بني لنا:
هناك الكثري من الفوائد ومنها:

احملليني  للسكان  عمل  فرص  توفري   -
مواقع  يف   ) مؤقتة  -مومسية   - )دائمة 
 - املشاتل   - احملميات   ( املختلفة  العمل 
حتسني  إىل  أدى  الواحات( مما   - اآلبار 

األوضاع املعيشية. 
البديلة)احملميات  املراعي  توفري   -
الرعوية( وبأسعار رمزية للتخفيف من 
استهالك األعالف -  تأمني املياه الالزمة 
مما  اآلبار  خالل  من  املواشي  لسقاية 

يساعد استقرار السكان يف البادية .
يتسبب  الذي  الغبار  انتشار  من  احلد   - 
خالل  من  واحليوان  لإلنسان  باألمراض 

مشاريع احلد من الكثبان الرملية 
 + الطرق  شق   ( التحتية  البنى  تأمني   - 

حمطات التحلية + طاقات بديلة(.... 
وتقديم  البيطرية  املراكز   - إقامة 
اخلدمات البيطرية واللقاحات اجملانية.  

اقتصاديًا  احمللي  اجملتمع  تنمية   - 
واجتماعيًا ونشر الوعي البيئي من خالل 
)املشاريع  احمللي  للمجتمع  دورات  إقامة 
تربية   - األمية  حمو   - للدخل  املولدة 
 - البيئية  التوعية   - بها  والعناية  املاشية 

الثقافة الصحية . 

ثروات البادية السورية
 والعمل بروح الفريق الواحد لتنميتها واحلفاظ عليها 
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خالل من  ذلك  و   ) تدمر   -  )الفرقلس 
العامة اجلهات  بني  التشاركية   تعزيز 
واجلامعات املدني  اجملتمع   ومنظمات 
جمتمعات إحداث  خالل  من   السورية 
 عمرانية جديدة يف البادية للحفاظ على
املتضررة واملراعي  الزراعية   األراضي 
 نتيجة العمران العشوائي احلالي واملتوقع
النمو توجيه  خالل  من  ذلك  و   مستقبال 
االستقطاب مناطق  عن  بعيدا   السكاني 
املوجه االستثمار  وتشجيع   التقليدية 
إدارة تتم   . خضراء  عمل  فرص   وخلق 
 املشروع من قبل فريق إدارة من مديرية
محص مبحافظة  الفنية   اخلدمات 
هي فرعية  عمل  فرق  عدة  على   يشرف 
 )املناخ و البيئة - املياه و الغذاء - الطاقة و
 الصناعة - النقل - السكن املستدام - فرص
 العمل اخلضراء ( و تعمل هذه الفرق على
تعاني اليت  املناخية  التغريات   حتديد 
الالزمة احللول  إجياد  و  املنطقة   منها 
التنمية مبدأ  تعتمد  اليت  و   ملواجهتها 
- االقتصادية   ( اجملاالت  يف   املستدامة 
 االجتماعية - البيئية (لسعي لتأمني املياه
املختلفة واالحتياجات  للزراعة   الالزمة 
 وإجياد مصادر إضافية للغذاء من خالل
 إنشاء مزارع مسكية بالقرب من مشاريع
 اهليئة )مشاتل رعوية - واحات خضراء -
 حمميات - .. ( و إعادة استثمار مياه هذه
املشاريع . الري هلذه   املسامك يف عمليات 
من لالستفادة  املبادرة  هذه  تهدف   كما 
البادية يف  املتوافرة  املتجددة   الطاقات 
و للصناعة  الالزمة  الطاقة   لتأمني 
االعتماد و   ، اجملاالت  خمتلف  و   الزراعة 
 على املوارد الطبيعية و اخلامات املنتشرة
اجملاالت يف  منها  لالستفادة  البادية   يف 
إلنشاء املبادرة  تسعى  و   .  الصناعية 
إنشاء على  يعتمد  الذي  املستدام   السكن 
التحتية وفقا البنى  و   املباني و اخلدمات 
االقتصادية و  االجتماعية   لالحتياجات 
 اعتمادا على التصاميم البيئية النموذجية
 و استخدام مواد بناء ذات طبيعة مالئمة
الدميومة و ذات و   للبيئة متتاز باجلودة 
إن  . حمليا  متوافرة  و  رخيصة   أسعار 
على تساعد  املستدامة  اخلطية   املدينة 
على تعمل  خضراء  عمل  فرص   إجياد 

التنوع و  البيئية  النظم  إصالح  و   محاية 
و الطاقة  استهالك  من  احلّد  و   احليوي 
االقتصاد يف  الكربون  نسبة  من   التقليل 
 و تقليص حجم النفايات و املخلفات غري
 املرغوبة . هذا و تساهم اهليئة ضمن فرق
إمكانياتها و  بكوادرها  املذكورة   العمل 
املدينة هذه  باجناز  الفنية  و   التقنية 
 كونها تقع ضمن نطاق عملنا يف البادية،
 و أهداف إنشائها تتوافق و مهام اهليئة يف
 احلفاظ على البادية و مواردها الطبيعية

 .و تنمية جمتمعاتها احمللية
 وألن استخدام الطاقات البديلة يف جمال
أهم من  تعد  البادية  يف  الكهرباء   توليد 
اجملال هذا  عن  استوضحناه   الثروات 

فأجاب:
 تعترب البادية السورية من أغنى مناطق 
 - مشسية   ( البديلة  بالطاقات  القطر 
رحيية - عضوية ( ، و لذلك فقد أدرجت 
اإلسرتاتيجية  خططها  ضمن  اهليئة 
جمال  يف  الطاقات  هذه  من  االستفادة 
على  التجارب  هذه  وتعميم  عملها 
هذه  خيدم  مبا  احمللية  اجملتمعات 
اجملتمعات ويساهم بتنميتها وتطويرها ، 
وتعترب اإلنارة باستخدام الطاقات البديلة 
سعت  اليت  األساسية  الفوائد  أهم  إحدى 
العمل  مواقع  كافة  يف  لتنفيذها  اهليئة 
مت  و  العمل  أوقفت  الظروف  لكن  و   ،
تأجيل كافة النشاطات بهذا اخلصوص 
لتنفيذ  املواتية  الظروف  توافر  حلني 
هذه املشاريع ، ويف هذا اجملال فقد قامت 
البادية  يف  الرياح  خارطة  بإعداد  اهليئة 
املزارع  إلنشاء  الصاحلة  املواقع  لتحديد 
باستخدام  الكهرباء  تولد  اليت  الرحيية 
طاقة الرياح  ، إعداد دراسة حول إمكانية 
إلنشاء  الشمسية  الطاقة  من  االستفادة 
الكهرباء  تولد  اليت  اخلاصة  املزارع 
باستخدام الطاقة الشمسية، إنشاء ثالثة 
البادية  من  خمتلفة  مواقع  يف  حمطات 
الطاقة  باستخدام  الكهرباء  لتوليد 
العضوية ، واليت يتم مجع مادتها األولية 
الثروة  وخملفات  العضوية  البقايا  من 
احليوانية خاصة يف املناطق القريبة من 

حمطات حبوث اإلنتاج احليواني .

 - تقديم املعونات الغذائية للسكان خاصة 
يف سنوات اجلفاف. 

اهليئة  معها  تتعاون  اليت  اجلهات  وعن 
قال:

الوزارات  بعض  مع  تعاون   هناك 
توقيع  خالل  من  واجلمعيات  واملؤسسات 
معها  التفاهم  مذكرات  من  العديد 
وزارة  مع  تفاهم  مذكرة  توجد  حيث 
والسياحة  البيئة  أعمال  حول  البيئة 
الثروة  تطوير  مشروع  ومع   ، البيئية 
احليوانية الستجرار الغراس من مشاتل 
كما   ، املشروع  خطط  لتنفيذ  اهليئة 
اخلطوط  مؤسسة  مع  تعاونًا  هناك  أن 
احلديدية إلقامة مشاريع تثبيت الكثبان 
الرملية ووقف زحف الرمال، ومع بعض 
احليوانات  حلماية  األهلية  اجلمعيات 
السورية  اجلمعية  مثل  الربية  والطيور 
احتاد  ومع   ، الربية  احلياة  حلماية 
الزراعات  بعض  تنفيذ  عرب  الفالحني 
شرائط  شكل  على  الرعوية  للغراس 
احلمولة  لزيادة  الشعري  حمصول  مع 
ومنظمات   ،  ) السويداء  )فرع  الرعوية 
اهلالل العربي السوري والصليب األمحر 

الدولي إلقامة حمطات التحلية. 

اليت  الصعوبات  أهم  عن  سؤالنا   ولدى 
الراهنة  الفرتة  خالل  اهليئة  عمل  تواجه 

بني:
بالوصول  صعوبة  الراهنة  الظروف  أدت 
وبالتالي  البادية،  يف  العمل  مواقع  إىل 
قمنا بعدد من  اإلجراءات املتخذة ملواجهة 
اإلدارة  مقر  نقل  مت  حيث  الصعوبات 
حاليًا إىل دمشق بشكل مؤقت ومت وضع 
والسخنة  تدمر  منطقة  من  العاملني 
ومديريات  اهليئة  فروع  تصرف  حتت 

الزراعة يف احملافظات .
اخلطية املدينة  عن  التبيان  من   وملزيد 

املستدامة يف البادية السورية شرح لنا...
 تعد املدينة اخلطية املستدامة يف البادية
تنمية جمال  يف  رائدة  مبادرة   السورية  
مدينة إلقامة  تهدف  حيث   البادية 
حمور على  البادية  يف  مستدامة   خطية 
بغداد(  - محص   - )طرطوس   التنمية 
مدينيت بني  الواصل  الطريق  على   و 
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املشاتل الرعوية / وزيادة عددها.  
منها 	  املعطل  وإصالح  اآلبار  تأهيل 

وإعادتها لالستثمار .
وزيادة 	  البادية  يف  الطرقات   تـأهيل 

عددها -  استمرار العمل إلعادة احليوانات 
املهددة  وخصوصًا  البادية  يف  الربية 
غزالن   - العربي  املها   ( مثل  باالنقراض 

الريم - النعام الربي( .
واخلارجية 	  الداخلية  الدورات   إقامة 

بهدف تأهيل الكوادر العاملة وأبناء اجملتمع 
احمللي للنهوض بالبادية. 

  إعداد اخلارطة االستثمارية للبادية 	 
العمل  فرص  من  املزيد  خبلق  يساهم  مبا 

واالستفادة من كافة املوارد.
املياه 	  حصاد  مبشاريع   التوسع 

اهلاطلة  األمطار  مياه  من  لالستفادة 
والتقليل من اجنراف الرتبة. 

فيما 	  معلوماتية  ربط  شبكة  جتهيز 
ووزارة  والفروع  املركزية  اإلدارة  بني 
الزراعة لتبادل املعلومات والوثائق وتسهيل 

اإلجراءات اإلدارية.  
منجزات 	  لكافة  االلكرتونية  األرشفة 

وأعمال ونشاطات اهليئة وأضابري العاملني 
والقوانني  واملراسيم   - املالية  الوثائق   -
البادية  العمل يف  باهليئة ومواقع  اخلاصة 
)حمميات آبار - طرقات - حمطات حتلية 
- جتمعات سكانية - مجعيات تربية األغنام 
وحتسني املراعي - مستودعات األعالف يف 

البادية (.

 أما بالنسبة للهيكلية التنظيمية للهيئة 
ومهام الفروع  يف النظام الداخلي للهيئة 

فقال:
لقد صدر النظام الداخلي للهيئة بالقرار 
اهليئة  تتألف  2014 حيث  91 / ت عام  رقم 
من عشر مديريات مركزية وتسع فروع 
العام  املدير  إىل  احملافظات إضافة  يف 
اهليئة  فروع  مهام  وتتلخص  ومعاونه 
و  املختلفة  الفرع  عمل  خطط  يف اقرتاح 
التنموية اخلاصة لتوفري  الربامج  اقرتاح 
وحتسني  احملليني  للسكان  عمل  فرص 
استقرارهم  وتأمني  املعيشية  أوضاعهم 
احملتملة  املستقبلية  الرؤى  ووضع 
الربامج  فيها وتنفيذ  املؤثرة  والعوامل 
واالجتماعية  االقتصادية  والسياسات 
تطوير  يف  واملساهمة  التنمية  لتحقيق 
يف  احملليني  للسكان  املقدمة  اخلدمات 
,والعمل  التحتية  البنى  وتطوير  البادية 
واملساهمة  الطاقة  بدائل  تأمني  على 
السياحية  الربامج  وتنفيذ  بإعداد 
والسياحة البيئية ونشر الوعي السياحي 
املنشآت  مشاريع  ودعم  املواطنني  بني 
بتشجيع  واملساهمة  والبيئية  السياحية 
تقوم  اليت  وخباصة  وإدارتها  الصناعات 
خطة  ووضع  املتوفرة  األولية  املواد  على 
على  واإلشراف  بأنواعها  للمراكز 
عملها ومتابعة تنفيذ براجمها وخططها 
واحلفر  اآلبار  على  السنوية  واإلشراف 
املوجودة  والسدود  واخلربات  التخزينية 
املختلفة  واستخداماتها  البادية  يف 
إدارة  برتشيد  اخلاصة  الربامج  وتنفيذ 
املراعي واألغنام واملياه يف بادية احملافظة 
اجلماعي  الرعي  تنظيم  على  واإلشراف 
بتحسني  والتوسع  احملمية  املراكز  يف 
املراعي وإدارتها باعتماد كافة األساليب 
التشاركي و إعداد  النهج  املناسبة ومنها 
الالزمة و إعداد  واإلحصائيات  البيانات 

التقرير السنوي لنشاطات الفرع. 

املستقبلية  الرؤية  عن  سؤالنا  ولدى 
للهيئة بني التالي:

وتأهيل 	  إعمار  أهمية إلعادة  نرى 
احملميات   / البادية  مساحة  كامل 
اخلضراء  الواحات   - البيئية   - الرعوية 

املهندس حدثنا  السويداء  بادية   وعن 
 رياض شهيب مدير فرع اهليئة بالسويداء

السويداء  حمافظة  بادية  مساحة  تبلغ   
/116/ ألف هكتار حيث تشكل /20/ % من 
ألف   )555( والبالغة  احملافظة  مساحة 
بوعورة  السويداء  بادية  وتتميز  هكتار 
تصنيف  ضمن  تصنف  فهي  أراضيها 

أراضي البادية )أرض صماء ( . 
هذه  ولكن  جيد  احليوي  التنوع  ويعد 
بسبب  واألذى  للتعدي  تعرضت  البادية  
والصيد  اجلائر  والرعي  االحتطاب 
بالتعامل  العشوائية  والطرق  العشوائي 
التصحر  ملرحلة  تصل  مل  إمنا  معها، 
ارتفاع  )بسبب  الرملية  الكثبان  وانتشار 
بالبادية  يوجد  كما   ،  ) التصحر  نسبة 

ألف   /22,5/ مبساحة  رعوية  حمميات   5
الشجريات  مبختلف  مغروسة  هكتار 
قطف  سوري-  قطف   - روثة   ( الرعوية 
بالبادية  اآلبار  عدد  وبلغ   ،  ).. أمريكي 
/18/ بئراً معظم املياه فيها عذبة صاحلة 
باملشتل  بئر  يوجد  وكذلك  للشرب 
املشتل  لتخديم  عرى  بقرية  الرعوي 
فيصبح جمموع اآلبار /19/ بئراً معظمها 
خرج من اخلدمة بسبب الظروف األمنية 
اجلماعات  قبل  من  واستهدافها  السائدة 
قرية  يف  رعوي  مشتل  ويوجد   ، املسلحة 
الكلية  مساحته   1980 عام  تأسس  عرى 
قصوى  إنتاجية  بطاقة  دومن   /65/
املشتل  وينتج   ، بالعام  غرسة   /500000/
خمتلف الغراس الرعوية ) روثة + قطف 
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بأنواعه( ، كما يوجد  ضمن املشتل حقاًل 
إلنتاج الصبار األملس مبساحة /5/ دومن 
وهناك  صبار  كف   /700/ ب  مغروس 
حقل مبساحة /5/ دومن إلكثار النباتات 

الطبية والعطرية مبختلف أنواعها .
مل  السائدة  احلالية  للظروف  ونتيجة 
الرعوي  نستطيع تنفيذ خطة االستزراع 
ضمن أراضي البادية وقمنا بالتعاون مع 
احليوانية  الثروة  تطوير  مشروع  فرع 
بالسويداء استناداً ملذكرة التفاهم املربمة 
بني اإلدارة العامة هليئة البادية السورية 
الثروة  تطوير  ملشروع  العامة  واإلدارة 
بالغراس  تزويدهم  مت  حيث  احليوانية 
لتنفيذ  لدينا  املتوفرة  واآلليات  الرعوية 

اخلطة ) جرارات- صهاريج مياه( . 
وبلغ جمموع الغراس اليت مت استجرارها 
لصاحل مشروع الثروة احليوانية /151500/ 
غرسة رعوية وكذلك مت تزويد مركز 
بالسويداء  الزراعية  العلمية  البحوث 
بكمية /1300/ غرسة رعوية وحاليًا نقوم 
املتوفرة  الرعوية  للنباتات  البذور  جبمع 
ملوسم  اإلنتاجية  اخلطة  لتنفيذ  باملشتل 

 . 2016 - 2015

وعن بادية محص أفادنا مدير فرع اهليئة 
حبمص املهندس لؤي سليمان:

 /3656810/ البادية حبمص  تبلغ مساحة 
البادية  مساحة  من   %33 وتشكل  هكتاراً 
اجلهة  يف  محص  بادية  وتقع  السورية،  
تبلغ  و   ، احملافظة  أراضي  من  الشرقية 
جتمعًا   /61/ السكانية  التجمعات  عدد 
يف  املنتشرين  املربني  عدد  يبلغ  حيث   ،
بادية محص عادًة /200000/ نسمة  ولدينا 
احلري  قصر   ( هي  رعوية  حمميات   /10/
املر  جب   - احلالبات  قصر   - الشرقي 
احملسة-  األبرت-  اخلضاريات-   - الدوا   -
اهلبل(  مفرش   - محيمة   - السكري 
هكتار   /154525/ اإلمجالية  ومساحتها 
الكثبان  لتثبيت  حمميتني  يوجد   -  .
الرملية يف ) السايح - املرملة( يف منطقة 
ويوجد  هكتاراً،   /750/ مبساحة  القريتني 
حمميتان بيئيتان يف ) التليلة يف منطقة 

إعداد
 الصحفية عال أبو عجيب

تدمر - اخلضريات يف منطقة القريتني( 
)تدمر-  هي  رعوية  مشاتل  أربع  يوجد 
الصوانة- قصر احلري- القريتني( طاقتها 
غرسة  مليون   /3/ عن  تزيد  اإلنتاجية 
سنويًا . موزعة كالتالي : * تدمر مليون 
مليون  نصف  الصوانة   . غرسة  ونصف 
غرسة . قصر احلري نصف مليون غرسة 
يوجد  كما   ، غرسة  مليون  القريتني   .
األمهات  من  البذور  إلنتاج  مراكز   /3
 - الغربي  احلري  قصر   ( يف  البذرية 
 /200/ مساحتها  تدمر(  مشتل   - الصوانة 
للنباتات  حديقتني  إنشاء  ومت   ، هكتار 
 - احلري  )قصر  يف  والعطرية  الطبية 
التليلة ( مبساحة /20/ دومن . عدد اآلبار 
دورات  بتنفيذ  الفرع  يقوم   - بئر    /141/
ودورات  الفرع  يف  للعاملني  تدريبية 

توعية للمجتمع احمللي بشكل دوري. 
ومت تنظيم /61/ ضبط خمالفات فالحة 
يوجد   : الصــعوبات   . املوسم  هلذا  بعلية 
يعيق  مما  البادية  يف  مسلحة  عصابات 

املتابعة امليدانية لألعمال . 

 ويف اخلتام نشري إىل ضرورة العمل بروح 
 الفريق الواحد ملتابعة املشاريع املوجودة يف
 البادية واحملافظة على احملميات بنوعيها
باعتبار وتنميتها،  والبيئي   الرعوي 
القطاعات من  واحدة  السورية   البادية 
أهمية على  ونؤكد  اهلامة،   الزراعية 
وتنفيذ الفين  اجلانب  على   الرتكيز 
 اخلطط و الربامج والنشاطات واالهتمام
البادية،  باآلفاق املستقبلية للعمل ضمن 
 واالستمرار بتقديم اخلدمات اليت تساعد
االنتاجية بالعملية  االستمرار   على 

الزراعية وفق اخلطط املوضوعة.
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 ميتد الوطن العربي ما بني جبال طوروس
والبحر البصرة  وخليج  بشتكويه   وجبال 
 العربي وجبال احلبشة والصحراء الكربى
األبيض والبحر  األطلسي   واحمليط 
الفسيحة البقعة  هذه  وتضم   املتوسط.. 
وعلى متنوعة،  إيكولوجية  نظم   سلسلة 
 الرغم من هذا التنوع تواجه أقطار الوطن
 العربي بدرجات متفاوتة يف حدتها عددًا
مثل: املشرتكة  البيئية  املشكالت   من 
يعاني حيث  البيئي،  والتلوث  املوارد   شح 
شديد شح  من  ككل  العربي   الوطن 
الصاحلة األراضي  يف  ونقص  املياه   يف 
 للزراعة يزيد من تفاقمه التدهور البيئي

 والتصحر،
 لذلك ميكن القول إنه ما مل تتوفر احللول
املياه ندرة  األساسيتني  املعضلتني   بشأن 
 والتصحر، فإنهما سيمثالن حجري عثرة
الرامية واملخططات  الربامج  كل   أمام 
االقتصادي باألداء  االرتقاء  مزيدمن   إىل 

يف كل البلدان العربية تقريبًا.
إىل يشري  العربية  البيئة  واقع   إذن 
بارزين عنوانني  متثالن   إشكاليتني 
وقتنا يف  العربية  البيئية   للمعضلة 
جهودًا يستدعي  الذي  األمر   احلاضر.. 
يف مرتفعة  واستثمارات  مكثفة   حبثية 
إنشاء بهدف  العربي  التضامن  من   إطار 
 مراصد مراقبة ملعاينة تقدم التصحر من
 خالل تكثيف التشجري وبناء احلواجز، وما
 إىل ذلك من املشروعات اليت من شأنها أن
فيها يطيب  واحات  إىل  الصحراء   حتّول 
السكان، إضافة إىل  العيش ليستقر فيها 
توفر الشمسية  للطاقة  حمطات   إنشاء 
اليت للبلدان  الطاقية  القدرات  من   املزيد 

حتتاجها..

مواجهة التحدي البيئي:
املتحدة بان كي العام لألمم   دعا األمني 
املناخ تغرّي  بشأن  العاملية  القمة  يف   مون 
 اليت انعقدت يف نيويورك لعام 2014 مجيع
 حكومات الدول إىل االلتزام بالتوصل إىل
 اتفاق مناخ عاملي له مغزى يف باريس عام
من للحد  العادل  بنصيبها  والقيام   ،2015 
أقل إىل  العاملية  احلرارة  درجات   ارتفاع 

من درجتني مئويتني.
 وأضاف: »ال أحد يف مأمن من تغرّي املناخ،
واملالية والبيئية  البشرية   فالتكلفة 
أبدًا نواجه  مل  تطاق،  ال  بسرعة   تتحول 
هذه مثل  نواجه  ومل  التحدي،  هذا   مثل 
 الفرصة العظيمة، إن الكربون املنخفض
سيوفر مرونة  األكثر   واملستقبل 
صحة وأكثر  وأنظف  أفضل،   مستقباًل 
ليس استقراراً،  وأكثر  عداًل   وأكثر 
 للبعض ولكن للجميع. هناك شيء واحد
هو الشيء  هذا  الطريق،  يف  عقبة   يقف 
الدولي اجملتمع  مون  كي  وحث   حنن«.. 
 على العمل من أجل إجياد حلول لقضية

املناخ.
عربية اسرتاتيجية  رسم  فإن  هنا   من 
على واحلفاظ  البيئي  التحّدي   ملواجهة 

البيئة يتطلب:
وتعزيز البيئة،  تدهور  أسباب  وقف   * 
أدوات استخدام  على  العربية   القدرة 
يوفر مبا  احلديثة..  البيئي   االقتصاد 
دقيقة تقديرات  السياسة   لصانعي 
عدم نتيجة  بالبيئة  حلق  الذي   للضرر 
 اختاذ إجراءات أو التأخر يف اختاذها، ومبا
البيئية بسرعة املشكالت   خيدم معاجلة 

وفعالية.

األنظف اإلنتاج  اسرتاتيجية  اعتماد   * 
مبا املوضوعات  من  واسعًا  نطاقًا   لتغطي 
املوارد الطبيعية  فيها ختفيض استهالك 
وجتّنب ملموس  حنو  وعلى   بسرعة 
املواد شديدة السمية أو الضارة  استخدام 
وتصنيع تصميم  وحتسني   بالبيئة.. 
املنبعثة العوادم  لتخفيف   املنتجات 
إعادة وتشجيع  والنفايات   والقمامات 

 التدوير.
خطط يف  الشعبية  املشاركة  زيادة   * 
مع التعامل  يف  البيئة  محاية   عمل 
لكسب جهود  وبذل  البيئية،   القضايا 
 تأييد الشعب إلحداث تغيريات يف خطط
بأبعاد اجلمهور  توعية  عرب   التنمية، 
 املشكالت البيئية.. وهنا يربز دور اإلعالم

يف التوعية البيئية..
دور اإلعالم يف التوعية البيئية:

احملافظة لربامج  احلقيقي  اهلدف   إن 
 على البيئة يف اجملتمع العربي هو إحداث
البنية ويف  الناس  اجتاهات  يف   تغيري 
بينهم جديدة  عالقات  وإنشاء   الطبيعية 
الوسائل املوارد االقتصادية وإدخال   وبني 
اإلنتاج.. يف  احلديثة   التكنولوجية 
 واحلفاظ على البيئة اليتم دون مشكالت
 أو معوقات وهذه املعوقات تتمثل يف القيم
واستمرار املتوارثة  السيئة   والعادات 
املستوردة، التكنولوجيا  على   االعتماد 
 إضافة إىل املشكلة السكانية اليت تتمثل
السكانية الزيادة  ارتفاع  جمرد  يف   ليس 
البشرية الطاقات  استثمار  عدم  يف   وإمنا 

االستثمار األمثل.
احملافظة يف  بالغة  أهمية  له   فاإلعالم 
على البيئة وجعلها يف خدمة اإلنسانية.

مشروع حلماية البيئة
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الدول البيئية بكافة  التشريعات   وتفعيل 
العربية لتتماشى مع األنظمة العاملية.

صياغة مشروع عربي حلماية البيئة
اإلقليمي املدير  اجليوسي  د.عودة   يقول 
 ملنطقة غرب ووسط آسيا ومشال أفريقيا
الطبيعة حلماية  الدولي  االحتاد    يف 
العوملة لظاهرة  »املتأمل   :)IUCN( 
يلحظ البيئة  صعيد  على   وتداعياتها 
حتثنا اليت  الكونية  املؤشرات  من   مجلة 
حلماية عربي  مشروع  صياغة   على 

البيئة.. حتدد مالحمه بالنقاط التالية:
اإلقليمية والتشريعات  املؤسسات   * 
 للبيئة: ال بد من إعادة النظر يف القوانني
 والتشريعات البيئية حبيث تتضمن البعد
وكشرط للتحليل  كوحدة   اإلقليمي 
 أساسي لتحقيق التنمية املستدامة، وهذا
العربية املؤسسات  دور  تفعيل   يتطلب 

اإلقليمية اليت تعنى بالبيئة والتنمية.

واإلعالم: والتعليم  العامة  الثقافة   * 
اهلادفني واإلعالم  التعليم  مهمة   إن 
رفع على  قدرتهما  يف  تكمن   املستنريين 
خطاب إىل  العلمي  اخلطاب   سوية 
 سياسي لصناع القرار. وهذا بدوره يسهم
ويشكل اجملتمعي  الذكاء  تنمية   يف 
اإلنسان يدرك  حبيث  حرجة،   كتلة 
وقيمته البيئي  التكامل  معنى   العربي 

وأهميته يف التنمية.
 

السياسات وحتليل  املعلوماتية   * 
قيمة ترتجم  أن  الضروري  من   العامة: 
والتنموي البيئي  العمل  يف   التكامل 
إحصائيات إىل  العربي  الوطن   ضمن 
بشكل املستقبلية،  لالجتاهات   وحتليل 
االتفاقيات التكامل عرب  قيمة هذا  ق   يعمِّ
والعمالة السكان  وحركة   املشرتكة 
ويشكل التجارة،  عرب  اخلدمات   وتبادل 
املشرتكة املؤسسات  لبناء  معرفيًا   إطاراً 

ولقراءة املستقبل برؤية عربية جديدة.

 * املعايري البيئية املوحدة للوطن العربي:
هو إذاً،  العربي  الوطن  يف  التحدي   إن 
التنمية وخطط  التعليم  نسق   سيطرة 
تكرس اليت  واالجتماعية   االقتصادية 

القطرية، الدولة  ضمن  العمل   إطار 
كوحدة القومي  البعد  مراعاة  من   بداًل 
 أساسية للنظر يف قضايا البيئة والتنمية
ميكن ذلك  ولتوضيح  كافة.   بأبعادها 
قومي إطار  ضمن  املاء  أزمة  إىل   النظر 
واملياه الزراعة  قطاعات  بني   تكاملي 

والتجارة.
العربي الوطن  أقطار  أن  البديهي   فمن 
ألن املائية،  املوارد  يف  شح  من   تعاني 
 وحدة التحليل هي الدولة مبفردها وألن
بني التكامل  تستبعد  التحليل   منهجية 
طاقة، مياه،  )زراعة،  املعنية   القطاعات 

جتارة(.
 مما تقدم ال بّد من التأكيد على أهمية
يف اجلماعي  العربي  البحثي   العمل 
القومية واألهمية  البيئية،   اجملاالت 
العلمية واملنتديات  للملتقيات   العربية 
 كآلية لدعم االلتقاء وتبادل األفكار بني
 األشقاء وصهر مشاعر الود واحملبة بينهم
واالنتماء األصيل  الوالء  من  بوتقة   يف 
الدائم والعمل  العربية  ألمتهم   الواعي 
 واألمني لالرتقاء بها إىل مكانة تليق بها
 كخري أمة أخرجت للناس.. والعمل على
قومية قضية  إىل  البيئة  قضية   حتويل 
للتحول األخرى  القضايا  ببقية   أسوًة 
برامج وتطوير  اجملتمعي،   واالنتقال 
 التنمية البشرية مبا يدعم وحيافظ على

البيئة ومواجهة حتدياتها..

إعداد
الصحفي قاسم الشريف

األجهزة بكافة  هيئات  إنشاء  من  بد   فال 
 اإلعالمية بالدول العربية ختتص برفع
بالقضايا وتهتم  البيئي  الوعي   مستوى 
 البيئية ومحاية البيئة من التلوث بدرجة
عربيًا التلوث  خماطر  تزايد  مع   تتناسب 
 وعامليًا.. إضافة إىل وضع برامج تدريبية
 للعاملني يف جمال اإلعالم املرئي واملقروء
التقارير بكافة  تتعلق  واليت   واملسموع 
وضع مع  البيئية  املشكالت  عن   امليدانية 
 وابتكار حلول وطرق تقوم على نشاطات

فعلية أكثر منها مكتبية.

خلدمة التشريعات  تطوير   ضرورات 
  البيئة:

تداعيات وقع  على  اليوم  العامل   يعيش 
الذي طال كافة مناحي املناخي   التلوث 
 احلياة، وحياول جاهداً الوصول إىل حلول
أحد املدن  وتعد  الظاهرة،  هذه   ملواجهة 
 أهم مصادر التلوث حيث تساهم يف زيادة
 درجة التلوث على سطح الكوكب بشكل
 كبري. وال خيفى على أحد ما يسببه هذا
املدن حيث  األخري من أخطار على سكان 
اآلثار أعدها معهد أحباث  دراسة   أشارت 
»ماساتشيوستس« والية  يف   الصحية 
املزدمحة املدن  سكان  أن  إىل   األمريكية 
انعكاسات بسبب  أقل  بشكل   يعيشون 
 التلوث على الصحة. ومن هنا يعد البحث
من والتخفيف  الظاهرة  هلذه  حلول   عن 
عيش سبل  لضمان  حتميًا  أمراً   حدتها 
باعتبارهم املدن  لسكان  أمنًا   أكثر 

املتضرر األول من هذه الظاهرة.
والتشريعات القوانني  أهمية  وتربز     

اخلاصة واحمللية  الدولية   العمرانية 
البيئي البعد  أخذ  مع  املدن،   بتخطيط 
لسلوك املنظم  باعتباره  االهتمام،   بعني 
اليت احلضرية  البيئة  جتاه   البشر 
 يعيشون فيها، واملقيد جزئيًا لتصرفاتهم.
الشأن يف  الباحثني  من  العديد   ويؤكد 
يف النظر  إعادة  ضرورة  على   البيئي 
العربية البيئية  والتشريعات   القوانني 
املستدامة، التنمية  حتقيق  خيدم   بشكل 
املتعلقة القوانني  يف  النظر   وإعادة 
 بالصناعة وإعادة تدوير املوارد الطبيعية
واملشروعات الصناعات   وتشجيع 
تطوير وضرورة  للبيئة..   الصديقة 
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باحملاصيل  الدولة  اهتمام  إطار  يف 
الشوندر  حمصول  وخاصة  الصناعية 
وافقت  الراهن  الواقع  ضوء  ويف  السكري 
رقم  جلستها  يف  الوزراء  جملس  رئاسة 
اقرتاح  على   2015  /  9  /  7 بتاريخ   /  28  /
الزراعي  واإلصالح  الزراعة  وزارتي 
اإلجراءات  باختاذ  الصناعة  ووزارة 
الالزمة إلبرام عقود أصولية مع األخوة 
العامة  املؤسسة  حاجة  لتامني  الفالحني 
للسكر من الشوندر السكري وقيام وزارة 
حبملة  الزراعي  واإلصالح  الزراعة 
اجلديدة  اإلجراءات  لتوضيح  إعالمية 
لزراعة  الفالحني  األخوة  وحتفيز 
بالتوازي  السكري  الشوندر  حمصول 
االقتصادية  للجدوى  دراسة  إعداد  مع 
وجتارب  تداوالت  بعد  وذلك  للمحصول 
طويلة وأحباث متعددة.                                     

حيث مت إدخال زراعة حمصول الشوندر 
اجملاورة  الزراعية  املناطق  يف  السكري 
وتشيكية  تركية  خربات  إشراف  حتت 
مع  زراعية  عقود  خالل  من  وأملانيا 
جناح  وأدى  املعمل  وأصحاب  الفالحني 
جتربة القطاع اخلاص يف محص إلدخال 
حيث  بدمشق  السكري  الشوندر  زراعة 
توسعت الشراكة األهلية فأقامت معمل 
طن   650( بطاقة  بدمشق  عدرا  يف  للسكر 
شوندر/ يوميا(وتكرير )170 طن سكر خام 
/ يوميا ( كذلك من خالل عقود زراعة 
للمعمل  اجملاورة  الغوطة  فالحي  مع 

بدمشق لتامني الشوندر. 
أحدثت  التصحيحية  احلركة  وبعد 
باملرسوم  للسكر  العامة  املؤسسة 
بهدف   1975  /  1446 رقم  اجلمهوري 
)املؤممة  القائمة  املعامل  على  اإلشراف 
ومت  بينها  فيما  والتنسيق  واحملدثة( 
الزور  دير  يف  أخرى  معامل  أربع  إنشاء 
من قبل شركة تكنوالسبورت التشيكية 

*ب*رر  ا  شركة  قبل  من  الرقة  ويف   -
من  مبسكنة  حلب  ويف   - البلجيكية  
بالغاب  محاه  ويف  الشركة-  نفس  قبل 
كوننغ  شركة  قبل  من  سلحب  /تل 
الطاقة  جمموع  وصل  حيث   ] االيطالية 
شوندر/  طن    19200  ( إىل  التصنيعية 
عليه  هو  ما  على  احلال  استمر   ) يوميا 
يف  الزراعي  القسم  يف  العمل  أسلوب  من 
للسكر  العامة  باملؤسسة  الصناعة  وزارة 
األعلى  الزراعي  قرار اجمللس  إىل صدور 
مبوجبه  مت  الذي   1984 لعام   /77 رقم 
الصناعي  الشق  عن  الزراعي  الشق  فصل 
الزراعي  للتنظيم  خيضع  الشوندر  وبات 
من  توزع  اليت  البطاقات  مبوجب  ويسوق 

قبل الوحدات اإلرشادية . 
من خالل استعراض مراحل تطور إنتاج 
ملادة  املتزايد  واالحتياج  القطر  يف  السكر 
السكر واملشاكل اليت اعرتضت احملصول 
خالل  وتصنيعا  وتسويقيا  وفنيا  زراعيا 
نصف القرن املاضي من زراعة حمصول 
اليت  العقبات  أن  نرى  السكري  الشوندر 
ومشاكله  احملصول  تسويق  اعرتضت 
لألخوة  اإلزعاج  شديد  حد  اىل  وصلت 
خالل  من  احلكومية  واجلهات  املزارعني 
األحيان  التسويقية يف بعض  االختناقات 
الكبرية  الرتاكمات  أخرى  أحيان  ويف 
على  تطرأ  اليت  واألعطال  األحواض  يف 
إضافة    . التشغيل  فرتة  خالل  املعامل, 
ارتال  ووقوف  البطاقات  توزيع  ملشاكل 
طول  على  للمحصول  الناقلة  السيارات 
املعامل  مداخل  عند  الطرقات  أطراف 
وتعرض احملصول للتلف والتعفن خالل 
تلك الفرتة اليت قد تطول يف انتظار الدور  
كبرية  كميات  تتلف  كانت  ما  فكثريا 

من احملصول نتيجة لتلك اإلشكاالت  .
املزارعني  األخوة  من  الكثري  وتعرض  
على  قدراتهم  تفوق  الضراروتكاليف 

حتملها ) السيما ضرورة االستمرار يف ري 
احملصول لفرتة احلصول على قرار فطام 
للخسارة  إضافة  جهة  (من  احملصول 
نتيجة  أخرى  جهة  من  للدولة  الكبرية 
واخنفاض  احملصول  مواصفات  تدني 
تكاليف  وارتفاع  االستخالص  نسبة 
منه   استجرارقسم  وعدم  البذار  استرياد 
البذار( من  العامة إلكثار  املؤسسة  )من 
يستعملون  اللذين  املزارعني  بعض  قبل 
االتهامات  وتقاذف  املصدر  جمهول  بذاراً 
واملسؤولية بني جهيت اإلشراف ) الزراعي 
التنسيق  يف  للخلل  إضافة    ) والصناعي 
الناجم عن تعدد اجلهات وحدوث مشاكل 
النقل لإلنتاج الفائض من مناطق اإلنتاج 
الغاب  إىل مناطق أخرى للتصنيع ) من 
مسافات  عرب   ) والرقة  الزور  دير  من 
مواصفات  على  سلبا  تنعكس  طويلة 
عالوة  النهائي   املنتج  وتكلفة  احملصول 
على عمل اللجان املتعددة ) جلان تسويق 
على مستوى احملافظات - جلنة التسويق 
للمحصول  الدائمة  واللجنة  الرئيسية 
دائم  بشكل   تعمل  اللجان  تلك  وكانت 
هذه  أدت   . آنيا(  املشاكل  هذه  ملعاجلة 
األمور جمتمعًة لعقد اجتماعات متعددة 
يف  النظر  إلعادة  كثرية  ومراسالت 
توحيد جهة اإلشراف اليت تعثرت , كل 
للظروف  إضافة  املوجبة  األسباب  هذه 
من  األساسية  الغاية  وكون  الراهنة 
حاجة  حتقيق  هي  احملصول  زراعة 
معاملها  لتشغيل  للسكر  العامة  املؤسسة 
مادة  من  اجلزئي  االكتفاء  وحتقيق 

السكر.
للتخلص  اجلديدة  اآللية  هذه  جاءت 
اجملهدة  والتداخالت  السلبيات  كل  من 
القلع  مشاكل  جانبا  حنت  فقد  واملكلفة 
وتداخل  والرتاكمات  والدور  والبطاقات 
فعليا  املعنية  وغري  املعنية  األطراف 

آليه جديدة لتنظيم زراعة وتسويق 
محصول الشوندر السكري
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أي  يف  العدل  والقول  الفصل  احلكم 
املعادلة  طريف  بني  حيصل  قد  خالف 
)املنتج و املصنع ( مبا يضمن بهذه اآللية 
الزراعية وجتعله  العالقات  تفعيل قانون 
)الفالح  األطراف  بني  الفصل  احلكم 
الدولة  لدور  التأسيس  ويعيد   ) واملعمل 
األساس وهي محاية ورعاية العقود بني 
أطراف العقد فالعقد شريعة املتقاعدين 
ويف   . وتنقذه  وحتميه  ترعاه  والدولة 
بعد  وضعت  العقد  مواد  فان  اإلطار  هذا 
دراسة مستفيضة ) وال نقول أنها وصلت 
حتقق  حاولنا (حبيث  بل  الكمال  لدرجة 
مصلحة الطرفني وهنا نوضح جانبًا منها 
فقد تضمن العقد نصوصًا تفصيلية عن 
الشروط والتعليمات الفنية حبيث يفسح 
اجملال إىل التحكيم بشكل منصف عند أي 

خالف . 
• كما أنه وألول مرة يتم فيه حتديد 	

الشوندر  من  الواحد  للطن  االولي  السعر 
قابلة  أولية  تقديرية  بقيمة  السكري 
للزيادة حال ارتفاع األسعار ) من وقود أو 
الزراعية  الشروع بالعملية  ( قبل  أمسدة 
وهو بذلك قفزة نوعية وإدخال للعملية 
التجاري  السوق  مبيزان  الزراعية 
الثابتة  القيود  من  ألطرافها  وحترير 

واالرتهان للوائح اجلامدة . 
• زمنية 	 بفرتة  حمدد  العقد  أن  كما 

معينة هي مبثابة ترخيص زراعي حيقق 
مستلزمات  استجرار  للمزارع  خالله  من 
أحكام  حسب  املعنية  اجلهات  من  اإلنتاج 

املادة / 8 / من القرار رقم / 8 / لعام 2006 
الصادر عن وزارة الزراعة .

• تسهيالت 	 على  العقد  نص  كما 
أجل  من  صرحية  وشخصية  إدارية 
باملراجعات  التعامل  يف  املرونة  توفري  

والقبض والتسليم واالستالم 
• وقد ضمنت الفقرة الرابعة من العقد 	

ضوابط عملية القلع والتسليم مبا حيمي 
طريف العملية مما مينع ما كان حيدث 
 . للبطاقات  حتوير  تزويراو  من  أحيانًا 
املناطق  يف  اإلرشادية  الوحدات  أن  )علما 
بنشر  ستقوم  احملصول  بزراعة  املعنية 
لوحاتها  يف  وملحقاته  العقد  عن  صورة 
املزارعني  لألخوة  ليتسنى  اإلعالنية 

االطالع عليه واالفاده منه (.
 مع مالحظتنا أنه كان هذا األمر يستلزم 
بشروط  تشجيعية  عقود  إقامة  بداية 
حال  كل  وعلى  للتدريب  قياسية  غري 
السبيل  اآللية متهد  أن هذه  نعتقد  فإننا 
صناعة  يف  بقوة  اخلاص  القطاع  لدخول 
املعدل  االستثمار  قانون  ضوء  يف  السكر 
للزراعة  فنية  ضوابط  وضعت  ألنها 
يف  املائية  املوارد  وزارة  إدخال  أبرزها 
املناسبة  الزراعية  املناطق  على  املوافقة 
دور  وفعلت  االوائية  القدرة  حسب 
القانون بعيداً عن أي التماس ألي شخص 
كان . آملني هلذه اآللية اجلديدة النجاح 
ألمن  اخلاص  وصناعينا  فالحينا  جبهود 

وسالمة وطنهم  وفيما يلي نص العقد :

املراسالت  كل  حمل  وحلت  باحملصول 
اليت جرت لتوحيد جهة اإلشراف )األمر 
 ) واإلجرائية  الفنية  تعقيداته  له  الذي 
حتقق  اجلديدة  العملية  اآللية  فهذه 

امليزات االجيابية التالية : 
• التنسيق 	 املزارعني  لإلخوة  حتقق 

املزارعني  املباشرة بني  من خالل العالقة 
احملصول(   بزراعة  خرباء  اصبحو  )وقد 
صاحبة  واملصنعة  املسوقة  والشركة 
املنتج  وصول  يف  األساسية  املصلحة 
مما    . إليها  املواصفات  وبأحسن  طازجًا 
حيقق مصلحة طريف العالقة اإلنتاجية  
) املزارع واملصنع ( ويؤدي ملعاجلة األمور 
الطارئة  واالستجابة السريعة واملباشرة  

• الوسطاء 	 وإبعاد  حتييد  مت  لقد 
على  املتطفلة  أو  الثانوية  واألطراف 
وصناعية  زراعية  اإلنتاجية  العملية 
وكل األطراف املنتفعة املزيدة للتكاليف 
خفض  على  ينعكس  مما  اجملدية  غري 
إلنتاج  اإلمجالية  العملية  يف  التكلفة 
الراحة  وحيقق  وتصنيعه  احملصول 
النفسية لطريف عملية اإلنتاج مبا يضمن 
كل  ويزيل  التسويق  يف  الدور  انتظام 
االختناقات أو الرتاكمات التسويقية اليت 
كانت حتدث وأهم ما يف األمر أنه وألول 
أمام  الطرفني  أصبح  عقود  منذ  مرة 
وواجبات(  بوضوح)حقوق  مسؤولياتهم 
أي  حلقوق  واهلضم  الَلبس  يبعد  مما 

منهما . 
ليكون  والقضاء  للقانون  اجملال  ويفسح 

عــقــد اتـفـاق
السيد...................  : الثاني  الفريق  عنه.................  ينوب  أو من   ................... العام  املدير  سكر...................... ميثلها  : شركة  األول   الفريق 

باألرض  بطريق............  واملتصرف  رقم............  مسكن  يف...............  واملقيم  عن............  الصادرة  رقم...............  الشخصية  البطاقة  حامل 
الزراعية.................. والبالغ مساحتها.............. دومنا.

املادة األوىل :  اشرتى الفريق األول من الفريق الثاني كامل حمصوله من الشوندر السكري الناتج خالل املوسم الزراعي لعام ) 2015 / 
2016 ( يف األراضي الزراعية املوصوفة يف العقد وذلك ضمن الشروط العقدية كما باع الفريق الثاني إىل الفريق األول مجيع حمصول 

املذكور ضمن الشروط ذاتها . 
املادة الثانية : يدفع الفريق األول للفريق الثاني مثن حمصوهلا على الوجه التالي :

أ - أن سعر الشراء حمدد مسبقا مببلغ مقطوع قدره )        ( ل س للطن الواحد من الشمندر السكري يف العروة )...(  الذي تبلغ درجة 
حالوته ) 16 % ( شريطة تسليمه ظهر الناقلة يف ارض شركة تل سحلب .

ب -  جيري احلساب للسعر املقرر على درجة احلالوة ) 16 % ( من احملتوى السكري كدرجة أساس . 
ت - يف حال زيادة درجات احلالوة عن الدرجة ) 16 % ( يضاف إىل السعر مبلغ )250 ل س ( للطن لكل درجة حالوة زيادة فيه .
ث - حيسم من السعر املقرر لشراء الطن الواحد من الشمندر السكري مبلغ 100 ل س للطن لكل درجة حالوة تقل عن )16 % ( .

املادة الثالثة : يعترب هذا العقد مبثابة تنظيم زراعي )ترخيص زراعي ( حيق للفريق الثاني استجرار مستلزمات اإلنتاج ) بذار وأمسدة 
واإلصالح  الزراعة  وزير  السيد  والصادر عن   2006 لعام  القرار 8/ت  8 من  املادة  أحكام  تراعى  أن  املعنية, على  ( من اجلهات  وحمروقات 

الزراعي .
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املادة الرابعة : للفريق األول حق تعيني التاريخ الذي يستلم فيه الشوندر ويف حال تقديم احملصول يف غري الوقت احملدد فان الشركة 
تكون حبل من االستالم ومن كل عطل وضرر قد يصيب الفريق الثاني من جراء امتناعها عن االستالم كما أن للفريق األول حق رفض 

استالم كل شاحنة من الشوندر
 إذا مل تكن مرفقة برخصة القلع والنقل القانونية أو كان يف الرخصة حك اوشطب أو تزوير وللشركة يف هذا احلال ان تالحق مرتكب 

التزوير لدى القضاء. 
 وحتدد مدة استالم احملصول ) 100 ( مائه يوم من بدء نضوجه منها ) 55 يومًا ( للخريفي ) 45 ( يومًا للشتوي ويف حال تأخر الفريق األول 
عن االستالم ضمن املدة املذكورة يعـوض للفريق الثاني األضرار النامجة عن التأخر وفقا لكشف جلنة استالم الشوندر وتقديرها إذا 

التزم املزارع مبواعيد الزراعة الفنية . وعلى أن تعدل النسبة اخلاصة باستالم العروة وفقا للمساحة املزروعة بها .
املادة اخلامسة : حيق للفريق الثاني أن حيضر بالذات أو أن ينيب عنه بكتاب خطي مصدق أصواًل من ميثله خالل فرتة تسليم الشوندر 
يف الشركة بغية التثبت من صحة األوزان ونسبة اإلجرام واالطالع على درجة احلالوة وذلك على نفقته اخلاصة وحتتفظ الشركة 

حبق قبول أو رفض أي مندوب معني من قبل املزارع خاصًة إذا كان من الذين سبق له أشغال إحدى الوظائف يف الشركة .
املادة السادسة : حيق للفريق األول التوقف بشكل مؤقت عن استالم الشوندر بسبب حدوث أعطال أو ألسباب قاهرة شرط أن يعلم الفريق 

الثاني قبل ثالثة أيام على األقل من تاريخ التوقف ويبقى الفريق األول ملزم بشراء اإلنتاج بالسعر احملدد ويتصرف فيه كما يلزم .
املادة السابعة : الحيق للفريق الثاني تسليم حمصوله من الشوندر للشركة حتت اسم شخص آخر ويف هذه احلالة تفوض الشركة 
باقتطاع املطلوب من الفريق الثاني من مثن الشوندر الذي سلم إليها باسم آخر يف حني انه يف الواقع ناتج عن األرض املزروعة من الفريق 

الثاني مبوجب أحكام هذا العقد .
املادة الثامنة : يتوىل الفريق األول تسليم كشف نهائي إىل الفريق الثاني يبني فيه الكميات اليت استلمها حلسابه من الشوندر وجيري 
تسديد الرصيد املستحق للفريق الثاني خالل مدة التتجاوز / 15 / مخسة عشر يومًا من تاريخ التبليغ عن كشف توريد الكميات املستلمة 
وجيري حساب ودفع الثمن استناداً على اإليصاالت املعطاة من الفريق األول عند االستالم وجيب أن تتضمن هذه اإليصاالت الوزن الصايف 
بعد تنزيل كمية اإلجرام ودرجة احلالوة لكميات الشوندر اليت تستلمها الشركة من الفريق الثاني ويعترب وصل االستالم الذي يعطيه 
الفريق األول الوثيقة الوحيدة إلثبات االستالم وال يسمح ألي ادعاء خيالف مضمون هذا الوصل ويتم الصرف مبوجب شيك صادر عن 

الشركة للمصرف الزراعي الذي مت استجرار املستلزمات منه. 
املادة التاسعة : يغرم الفريق الثاني بضعف قيمة متوسط إنتاج املنطقة املزروعة واملقدرة من قبل العناصر الفنية املشرقة يف حال عدم 

زراعته اوعدم التوريد إىل الشركة أو اإلخالل يف احد الشروط باستثناء التعرض لسبب قاهر يقدره الفريق األول .
 املادة العاشرة : حماكم اجلمهورية العربية السورية هي املرجع القضائي املتفق عليه للنظر يف كل دعوة قد تنشا عن هذا العقد أو 

تتفرع عنه . 
املادة احلادية عشر : اقر الفريقان املتعاقدان بان هذا العقد والوثائق املتفرعة عنه هما املرجع الوحيد يف حال حدوث خالف أمام املراجع 

املختصة . 
املادة الثانية عشر : يعتمد البيان الوارد والشروط الفنية الواردة يف )صفحة الشروط والتعليمات الفنية ( جزءاً اليتجزأ من هذا العقد 

ويصرح الفريق الثاني انه اطلع عليها وقبل مبضمونها . 
بيان باألراضي اليت تعهد الفريق الثاني بزراعتها : 

على هذه األحكام والبنود مت االتفاق بيننا حنن الفريقان املتعاقدان قراراً بالواقع ,جرى تنظيم هذا العقد على ثالث نسخ استلم كل منا 
نسخة 

حتريرا يف     /   /        نظم من قبلي :                                                                 
                                    الفريق األول                                                                                                                 الفريق الثاني                                              

أما الشروط الفنية فقد قامت مديرية اإلرشاد مشكورة بالتعاون مع اإلدارة العامة لإلذاعة والتلفزيون بنشرها إذاعيا ومتلفزة من خالل 
عام كامل عن زراعة الشوندر السكري .                                                                          

             إعداد: م. مؤمن سعد الدين            
              مديرية اإلنتاج النباتي   

                                                            

املساحة 
بالدومن

احملافظة أو

املنطقة
القرية

العروة الزراعية

وتاريخ الزراعة

نوع البذور 
املسلمة

وكميتها

اسم 

املالك األصلي
مالحظات
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يف ظل تنامي الطلب على الطاقة، نتيجة 
وتزايد  السكاني  النمو  معدالت  ارتفاع 
احلاجات البشرية وارتفاع وترية االعتماد 
بد  ال  كان  احلديثة؛  التكنولوجيا  على 
استهالك  يف  االقتصاد  حنو  التوجه  من 
الطاقية،  املصادر  تلك  من  يتوفر  ما 
والعمل على ترشيد استهالكها، إضافة 
مصادر  من  االستفادة  حنو  التوجه  إىل 
يليب  مبا  واملتجددة،  اجلديدة  الطاقات 
مصادر  من  املتزايدة  اإلنسان  حاجات 

الطاقة.
ما هي الطاقات املتجددة:

تلك  هي  املتجددة؛  بالطاقة  نعنيه  ما 
الطاقة اليت تتولد من مصدر طبيعي غري 
تقليدي، مستمر ال ينضب، وحيتاج فقط 
إىل حتويله من طاقة طبيعية إىل طاقة 
أخرى يسهل استخدامها بواسطة تقنيات 

العصر.
ومن صور الطاقات املتجددة: 

الطاقة الشمسية. 	•
طاقة الرياح. 	•
طاقة الكتلة احلية. 	•
طاقة املساقط املائية. 	•
طاقة حرارة باطن األرض. 	•
طاقة حركة األمواج واملد واجلزر. 	•
طاقة فرق درجات احلرارة يف أعماق 	•

احمليطات والبحار. 
واملوارد  املصادر  تنوع  إىل  وبالنظر 
لنا  يتضح  األرض  سطح  على  الطبيعية 
هي  املوارد؛  لتلك  الرئيسي  املصدر  بأن 
الواصلة  الشمسية  فالطاقة  ؛  الشمس 
شكلني  إىل  تتحول  األرض  سطح  إىل 
كيميائية  طاقة  للطاقة؛  رئيسني 
وطاقة حرارية، وكل منها يتجلى بعدة 
الطاقات؛  من  عدد  لنشوء  تؤدي  مظاهر 
أوراق  على  الشمس  أشعة  سقوط  فعند 
على  األشعة  هذه  النبات  يدخر  النباتات 

شكل طاقة كيميائية عضوية تؤدي إىل 
تشكل هيكل النبات وتؤمن مصدًرا لغذائه 
ولغذاء الكائنات احلية بشكل عام )عملية 

الرتكيب الضوئي أو اليخضوري(.
الشمسية  للطاقة  احلراري  األثر  أما 
األشعة  سقوط  عند  ظاهراً  فيتجلى 
الشمسية على الغالف اجلوي؛ مما يؤدي 
الذي  األمر  متفاوتة،  بنسب  لتسخينه 
اهلوائية،  التيارات  حدوث  عنه  ينجم 
أن  كما  الرياح،  طاقة  ظهور  وبالتالي 
الشمسية  للطاقة  احلراري  التأثري 
كميات  تبخر  خالل  من  أيضًا  يتجلى 
واحمليطات  البحار  مياه  من  هائلة 
مصدراً  يشكل  ما  املائية  واملسطحات 

للطاقة املائية على سطح األرض...
املركز  دراسات  خالل  من  تبني  وقد 
أن  سورية،  يف  الطاقة  لبحوث  الوطين 
إمجالي الطاقة الكهربائية املتاح إنتاجها 
من خالل طاقة الرياح والطاقة الشمسية 
يف سورية تصل نظريًا إىل حنو 170 ألف 
ميغا واط، أي ما يعادل حنو 24 ضعفًا من 
إمجالي ما ينتج من كل حمطات الوقود 
ومبا  سورية  يف  حاليًا  املقامة  األحفوري 

يكفي ملدة 170 عام.
مشاريع الطاقة املتجددة: 

الرياح  وطاقة  الشمسية  الطاقة  تدخل 
كعناصر  األخرى  املتجددة  واملصادر 
ومشاريع  وخطط  برامج  ضمن  أساسية 
من  كثري  لدى  الطاقة  استخدامات 
الدول، وخاصة تلك اليت تتمتع بظروف 

مشسية أو رحيية جيدة.
الطاقات  على  املعتمدة  املشاريع  وتعد 
فنية  جدوى  ذات  مشاريع  املتجددة 
أن  رغم  كبرية،  وبيئية  واقتصادية 
التأسيس عادة ما تكون مرتفعة  تكاليف 
تكون  املال  رأس  اسرتداد  وفرتة  جداً 
ليس  باملقابل  أنه  إال  ما؛  حد  إىل  طويلة 

تذكر  سنوية  تشغيل  تكاليف  أية  هلا 
باستثناء الصيانة، فهي بذلك تؤمن على 
املدى الطويل مصادر للطاقة الكهربائية 
البيئية  آثارها  عن  ناهيك  جمانية،  شبه 
إىل  للبيئة  صديقة  وكونها  اإلجيابية 

حد كبري. 
قطاع الزراعة والطاقة:

هو  الزراعة،  قطاع  يف  اليوم  يهمنا  ما  إن 
ضرورة وأهمية االنتقال التدرجيي حنو 
يف  املتاحة  املتجددة  الطاقات  استغالل 
الستخدامها  الكهربائية  الطاقة  توليد 
يف  اآلبار  من  املياه  ضخ  يف  خاص  بشكل 
حقول املزارعني، توفرياً للوقود األحفوري 
للطاقة  وتوفرياً  حاليًا،  املستخدم 
نقل  خطوط  من  املستمدة  الكهربائية 
الطاقة املعتمدة حاليًا، وبالتالي ختفيض 

تكاليف اإلنتاج الزراعي بشكل عام.
هذا ويستهلك القطاع الزراعي يف سورية 
األحفوري  الوقود  من  كبرية  كميات 
الكهربائية  الطاقة  وكذلك  )الديزل(، 
الوقود  على  أساسي  بشكل  املعتمدة 
املستمر  االستجرار  وإن  األحفوري، 
بعد  نفاذها  إىل  يؤدي  الثروة  هذه  من 
تكاليف  ارتفاع  عن  ناهيك  زمنية،  فرتة 
بصورة  ينعكس  الذي  األمر  استخراجها، 
ما  على  عالوة  املستهلكني،  على  مباشرة 

تسببه من تلويث للبيئة.
يف  االهتمام  تزايد  إىل  أدى  ذلك  كل 
وال  املتجددة،  بالطاقات  األخرية  السنوات 
الشمسية،  والطاقة  الرياح  طاقة  سيما 

والغاز احليوي. 
تعترب  واألنهار  اجلوفية  املياه  أن  وحيث 
يف  الرئيسية  املائية  املوارد  أهم  من 
سورية؛ وطاملا أن احلصول على تلك املياه 
على  االعتماد  أساسي  بشكل  يستدعي 
الضخ للحصول على املياه الالزمة للري 
تتطلب  العملية  تلك  أن  وطاملا  الزراعي، 

استخدام الطاقات املتجددة على مستوى املزارع
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األعماق  ذات  اآلبار  الثانية:  احلالة 
)مكافئ  نسبيًا  املتوسطة  والغزارة 

هيدروليكي متوسط نسبيًا(. 
األعماق  ذات  اآلبار  الثالثة:  احلالة 
)مكافئ  نسبيًا  العالية  والغزارة 

هيدروليكي مرتفع نسبيًا(.
النتيجة:

تبني بنتيجة الدراسة املشار إليها أن نظم 
على  تتفوق  الرياح  على  املعتمدة  الضخ 
والشمسي  التقليدي  النظامني  من  كل 
حيث  املدروسة،  احلاالت  مجيع  يف 

تراوحت تكلفة  املكافئ اهليدروليكي وفقًا 
لذلك النظام مابني )3,2- 8,6(  ق.س على 
أنه  إال  30 سنة؛  البالغ  املشروع  مدار عمر 
أن  الفنية  الناحية  من  القول  ميكننا  ال 
نظام الضخ الرحيي أفضل من الشمسي، 
الضخ  إقامة نظام  اليت ميكن  املواقع  ألن 
اليت  األماكن  أقل من  فيها هي  الرحيي 
أي  الشمسي،  الضخ  نظام  إقامة  ميكن 
أن األمر يتعلق باملواقع املراد إقامة نظام 

الضخ فيها.

األحفوري  الوقود  من  كبرية  كميات 
ذلك  أسعار  الرتفاع  ونظراً  لذلك،  الالزم 
الوقود يف الوقت احلاضر وانعكاساته على 
عمومًا،  الزراعي  اإلنتاج  تكاليف  ارتفاع 
الوقود  بدائل  عن  البحث  أمر  أصبح 
من  للضخ  وضروريًا  ملحًا  األحفوري 

اآلبار...
ونظراً لكون املضخات التقليدية املركبة 
على  رئيسي  بشكل  تعتمد  اآلبار  على 
الديزل كوقود أو على الكهرباء كمصدر 
من  املضخات  تلك  تسببه  وما  للطاقة، 
تلويث للبيئة ومن ارتفاع لتكاليف اإلنتاج 
الزراعي؛ كان ال بد من دراسة اجلدوى 
مضخات  الستبدال  واالقتصادية  الفنية 
املستخدمة  التقليدية  والكهرباء  الديزل 
تعمل  مبضخات  اآلبار  من  املياه  لضخ 
باخلاليا الشمسية أو بالعنفات الرحيية.

واالقتصادية  الفنية  اجلدوى  دراسة 
من  للضخ  املتجددة  الطاقات  الستخدام 

اآلبار:
نشري يف هذا الصدد إىل أنه مت يف اآلونة 
»دراســـــــة  بعنوان  دراسة  إعداد  األخرية 
الفنية واالقتصادية الستخدام  اجلدوى 
الطاقات املتجددة )طاقة الرياح والطاقة 
الشمسية( للضخ من اآلبار على مستوى 
بني  ما  بالتعاون  سورية«  يف  املزارع 
واالستثمار  الزراعي  االقتصاد  مديرية 
الزراعة،  وزارة  يف  الطاقة  ومديرية 
التابع  الطاقة  لبحوث  الوطين  واملركز 

لوزارة الكهرباء.
املقارنة  على  اجلدوى  دراسة  اعتمدت 
)طاقة  املتجددة  الطاقات  نظم  بني  ما 
الرياح والطاقة الشمسية( ونظم الطاقة 
وأسس  معايري  خالل  من  التقليدية 
حيث  الدراسة،  منت  يف  توضيحها  مت 
الطاقات  استخدام  جدوى  دراسة  متت 
املتجددة مقارنة بالطاقات التقليدية من 
خالل مؤشر كلفة املكافئ اهليدروليكي 
املاء  من  مكعب  مرت   1 رفع  يعين  )والذي 
ثالث  دراسة  خالل  ومن  مرت   1 الرتفاع 
حاالت خمتلفة )حسب أعماق الضخ من 

اآلبار( على النحو التالي:     
األعماق  ذات  اآلبار  األوىل:  احلالة 
)مكافئ  نسبيًا  املنخفضة  والغزارة 

هيدروليكي منخفض نسبيًا(. 

الضخ من اآلبار باستخدام طاقة الشمسيةالضخ من اآلبار باستخدام طاقة الرياح

النموذج  أن  إىل  الدراسة  توصلت  وبهذا 
االقتصادية  النواحي  من  جدوى  األكثر 
طاقة  استخدام  هو  املزارع،  مستوى  على 
الرياح على اآلبار املتوسطة، وذلك يف حال 
موقع  يف  املناسبة  الرياح  سرعات  توفر 
الضخ  الرتتيب  حيث  من  يليه  املشروع، 

اآلبار  على  الشمسية  الطاقة  باستخدام 
باستخدام  الضخ  ويأتي  أيضًا،  املتوسطة 
يف  العميقة  اآلبار  على  الرياح  طاقة 

املرتبة الثالثة.
الدراسة  نتائج  يبني  التالي  واجلدول 

حسب احلاالت والنماذج املشار إليها:

كما تبني من خالل الدراسة أن قيمة ما 
اآلبار  من  للضخ  سنويًا  املزارعون  يدفعه 
أو  )ديزل  التقليدية  الطاقة  باستخدام 
مليار   80 من  أكثر  إىل  يصل  كهرباء( 
التفكري  لرية سورية. لذا كان ال بد من 
على  وطنية  مشاريع  بإقامة  اجلاد 
لالستفادة  اخلاص  أو  احلكومي  املستوى 
وأن  سيما  املتجددة،  الطاقات  تلك  من 

واألجنبية  العربية  الدول  من  العديد 
سبقتنا يف هذا اجملال.  

اعداد
م. حسام القصار  

مديرية االقتصاد الزراعي
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إىل املضطردة  السكانية  الزيادة   أدت 
الزيادة استلزم  مما  املدن،   اختناق 
وبالتالي واملنشآت,  املباني  عدد   يف 
املدن داخل  اخلضراء  املساحات   اخنفاض 
املشاكل. من  العديد  عنه  نتج  والذي 
 فكان احلل األمثل هلذه املشاكل هو زراعة
 هذه األسطح حيث ميكن االستعاضة بها
غياب ظل  يف  وذلك  العامة  احلدائق   عن 
أجل من  األراضي،  من  الكبرية   املساحات 
 االستمتاع جبمال النباتات اليت تبعث على
ألي باالسرتخاء  شعور  وتعطي   اهلدوء، 
األخضر لونها  إىل  النظر  عند  .شخص 
لظاهرة احلل  األسطح  حدائق    تعترب 
غياب يالحظ  حيث  البصري«،   “التلوث 
املظهر فوجود  لألبنية،  اجلمالي   املظهر 
حتقيق على  يساعد  شك  بال   اجلمالي 
وإعادة مباشر  غري  بشكل  احلياة   جودة 
أحدثه بعدما  مبواردها  للبيئة   التوازن 
نتيجة سليب  أثر  من  فيها   اإلنسان 
واحلدود اخلطوط  تعدت  اليت   نشاطاته 
 املسموح بها.هذا إىل جانب إمكانية زراعة
مبختلف والعطرية  الطبية   النباتات 
وإنتاج الزينة  نباتات  كذلك   أنواعها، 

 أزهار القطف.
اليت  األمور  من  األسطح  زراعة  تعترب 
األراضي  لتوفر  نظراً  عليها  نعتد  مل 
أن كثري  إال  بلدنا  للزراعة يف  الصاحلة 
التقنية  هلذه  جلأت  الغربية  الدول  من 
للتغلب على صعوبة الزراعة يف األراضي 
قد  أو  الثلوج  تكسوها  قد  واليت  املتاحة 
ومع  غدقة،  أو  صخرية  أراضي  تكون 
اللجوء  الضروري  من  أصبح  املياه  ندرة 
تقليدية،  وغري  تطوراً  أكثر  لوسائل 

كذلك لتأمني الغذاء الصحي .
طريقة  الستغالل  االجتاه  فإن  هلذا 
بعض  توفر  قد  األسطح  على  الزراعة 
قد  للمستهلك كما  اآلمن صحيًا  الغذاء 

تأمني بعض  يساعد على  تدر عليه دخل 
من تكاليف املعيشة.

األسطح  حدائق  بني  نفرق  أن  البد  وهنا 
زراعة  وبني   )Roof gardens(

، )Rooftop farming(األسطح
املقام  يف  جتميلية  زراعة  هي  فاألوىل   
وتوصف  املباني،  حدائق  نوع  وهي  األول 
يتم  اليت  اخلضراء  املساحة  تلك  بأنها 
أو  الفنادق  أو  املنازل  زراعتها فوق أسطح 
جتميلي،  غرضها   مبنى   يعلو  سطح  أي 
وتكون زراعة اخلضراوات واملواد الغذائية 
الغذائي  اليت حيتاجها اإلنسان يف نظامه 
احلديقة  هذه  يف  ثانوي  جزء  اليومي 
الزراعة  تتم  وهنا  األساس،  وليس 

بالطرق التقليدية العادية. 
Rooftop farm- األسطح زراعة   أما 
حتقيق  فيها  األساس  يكون    ing
من  األطعمة  يف  الذاتي  االكتفاء 
أو  واألعشاب  والفاكهة  اخلضراوات 
لكسب  كوسيلة  والبيع  التجارة  بغرض 
أو  اخلضراوات  زراعة  تتم  وقد  الرزق. 
صناديق  ضمن   األعشاب  أو  الفاكهة 
خشبية أو أنابيب بالستيكية فوق أسطح 
املنازل وتستخدم فيها تطبيقات »الزراعة 

بدون تربة »

األهداف البيئية والصحية 
لزراعة األسطح :

الناتج  البيئي  التلوث  تقليل   .1
واملنشآت  املباني  مساحات  زيادة  عن 
املدن. في  النباتي  الغطاء  قلة  مع 

بأمراض  الإصابة  فرصة  تقليل   .2
اخلبيثة  واألمراض  التنفسي  اجلهاز 
املسطح  من  م   1,5 زراعة  أن  حيث 
باحتياجاته  شخص  متد  األخضر 
. األكسجني  من  كامل  عام  ملدة 

3. التخلص من املهمالت اليت ختزن على 
املظهر  تشويه  يف  تتسبب  واليت  األسطح 
البيئي وتزيد من فرصة حدوث احلرائق، 
بداًل من كونها  واستغالل هذه األسطح 
القدمية  واألشياء  للمهمالت  خمزن 
وصحية. بيئية  أضرار  عنها  ينتج  اليت 

4. احلد من تواجد الكائنات الضارة املختلفة 
املختلفة  املنشآت  و  املنازل  تغزو  اليت 
 . املهملة  باألسطح  معيشتها  نتيجة 
5. تنقية هواء املدن من امللوثات حيث يعترب 
النبات األخضر مرشحًا هلا، حيث وجد أن 
كل مرت مربع من السطح األخضر يزيل 
0,5 كيلو غرام من ملوثات اهلواء كل عام .

الكربون  أكسيد  ثاني  نسبة  تقليل   .6
خالل  من  املدن  هواء  يف  املوجود 
استهالكه يف عملية البناء الضوئي اليت 
األكسجني. وإنتاج  النباتات  بها  تقوم 

خالل  من  صحيًا  آمن  غذاء  إنتاج   .7
استخدام  وعدم  األمسدة  يف  التحكم 
إمكانية  جانب  إىل  الكيماوية،  املبيدات 
يف  العضوية  األمسدة  استخدام 
وذلك  األسطح  مزارع  بنظم  التسميد 
الكيماويات. من  آمن  غذاء  إنتاج  لضمان 

من  األخرية  الطوابق  ساكين  محاية   .8
االرتفاع الشديد يف درجة احلرارة خالل 

زراعة أسطح املباني يف املدن
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النباتات  تستقبل  حيث  الصيف،  فصل 
أشعة الشمس مما يقلل من تأثريها على 
األسقف، حيث وجد بالقياس أنه بزراعة 
السطح تقل درجة احلرارة خالل شهر آب 

يف الطوابق األخرية مبقدار7˚م تقريبًا.

األهداف االجتماعية: 
بعملية  شخص  أي  قيام  إمكانية   .1
اليت  اخلضروات  أنواع  بعض  إنتاج 
بالنفس  الثقة  من  يزيد  مما  حيتاجها 
من  السن  لكبار  بالنسبة  خصوصًا 
يكون  أن  اعتادوا  والذين  املعاشات  أرباب 
اجملتمع. يف  ومهمًا  فعااًل  دوراً  هلم 

2. زيادة جودة اخلضروات املنتجة نتيجة 
تواجدها باستمرار يف صورة طازجة ويف 

متناول اليد.
البيوت  لربات  عمل  فرص  إتاحة   .3
وشباب اخلرجيني تدر عليهم عائد مادي 

مما يرفع من دخل األسرة.
املناطق  لقاطين  طازج  غذاء  إنتاج   .4
تواجد  ندرة  من  تعاني  اليت  البعيدة 
اخلضروات الطازجة بها إىل جانب ارتفاع 
النقل. أسعار  الرتفاع  نتيجة  أسعارها 
5. ميكن عن طريق زراعة األسطح عمل 
نظام اجتماعي حيث يتعاون سكان البناء  
يؤدي  مما  بعضهم  مع  ترابطهم  ويتزايد 
إىل حل مشاكلهم بسهولة، والعودة إىل 

روح األلفة واحملبة بني الناس.
املشاريع  من  األسطح  زراعة  أصبحت 
الضخمة اليت تطبق يف العديد من الدول، 

األغذية  »منظمة  تبين  عند  وخاصة 
واليت  الفكرة  هلذه  الفاو«   / والزراعة 
البلدان  بعض  يف  بالفعل  تطبيقها  مت 
حيث  وكولومبيا  السنغال  مثل  النامية 
يتم استخدام بيئة زراعية بديلة للرتبة 
استخدام  أو  البيتموس«  »بيئة  العادية 
هلذه  املنتجة  الدول  وأكرب  »الرباليت«  

األوساط هي اليونان واألردن. 

زراعة األسطح 
االكتفاء  حتقيق  فيها  األساس  يكون 
والفاكهة  اخلضراوات  من  الذاتي 
والبيع  التجارة  بغرض  أو  واألعشاب 
الغالب  ويف  الرزق  لكسب  كوسيلة 
تلبيًة لالحتياجات اليومية للمستهلكني، 
الغذائي  األمن  تساهم زراعة األسطح يف 
األسري، خصوصًا يف أوقات األزمات ويف 
حاالت نقص األغذية. وجيري استهالك 
منتجات هذه الزراعة من جانب املنتجني 
أنفسهم، أو يتم بيعها يف أسواق املدن، مثل 
اليت  األسبوع  نهاية  يف  املزارعني  أسواق 
الكثري  باتت شائعة بصورة متصاعدة يف 
الغذائية  املواد  أن  اىل  وبالنظر  املدن  من 
املنتجة حمليًا ال حتتاج اىل نقل أو تربيد 
تكون  ولذلك  أكثر،  طازجة  تكون  فإنها 

مغذية أكثر.
أو  الفاكهة  أو  اخلضراوات  زراعة  يتم   

األعشاب  ضمن :
صناديق خشبية أو أنابيب بالستيكية 	 

فوق أسطح املنازل 
 	Bag- الكيسية«  »الزراعة  )استخدام 

كبرية  جمموعة  زرع  يف   )riculture
متعددة  أنواع  توجد  حيث  احملاصيل  من 
للزراعة؛  املتوفرة  املعلقة  األكياس  من 
املتاحة  املنطقة  مساحة  يزيد  مما 
مصنوعة  نفسها  واألكياس  للزراعة. 
من جمموعة متنوعة من املواد، مبا فيها 
احلاجز لألعشاب  والنسيج  القنب  قماش 
خبصائص  كلها  وتتميز  والبوليسرت، 
الرتبة  تستطيع  حبيث  مسامية  شبه 

تصريف املاء كما ينبغي.
بدون 	  »الزراعة  تطبيقات  استخدام 

تربة »

توجد طريقتان لزراعة األسطح:
 الطريقة البسيطة:- 1

ويستخدم  الشخصي،  االستهالك  تالءم 
من  وسط  بها  خشبية  طاوالت  فيها 
خلطة  أو  »الربليت«  أو  »البيتموس« 
زراعية ويتم ريها يدويًا، على أن تصرف 
أواني  يف  النبات  حاجة  عن  الزائدة  املياه 

بالستيكية تفرغ يدويًا أيضًا.

2- الطريقة املكثفة:
وتتم  التجارية،  لألغراض  تستخدم 
تسمى  ما  أو  اجلدران  على  الزراعة  هنا 
املزروعات  وتكون  اجلدران«؛  بـ«حدائق 
على جدران احلدائق إما بواسطة البواري 
تتم  حيث  املثقبة  املعلقة  البالستيكية 
على  وتعلق  الفتحات،  هذه  يف  الزراعة 
أو  حديدية  قطع  بواسطة  احلائط 
بواسطة األكياس املغلقة، وتتم عملييت 

الري والصرف بشكل أوتوماتيكي.
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البيئات  مزارع  لنظم  املختلفة  األشكال 
فوق األسطح

نظام طاوالت )ترابيزات (املراقد
إلنتاج  املراقد  ترابيزات  نظام  يستخدم 
كبري  حيز  إىل  حتتاج  ال  اليت  احملاصيل 
لنمو جذور النبات مثل احملاصيل الورقية 
كاجلرجري، الفجل، البقدونس، الكزبرة 
هذا  باستخدام  ميكن  كذلك  والشبت. 
النظام زراعة العديد من النباتات الطبية 
والعطرية كالنعناع، الزعرت، الربدقوش، 
زراعة  ميكن  كذلك  وغريهم.  الرحيان 

أكثر من نوع نباتي يف املرقد الواحد.

نظام األصص
النباتات  زراعة  يف  النظام  هذا  يستخدم 
حتى  نسبيًا  كبري  حيز  إىل  حتتاج  اليت 
تنمو جذور النباتات من ضمنها: البندورة، 
وغريهم. الكرنب  اخليار،  الباذجنان، 
الواحدة  الطاولة  تقسيم  ميكن  كذلك 
من  جمموعة  كل  زراعة  يتم  حبيث 
على  فنحصل  معني.  مبحصول  األصص 
كميات قليلة من حماصيل متنوعة يف 

نفس الوقت ومن نفس املساحة.
نظام إلنتاج بعض أشجار الفاكهة فوق 

األسطح:
لرت   60 سعة  الرباميل  استخدام  ميكن 
بغرض  الفاكهة  أشجار  بعض  إلنتاج 
والعنب  الليمون  مثل  املنزلي  االستخدام 
السفلي  الثلث  يتم ملء  أن  واخلوخ. على 
باقي  يستكمل  ثم  باحلصى  الربميل  من 
املراد  بالبيئة  الداخلي للربميل  التجويف 

الزراعة بها.

إنشاء حدائق األسطح باستخدام املزارع 
املائية:

املائية  للمزارع  أساسيان  قسمان  يوجد 
وكالهما  األسطح،  فوق  املستخدمة 
يعترب نظام مغلق ال يسمح بتسريب املياه 
يف  تلخيصهما  وميكن  السطح،  ألرضية 

التالي:

املزارع املائية الساكنة
هو أن النباتات تنمو يف حاوية حتتوي على 
املغذي  احمللول  إليه  مضاف  عميق  ماء 
باحتياجاتها  النباتات  إمداد  عن  املسئول 
املختلفة من العناصر الغذائية املختلفة، 
حيث تكون جذور النباتات مغمورة كلها 
جذور  وحتصل  املاء.  داخل  أغلبها  أو 

النباتات على احتياجاتها من األكسجني 
املاء لذا  الذائب يف  من خالل األكسجني 
مرة  من  أكثر  باليد  املاء  حتريك  جيب 
استخدام  أو  أمكن  كلما  اليوم  خالل 
الكبرية.  املساحات  حالة  يف  هواء  مضخة 
نباتات  تنمية  النظام  هذا  ويالئم 

الفراولة، اخلس، والفاصولياء.
املزارع املائية املتحركة :

ويف هذا النظام يدور املاء احململ بالعناصر 
صورة  يف  النباتات  جذور  حول  الغذائية 
الثلث  من  أكثر  تغطي  ال  رقيقة  طبقة 
وبهذه  النباتات.  جذور  من  السفلى 
النباتات على احتياجاتها  الصورة حتصل 
من املاء والعناصر الغذائية واألكسجني 
منو  النظام  هذا  ويناسب  متزنة.  بنسب 
النباتات اليت تتميز بصغر حجم اجملموع 
الكرنب  الفراولة، اخلس،  اخلضري مثل 
،البندورة وغريهم يتميز هذا النظام أيضا 
املزروعة  النباتات  عدد  زيادة  بإمكانية 
اإلنتاج  من  يزيد  مما  املساحة  وحدة  يف 

املتحصل عليه.
ميكن زراعة مجيع أنواع النباتات ومنها:

نباتات اخلضر املختلفة:
)الفريز  الثمرية   اخلضر  كنباتات 

اخليار - الفلفل - الباذجنان - الكوسا(
 - )اخلس  الورقية  اخلضر  ونباتات 

اجلرجري- الكرنب - السبانخ(
النباتات الطبية والعطرية:

 - الربدقوش   - الرحيان   - )النعناع  مثل 
إكليل اجلبل - الزعرت(

نباتات الزينة وزهور القطف:
البوتس   - اجلربريا   - )القرنفل  ومنها 
 - اجلاردينيا   - الكوليس   - السنجونيم   -

اجلاروينيا(
أشجار الفاكهة:

يتم  أن  أو  القزمية  األصناف  وتستخدم 
عملية  طريق  عن  منوها  يف  التحكم 

التقليم ومنها
)الليمون والعنب واخلوخ(

إعداد
م. رشا عبسي

    مديرية االقتصاد الزراعي
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من  الرتبة  حمتوى  من  يزيد  مما  تكافليًا 
النيرتوجني وكذلك متثيل ثاني أكسيد 
األتوتروفية  البكرتيا   بواسطة  الكربون 
الكربون  يزيد  مما  التغذية(  )ذاتية 

العضوي .
• حتسني بناء الرتبة عن طريق جتميع 	

البعض  الرتبة بربطها مع بعضها  حبيبات 
لصقها  أو  والبكرتيا  الفطريات  بواسطة 
هذه  تفرزها  لزجة  طبيعية  مواد  بواسطة 
الكائنات احلية املفيدة مما يزيد من درجة 

التهوية يف الرتبة .
• الدقيقة 	 احلية  الكائنات  هذه  تساعد 

الرتبة  يف  الدبال  تكوين  على  املفيدة 
طبيعة  له  معقد   تركيب  وهو  الزراعية 
العضوية  املواد  حتلل  من  ناتج  غروية 
الرتبة  يف  الغذائية  للمواد  خمزن  ويعترب 

مما حيسن من خصوبة الرتبة بوجه عام.
• إفراز مضادات حيوية تثبط امليكروبات 	

املمرضة للنبات .
• األمر 	 النباتية  النمو  منظمات  إفراز 

الذي يسرع من معدل النمو النباتي.
• إمداد الرتبة بأعداد وفرية من الكائنات 	

احلية الدقيقة املفيدة  .
• تيسر 	 اليت  املخلبية  املواد  بعض  إفراز 

للنباتات امتصاص احلديد وغريه .
• اهلائل 	 النبات  استقالب   تنشيط 

وحتفيزه على النمو واملقاومة.
من الكائنات احلية الدقيقة املفيدة مايلي:

واسعة  هوائية  عصيات  هي  البكترييا:   -1
تكاملي  بشكل  أو  حر  بشكل  وتعيش  االنتشار 
يف  وتستعمل  املزروعات  تغذية  يف  وتساهم 

مكافحة احلشرات ومن هذه البكترييا :
• وهي 	 اجلوي  لآلزوت  املثبتة  البكرتيا 

بكرتيا تعيش حبالة حرة يف الرتبة ويوجد 
أنواع عديدة 

 يقصد مبفهوم الزراعة احليوية األسلوب 
املواد  استخدام  فيه  يتجنب  الذي  الزراعي 
معدنية  وأمسدة  مبيدات  من  الكيمائية 
.مستثمرين  الزراعي  اإلنتاج  لزيادة 
الكائنات احلية الدقيقة املفيدة يف حتسني 
الزراعي  اإلنتاج  وزيادة  الرتبة  خصوبة 
لتحقيق  الطبيعية  املوارد  على  واحلفاظ 

التنمية الزراعية املستدامة.
اليومية  حياتنا  يف  شيء  بكل  ترتبط  وهي 
وتقدر كمية هذه املكونات احلية الدقيقة 
)فطريات- الرتبة  يف  تعيش  اليت  املفيدة 
ما  أخرى(  مكونات  بكرتيا-ديدان-حشرات 

وزنه / 1-2طن/ هكتار.
احلية  العضوية  املكونات  هذه  إدارة  إن 
حتد  مفرزاتها  وتكامل  الرتبة  يف  بأنواعها 
نتالفى  وبذلك  النبات  أمراض  من  الكثري 
خطورة االعتماد املتزايد للزراعة احلديثة 
آثارها  ونتجنب  املعدنية  األمسدة  على 
واحليوان  اإلنسان  صحة  على  السلبية 
احلية  الكائنات  من  .مستفيدين  والبيئة 
املواصفات  بتحسني  وتوظيفها  الدقيقة 
والكيماوية  الطبيعية  /اخلصائص/ 
وزيادة  للرتبة  والفيزيائية  والبيولوجية 
اإلنتاج الزراعي و توطني هذا األسلوب من 
الزراعة نظراً ملا هلذا األسلوب من دور مهم 
إجيازها  ميكن  واليت  الرتبة  خصوبة  يف 

بالتالي:
• املواد 	 بتحليل  تقوم  إنزميات  إفراز 

العناصر  ومعدنة  املعقدة  العضوية 
من  حتويلها  أي  فيها  املوجودة  الغذائية 
الذائبة إىل الصورة  الصورة العضوية غري 
النبات  يستطيع  اليت  الذائبة  املعدنية 

امتصاصها واالستفادة منها 
• بإذابة 	 تقوم  اليت  األمحاض  إفراز 

قبل  الرتبة  يف  املوجودة  املعدنية  العناصر 
غري  الصخري  الفوسفات  أمالح  إذابة 
الذائبة وحتويلها إىل أمالح فوسفات ذائبة 
البوتاسيوم وغريه  وكذلك حترير عنصر 
الرتبة  مبعادن  املرتبطة  العناصر  من 

الزراعية .
• وال 	 تكافليًا  اجلوي  اهلواء  آزوت  تثبيت 

مفهوم الزراعة احليوية

• البكترييا املثبتة لآلزوت اجلوي تكافليًا: 	
وهذا يكون عن طريق بعض أنواع البكرتيا 
النباتات  جذور  مع  تتعايش  والفطريات 
وأكثرها  مشرتكة  االستفادة  فتكون 

التعايش  هذا  ويسمى  املزروعات  لصاحل 
مع  املتعايشة  البكرتيا  ومنها  بالتكافل 
البقوليات كما توجد أنواع أخرى متعايشة 

مع الذرة الصفراء. 
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• بكرتيا حامض الالكتيك:	
حتويل  على  القدرة  هلا  البكرتيا  هذه 
الذي  الكتيك  حامض  إىل  السكريات 
يؤدي إىل خفض درجة ال PH يف الوسط 
اذابة  على  يساعد  الذي  األمر  احمليط 
فإن  ذلك  إىل  باإلضافة  الغذائية  العناصر 
حامض الالكتيك نفسه يسرع من حتلل 
املواد العضوية املعقدة وله تأثري مثبط قوي 
املمرضة مثل  الفطريات  يقاوم منو بعض 

فطر الفيوزاريوم.

• البكرتيا املمثلة للضوء/بكرتيا التمثيل 	
الضوئي     

متباينة  جمموعة  البكرتيا  هذه  تشمل 
األنواع ذات قدرات فيزيولوجية عالية  من 
للطاقة  كمصدر  الضوء  استخدام  على 
واستخدام الكربون اجلوي أو مواد عضوية 
كمصدر  اجلذور  إفرازات  مثل  أخرى 
الظروف  حتت  خالياها  لبناء  للكربون 
أيضا  النمو  تستطيع  إنها  كما  الالهوائية 
الضوء  غياب  ويف  اهلوائية  الظروف  حتت 
العضوية  املواد  تستخدم  احلالة  هذه  ويف 
والكحوليات  العضوية  األمحاض  مثل 
للطاقة  كمصدر  والكربوهيدرات 
البكترييا  هلذه  ميكن  كما  معًا  والكربون 

تثبيت األزوت اجلوي.

• هذه 	  :Actinomycetes بكرتيا 
الدقيقة هلا  احلية  الكائنات  من  اجملموعة 
يساعد  الفطريات  لتشبه  خيطي  تركيب 
مما  الدقيقة  الرتبة  حبيبات  جتميع  على 
من  ويزيد  التعرية  عوامل  من  حيميها 
بقدرتها على  البكرتيا  تهويتها ومتتاز هذه 
حتمل اجلفاف واحلرارة وهلا قدرة كبرية 
وعلى  املعقدة  العضوية  املواد  حتليل  على 
إفراز مضادات حيوية متنع وحتد من منو 

العديد من البكرتيا املرضية.
• أنواع 	 أربعة  هناك   :Bacillus بكرتيا 

تتبع عائلة Bacillaceae وتعترب  األكثر 

أهمية يف جمال معاجلة اآلفات. 
• هذا 	 يستخدم   :Bsubtilis بكرتيا 

النامجة  النباتية  األمراض  ملعاجلة  النوع 
النيوزاريوم  رايزكتونيا  فطريات  عن 
اجلذري  اجملموع  تهاجم  اليت  وااللرتناريا 
خبليط  البذور  معاملة  طريق  عن  وذلك 
منتج املبيد الفطري اجملهز من البكرتيا يف 
صورة مسحوق تعامل فيها بذور القطن - 
الفول السوداني- فول الصويا- قمح - شعري 

- فاصوليا.
• ملكافحة 	 ميجاترييم:  باسيلس  بكرتيا   

نيماتودا تعقد اجلذور.
• الكائنات 	 هذه  تقوم   : امليتان  بكرتيا 

بتخمري السماد العضوي ال هوائيا وإطالق 
غاز امليتان)الغاز احليوي( 

• 	Streplomyces Griseom-  بكرتيا
:ridisl61 Strain

ومعاجلة  للحد  البكرتيا  هذه  تستخدم 
ألمراض  املسببة  املتخصصة  الفطريات 
الذبول   - الساق  جذور  وعفن  البذور  عفن 
احملاصيل  بعض  يف  البادرات  وسقوط 

الغذائية ونباتات الزينة والبادرات .
• 	 :B.subtilis.strainqst713 بكرتيا 

الفطريات  ملعاجلة  اآلفة  هذه  تستخدم 
والبكرتيا املسببة للجرب -البياض الدقيق 
املبكر  -التبقع  الزغيب  البياض   - العفن   -
املبكرة  اللفحة  اجلوز  لفحة  لألوراق 
من  واسع  مدى  على  وتستخدم  واملتأخرة 
احملاصيل الغذائية كالعنب - اخلضراوات 

الورقية - الفلفل - بطاطا - بندورة .
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2-الفطريات: 
وهي  خيطي  تركيب  هلا  الفطريات 
وتفرز  واحلموضة  اجلفاف  تتحمل 
املواد  من  العديد  حتلل  خارجية  أنزميات 
يفرز  بعضها  أن  كما  املعقدة  العضوية 
والكثري  املرضية  للميكروبات  مضادة  مواد 
إىل  العضوية  املواد  حيول  الفطريات  من 
يقلل  مما  عضوية  أمحاض  و  حتوالت 
أن  كما  الضارة  واحلشرات  الريقات  من 
األخرى  املفيدة  الدقيقة  احلية  الكائنات 

ميكن أن تستفيد من هذه املركبات فيزداد 
تعدادها يف الرتبة مثل:

• 	:Mycorrhiza فطر
حيث  خاصة  بأهمية  الفطر  هذا  ميتاز 
جذور  يف  القشرة  خاليا  خيوطه  خترتق 
النبات بينما تبقى أطراف اخليوط باخلارج 
اإلمتصاص  سطح  من  تزيد  وبذلك 
كفاءة  من  يزيد  مما  اجلذري  للمجموع 
والعناصر  املاء  امتصاص  على  النبات 
اجلذور  حلماية  كفلرت  ويعمل  الغذائية 
اليت  السامة  واملواد  واآلفات  األمراض  من 
ميكن أن تتواجد بالرتبة عن طريق إفرازه 
للمضادات احليوية واملواد الفينولية إضافة  
إفراز  على  النباتية  اجلذور  تشجيع  إىل 
الـ  خيفيض  مما  عضوية  أمحاض  و   co2
ph و يؤثر اجيابيًا على احلالة الغذائية يف 
الوسط الغذائي كما متكن من امتصاص 

اآلزوت والبوتاسيوم و املنغنيزيوم .
مالحظة: تفرز جذور النباتات مواد مفيدة 
األمينية   األمحاض  و  الكربوهيدرات  مثل 

واألمحاض العضوية واألنزميات .
حيث تقوم الكائنات احلية الدقيقة املفيدة 
هذه  وخالل  منوها  أثناء  باستخدامها 
الدقيقة  احلية  الكائنات  تفرز  العملية 
الرتبة  متد  هامة  مواد  بدورها  املفيدة 

النووية  األمحاض  و  األمينية  باألمحاض 
واهلرمونات  الفيتامينات  من  وجمموعة 

اهلامة للنبات .
• الذي 	   :Gliocladiwmvrens

املسببة  الفطريات  من  للحد  يستخدم 
ألمراض التساقط وموت البادرات و أعفان 

اجلذور .
• 	 Ampelomyces Quis فطر 

:QualisisoluteM-10
الدقيقي  البياض  ملكافحة  يستخدم  الذي 
واخلضراوات  الفاكهة  حماصيل  على 
يف  املفتوحة  احلقول  يف  الزينة  ونباتات 

البيوت احملمية .
• 	 Trichodermeالرتيكوديرما فطر 

:harzianum rifaistra
يستخدم ملكافحة الفطريات املسببة لعفن 
من  وغريها  اجلذور  أمراض   - البذور 
الزراعات  يف  وتستخدم  النباتية  األمراض 
احملمية - املشاتل - حدائق املنازل و أصص 

الزراعة والرتبة باألماكن املفتوحة .
تصيب  اليت  الفطريات  ملكافحة  وكذلك   
جروح األشجار النامجة عن التقليم كما 
بكرتيا  مع  التعايش  ميكنه  الفطر  هذا  أن 
تعقد اجلذور الذي يزيد من كفاءة النبات 

على تثبيت اآلزوت اجلوي.
• 	Gliocladium virens gl- فطر 
:21

املسببة  الفطريات  ملكافحة  يستخدم 
و  البادرات  موت  أو  تساقط  ألمراض 
الذبول  وأمراض  والساق  اجلذور  أعفان 
على  احملمية  البيوت  يف  ويستخدم 
ونباتات  والقطن  اخلضراوات  حماصيل 
األماكن  وخارج  داخل  ويستخدم  الزينة 

املغلقة.
• 	 G catenulatum Strain فطر 

:G1446
الفطريات  من  للحد  املستهدفة  اآلفة 
البذور  عفن  البادرات  لسقوط  املسببة 
الذبول   وأمراض  واتساق  اجلذور  عفن 
ويستخدم على مدى واسع من اخلضراوات 
األماكن  وخارج  داخل  الزينة  ونباتات 

املغلقة وعلى املروج .

• 	:Beauveria bassiana Atcc فطر
انواع  ويرقات  بالغات  ملكافحة   تستخدم 
حرشفية  يرقات  وبيض  عديدة  حشرية 
املفتوحة  األماكن  يف  يستخدم  األجنحة 
ويف البيوت احملمية يستخدم رشًا بوسائط 
وجوية  وأرضية  يدوية  املعروفة  الرش 
وهناك أنواع أخرى عديدة لآلفات املمرضة 

.
• 	 Beauveria bassiana فطر 

:strain GHA
العديد  ويرقات  بالغات  املستهدفة  اآلفات 
الذبابة  فيها  مبا  احلشرية  األنواع  من 
البيضاء - املن - السوس الثاقبات-نطاطات 
األوراق - تستخدم خارج وداخل األماكن 
 - املنازل   - احملمية  البيوت   - املغلقة 

احملاصيل - نباتات الزينة .
3-اخلمائر:

خمتلفة  متجانسة  غري  دقيقة  كائنات 
وهذا  اخللية  وحيدة  واألحجام  األشكال 
ضمن  يضعها  الذي  الطيف  من  يظهر 
على  تعمل  للفطريات  املختلفة  اجملاميع 
فرز مضادات حيوية وأنزميات وهرمونات 
مفيدة  املواد  وهذه  اخلاليا  انقسام  تشجع 
الدقيقة  احلية  الكائنات  من  لغريها  أيضًا 
الالكتيك  محض  بكترييا  مثل  املفيدة 

واألكتيوميستس.
الفيتامينات  بعض  إنتاج  على  تعمل  كما 

فالريبوفالفني واملعروف بفيتامني 
جنس  أنواع  بعض  باستعمال  ينتج   B2

Candida
Rhodotoru-  وتعترب بعض أنواع جنس
la قادرة على ختليق البيتاكاروتني الذي 

.)A(يعترب كبداية لفيتامني
على  احلصول  إمكانية  ندرس  وحاليًا 
اهليدروكربونية  املواد  من  بروتني 
جنس  من  وأنواع  اخلمائر  بعض  بواسطة 
هامًا  عاماًل  اخلمائر  وتعترب   Candida
الكحول  صناعة  ويف  اخلبز  صناعة  يف 

التجاري.                
م. إبراهيم شيحا

رئيس مركز البحوث العلمية والزراعية 
بطرطوس
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انطالقا من التحدي الذي يواجه مستقبل 
واملستجدات  التطورات  ظل  يف  الزراعة 
االقتصادية التقانية والبيئية, ولتضييق 
تضافر  يتطلب  الذي  الغذائية,  الفجوة 
بالقطاع  املهتمة  األطراف  كافة  جهود 
والتنمية  الغذائي,  واألمن  الزراعي 
املستدامة. وانطالقا من نظرة مستقبلية 
القطاع  تستهدف  جديدة  برامج  تبين  مت 
واجلودة,  اإلنتاجية  وزيادة  الزراعي, 
التنافسية  النسبية  امليزة  وتعزيز 

للمنتجات الزراعية الغذائية 
واليت  احلافظة  الزراعة  فكرة  ظهرت 
والعودة  الطبيعة,  حنو  التوجه  تعين 
الغابات  نظام  يشابه  متكامل  بيئي  لنظام 
الزراعة  الطبيعية، حيث تهدف  واملراعي 
التدهور  احلافظة إىل محاية الرتبة من 
السائد  النظام  إىل  والعودة  واالجنراف, 
ممارسات  وإحالل  اإلنسان،  تدخل  قبل 
أكثر  الزراعي  القطاع   يف  جديدة 
يف  وخاصة  إنتاجية،  وأكثر  استدامة 
وعدم  املياه  بشح  تضررت  اليت  املناطق 

انتظام اهلطوالت.

والزراعة احلافظة مناسبة جداً للمناطق 
استفادة  أقصى  حتقق  ,حيث  اجلافة 
انتشرت  وقد  الرتبة،  يف  الرطوبة  من 
واسعة  مساحات  على  الزراعة  هذه 
يف  هكتار  مليون   )100( مساحة  جتاوزت 
خاصة  واسرتاليا  عامة  وأمريكا  أوروبا 
املنافع  وتعد  سوريا.  مناخها  يف  املشابهة 
بالنسبة  أهمية  األكثر  هي  االقتصادية 
إىل املزارعني, وهي الدافع الرئيسي لتبين 
حتقق  حيث  جديدة,  زراعية  تقانة  أية 
الزراعة احلافظة العديد من هذه املنافع 

واليت ميكن إجياز بعضها بالتالي:
1- زيادة اإلنتاجية يف وحدة املساحة كما 

ونوعا.
النظم  إنتاجية  استدامة  حتسني   -2

الزراعية البيئية.
للبيئة,  صديق  احلافظة  الزراعة    -3
أكسيد  ثاني  غاز  انبعاث  من  حتد  حيث 

الكربون إىل الغالف اجلوي. 
إضافية  اقتصادية  ريعية  حتقيق    -4
التكاليف  تقليل  خالل  من  للفالح 
العمال-  -أجور  الوقود  )مثن  اإلنتاجية 

أجور اآلليات مثن البذر والسماد - توفري 
اإلنتاج  إن  النتائج  بينت  حيث  الوقت( 
يزيد مبعدل 25%بالنسبة للقمح والشعري 
25%والسماد  والبذر   %30 املياه  يف  وتوفر 
 ، الوقود  استهالك  كذلك  وتوفر   ،%26
كلفة  احلافظة  الزراعة  توفر  كذلك 
الرتبة  رطوبة  على  وحتافظ  فالحتني 
منو  إلكمال  النبات  منها  يستفيد  حيث 
اجلفاف  أوقات  يف  اخلضري  اجملموع 

وخاصة أواخر الربيع,. 

متوسط  زيادة  الالحق   اجلدول  ويبني 
حتت  القمح  من  الواحد  اهلكتار  إيراد 

ظروف الزراعتني احلافظة والبعلية .
اإلنتاج  تكاليف  متوسط  أن  نالحظ   
يف  أقل  كان  الواحد  اهلكتار  يف  الزراعي 
نظام  حتت  احملصولية  األنواع  مجيع 
الزراعة احلافظة مقارنة مع التقليدية، 
كان  الواحد  اهلكتار  إيراد  متوسط  أن  و 
أعلى يف الزراعة احلافظة منه يف الزراعة 

التقليدية . 

الزراعة احلافظة مستقبل الزراعة السورية                                   
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وننوه هنا إن الغلة احلبية ميكن أن تزداد 
نتيجة  الزمن،  مرور  مع  أكرب  بشكل 
على  سيطرأ  الذي  الرتاكمي  التحسني 
خصائص الرتبة الفيزيائية والكيميائية 
من  حمتواها  زيادة  نتيجة  واحليوية، 
إذاً  احلافظة  فالزراعة  العضوية،  املواد 
عبارة عن الزراعة مباشرة يف الرتبة دون 
الرتبة،  حتريك  من  أدنى  وحد  اضطراب 
تؤمن  خاصة  بذارات  بواسطة  وذلك 
البذور  لوضع  ضيق  شق  واحد  وقت  يف 
ما  البذور,وعلى  وتغطية  معا  والتسميد 
أسعار  ارتفاع  ظل  يف  وخصوصا  تقدم 
ظل  ويف  العاملة،  األيدي  وأجور  الوقود 
العامل  يشهدها  اليت  املناخية  التغيريات 
هي  احلافظة  الزراعة  تبقى  املياه،  وشح 
الزراعة  مستقبل  وهي  واألمثل  األسلم 

يف سوريا .
وحتقيق  الزراعي  القطاع  فتطوير   
التنمية, حيتم التحول من طرق اإلنتاج 
واالهتمام  حديثة،  طرق  إىل  التقليدية 
ووسيلة  هدف  ألنه  البشري  باحملور 
اإلرشاد  ويلعب  نفسه،  الوقت  يف  التنمية 
التطوير  عملية  يف  هاما  دوراً  الزراعي 
الزراعي, وذلك عن طريق مساعدة املزارع 
البحث  إليه  توصل  ما  أحدث  تبين  على 

العلمي الزراعي. 
الزراعي  اإلرشاد  أهداف  ولتحقيق 
نتائج  جبدوى  املزارع  اقتناع  من  البد 
جمال  يف  الناجحة  والدراسات  البحوث 
املختلفة  بفروعها  الزراعة  صناعة 
سلوك  إىل  االقتناع  هذا  ترمجة  ثم  أوال، 
فهم  ينبغي  ومستمر,  دائم  تنفيذي 
فعالية  ولزيادة  والتبين,  االنتشار  عملية 
أفضل  اختيار  يف  اإلرشادية  اخلدمات 
الطرق لتوصيل احملتوى املناسب, وإجراء 
هذا  يف  املساعدة  والبحوث  الدراسات 
الفهم, ومبا حيقق أعلى معدالت ممكنة 
الزراعية  للتقنيات  والتبين  االنتشار  من 

بني أوساط املزارعني .

إعداد 
   م.شكرية يونس خلف 
   دائرة زراعة القامشلي

إنتاجية الزراعة املساحة/هكتاراحملافظةمسلسل
احلافظةكغ/هكتار

إنتاجية الزراعة 
التقليديةكغ/هكتار

721136,551087,55احلسكة1
1,52638,752902,50حلب2
139233190إدلب3
135003000محص4
132142810درعا5
1600430السويداء6
10092613420 77,5اإلمجالي7

إنتاجية حمصول القمح للهكتار الواحد حتت ظروف الزراعة املطرية بكال الطريقتني 
يف مجيع احملافظات السورية

متوسط تكاليف اإلنتاج الزراعي هلكتار واحد من القمح يف بعض احملافظات السورية
 حتت ظروف الزراعة املطرية بكال الطريقتني التقليدية واحلافظة.
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جوالننا  ربى  من  خضراء  رابية  على 
احلبيب تقع قرييت احملتلة سكوفيا مطلة 
على سهول خصبة فسيحة ممتدة امتداد 
أحد جوانبها مع حبرية  تنتهي يف  األفق  
مع  أخرى  جوانب  يف  ولتتالقى  طربيا 
مجاال  احتضنت  سحيقة  عميقة  أودية 
أن  قل  بيئي  تنوع  على  وحافظت  خالبا 
جتد مثيال له يف بقعة أخرى من األرض 
حيوانات  من  لكثري  امنا  مالذا  مشّكاًل 
وموطنا  النباتية  وعائالتها  املنطقة 
بألوانها  وحشراتها  املتنوعة  لطيورها 
طيور  بها  تسرتيح  وحمطة  الزاهية 

العامل املهاجرة وتسرتد فيها عافيتها 
اليت  املمتدة  اخلضراء  السهول  هذه  يف 
بألوان  موشى  اخضر  بساطا  اكتست 
مراحل  أوىل  عشت  مجيلة  زاهية 
امللونة  الفراشات  خلف  أجري  طفوليت 
اجلميلة حماوال امساكها  وأرتع وألعب 
تسابقُت  طاملا  الذي  الصغري  خارويف  مع 
معه فوق هذه املروج ووسط هذه األزهار 
هواء  نسمات  وجوهنا  تداعب  الربية.. 
طربيا  حبرية  من  قادمة  ندية  عذبة 
الربية  والنباتات  األزهار  بأريج  معطرة 
أو  النسيم  هّبات  مع  عطرها  تنشر  اليت 

دعسات األقدام ..
كثريا  هذه  واملرح  اللهو  حلظات  وخالل 
ما كنت أتوقف أمام نبتة غريبة مجيلة 
شّدت نظري إما جلمال أزهارها أو منظر 
مثارها أو لرائحتها الزكية اليت انتشرت 
أو بفعل  نتيجة حركيت فوقها وأنا أهلو 
هذه  ومن  اهلواء  نسمات  مع  متايلها 
زالت  وال  طفوليت  رافقت  اليت  النباتات 

ماثلة يف ذاكرتي نبتة اجلربوح. 
الذي يطلقه  االسم احمللي  هو  واجلربوح 
اليت  الربية  النبتة  هذه  على  قرييت  أهل 
كنا نستدل عليها من مسافة بعيدة من 
املميزة  الناضجة  مثارها  رائحة  خالل 

مع  املنتشرة  رائحتها  وطيبة  جبماهلا 
أن  فما  مكانها   على  دالة  اهلواء  نسمات 
حنن  اليها  نتسابق  حتى  رائحتها  نشتم 
اليت  القرية ونروح نقطف مثارها  فتيان 
تلك  أو  برتقالي  بلون  وأصبحت  نضجت 
لونها  فاصفّر  النضج  على  قاربت  اليت 
ونرتك الثمار اخلضراء اليت أخربنا أهلنا 
الشديدة  لسميتها  تناوهلا  خطورة  عن 

وتأثريها املميت ..
الربتقالي  بلونها  الناضجة  الثمار  متتاز 
ومجال  الفواحة  الزكية  ورائحتها 
اليت  الثمار  أما  اللذيذ  وطعمها  شكلها 
قاربت على النضج فكنا ندفنها يف كومة 
التنب يومان أو أكثر ثم نستخرجها وقد 
نضجت وعّطرت املكان وأصبحت صاحلة 

لألكل.
هلذه النبتة جذر وتدي قوي متفرع يأخذ 
بعضها  االنسان  جبسم  شبيهة  أشكاال 
يأخذ شكل جسد املرأة واآلخر شكل جسد 

القدم  منذ  الكثريون  جعل  مما  الرجل 
على  القدرة  النبات  هلذا  أن  يعتقدون 
حتقيق حياة زوجية سعيدة ويساعد على 
سحرية  قوة  له  وأن  واحلمل  اخلصوبة  
)أوكسيد  ب  يعرف  ما  منه  فصنعوا 

الغرام(.

نبتة من جوالننا احلبيب
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أوراقها  مفرتشة  معمرة  نبتة  اجلربوح   
كبريه خضراء ، جمعده  شبيهة بأوراق 
دائريه  بصوره  مرتبه  عادة  تكون  السلق 
قريًبا من سطح االرض تظهر مع بداية 
تظهر  الربيع  بداية  ..ومع  الشتاء  فصل 
زرقاء  جرسية  ازهار   االوراق  مركز  يف 
تعطي  أن  تلبث  ال  اللون   بنفسجية  أو 
مثارا خضراء مجيلة الشكل  يتحول لونها  
تدرجييا اىل األصفر فالربتقالي لتنضج 

يف فصل الصيف.. 
ورد ذكر هذه النبتة يف السجل املصري 
والذي يرجع  الطبية  للمعلومات  القديم 
يف  ذكره  ورد  كما  ق.م   0551 عام  إىل 
الكتاب املقدس وذكره الطبيب الروماني 
تشمل  جذوره  ان   : وقال  ديسكوريدس 
العالج  حالة  يف  تستعمل  خمدره  مواد 

أما  االمل  ختفيف  اجل  من  وذلك  املؤمل، 
فكانوا  مثاره   يأكلون  الذين  الرعاة 

يشعرون مبيل شديد اىل النوم..
كان  فقد  املخدرة  خلواصه  ونظرا 
جذر  من  قطعة  ُيعطى  قدميا  املريض 
العملية  اجراء  قبل  بعلكه  ليقوم  النبات 
يوصف  كان  كما   .. له  اجلراحية 
النوم  يف  صعوبة  جيدون  الذين  ألولئك 
الثمار  تهرس  حيث  اآلالم  من  يعانون  أو 

وتوضع على مكان األمل 
الطب  يف  النبات  جذور  واستخدمت 
األفاعي  الشعيب معقما للجروح ولدغات 
الزيتون  زيت  مع  بغليها  وذلك  والعقارب 

واستخدام املزيج الناتج يف دهنها.
موضعي  جلدي  دواء  صناعة  مت  وحديثا 
نبات  مسحوق  من  خليط  عن  عبارة 

اجلربوح حتت اسم 
خاص   )Podophyllum Resin(
يعمل  حيث  التناسلية  الثأليل  ملعاجلة 
على حتليل األنسجة املدهونة به وموتها 

بعد 27 ساعة من املعاجلة .
من  هو  اجلربوح  بأن  نعرف  أن  بقي 
العلمي  واالسم  الباذجنانية  الفصيلة 
 )  )mandragora officinalis له 
املتوسط  حوض  دول  يف  معروف  وأنه 
اجملانني  كتفاح  خمتلفة  بأمساء 
وتفاح  الغول  وبيض  واللفاح  واليربوح 
من  عدد  على  حيتوي  وهو  الشيطان  
ضمنها  من  والغلوكوزيدات  القلويدات 
والرتوبني  واملاندراغون  اهليوسكوبامني 
ومجيعها  العصبية  اجلملة  على  املؤثرة 

تسبب خدًرا يتبعه شلل فغيبوبة.

إعداد:
م. مأمون عبد اللطيف الرحال

املركز الوطين للسياسات الزراعية
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باألمراض  اإلصابة  تقليل  على  ويعمل 
وتقليل زيارة الطبيب البيطري للمزرعة 
األدوية  مصاريف  تقليل  وبالتالي 

البيطرية.
اهلدف من إقامة مشروع استنبات الشعري:

	 مدار على  اخلضراء  األعالف  تأمني 
العام.
	 وحتويلها العاملة  اليد  من  التقليل 

مردود  وأعلى  أهمية  أكثر  أعمال  إىل 
مادي.
	 املساحات استهالك  من  التقليل 

إىل  وحتويلها  العلفية  باملواد  املزروعة 
أرض منتجة للغذاء البشري.

	 لري للماء  الكبري  اهلدر  من  التقليل 
قليلة  كميات  إلنتاج  كبرية  مساحات 

من األعالف اخلضراء.
	 األعلى احلد  إىل  املربي  إنتاج  رفع 

بأقل جهد.
	 خفض تكاليف إنتاج اللحوم واحلليب

خبفض تكاليف العلف .
طريقة استنبات الشعري:

	 غرف يف  يتم  الشعري  استنبات 
االستنبات اليت توفر حلبوب الشعري كل 

بعدة  وتتميز  للنمو  املناسبة  الظروف 
أشياء:

غرفة  إىل  حيتاج  املستنبت  فالشعري 
حتتاج  وال  ومعقمة.  نظيفة  حمكمة 
رمل  أو  تراب  إىل  املستنبت  الشعري  غرف 
تكلفة  بأقل  وذلك  كيماوية  أمسدة  أو 

ممكنة.
	 ختتلف هذه الغرف بالنسبة للكمية

إىل  طن  ربع  من  وتبدأ  لإلنتاج  املطلوبة 
10طن .
	 قدرة غرف االستنبات على توفري املاء

لنمو  الالزمة  احلرارة  ودرجة  واإلضاءة 
الشعري.
	 غرف يف  اخلامات  أفضل  استخدام 

استنبات الشعري لتساعد الشعري املستنبت 
يف حتمل الظروف القاسية .

	 الشعري استنبات  غرفة  عزل  يتم 
حراريًا كما جيب احتواء غرف استنبات 
اليت تؤمن  الالزمة  الشعري على األجهزة 

الظروف املناسبة إلنبات بذور الشعري.
	 وحدة الشعري  استنبات  بغرف  يوجد 

متعددة  مصايف  بها  مياه  خبزان  مزودة 
لتنقية املاء من الشوائب والعوالق.

مفهوم الشعري املستنبت :
الشعري  لبذور  نبت  ثم  نقع  هوعملية 
ونبت  األنزميات  حترر  إىل  يؤدي  مما 
واملعادن  الفيتامينات  ومضاعفة  اجلنني 
تتعرض  فعندما  األمينية  واألمحاض 
ألفا  أنزيم)  ينشأ  للرطوبة  الشعري  حبة 
أميالس ( الذي يعمل على تفكيك النشاء 
مشبعة  بصيغة  الشعري  حبة  يف  املوجود 
يتحول  وبالتالي  بسيطة  سكريات  إىل 
الربوتني املعقد إىل بروتني بسيط بشكل 
أمحاض أمينية سهلة اهلضم كما تنشأ 
املركبات  هذه  حتول  أخرى  أنزميات 
البسيطة إىل فيتامينات وعناصر غذائية 
على  هامة  تغريات  تطرأ  وهنا  أخرى 
كميات  تتضاعف  حيث  الشعري  حبة 
حسب  ضعف   12 إىل   3 من   B فيتامينات 
كمية  تتضاعف  كما  الفيتامني   نوع 
فيتامني E ثالثة أضعاف وينشأ فيتامني 
C بنسبة عالية والذي ال يتواجد يف حبة 
تنشأ  أخرى  جهة  .ومن  اجلافة  الشعري 
جداً  هام  تأثري  هلا  حية  أمينية  أمحاض 
تتولد  كما  احليوان  خاليا  جتديد  على 
أنزميات حية هلا أثر إجيابي كبري على 
اجلهاز اهلضمي للحيوان وال ننسى أيضًا 

وجود بعض األمالح املعدنية.
األهمية الغذائية للشعري املستنبت:

فيتامينات  على  حيتوي  املستنبت  الشعري 
احليوان  لتغذية  هامة  معدنية  وأمالح 
والكالسيوم  والبوتاسيوم  الربوتينات  مثل 
والزنك  واحلديد  واملغنيزيوم  والفوسفور 
 C وفيتامني   B وفيتامني   E وفيتامني 
اجلافة  األعالف  من  أفضل  فهو  لذلك 
ويتميز بسهولة هضمه وارتفاع معدالت 
اخلصوبة  حتسني  على  ويعمل  التحويل 
RNA على      الحتوائه  احليوان  لدى 
التوائم  إجناب  على  ويساعد   DNA و 

 الشعري املستنبت
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إليه  مضاف  ماء  يف  التقاوي  وضع  يتم 
نقوم  ثم  دقيقة   6 ملدة  وتنقع  كلور 
املاء ملدة  البذور يف  املاء ثم تنقع  بتصفية 
25 ساعة يف موسم الصيف و 30 ساعة يف 

موسم الشتاء.
	 يف جتود  املستنبت  الشعري  زراعة 

فصل الشتاء فقط بدون مكيف ألنه أصاًل 
حمصول شتوي أما يف فصل الصيف البد 
درجة  على  مكيف  مكان  يف  الزراعة  من 

.ºحرارة من)18 - 20 ( م
	 الشرائح يف  الشعري  بذور  زراعة  يتم 

البالستيكية مبعدل 1,4 كغ يف الصينية 
الواحدة بإمجالي 125 كغ.

	 الرفني فوق  الشرائح  وضع  يتم 
العلويني وعلى جانيب الوحدة من الداخل 

الكمية  تنزيل  يتم  الثاني  اليوم  ويف 
الرفوف  إىل  الصواني  من  السابقة 
السفلية مع تقليبها ثم يتم وضع الكمية 

اجلديدة يف األعلى.
	 خالل بالتناوب  الشعري  ري  يتم 

الزراعية عن طريق الري مرتني  الدورة 
أو ثالثة يوميًا أو عن طريق خباخ يفرز 
أن  على  أوتوماتيكيا  ويعمل  الضباب 
دون  يوميًا  ساعات   4 إىل   3 كل  يضبط 

دخول العامل اليدوي.
	 أيام  7 هي  املستنبت  الشعري  دورة 

الشعري  على  احلصول  ميكنك  وبعدها 
األخضر املستنبت.

	 الشعري استنبات  بغرفة  يوجد  كما 
يعمل على نظامني  النبات  لسقاية  جهاز 

الري والضباب.
	 املستنبت الشعري  من  طن  إلنتاج 

حبوب  من  كغ   125 يلزم  يوميًا  األخضر 
الشعري.
	 حيتاج إنتاج طن من الشعري املستنبت

األخضر يوميًا إىل 350 ليرت ماء.
	 استنبات غرف  يف  مصارف  وجود 

إىل  الري  من  الزائدة  املياه  لنقل  الشعري 
اخلزان املخصص لذلك.

	 يتم األخضر  الشعري  الستنبات 
من  وتعقيمها  جيداً  الشعري  بذور  غسل 

الفطريات واجلراثيم.
	 لتعقيم الشعري قبل عملية االستنبات

الشعري  يف  توافرها  جيب  اليت  املواصفات 
املستنبت:

بيضاء *  جذور  وجود  األسفل  من 
العالية مع  نظيفة وهي تتميز بتغذيتها 

احتوائها على الربوتينات واأللياف.
طبقة *  على  احتواءه  الوسط  من 

واملعادن  بالفيتامينات  الغنية  الرشيم 
واألمحاض األمينية.

خضراء *  طبقة  وجود  األعلى  من 
بطول) 15 - 20 ( سم غنية باملواد الالزمة 

لنمو اجلسم.
وحبوب  املستنبت  الشعري  بني  الفرق 

الشعري العادي:
قشرتها(  )مع  الكاملة  الشعري  حبة 

غذائية  عناصر  على  حيتوي  غذاء  هي 
معدنية  أمالح  من  احليوان  حيتاجها 
وبروتني وكربوهيدرات وألياف غذائية 
يعاب عليها صعوبة اهلضم باإلضافة إىل 
اهلدر احلادث من جراء التعليف بها حيث 
الصلبة  بالقشرة اخلارجية  أنها حممية 
نوعا ما مما يؤدي إىل خروجها كما هي 
خالل  من  يتضح  هذا  و  الفضالت  مع 
باحلظرية،  املاشية  لروث  املربي  متابعة 
احلبة  فتلني  الربعمة  حالة  يف  أما 
العظيمة  األهمية  ذات  األنزميات  وتنشأ 
اليت  األمينية  واألمحاض  للحيوان 
فيها  ويتشكل  جتديد اخلاليا  تعمل على 
فيتامينات  فيها  وتتضاعف   c فيتامني 

الفيتامني  حسب  ضعف   12 إىل   6 من   B
ويتضاعف فيتامني E حتى 300% ويتحول 
سكر   ( بسيطة  سكريات  إىل  النشاء 
الربوتني  كمية  تزداد  كما  الفواكه( 
متكن  بسيطة  مركبات  إىل  ويتحول 
واالستفادة  امتصاصه  أمعاء احليوان من 
منه بسرعة هائلة و بنسبة حتول تصل 

إىل 80 % .

إعداد
م.سنان العباس

 مديرية االقتصاد الزراعي
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كبرياً  حّيزاً  التزينية  األشجار  تشكل 
كما  العامة،  واملنتزهات  احلدائق  يف 
الطرق  جوانب  وعلى  الشوارع  يف  وتزرع 
واهلدف  الطرقية،  واملنصفات  والساحات 
من زراعتها جمموعها اخلضري اجلميل 
من  واحلماية  الظل  يؤمن  والذي  املنظر 
العابرين   لألشخاص  الشمس  أشعة 
للرياح  وكمصد  الطرقات  يف  واملارين 
البيئي   التلوث  من  وخيفف  القوية 
خالل  من  البيئية  الظروف  وحتسني 
اجلو  وتلطيف  األوكسجني  نسبة  زيادة 
من خالل عملية النتح ولبعض األشجار 

أزهار مجيلة  جداً.
مثل البونسيانا واجلكرندا.
زراعة األشجار التزينية :

خالل  األوراق  متساقطة  األشجار  تزرع   
وينصح  الثاني(  )كانون  السكون  فرتة 
عادة بلف جذعها باخليش بدءاً من سطح 
وذلك  الساق  تفرع  نقطة  وحتى  األرض 
باآلفات  اإلصابة  من  احلماية  بهدف 

احلشرية وللحماية من أشعة الشمس.
وقت  أي  يف  اخلضرة  دائمة  غراس  تزرع 
من  النقل  عدم  ويستحسن  السنة  من 
احلارة.  باألشهر  األصص  أو  األكياس 
جبوار  خشبية  دعائم  وضع  ويستحسن 
الغرسة حلمايتها من الرياح وللمحافظة 

على استقامة الساق.
املخصصة  االشجار  تتميز  أن  ينصح 
بأن  والقرى  املدن  يف  الشوارع  لزراعة 
تكون مستدمية اخلضرة مزهرة. مالئمة 
من  وخالية  والرتبة  والبيئة  للمناخ 
واحلشرات  لألمراض  مقاومة  األشواك 
وأزهارها  أوراقها  ألوان  النمو،  وقوية 

مجيلة ومقبولة.
عضوي  بسماد  املزروعة  الغراس  تسمد 
السطحية  الطبقة  مع  خيلط  متحلل. 
وحتى عمق 8 - 10سم ومبعدل10 - 25كغ  
وخصوبة  حجمها  على  بناًء  شجرة  لكل 

الرتبة.

واحلدائق  الشوارع  يف  األشجار  وتسمد 
العناصر  وبعض  املعدنية  باألمسدة 
الصغرى ويضاف السماد  N,P,K مبعدل 
لكل  كغ   1/2 مبعدل  يضاف   4  :  6  :  10
العناصر  وترش  الشجرة،  قطر  من  سم 
وظهور  احلاجة  حبسب  ورقيًا  الصغرى 

أعراض النقص.
- تقلم األشجار متساقطة األوراق خالل 

فرتة السكون.
- تقلم األشجار دائمة اخلضرة بعد انتهاء 
األشجار  عادًة  تقلم  وال  األزهار  موسم 
بإزالة  يكتفي  حيث  الشكل  املخروطية 

األفرع اجلافة واملريضة.
الشجرة عندما تدخل  املمكن جتديد  من 
بإجراء  ذلك  ويكون  الشيخوخة  طور 
تقليم جائر لسوقها ولفروعها للحصول 
للشجرة  تعيد  جديدة  منوات  على 
أواخر  يف  ذلك  ويكون  ومجاهلا  حيويتها 
بالشجرة  ،ويعتنى  الشتاء  يف  أو  اخلريف 
تسمد  حيث  التالي  الربيع  يف  اجملددة 
احلشرية  اإلصابات  ضد  وتعاجل  الرتبة 

واملرضية .
جتدر اإلشارة أخرياً إىل إصابة األشجار 
عن  تنتج  جبروح  بالعمر  املتقدمة 
اصطدام  أو  اإلنسان،  عبث  أو  احليوانات 
ويستحسن  العواصف  بفعل  أو  السيارات 
معاجلة هذه األوضاع من خالل تنظيف 
وطالء  التالفة  األنسجة  وإزالة  املكان 
ببعض  وتغطيته  مطهّرة  مبادة  املكان 
ومتابعة  الفطريات  لنمو  املضادة  املراهم 

أوضاع اجلروح مستقباًل.
أهم أشجار التزينية 

الصنوبر احلليب:         
شجرة ارتفاعها 6 - 15م ذات تاج متخلخل 
الرتتيب  حلقية  قائمة  شبه  وأغصان 
مقطع  ذات  أشفاع  يف  مرتبة  واألوراق 
على  حتوي  أخضر  ولون  ضيق  عرضي 
املخاريط  حميطية.  راتنجية  أقنية 
إىل  بيضوي  شكل  ذات  الذكرية 

الناضجة  األنثوية  واملخاريط  اسطواني 
طوهلا من 7 - 12سم يزهر النبات يف آذار 

إىل نيسان وتنضج بذوره يف آب. 

الصنوبر الربوتي: املخروط الثمري شبه 
الطئ متطاول قائم أو مائل على الغصن 
بالبنفسجي  مشرب  غامق  بين  ولونه 
الصنوبر  ويتواجد  الربيع  يف  ويزهر 
وجبال  والبسيط  الباير  يف  الربوتي 

الالذقية .
الصنوبر الثمري: املخروط كبري احلجم 

كروي الشكل تقريبًا طوله 
حممر  بين  10سم   -  7 وعرضه  15سم   -  8
اللون المع ذو حراشف متوازية األضالع 
قاسية  قشرة  هلا  احلجم  كبرية  البذور 
وهي تؤكل ويزهر يف نيسان - أيار يزرع 
الصنوير الثمري من أجل مثاره وللزينة 
وينتشر يف مجيع بلدان حوض املتوسط.           
أوراق  هلا  اخلضرة  دائمة  شجرة  السرو: 
البذور  داخلها  كروية  ومثار  حرشفية 

ومن أهم أنواع السرو الفضي واألفقي 
والعامودي يصل ارتفاع الشجرة 

املشمسة  املواقع  النبات  وحيب  18م   -  10
احلرارة  وارتفاع  شتاًء  الصقيع  ويتحمل 
ويتحمل  للرياح  كمصد  يزرع  صيفًا 
بالبذور  اجلفاف والغبار والدخان يتكاثر 

وميكن اكثاره بالعقل الساقية.

األشجار التزينية
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الفلفل املستحي:
األوراق  رفيعة  اخلضرة  دائمة  شجرة 
حوالي  املركبة  الريشية  الورقة  تضم 
مميزة  عطرية  رائحة  للنبات  وريقة   25
للربد، يتحمل  األغصان متهدلة حساس 
الكلس واألدخنة والغبار، الساق متعرجة 
مائلة كثرية النتوءات تظهر على أسفل 
الساق تفرعات وأوراق عديدة تنتشر هذه 
بسبب  دمشق  مدينة  يف  بكثرة  الشجرة 
.الزهرة  منوها  وسرعة  إكثارها  سهولة 
إىل  تتحول  عنقودية  نورات  عن  عبارة 
الفلفل  تشبه  محراء  كروية  مثار 
نوع  وجود  إىل  اإلشارة  وجتدر  احلقيقي 
أمجل  األوراق  عريض  الفلفل  من  آخر 
من الكاذب غري أن صعوبة إكثاره قللت 

من انتشاره.                          

الزنزخلت أو األزدرخت: 
شجرة متساقطة األوراق أوراقه مركبة 
من 3 - 12 وريقة مسننة األزهار صغرية 
لطيفة  رائحتها  بنفسجية   متجمعة 
الثمرة كروية تضم 3 - 5 بذور يشوبها 
على  الثمار  تبقى  النضج،  عند  االصفرار 

النبات  يزرع  طويلة.  لفرتة  الشجرة 
والشوارع  احلدائق  يف  والظل  للزينة 
وهو  الرتبة  وقلوية  اجلفاف  يتحمل 

سريع النمو.
تتجوف أفرع الشجرة عند تقدمها بالعمر 
القلب  تعفن  مبرض  إصابتها  بفعل 
اخلشيب مما جيعل األفرع سريعة الكسر 
للشوارع  جداً  مرغوبة  غري  شجرة  وهي 
لألدخنة  التحمل  متوسطة  لكونها 
مواد  بذورها  من  يستخرج  والغبار، 
األمراض  ملعاجلة  صيدالنيًا  تستخدم 
وأوراقها  الشعر،  ولتقوية  اجللدية 
خافضة للحرارة طاردة للديدان وجتدر 
ومثارها  الشجرة  قلف  أن  إىل  اإلشارة 
شديدة السمية لإلنسان واحليوان بسبب 
سلبية   Tazetine مادة  على  احتوائها 

التأثري على اجلهاز التنفسي.                 

الكازورينا :
سريعة  اخلضرة  دائمة  كبرية   شجرة 
هرمي  نبات  منو  الصنوبر   تشبه  النمو 
وتتهدل بعض األفرع يف بعض األنواع مما 
يكسبها ناحية مجالية. الورقة حرشفية 
فاحتة يف بعض األنواع وداكنة يف أنواع 
ليس  صغرية  بنفسجية  الزهرة  أخرى، 
هلا قيمة مجالية مثارها كروية صغرية 

قطرها 1سم .
ويتحمل  املشمسة  املواقع  النبات  يفضل 
األمالح  وارتفاع  الكلسية  األراضي 
ويتحمل اجلفاف وارتفاع احلرارة ويزرع 

كمصدات للرياح.

األروكاريا :
شجرة دائمة اخلضرة وهي بطيئة النمو 
تزرع  الربد  تتحمل  وال  الظل  تتحمل 
كما  للصقيع  تتعرض  اليت  املناطق  يف 
وأنها ال تتحمل اجلفاف والرياح وتفضل 
الوسط الرطب للنمو، متتد أفرعها على 
الساق  على  متعامدة  مجيل  طبقي  شكل 
الرئيسة تتكاثر بالبذور وميكن أن تزرع 
باألصص وهي ال تقلم وتعترب من أمجل 

األشجار املخروطية الشكل.

الغار النبيل:
احلجم  متوسط  إىل  صغرية  شجرة 
رئيسي   بشكل  تنتشر   ، اخلضرة  دائمة 
يف جنوب شرق ّاسيا وأمريكا . حتب هذه 
جزئيا  وتتحمل  املعتدل  املناخ  الشجرة 
الصقيع ، وحتقق أفضل منو يف الظروف 
نصف ظليلة ويف الرتبة اخلصبة وعلى 

ارتفاع 300- 400م عن سطح البحر .



The Agriculture Magazine - Issue 50 - 2015

32

خلمسون  
العدد ا

2015

ما  وترتفع  خمروطي  الشجرة  شكل 
امللمس  ناعم  الشجرة  حلاء   ، 12-20م  بني 
امللمس  جلدية  داكنة  خضراء  وأوراقها 
الزهرة   ، قصرية  أعناق  وذات  متبادلة 
 ، الشكل  جنمية  احلجم  صغرية  صفراء 
خترج العناقيد الزهرية يف أواخر الربيع 
وليس  الصيف  أوائل  حتى  وتستمر 

للزهرة قيمة  تزينية .
أطباق  حتضري  يف  األوراق  تستخدم 
وهي  تستخدم  أن  وميكن  خمتلفة 
وللورقة  شاي  مغلي   حتضري  يف  جافة 
ولصناعة  أخرى  طبية  استخدامات 
اجتماعية  قيمة  وللنبات   ، الغار  صابون 
لتتويج املنتصرين يف احلروب .                         

القيقب السوري:
طوهلا  اخلضرة  دائمة  شجرية  أو  شجرة 
3 - 5م األوراق بيضوية مقلوبة مدورة أو 
النهاية،  مقصوصة  القاعدة  قلبية  شبه 
المعة  جرداء  غالبًا  فصوص  ثالث  ذات 
خضراء على وجهيها الفصوص عريضة 

أو  ملساء  القمة،  مثلثية  أو  مدورة 
متموجة احلافةً - املعالق أقصر قلياًل، أو 
الورقة يزهر  الصفيحة  قلياًل من  أطول 
على  وينمو  أيار   - نيسان  يف  النبات  هذا 
الالذقية  منطقة  يف  الصخرية  الرتب 

وجسر الشغور.
                               
البطم األطلسي:

شجرة متساقطة األوراق ارتفاعها 4 -20م 
أغصانها بنية أو رمادية أوراقها بيضوية 
-7مم   6 الثمرة  طول  متطاولة  أو 
بيضوية ذات غالف خارجي متجعد عند 
النضج تزهر هذه النباتات يف آذار - نيسان 
الثمرة  تباع  متباعدة.  أو  منفردة  توجد 
تستخدم  كما  كالفستق  األسواق  يف 
الصمغ  ويستخدم  الدباغة  يف  العفصات 
من   %60 حوالي  الثمار  وحتتوي  الطب  يف 
الزيت وهو من األشجار اجليدة لتشجري 
املناطق السهبية ونصف الصحراوية.                         

اخلرنوب: 
-8م   4 ارتفاعها  اخلضرة  دائمة  شجرة 
تاج  أوراق مركبة ريشية مزدوجة  ذات 
الوريقات  الشكل  كروي  شبه  الشجرة 
 4-3 وعرضها  3-7سم  طوهلا  أشفاع   3-2
الوجه  على  غامق  أخضر  لون  ذات  سم 
العلوي وفاتح على الوجه السفلي. الثمرة 
هذه  تزهر  بذور  عدة  على  حتوي  قرنية 
الشجرة يف أب - تشرين الثاني وتستخدم 
يف الصيدلة وتستعمل كعلف للحيوانات 

تعيش حتى 200 - 300 سنة. 

                              
الزمزريق :

5-10م متساقطة  ارتفاعها  شجرة صغرية 
بسيطة  متبادلة  الورقة  األوراق 
تظهر  مجيلة  قلبية  قاعدتها  مستديرة 
األزهار على األفرع قبل ظهور األوراق يف 
زهرية  إىل  بيضاء  الزهراء  املبكر  الربيع 
على  عالية  بكثافة  وتتواجد  صغرية 
 8 بطول  قرن  عن  عبارة  الثمرة  الشجرة 
سم حيوي البذور، تزهر هذه الشجرة يف 

آذار - أيار

السنديان:
شجرة أو شجرية دائمة اخلضرة يرتاوح 
إىل  أحيانًا  وتصل  -4م   2,5 من  ارتفاعها 
قطر  كروي  شبه  تاجها  15م  ارتفاع 
إىل  املعمرة  األشجار  يف  يصل  جذعها 
نهاية  يف  متجمعة  الرباعم  أكثر  أو  1م 
حممرة  بنية  الشكل.  بيضوية  األغصان، 
النبات  هذا  يزهر  باألشعار  مكسوة  اللون 
يف آذار نيسان ويثمر يف كانون األول.                  
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احلور الفراتي: 
شبه  أو  متباعدة  أغصان  ذات  أشجار 
والرباعم  احلديثة  قائمة،األغصان 
 ، معالق  ذات  األوراق  أشعاراً  حتمل 
أوراق األغصان السفلية متطاولة ملساء 
يزهر  اللون،  بنفسجية  الزهرة  احلافة 
هذا النبات يف شباط - نيسان. وينمو على 
امللوحة  ويقاوم  والينابيع  األنهار  ضفاف 
نوعًا ما، يستخدم صمغ القشرة يف الطب، 
اخلشب لني ويصلح لبعض أنواح النجارة.

الصفصاف األبيض: 
أمتار  عشرة  إىل  ارتفاعها  يصل  شجرة 
أو خضراء مصفرة  اللون،  بنية  األغصان 
فتية  األغصان  األشعار,  من  جمردة 
األبيض  الصفصاف  يزهر  اللون  بيضاء 
العذب  املاء  قرب  ينمو  حزيران   - آذار  يف 
ويوجد يف الساحل ودمشق وحلب.                                       

الزيزفون :
5-8م  ارتفاعها  شجرية  أو  شجرة 
2-5سم  أوراقها  طول  غالبًا،  مشوكة 
االوراق  املعالق،  قصرية  6-16مم  عرضها 
الوجه  فاحتة  خضراء  الشكل  حربية 
السفلي  الوجه  رمادية  وفضية  العلوي، 
يزرع  حزيران   - نيسان  يف  النبات  يزهر 
وينمو بريًا أحيانًا   مثاره تؤكل وحتتوي 
على  حيتوي  ,كما  سكر  تقريبًا   %6 على 
النبات  وهذا  فوسفور  وأمالح  بروتينات 

يتحمل الدخان والغازات امللوثة. 

اللبالب :
ثخينة  سوق  ذات  معمرة  عريشة 
جذوراً  الفتية  الفروع  حتمل  متفرعة 
األوراق  باألشعار.  مكسوة  وتكون  هوائية 
أو  القاعدة،  دائرية  طويل  معالق  ذات 
قلبية لونها أخضر غامق المع على وجه 
العلوي, يزهر هذا النبات يف تشرين األول 
ويف  الصخور  على  وينمو  شباط  وحتى 
الساحل وجبال الالذقية والبسيط.                                   

الكينا: 
تصل  اخلضرة  دائمة  ضخمة  شجرة 
كبري  وتاجها  قائمة  ساقها  20م  حتى 
سريعة  شجرة  وهي  كثرية،  وتفرعاتها 
رائحة  هلا  رحمية    الورقة   النمو 
ليمونية عند فركها باليد والثمار ليست 

ذات قيمة تزينية. 
حتتاج الشجرة إىل واقع مشمس وتتحمل 
وتتحمل  احلرارة  وارتفاع  اجلفاف 
للزينة  تزرع  واألدخنة،  والغبار  الصقيع 
لتثبيت  تزرع  الشوارع واحلدائق كما  يف 
الرملية قد يصل تعمق جذورها  الكثبان 
بزراعتها  ينصح  ال  فإنه  وعليه  50م  حتى 
بالقرب من متديدات املياه املاحلة، تتكاثر 
تعطي  األوراق  الساقية  وبالعقل  بالبذور 
للحشرات  طاردة  مميزة  رائحة  هلا  مادة 
لذا تزرع يف مناطق قريبة وّاهلة للسكان .

اللوغسرتم: 
وتسمى متر حنا بالعامية . شجرة دائمة 
حتى  وترتفع  اليابان  موطنها  اخلضرة 
وأزهارها  داكنة  جلدية  قلبية  أمتار   8
عنقودية هلا رائحة غري مستحبة تسبب 

نوع من احلساسية. 
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الساقية  بالعقل  الشجرة  هذه  تتكاثر 
وبالبذور وتزرع يف الشوارع وتقاوم الكلس 
بداية  تقليمها سنويًا عند  والربد، يفضل 
احملسسة  الرائحة  من  للتخلص  األزهار 

وهي قابلة للقص والتشكيل. 

الدلب الشرقي: 
ساقها  األوراق  متساقطة  كبرية  شجرة 
كبرية  وأوراقها  اللون  بيضاء  قائمة 
تفضل  احلواف،  مسننة  ومفصصة 
واألراضي  املشمسة  املواقع  الشجرة 
تتكاثر  والرطبة،  اخلصبة  اخلفيفة 
الساقية  العقل  ويف  اخلريف  يف  بالبذور 
يسمى  هجني  آخر  نوع  ومنها  الربيع،  يف 
الدلب القيقيب يتحمل التقليم اجلائر                                    

الرباختيتون: 
15م  حتى  ترتفع  اخلضرة  دائمة  شجرة 
أوراقها بيضوية بعضها مفصص وبعضها 
تلقاء  تتساقط من  البذور  دون تفصيص 
يف  الشجرة  تنجح  األرض  على  نفسها 
جيدة  الرتة  وتفضل  الرتب  أنواع  كافة 
وبالعقل  بالبذور  وتتكاثر  الصرف 

الساقية.  

املاغنوليا: 
اخلضرة  مستدمية  جداً  مجلة  شجرة 
ذات  منتصبة  ساقها  15م  حتى  ترتفع 
األوراق متبادلة كاملة  قمة مستديرة، 
احلافة متطاولة إىل بيضاوية ومسيكة 
والسفلي  المع  العلوي  سطحها  وصلبة 
زغيب تشبه ورق شجرة ّاكي دنيا . تزهر 
أواخر  حتى  وتستمر  الربيع  يف  الشجرة 

أيار .
اللون  بيضاء  مفردة  كاملة  األزهار 
يستخرج  حمببة  عطرية  رائحة  ذات 
بارتفاع  الشجرة  منو  يتأثر  العطور  منها 
وهبوط درجات احلرارة والشدة الضوئية، 
وحتب  املظللة  املواقع  الشجرة  تتحمل 
لكونها  املتوسطة  اجلوية  الرطوبة 
الرطوبة  زيادة  عند  لألمراض  تتعرض 
تتحمل  ال  الشجرة  وأن  كما   %60 عن 
الرباعم  سقوط  تسبب  لكونها  الرياح 
مجال  هو  الشجرة  مييز  وما  الزهرية 
تشبه  مطبقة  بيضاء  أزهارها  أزهارها، 
باملادة  الغنية  الرتبة  وتفضل  الفل  

العضوية جيدة الصرف. 

الصفورا: 
تتبع  األوراق  متساقطة  تزينية   شجرة  
حتى  ارتفاعها  يصل  البقولية،  العائلة 
 13-9 حوالي  تضم  مركبة  الورقة  20م 
الزهرة صفراء مبيضة  ويشوبها  وريقة 
زهرية  مشاريخ  يف  تتجمع  االمحرار، 
واخلريف،  الصيف  أواخر  يف  مجيلة 
تفضل الشجرة املواقع املشمسة وتتحمل 
واألتربة  اجلفاف  وتقاوم  املدن  تلوث 
الفقرية والكلسية وتتحمل الربد وتتكاثر 
الساقية، وما مييزها هو   والعقل  بالبذور 

تأخر ظهور األوراق.  

البونسيانا: 
متساقطة  االرتفاع  متوسطة  شجرة 
ظال  وتعطي  التفرع  خيمية  األوراق 
أمسر  أملس  قلفها  قائمة  ساقها  كافيا  
-40 طوهلا  مركبة  ريشية  الورقة  اللون 

الزهرة  متقابلة،  وريقات  حتمل  60سم 
اللون  كبرية  تتوضع  يف نورات  محراء 
والصيف  الربيع  أواخر  يف  تزهر  طرفية 

الثمرة قرن طويل 20سم. 
تفضل الشجرة املواقع املشمسة وتتحمل 
درجة   50 حتى  صيفًا  احلرارة  ارتفاع 
مئوية كما وأنها تتحمل الغبار واألتربة 
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وتزرع يف شوارع املدن ويف احلدائق جلمال 
أوراقها وأزهارها تتكاثر بالبذور وبالعقل 
الساقية وتعد من األشجار سريعة النمو. 

البوهينيا )خف اجلمل(: 
االرتفاع  متوسطة  إىل  صغرية  شجرة   
وهي دائمة اخلضرة ومتساقطة األوراق 
ومن  مستدير  تاجها  األنواع    بعض  يف 
كبرية  الورقة  البقولية،  الفصيلة 
إىل  مفصصة  جلدية  احلافة  كاملة  
فصوص عريضة تشبه خف اجلمل ومن 

هنا أتت التسمية. 
تتوضع   األوركيد   زهرة  تشبه  أزهارها 
أو  زهرية  أو  بيضاء  وهي  نورات  يف 
الشتاء  أواخر  يف  تظهر  اللون  أرجوانية 
قرن  عن  عبارة  مثرتها  الربيع  وأوائل 

منبسط طويل 30سم .
الرياح  وال  الصقيع  الشجرة  تتحمل  ال 
وتفضل املواقع املشمسة والرتب اخلفيفة 
يف  بزراعتها  ينصح  والرطبة،  اخلصبة 
داخلية  مناطق  يف  أو  الساحلية  املناطق 

حممية. 

اجلكرندا: 
تعترب من أمجل شجرة يف العامل أزهارها 
كافيا.  ظال  تعطي  وال  اللون  بنفسجية 
االرتفاع  متوسطة  تزينية  شجرة 
بنية  قامتة  ساقها  األوراق،  متساقطة 
كثيف  التاج  التفرع،  كثرية  اللون 
زوجًا   16 مركبة  ريشية  الورقة  خيمي 
يف  الشجرة  تزهر  املتقابلة  الوريقات  من 
الزهرة  وتتوضع  والصيف  الربيع  أواخر 
حيوي  كثيفة  طرفية  مشاريخ  يف 
أنبوبية  زهرة   50 على  الزهري  الشمراخ 
علبة  الثمرة  اللون،  زرقاء  أو  بنفسجية 

حتتوي على عدد من البذور. 

وتفضل  الصيف  حرارة  الشجرة  حتتمل 
جيدة  الغنية  والرتبة  املشمسة  املواقع 
األدخنة  حتتمل  وأنها  كما  الصرف 
والغبار، تزرع الشجرة يف الشوارع بفضل 
مجال أوراقها اليت تشبه أوراق السرخس، 

تتكاثر بالعقل الساقية وبالبذور. 

السنط األزرق: 
ومنوها  قصري  ساقها  صغرية  شجرة 
شجرة  وهي  التفرعات  غزير  معتدل 
أوراقها بسيطة  رحمية    دائمة اخلضرة 
طويلة  وأزهارها صفراء كروية تظهر 
أطراف  يف  عناقيد  شكل  على  الربيع  يف 
8-12سم  قرن  عن  عبارة  الثمرة  الفروع، 
حيتوي بذور، ال حتتمل الشجرة الصقيع 
والكلسية  الرملية  األتربة  وتفضل 
وميكن  الساحلية  املناطق  يف  وتنجح 
كمصدات  أو  الرمال  لتثبيت  زراعتها 
للرياح  تتكاثر بالبذور ذات نسبة اإلنبات 
من  خمفف  مبحلول  أو  املاء  يف  املرتفعة 

حامض الكربيت. 

السنط الفضي: 
مستدمية  احلجم  صغرية  شجرة 
ريشية  الورقة  التفرع.  كثرية  اخلضرة 
متجمعة  صفراء  والزهرة  مركبة 

يف  تظهر  مشاريخ  شكل  على  بكثافة 
أواخر الشتاء ويف الربيع الثمرة عبارة عن 
املواقع  الشجرة  تفضل  02سم  طويل  قرن 
املشمسة وتتحمل نسبيًا اخنفاض درجة 

احلرارة والرياح واجلفاف والتلوث. 
وتفضل  األراضي  أنواع  كافة  تناسبها 
جيدة الصرف، تزرع كأشجار تزينيه يف 
اليت  بالبذور  وتتكاثر  والشوارع  احلدائق 
الكربيت  حبمض  أو  الساخن  باملاء  تنقع 
وتعطي  دقائق  مخسة  ملدة  املخفف 
نسبة انبات 90% وميكن  إكثارها بالعقل 

الساقية أو بالتطعيم. 
املسكة )األكاسيا الكاذبة( 

االوراق،  متساقطة  كبرية  قوية  شجرة 
بيضوية  11-23وريقة  مركبة  أوراقها 
تذبل مع تقدمها بالعمر، الزهرة صفراء 
إىل  ثم  مصفرة  خضراء  إىل  ذهبية 
اخلريف.  يف  تساقطها  قبل  برتقالية 
الرملية  األراضي  الشجرة  تتحمل 
ألن  الضحلة  واالماكن  واحملجرة 
الرياح،  وتتحمل  أفقيا  تنتشر  جذورها 
وبالسرطانات   الربيع   بالبذور يف  تتكاثر 
يف  االنتشار  واسعة  وهي  اخلريف  يف 
زهرة  من  ألوانها  تتغري  الزهرة  الشوارع 
قبل  برتقالية   - خضراء   - صفراء 

سقوطها. 
الدردار السوري: 

وحتمل  10م  حتى  ارتفاعها  يصل  شجرة 
 3-1 ذات  مفردة  ريشية  مركبة  أوراقًا 
األزهار  تنفتح  املسننة  الوريقات  أشفاع 
اجلنس  متعددة  وتكون  األوراق  قبل 
األغصان،  نهاية  يف  عناقيد  يف  ومرتبة 
مستدقة  متطاولة  جمنحة  الثمرة 
النهاية، يزهر يف آذار - نيسان وينتشر يف 
واسع  نطاق  على  ويزرع  الرطبة  املناطق 

على حواف الطرق. 
                            

                                                                                                                                                         
إعداد: 

 م.حازم ابراهيم قسطنطني 
 مديرية املتابعة والتقييم
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باملياه  الفقرية  الدول  مع  سورية  تصنف 
1000/م3/ من  )أقل  العاملي  التصنيف  وفق 
املياه  توفر  لعدم  ونظراً  الفرد/السنة( 
العذبة بالقدر الكايف لزيادة معدل التوسع 
الزراعي إىل املستوى املطلوب كان لزامًا 
ذات  مياه  استغالل  إىل  االجتاه  علينا 
اجلوفية  املياه  مثل  خمتلفة  نوعيات 
ومياه الصرف الزراعي والصرف الصحي 

يف الزراعة. 
لألمالح  الرتاكمية  اآلثار  ظهرت  لقد 
الفرات  حوضي  من  خمتلفة  مناطق  يف 
إضافة  نتيجة  خاص  بشكل  واخلابور 
من  معينة  تراكيز  على  حتتوي  مياه 
وأصبحت  للرتبة،  الذوابة  األمالح 
حوالي  تشكل  بامللوحة  املتأثرة  األراضي 
القطر  يف  املروية  األراضي  من   %45
بدرجات  بامللوحة  السوري  العربي 
اليت خترج من  املساحة  وتقدر  متفاوتة، 
التملح  بسبب  الزراعي  االستثمار  نطاق 
حبوالي 3000-5000 هكتار سنويًا، كما تقدر 
ألف   84 حبوالي  بالغدق  املتأثرة  املساحة 
حبوالي  معًا  وامللوحة  وبالغدق  هكتار، 
األراضي  هذه  تتوزع  هكتار.  ألف   366
اخلابور  ووادي  الفرات،  نهر  طول  على 
وسهل  دمشق  غوطة  يف  املناطق  وبعض 
استصالح  تكاليف  الرتفاع  ونظراً  الغاب، 
تلك  يف  املياه  وندرة  املتملحة،  األراضي 
البيئات، البد من البحث عن نباتات أكثر 
امللوحة  املرتفعة من  املستويات  تكيفًا مع 
وذلك حلل املشاكل اليت تواجه التكثيف 

الزراعي يف هذه املناطق. 
البيئية  اإلجهادات  أهم  من  امللوحة  تعدًّ 
املناطق  يف  الزراعي  اإلنتاج  تهدد  اليت 
إىل  باإلضافة  اجلافة،  وشبه  اجلافة 
لوحظ  وقد  املرتفعة.  واحلرارة  اجلفاف 
الرعوية  األنواع  يف  تدرجيي  تراجع 

يؤثر  مما  االنقراض  حد  إىل  املستساغة 
سلبًا يف غنى التنوع احليوي النباتي. 

الضروري  من  كان  سبق  مما  انطالقًا 
اهلامة  النباتية  األنواع  بعض  أداء  تقييم 
امللوحة  إجهاد  حتمل  يف  وعلفيًا  بيئيًا 
لألنواع  وانتخاب  غربلة  إىل  للوصول 
على  احملافظة  مع  للملوحة  املتحملة 
يف  منها  اإلفادة  بهدف  اإلنتاجية  طاقتها 
املتدهورة  الطبيعية  املراعي  تأهيل  إعادة 
املتملحة،  والسبخات  الواحات  يف 
اإلدارة  يف  بآخر  أو  بشكل  واإلسهام 
إعادة  إىل  باإلضافة  للمراعي  املستدامة 
اليت  املتملحة  املروية  األراضي  تأهيل 
يف  الزراعي  االستثمار  نطاق  من  خترج 
إنتاج احملاصيل احلقلية والعلفية بقصد 
مستوى  لرفع  احليواني  النباتي  التكامل 

معيشة الفالح يف البيئات املتدهورة.
نظراً حملدودية املياه العذبة يف سوريه بدأ 
يف  املاحلة  اآلبار  مياه  باستعمال  الفالح 
للملوحة  نسبيًا  املتحملة  احملاصيل  ري 

الذي  الثقيلة  األراضي  يف  كالقطن 
األراضي  من  مساحات  خروج  يف  تسبب 
اخلصبة، وخاصة املنخفضة منها، وعند 
الذي  األمر  املناسب  الصرف  توفر  عدم 
عن  والبحث  املناطق  هذه  هجر  إىل  أدى 

مصادر أخرى للرزق.  
كالذرة  األعالف  حماصيل  وبنجاح 
البيضاء والدخن والسيسبنان واحملاصيل 
يف  والروثا  بأنواعه  كالرغل  الرعوية 
وباستعمال  اجلديدة  املناخية  الظروف 
لدرجات  لتحملها  نظراً  ماحلة  مياه 
األراضي  هذه  عادت  امللوحة  من  أكرب 
وكانت  جديد  من  اإلنتاجية  للعملية 
امللحية.  الظروف  يف  جيدة  اإلنتاجية 
فقد وصل مردود كل من الذرة البيضاء 
والدخن إىل حوالي 60 طن/هـ. والشوندر 
الدرنات  من  طن/هـ   150 إىل  العلفي 
واألوراق، والنباتات الرعوية إىل 40 طن/

من  جداً  صغرية  كميات  باستعمال  هـ 
النباتات  هذه  كانت  وملا  املاحلة.  املياه 

التغير المناخي في البيئات الهامشية 
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النباتي  التكامل  يف  ساعدت  علفية 
النباتي  للمنتج  قيمة  وأضافت  احليواني 
لنقل  حاجة  نفسه  بالوقت  يعد  ومل 
أماكن  من  املزرعة  حيوانات  أعالف 
بعيدة. ساعد ذلك يف بقاء الفالح يف أرضه 
وعدم احلاجة للهجرة للبحث عن مصدر 

للرزق. 
املائية  املوارد  على  احملافظة  وبغية 
والتقليل من العجز املائي جيب الرتكيز 
على استخدام التقانات اليت حتافظ على 
خالل  من  احملدودة  العذبة  املائية  املوارد 
التقليدية  غري  املائية  املوارد  استعمال 
سنويًا  م3  مليار   3,2 حبوالي  تقدر  واليت 
تشكل  واليت  خاص  بشكل  منها  )املاحلة 

2,2 مليار م3(. 
واألنواع  األصناف  زراعة  جناح  بعد    
يف  للملوحة  املتحملة  واملدخلة  احمللية 
حوض الفرات األسفل باحملطات البحثية 
حوض  إىل  التوجه  مت   ، الفالحني  ولدى 
لتنفيذ  الفرات األوسط وحوض اخلابور 
لتوزيعها  البذار  وإكثار  حبثية  جتارب 
املنطقة  كامل  يف  الفالحني  على 
دمشق  وريف  العاصي  وحوض  الشرقية 

الحقًا.

أهم  أحد  بتقييم  التوسع  مت  وحديثًا 
العالية  النقدية  القيمة  ذات  احملاصيل 
القاسية  البيئية  للظروف  والتحمل 
إدخاله  مت  حيث  الكينوا  حمصول  وهو 
إىل  سهل عكار - حمافظة طرطوس يف 

موسم 2015.

 احملاصيل العلفية املدخلة إىل دير الزور

احملاصيل العلفية املدخلة إىل احلسكة

احملاصيل العلفية املدخلة إىل الرقة

 احملاصيل العلفية املدخلة إىل محص                  

  احملاصيل العلفية املدخلة إىل  القامشلي

احملاصيل العلفية املدخلة إىل الغاب

احملاصيل العلفية يف السلمية

الكينوا يف سهل عكار 
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إقبااًل  األعالف  حماصيل  من  عدد  القى 
زرعوها  الذين  الفالحني  قبل  من  شديداً 
ووزعت  البذور  على  احلصول  وطلبوا 
البحوث  حمطات  يف  املنتجة  البذور 
املناطق  يف  الفالحني  على  الزراعية 
بإنتاج  الفالحون  قام  ثم  املستهدفة. 
العلفية  احملاصيل  بذور  من  احتياجهم 
يف الظروف امللحية  بأنفسهم كما باعوا 
وذلك  جلريانهم  احتياجهم  عن  الفائض 
اجلديدة  واألنواع  األصناف  هذه  القت  ملا 
للملوحة من قبول كبري لدى  املتحملة 

الفالحني.
وقد مت إدخال حماصيل مرتفعة القيمة 
إىل  والكينوا  والقرطم  السيسبان  مثل 
الزور  دير  يف  الزراعية  اإلنتاج  أنظمة 

وتطبيقها  وطرطوس  والغاب  واحلسكة 
قبل  من  عليها  الطلب  وازدياد  بنجاح 

املزارعني.
أجريت  اليت  التجارب  نتائج  بينت  وقد 
احملطات  من  العديد  يف  اهليئة  قبل  من 
الرتبة  ظروف  يف  البذور  إنتاج  إمكانية 
السورية، واملياه والظروف املناخية وإنتاج 
احملاصيل  أصناف  من  األطنان  أالف 
واملتحملة  اإلنتاجية  عالية  العلفية 
البيضاء  والذرة  الشعري  من  للملوحة 
املزارعني  وأنتجت ووزعت على  والدخن، 
والغاب  واحلسكة  والرقة  الزور  دير  يف 

حيث املياه غري التقليدية موجودة. 
القيمة الغذائية

جيد  بشكل  املاشية  استساغة  لوحظ 

للملوحة،  املتحملة  العلفية  للمحاصيل 
كبرية  حيوانية  ثروة  سورية  ومتتلك 
مؤلفة من األغنام العواس واملاعز اجلبلي 
تتميز  حيث  واجلاموس  والبقر  والشامي 
عالية   علفية  بقيمة  احملاصيل  هذه 

 استساغة للمحاصيل العلفية املتحملة
 للملوحة من قبل املاشية

%االحتياج املائي
الصوديومالبوتاسيومالفوسفور الكلياآلزوت الكليالربوتنياملادة العضوية

%10097,9314,12,260,160,2850,077

%8096,7713,222,120,160,250,09

%6097,7614,282,280,150,260,05

96,414,582,290,150,270,08الشاهد

حتليل حبوب الذرة البيضاء

القطف االمريكيالقطف امللحيالقطف السوريالروثةاألنواع النباتية
خريفربيعخريفربيعخريفربيعخريفربيعالرتكيب %

58,532642965456046رطوبة
41,568367135554054مادة جافة

14111610,516,51315,411,5بروتني خام
192426,528,531,3331924,3رماد

2,7544,54,66,87,43,341,75صوديوم

1,721,252,11,62,852,255,33بوتاسيوم

حتليل النباتات الرعوية
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اإلنتاجية واملردود
عدد  إنتاجية  ارتفاع  الدراسات  أثبتت 
واحمللية  املدخلة  الشعري  أصناف  من 
طن/  8 احلب،  من  طن/هـ   4 )جتاوزت 
اللؤلؤي  الدخن  أصناف  القش(،  من  هـ 
 5 )جتاوزت  احمللي  والدخن  املدخلة 
القش(،  من  طن/هـ  احلب،60  من  طن/هـ 
املدخلة  البيضاء  الذرة  من  أصناف 
واحمللية )جتاوزت 4 طن/هـ من احلب، 50 
طن/هـ من القش(، أصناف من السيسبان 
طن/هـ  احلب،40  من  طن/هـ   3 )جتاوزت 
العلفي  الشوندر  من  أصناف  القش(،  من 
)جتاوزت 90 طن/هـ من الدرنات، 90 طن/
الرتيتيكالي،  من  أصناف  القش(،  من  هـ 
من  أصناف  الزييت،  اللفت  من  أصناف 

عباد الشمس، أصناف من القرطم... اخل.
 إدارة احملاصيل العلفية

النباتية  األنواع  بعض  قدرة  لتحديد 
والرغل  والرتيتكالي   القمح  )حشيشة 
امللحي  والسبوروبولوس  والكاالر جراس  
ملوحة  خفض  على  السودان  وحشيشة 
الستصالح  حيوية  كطريقة  الرتبة 
النتائج  أظهرت  املاحلة، حيث  األراضي 
أنَّ زراعة األنواع النباتية املختلفة سببت 
يف  الرتبة  ملوحة  يف  متباينًا  اخنفاضًا 
الرغل  تفوق  حيث  السطحية  الطبقة 
امللحي ومن جهة أخرى فإنَّ االخنفاض 
يف  درجاته  بأعلى  كان  الرتبة  مبلوحة 
حنو  باالجتاه  وقل  السطحية  الطبقة 
أعماق  أحد  من  األمالح  إزالة  إن  العمق. 
الرتبة تزداد بزيادة انتشار جذور النباتات 
اخنفاض  أن  تبني  فقد  العمق.   ذلك  يف 
مع  ازداد  الزراعة  بعد  الرتبة  ملوحة 
مت  كما  للنباتات.  اجلاف  الوزن  زيادة 
قطاع  كامل  من  املزالة  األمالح  تقدير 
املدروسة  النباتات  تفاوتت  حيث  الرتبة 
تربتها  من  املزالة  األمالح  كمية  يف 
وعلى عمق 100 سم، وقد حل الرغل امللحي 
كما  األوىل،  باملرتبة  السودان  وحشيشة 
كان هناك تفاوت يف كفاءة النباتات يف 
الرتبة،  األمالح حسب عمق طبقة  إزالة 
النباتات  استخدام  أن  االستنتاج   وميكن 
امللوحة  متوسطة  تربة  الستصالح 
)االستصالح احليوي( بوجود نظام صرف 
 70 من  أكثر  إزالة   يف  ساهم  قد  مغطى 
الواحد  للهكتار  الذائبة  األمالح   طن من 

االستفادة  عن  فضاًل  سم،   100 عمق  من 
املنتجة اليت ميكن أن  املادة اخلضراء  من 
جيب  وهنا  للحيوان.  كعلف  تستخدم 
التنويه إىل ضرورة استخدام أنواع نباتية 
لقدرتها  إضافة  جيدة  علفية  قيمة  ذات 

على حتمل ملوحة الرتبة. 
جذور حماصيل  انتشار  يف  امللوحة  تأثري 

األعالف واألحياء الدقيقة
منظفات  دور  الدقيقة  األحياء  تلعب 
وان  الرتبة  خصوبة  يف  بيولوجية 
اخنفاض أدائها نتيجة امللوحة من األمور 
عالية  تراكيز  وجود  أن  إال  اهلامة، 
املتأثرة  الرتب  يف  الذوابة  األمالح  من 
بامللوحة كاف حلصول تراجع تدرجيي 
وخصوبة  الدقيقة  األحياء  نشاطات  يف 
احملاصيل  معظم  منو  ويف  الرتبة 
البيئات  يف  الدقيقة  األحياء  إن  املزروعة. 
واسع  تنوع  ذات  ماحلة  مبياه  املروية 
املروية مبياه عذبة،  البيئات  كمثيله يف 
حيث متلك البيئات املاحلة حياة بكتريية 
القيمة  يف  هامًا  دوراً  تلعب  قد  طبيعية 

االقتصادية هلذه البيئات.
الشعري  حمصولي  ري  أن  حيث 
امللوحة  متوسطة  باملياه  والرتيتيكالي 
والعالية امللوحة  قد أدى إىل خفض أعداد 
استمرار  ومع  املدروسة  الدقيقة  األحياء 
والعالية  امللوحة  متوسطة  باملياه  الري 
امللوحة يف نهاية املوسم الثاني حملصولي 
أعداد  اخنفضت  والدخن  البيضاء  الذرة 

كل من البكترييا.
امللوحة   املتوسطة  باملياه  الري  أن  كما 
ملوحة  زيادة  إىل  أدى  امللوحة   والعالية 
الرتبة وتراكم األمالح يف قطاع الرتبة، 
امللوحة،  عالية  باملياه  الري  مع  وخاصة 
مما أدى إىل اخنفاض وزن وطول جذور 
بفروق  والرتيتيكالي  الشعري  حمصولي 
متوسطة  مبياه  الري  عند  معنوية  غري 
الري  عند  معنوية  وبفروق   ، امللوحة 
الري  مع  مقارنة  امللوحة  عالية  مبياه 
مبياه فرات ، وباملقابل فإن استمرار الري 
امللوحة  امللوحة والعالية  باملياه متوسطة 
قد أدى إىل اخنفاض وزن وطول اجلذور 
البيضاء والدخن بفروق  الذرة  حملصولي 

معنوية مقارنة مع الري مبياه فرات.
من جهة أخرى إن الري باملياه متوسطة 
إنتاجية  اخنفاض  إىل  أدى  امللوحة  

الشعري والرتيتيكالي  يف حني  حمصولي 
كان االخنفاض معنويًا عند الري مبياه 
مبياه  الري  مع  مقارنة  امللوحة   عالية 
حبوب  إنتاجية  اخنفضت  فقد   ، فرات 
امللوحة   عالية  مبياه  الري  عند  الشعري 
بنسبة 25,81%، يف حني اخنفضت إنتاجية 
عند   )%55,51( بنسبة  الرتيتيكالي  حبوب 
هذا  ويشري  امللوحة,  عالية  مبياه  الري 
إىل أن الشعري أكثر حتماًل للملوحة من 

الرتيتيكالي.  
حمصولي  إنتاجية  اخنفضت  وباملقابل 
الذرة البيضاء والدخن عند استمرار الري 
باملياه متوسطة امللوحة  والعالية امللوحة  
بالنسبة  الفرات.  مبياه  الري  مع  مقارنة 
إنتاجية  اخنفضت  فقد  البيضاء  للذرة 
للمعاملة   واجلاف  األخضر  العلف 
 %59,15 أخضر،  علف   %31,26( بنسبة 
إنتاجية  اخنفضت  حني  يف  جاف(.  علف 
أخضر،  علف   %59,15( بنسبة  املعاملة  
68,62% علف جاف(. أما حمصول الدخن 
بنسبة  املعاملة   إنتاجية  اخنفضت  فقد 
)22,92% علف أخضر، 22,87% علف جاف(، 
املعاملة   إنتاجية  اخنفضت  حني  يف 
بنسبة )45,28% علف أخضر، 46,57% علف 
أكثر  الدخن  إىل  هذا  ويشري  جاف(. 

حتماًل للملوحة من الذرة البيضاء.
 )%10( الغسيل  معامل  استخدام  أن  كما 
للمعاملة )الري مبياه فرات( قد أدى إىل 
الرتبة  أعماق  يف  األمالح  تراكم  عدم 
معاملي  استخدام  أدى  بينما  املختلفة، 
املعامالت  من  لكل   )%30  ،%20( الغسيل 
إىل  امللوحة   وعالية  امللوحة  متوسطة 
األعماق  يف  معني  حلد  األمالح  تراكم 

الثالثة األول. 
إنتاج البذور

أصناف  حتديد  مت  املشروع  خالل  من 
عالية  والدخن  البيضاء  الذرة  من 
ومناسبة  للملوحة  ومتحملة  املردود 
ضمن  وتقوميها  مستهدفة  بيئة  لكل 
الظروف احلقلية، كما مت تطوير حزم 
للمحصول   املثلى  لإلدارة  تكنولوجية 
للمحصول  األمثل  االستثمار  وتقنيات 

ونقلها للمزارعني يف املناطق املستهدفة.
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تصنيع األعالف
لتغذية  الالزمة  العلفية  املواد  توفري  إن 
وإحداث  وتطويرها  احليوانية  الثروة 
النباتي  الغطاء  بني  البيئي  التوازن 
اهلامة  احملاور  أحد  الرعوية  واحلمولة 
يعتمد  املستدامة.  الزراعية  التنمية  يف 
تربية  على  سورية  يف  احليواني  اإلنتاج 

األغنام، واملاعز، واألبقار بشكل رئيس. 
من  واسعة  مساحات  لوجود  نظراً 
الشمالية  املناطق  يف  الزراعية  احملاصيل 
كميات  وتوفر  سورية  يف  الشرقية 
كبرية من خملفاتها. يقوم مربو األغنام 
وسط  يف  قطعانهم  املوجودة  وخاصة 
ضمن  قطعانهم  بنقل  وجنوبها  سورية 
والتغريب  التشريق  برحلة  يسمى  ما 
الزراعية  املخلفات  من  لالستفادة 
أن  رغم   احلصاد  مواسم  أثناء  الناجتة 
يف  تكون  املخلفات  هذه  من  االستفادة 
بشكلها  استخدامها  بسبب  األدنى  حدها 
البقايا  هذه  نقل  حال  ويف  التقليدي. 
إىل  احلالي  بوضعها  واملخلفات  واألتبان 
مكان وجود القطيع واالستغناء عن رحلة 
التشريق والتغريب تكون أجور نقلها غري 
بالفائدة  قيست  ما  إذا  وعالية  اقتصادية 
ما  إذا  خاصًة  منها،  املرجوة  الغذائية 

استخدمت بشكلها التقليدي اخلام. وهلذا 
تفيد يف حتسني  البد وضع إسرتاتيجية 
القيمة الغذائية هلذه املخلفات وتصنيعها 
اقتصادي  بشكل  لنقلها  وأحجام  بأشكال 
من  بداًل  القطعان  وجود  أماكن  إىل 

ترحيل تلك القطعان.
واملكعبات  )السيالج  األعالف  تصنيع  مت 

العلفية( .

السيالج  تصنيع  فوائد  تلخيص  وميكن 
بالنقاط التالية:

الظروف 	  كافة  يف  السيالج  عمل 
اجلوية.

يشغل السيالج حيز أضيق.	 
أو 	  أثناء حفظه  السيالج  يفقد من  ال 

التغذية عليه إال نسبة صغرية ) 5 - 10 % ( 
باملقارنة للفقد من الدريس) 70 % (.

كبرية 	  بكميات  اجليد  السيالج 
حفظه  وميكن  كبرية  للحفظ  قابليته 
ملدة سنة أو أكثر وال توجد خطورة من 

ختزينه بعكس الدريس.
للسيالج قيمة غذائية مرتفعة حيث 	 

حيتفظ جبزء كبري من الكاروتني.
السيالج غذاء شهي ذو طعم محضي 	 

كمية  هلا  يتيح  و  احليوانات  تستسيغه 
كبرية منه و تأثريه ملني بعكس الدريس 

ميكن عمل السيالج من أنواع كثرية 	 
الربسيم  مثل  اخلضراء  النباتات  من 
احلشائش  أنواع  مجيع  و  األخضر 
نباتات  و  الدراوة  و  احلجازي  والربسيم 
حيث  السكري،  الشوندر  و  الشمس  عباد 

ترتاوح نسبة الرطوبة بني 70-68 %.  
وأدوات مكلفة 	  عدم احلاجة ألجهزة 

املكعبات  تصنيع  يف  احلال  هو  كما 
العلفية. 

وبشكل  للسيالج  الكثرية  للفوائد  ونظراً 
قيمة  ذات  نباتات  على  احتوائه  خاص 
للملوحة  ومتحملة  عالية  غذائية 
كالذرة البيضاء والدخن ونباتات بقولية 
الذي  كالسيسبان  للملوحة  ومتحملة 
كما  امللحية,  الظروف  يف  جناحه  أثبت 
لتغطية  واستخدامه  السيالج  تصنيع  أن 
جزء من احلاجة لألعالف املركزة اليت 
توفر  اخلارج  من  استريادها  يتم  ما  غالبًا 
ختفيض  إىل  باإلضافة  الصعبة  العملة 
على  املزرعة  حيوانات  تغذية  تكلفة 

الفالح.

تغذية املواشي على العلف املنتج
استبدلت العليقة املركزة املستخدمة يف 
بنسبة  بالسيالج  احلمالن  قطيع  تغذية 

15% و20% من العليقة املركزة
كما ُدرست تغذية املاشية على احملاصيل 

العلفية اليت زرعت يف منطقة الغاب 
)سيسبان، دخن لؤلؤي، ذرة بيضاء( حيث 
احملاصيل  هلذه  جيدة  استساغة  لوحظ 

من قبل هذه املاشية.

إنتاج البذور يف مناطق املشروع

58%شعري
20%تنب قمح

20%كسبة بذور القطن
2%فوسفات الكالسيوم

0,5ملح
1,4كربونات الكالسيوم

0,1معادن وفيتامينات
مكونات العليقة املركزة 

تصنيع األعالف ضمن نشاطات املشروع
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لعملية كبرية  اقتصادية  أهمية   هناك 
وتصنيفها والفاكهة  اخلضار   تدريج 
أو الشكل  يف  متجانسة  جمموعات   يف 
التشوهات من  واخللو  اللون  أو   احلجم 
ممكن, اقتصادي  عائد  أكرب   لتحقيق 
الرفاهية وزيادة  احلضارة  لتقدم   ونظراً 
الضروري من  أصبح  معها,   املرتافقة 
ألذواق مرضية  بأشكال  السلع   إجياد 
 الناس, حيث أنهم مستعدون لدفع أسعار
 مضاعفة مقابل احلصول على سلع ذات

شكل جيد ومتجانس.
أحد والتصنيف  الفرز  عمليات   تعترب 
 أصعب عمليات ما بعد احلصاد للمنتجات
 الزراعية وعلى وجه اخلصوص الفواكه
من الرغم  وعلى  الطازجة,   واخلضر 
والنظم األجهزة  من  العديد   توافر 
احلصاد بعد  ما  عمليات  إلجناز   الالزمة 
والتدريج والتشميع  الغسيل  مثل   املهمة 
 والتعبئة والتغليف كنظم وأجهزة آلية
 قابلة للتحكم اآللي الكامل، فإن عمليات
املنتجات من  للعديد  والتصنيف   الفرز 
العمالة على  تعتمد  زالت  ما   الزراعية 
شبه النظم  هذه  غالب  ويف   املكثفة, 
 اليدوية تصطف العمالة على جانيب سري
 متحرك على طول خطوط التعبئة حيث
اجملردة, بالرؤية  والتصنيف  الفرز   يتم 
وغري متجانسة  غري  تعترب  العملية   هذه 
العالية تكلفتها  عن  فضاًل   موضوعية 

وبطء معدالت إنتاجها.
 تعتمد النظم اإللكرتونية لفرز وتصنيف
معايري على  واخلضروات   الفواكه 
والشكل, اللون,  مثل   للفرز   خمتلفة 

والوزن, واحلجم.

الفرز على أساس اللون:
تستطيع ال  أنها  النظم  هذه  عيوب   من 
 كشف العيوب السطحية أو عدم جتانس
يف العيوب  هذه  تفادي  مت  وقد   الشكل, 
على اشتملت  اليت  الالحقة   التصميمات 
إضافية ومعاجلات  متعددة   حمسات 

 للمعلومات اليت يتم التقاطها آليًا.
 تعتمد هذه النظم يف األساس على قياس
جلسم السطحي  الضوئي   االنعكاس 
واختاذ خمتارة  موجات  أطوال  عند   ما 
االنعكاس نسب  مبقارنة  الفرز   قرارات 
مسبقة القيم  من  أكثر  أو  واحد   مع 
اإللكرتوني الفرز  نظم  وتعترب   التحديد, 
واقتصادية سريعة  اللون  أساس   على 
اخليار لفرز  جتاريًا  استخدامها  مت   وقد 
والتفاح والربتقال  والليمون   والبندورة 
الدول يف  األخرى  الطازجة   واملنتجات 

 املتقدمة.
اخلرباء من  عدد  قام  املثال  سبيل   وعلى 
عن اآللي  بالكشف  املتحدة  الواليات   يف 
 التلف السطحي للتفاح باستخدام مناذج
وقد الصور،  لتحليل  خمتلفة   رياضية 
 أعترب هذا العمل كأول حبث منشور عن
ميكنة بغرض  الصور  حتليل   تطبيقات 

فرز الثمار بالتقنية الضوئية والوزنية
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احلقيقية.
الفرز حسب الوزن:

 املبدأ التقليدي:
على تعتمد  القدمية  اآلالت   كانت 
تدعم صالبتها  يف  خمتلفة   نوابض 
تشكل حماور  حول  متمفصلة   صفائح 
 سري النهائي )كل صفيحة حتمل مثرة(
حيث متتالي  بشكل  النوابض  فوق   متر 

 ترتب هذه النوابض من األقسى إىل األقل
 قساوة لتتمكن الثمار من دفع الصفيحة
املناسب النابض  فوق  مرورها   عند 

 والسقوط يف الصندوق املناسب,
 من مساوئ هذه الطريقة:

التلقيم سرعة  زيادة  وعند  بطيئة   أنها 
حيصل أضرار ميكانيكية لبعض الثمار.

التحليل أن  أوضحوا  وقد  التفاح,   فرز 
نقطة لكل  املتغريات  متعدد   اإلحصائي 
التفاحة صورة  من   )Pixel(  رقمية 
ميكانيكيًا كتالفة  تصنيفها  إىل   أدت 
يوازي مبستوى  تالفة  أو غري   )مكدومة( 

الفرز اليدوي.
عن منوذجًا  آخران  باحثان  نشر   كما 
باستخدام التفاح  لفرز   جهاز مت تطويره 
على استناداً  الكرتونية  ضوء   حساسات 
والتصنيف امليكانيكية  الكدمات   كشف 
وزارة تصنيف  لدرجات  تبعًا   النهائي 
الباحثان وأوضح  األمريكية,   الزراعة 
فرز بإمكانيات  يتمتع  النظام  هذا   أن 
الدرجات حسب  جتاريًا  التفاح   وتدريج 
الصناعة, وقد مت استخدام  اليت حتددها 
لألشعة املتشتت  السطحي   االنعكاس 
 القريبة من حتت احلمراء لكشف التفاح
 املصاب بالكدمات امليكانيكية, ومت تطوير
للتفاح الرقمية  الصور  لتحليل   منوذج 
كشف على  استناداً  وفرزه   وتصنيفه 
امليكانيكية, بالكدمات  املصابة   األنسجة 
للكشف النموذج  هذا  تطبيق  مت   كذلك 
من الناتج  والنقر  التفاح  جرب   عن 
الصقيع من  الناتج  والتلف   الطيور 
 إضافة إىل اجلروح, واعتمد هذا النموذج
حتتوي رؤية  مقصورة  استخدام   على 
أمام التفاحة  لتدوير  دوران  حمور   على 
اخلطي املسح  إمكانية  ذات  تصوير   آلة 
 ألغراض التقاط الصور, وتطلب النموذج
 مخس دقائق ملعاجلة الصورة بينما كان
درجة إىل  درجة  من  التصنيف   خطأ 
النموذج يف  عليه  هو  مما  أقل   أخرى 

السابق.
على حتسني  بإجراء  الباحثان  قام   وقد 
زمن متوسط  أصبح  حبيث  النموذج   هذا 
 معاجلة كل تفاحة يرتاوح بني 2 إىل 3

ثواني.
يأخذ مل  أنه  النظام  هذا  على   يعاب 
الكدمات بني  للتفريق  احتياطات   أي 
الزهرة وكأس  والسويقات   امليكانيكية 
الفاكهة حول  الذي  الظل  ظهر   كما 
 كمساحة سوداء صغرية يف صور التفاح,
 لذلك فإن هذه املساحات السوداء الصغرية
الكدمات مع  صغرية  كقطاعات   ُدجمت 
الكدمات بعض  مع  اختلطت   وبالتالي 

املبدأ احلديث:
 يعتمد املبدأ اآلن على الدارات اإللكرتونية
حساسة الكرتونية  موازين  تقوم   حيث 
الوزن ذات  الثمار  جمموعات   تضع 
املقابلة, ومثال على الصناديق   الواحد يف 
بتصميم كومباك  شركة  قامت   ذلك 
الوزن على  تعتمد  للفرز  متطورة   آلة 
سري من  اآللة  تتألف  حيث  معًا,   واللون 
 ناقل ضيق )حزام( مركب عليه أكواب
للوزن, الكرتونية  حساسات   حتوي 
حباسب مرتبطة  احلساسات  هذه   مجيع 
يقوم خاص  برنامج  عليه   مركزي 
الوزن, حساسات  من  املعلومات   باستقبال 

الضوئي املستقبل  إىل  معلومات   وإعطاء 
موجة طول  تتضمن  الكوب  على   املوجود 
 الضوء الصادر عن املرسل الضوئي املوجود
املناسب الصندوق  إىل  املؤدي  اجملرى   يف 
لألشعة ضوئي  مرسل  حيوي   )حيث 
خاص( موجة  طول  ذو  احلمراء   حتت 
 وعند استقبال املستقبل الضوئي للموجة
املركزي للحاسب  اشارة  يعطي   احملددة 
 الذي يعطي بدوره أمر للمحرك احلامل
تسقط وبالتالي  الكوب  بإمالة   للكوب 
هلذه ميكن  املناسب,  اجملرى  يف   الثمرة 

اآللة أن تقوم بفرز 12 مثرة /ثا.

إعداد
م. عبد الرمحن شاوردي

مديرية املشروع الوطين للتحول إىل الري احلديث
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احليوان السوري  البين  الدب   يعترب 
والدول سوريا  يف  األضخم   املفرتس 
بالد يف  ينتشر  كان  أنه  حيث   اجملاورة  
, سيناء  جزيرة   شبه  إىل  وصوال   الشام 
إيران من  كل  يف  النتشاره   باإلضافة 
    ومشال العراق وتركيا وأماكن أخرى.

  حيث بينت الدراسة أن مكان واحد فقط
 من عدة أماكن مت البحث فيها وجد فيه

 آثار أقدام يشك بأنها  للدب البين
  السوري مع وجود آثار واضحة حلفرياته
عن فيها  يبحث  الشجريات  جذوع   حتت 
اليت واجلذور  واألبصال   الريزومات 

 يتغذى عليها .

احليوان السوري  البين  الدب  يعترب   حيث 
والدول سوريا  يف  األضخم   املفرتس 
بالد يف  ينتشر  كان  أنه  حيث   اجملاورة  
, سيناء  جزيرة   شبه  إىل  وصوال   الشام 
إيران من  كل  يف  النتشاره   باإلضافة 

    ومشال العراق وتركيا وأماكن أخرى
 إال أن اصطياده بشكل جائر باإلضافة إىل
 تدمري الغابات وختريب موائله الطبيعية

أدى إىل تناقصه بشكل كبري.
اجلروف يف  السوري  البين  الدب   عاش 
حيث  , بعيدة  ملسافات  متنقاًل   املنحدرة 
على الصيف  فصل  خالل  يتغذى   كان 
 نبات احلمص  اليت كان يزرعها السكان
كانوا عندما  و  حقوهلم  يف   احملليني 
,كان حراسة  بدون  حقوهلم   يرتكون 
يأتي هذا الدب إليها ويعبث بها ويدمرها.

 الشكل اخلارجي:
, جداً  قوي  حيوان  السوري  البين   الدب 
 رأسه يشبه إىل حد ما رأس الكلب الكبري
 لكنه أكرب حجمًا منه حيث ميلك جبهة
وأنف فكني  مع  وفم  مميزة   ضخمة 
 كبريين. عيناه  صغريتان نسبيًا , األذنني
 مدورتان وبارزتان ومنتصبتان ومغطاتان
 بالشعر بشكل كثيف , واألرجل ضخمة
وعريضة قصرية  واألكف   وطويلة 
األمامية, من  أطول  اخللفية   واألرجل 
األمامية األرجل  يف  األصابع   وعدد 
 واخللفية مخسة وهي تقريبًا متساوية ,
 وخمالب األرجل األمامية معقوفة أكثر
والشعر  . اخللفية  األرجل  من   بكثري 

 قصري بشكل عام لكنه خشن وكثيف.

 الدب البني السوري و أماكن تواجده
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 النتائج:
 تبني أنه اليوجد أثر للدب البين السوري
 إال يف املنطقة الشمالية حيث وجدت أثار
 أقدام على سطح الثلج وآثار حفر مرافق
باإلضافة الشجريات  جذوع  عند   له 
نفس يف  احملليني  السكان   ملشاهدات 
واحد باجتاه  كلها  تصب  واليت   املنطقة 
غري شكله  حيوان  بوجود  االشتباه   وهو 
 مألوف باملنطقة سابقا و اآلثار هذه تشري

إىل حد كبري للدب البين السوري.
منطقة يف  املوجودة    املشكالت 

البحث:
1- الصيد اجلائر جلميع أنواع احليوانات.
والتوسع األراضي  وكسر  االحتطاب   -2 
احملمية باجتاه  يزحف  الذي   العمراني 

 ويقضي على الكثري من املوائل اخلاصة
بالكثري من احليوانات.

املشكالت اليت واجهت البحث:
وبالتالي نقل  وسيلة  وجود  عدم   * 
بالوقت املنطقة  إىل  الوصول   صعوبة 

املناسب.
*  عدم وجود منظار رؤية ليلي.

املقرتحات والتوصيات:
بكافة اجلائر  الصيد  من  احلد  على    * 
 أشكاله. فقد وجد الدب البين السوري يف
قبل من  اصطياده  ومت  احلرمون   جبال 
أثناء وذلك  عنيف  بشكل  األملان   الضباط 

احلرب العاملية األوىل.
 * العمل على احلد من االحتطاب اجلائر
تآكل من  احلد  وبالتالي  احملمية   داخل 

املوائل.
العمراني الزحف  وقف  على  العمل   * 
والوسائل الطرق  بكل  احملمية   باجتاه 

املمكنة والقانونية.
البحث إلجياد دالئل حتمية  * استكمال 

لوجود الدب البين السوري.
 * إعادة الدب البين السوري إىل احملمية
دولي مشروع  تأمني  خالل  من   واملنطقة 

يؤمن الدعم املادي والعلمي.

إعداد
 م.  فراس بدور

 مديرية زراعة الالذقية

   التزاوج:
 يتزاوج الدب البين السوري مابني شهري
شهري مابني  األنثى  وتلد  ومتوز   أيار 

كانون الثاني وآذار .
تكون الوالدة  حديثة  )الدياسم(   اجلراء 
من أقل  ووزنه  أسنان  وبدون  شعر   بدون 
حليب على  تتغذى   , غرام  كيلو   نصف 
-6(  أمهاتها حتى يصل وزنهم إىل مابني 
تناول على  قادرة  تصبح  وبعدها  كغ   )9 

الطعام مع أمهاتها باإلضافة للحليب.
تبقى اجلراء مع أمهاتها ملدة ترتاوح مابني
الفرتة هذه  خالل  تتعلم  سنوات   )4-2( 
عن والدفاع  الصيد  مثل  البقاء   تقنيات 

أنفسها.
 تصل اإلناث إىل مرحلة النضج اجلنسي
الذكور أما   , سنوات   )7-5 من)   بعمر 
التزاوج عندما تصبح  فتصبح قادرة على 
الذكور مع  التنافس  على  وقادرة   قوية 

الناضجة األخرى.
أو إثبات وجود  البحث   وكان اهلدف من 
 عدم وجود الدب البين السوري يف منطقة

صلنفة.
كل يف  الثلج  سقوط  بعد  البحث   مدة 

شتاء من عامي 2011-  2012
وكانت األدوات املستخدمة بالبحث

1-كامريا دجييتال.
2- منظار.

3- كتاب الثدييات.
 حيث قسمت منطقة البحث إىل قسمني

حمطة من  وتبدأ  الشمالية  املنطقة   -1 
نهاية عند  وتنتهي  صلنفة   يف   البحث 

الرويديف فوق قرية بشمانة.
نهاية من  وتبدأ  اجلنوبية  املنطقة   -2 
حدود عند  وتنتهي  السابقة   املنطقة 

احملمية من جهة اجلنوب.
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جتاري  خلط  الدراسة  هذه  يف  استخدم  
عرق  من  وأبقار  اهلريفورد  عرق  بني 
اهلولشتاين فريزيان بهدف احلصول على 
وراثية  بقدرات  تتمتع  هجينة  حيوانات 
من  اهلدف  وكان  اللحم  إلنتاج  إضافية 
منتج  يف  احلاصل  التدهور  تعويض  ذلك 
الوراثية  القواعد  توجه  بسبب  اللحم 
من  إنتاجها  لتحسني  سورية  يف  لألبقار 

يف  البحثية  الدراسة  ونفذت   . احلليب 
مزرعتني لألبقار لقح فيهما ما جمموعه 
عرق  من  جممدة  بقشات  بقرة   40
اهلريفورد ولد منها ما جمموعه 25 بقرة 
من  مماثلة  أبقار  جمموعة  هلا  وشكلت 
اهلولشتاين فريزيان كمجموعة شاهد ، 
ومت توحيد ظروف الرعاية والتغذية لكل 
مثل  عديدة  مؤشرات  درست   . احليوانات 

سري عملية الوالدة وحيوية العجول بعد 
الوزن  وتطور  امليالد  عند  والوزن  الوالدة 
احلي حتى عمر السنة  والزيادة اليومية 
الذبيحة  صفات  وكذلك  احلي  للوزن 
اللحم  ووزن  القائم  الوزن  مشلت  اليت 
التصايف  ونسبة  والعظام  والدهن  احلمر 
مل   : كالتالي  النتائج  وكانت  والتشايف 
جمموعة  يف  والدة  عسر  حاالت  تسجل 

استخدام اخللط التجاري بني اهلريفورد وأبقار اهلوليشتاين فريزيان

 لتحسني مردود أبقار احلليب من اللحم
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على  إجيابا  انعكس  الذي  األمر  التجربة 
هذه  قيم  تراوحت  فقد  املواليد  حيوية 
من  املوضوعة  املعايري  حبسب  الصفة 
عند  الوزن  قيم  أما   . مرتفعة  إىل  عادية 
التجربة  عجول  يف  أعلى  فكانت  امليالد 
معنويا  الفرق  هذا  وكان   %106 مبقدار 
وساهمت     P>  0,05 الثقة   مستوى  على 
قوة اهلجني مبا نسبته 4% يف هذا التفوق . 
اهلجينة  احليوانات  جمموعة  تابعت 
بلغ  وقد  الشاهد  جمموعة  على  تفوقها 
كغ    24 أشهر   4 الـ  عمر  يف  التفوق  هذا 
وبنسبة قوة هجني مقدارها 8% ، ويف عمر 
الستة أشهر 29 كغ و بنسبة قوة هجني 
مقدارها 7% ، وازداد هذا التفوق ليبلغ 42 
هجني  قوة  حمققة  السنة  عمر  يف  كغ 

مقدارها %6 .
بالنسبة لصفة النمو اليومي فقد حققت 
 1065 متوسطه   ما  التجربة  جمموعة 
جمموعة   يف  غ/يوم   952 مقابل   غ/يوم 

الشاهد وذلك بعمر السنة  .
بلغت  فقد  الذبيحة  لصفات  بالنسبة 
نسبيت التصايف والتشايف ما مقداره %62,04  
الشاهد  عينات  على  متفوقا   %  75,29 و 
األمحر  اللحم  شكله  ما  نسبة  وكانت  
احليوانات  يف   %39 بلغ  القائم  الوزن  من 
الشاهد.  حيوانات  يف   %37 و  اهلجينة 
مقدارها  واليت  الزيادة  هذه  وكانت 
باملتوسط  20 كغ  مؤكدة عند مستوى 

P > 0,05  معنوية
يستدعي  لألبقار  األمثل  االستثمار  إن   
مجيع  على  للحصول  منها  االنتفاع 
املستوى  يف  احليوانية  املنتجات 
التقانات  كل  واستخدام  االقتصادي 
واإلمكانات احليوية للحيوانات الزراعية 
واألساليب الرتبوية اليت  ترفع كفاءتها 
الطلب  ازدياد  فبعد    . ذلك  لتحقيق 
وحمليا  عامليا  البقري  اللحم  منتج  على 
الوراثية  القواعد  واحنياز    ، جهة  من 
لألبقار واملنحدرة بشكل كبري من عرق 
اهلولشتاين حنو إنتاج احلليب  األمر الذي 
أدى إىل تراجع الصفات النوعية والكمية  
. كان البد  اللحم من جهة أخرى  ملنتج 
تهدف  تربوية  إسرتاتيجية   وضع  من 

إىل زيادة مردود األبقار املوجودة من هذا 
املنتج دون أن يؤثر ذلك يف كفاءتها  من 

منتج احلليب .
برنامج  الدول  من  الكثري  نفذت  لذلك 
عن  الناجتة  اهلجينة  احليوانات  إنتاج 
أبقار  من  نسبة  بني  الوراثي  اخللط 
من  أو  للرتبية  املخصصة  غري  احلليب 
عروق  من  وثريان  االستبدال  قطيع 
متلك  اخلليطة  األفراد  هذه   ، اللحم 
إلنتاج  احليوية   املوضوعية  الشروط 
ونوعية  كمية  بصفات  يتمتع  حلم 
املعدة  احلليب  حبيوانات  مقارنة 
التميز  هلذا  الوراثية  واألسباب  للتسمني 
للمورثات  الرتاكمية  التأثريات  هي 
وغري  األبناء  إىل  اآلباء  من  تنتقل  اليت 
يعطي  تركيبا  تنتج  اليت  الرتاكمية 
قوة  بظاهرة   يسمى  ما  إطار  يف  متيزا 

اهلجني .
حال  من  سورية  يف  األبقار  وضع  إن 
إلنتاج  الوراثية  القواعد  يف  التخصص 
الوضع  كبري  حد  إىل  يشبه  احلليب 
األبقار  بدايات خلط  العاملي،حيث كانت 
يف  احلليب  عرق  من  ثريان  مع  احمللية 
الستينات من القرن املاضي ليصبح قرارا 
التدريج  برنامج  خالل  من  بعد  فيما 
كبرية  نسبة  استبدال  إىل  هدف  الذي 
الوراثية  والرتاكيب  املورثات  من 
الفريزيان   عرقي  من  مبورثات  احمللية  
إىل  العمل  هذا  أدى  لقد   . واهلولشتاين 
إنتاج احلليب واألوزان  احلية  زيادات يف 
سلبية  نتائج  املقابل   يف  سجل  ولكن   ,
برتاجع  جتلت  احليوانات  صحة  يف 
احمللية  لألمراض  األبقار  مقاومة  يف 
عن  فضال  املتنوعة   البيئية  والعوامل 
التدهور يف اقتصاديات صفات منتج اللحم 
. إن االستفادة من جتارب الدول يف شأن 
املنتجات   رفع كفاءة حيواناتها من كل 
إنتاج  طريق  عن  اللحم  منتج  ومنها 
احليوانات اهلجينة يعترب سياسة مناسبة 
بعد تنفيذ الدراسات والبحوث اليت حتدد 
العروق املناسبة , واليت ترفع أداء األفراد 
سلبية   نقاط  أي  تسجيل  دون  اخلليطة 
غري  و  املباشرة  العالقة  ذات  الصفات  يف 

توصيف  وكذلك  اإلنتاج،  مع  املباشرة 
والتسويق  والتسمني   الرعاية  أساليب 
املالئمة لذلك . يف هذه الدراسة استخدم 
ملزاياه  الربيطاني  اللحم اهلريفورد  عرق  
مثالية  غري  بيئية  ظروف  حتمل  يف 
خمتصة  مرجعية  دراسات  على  بناء 
دراسة  نتائج   على  اعتماداً  وكذلك 
يف  متت  سابقة   استطالعية  علمية 
العرق  هذا  صالحية  فيه  تؤكد  سورية 
لتحسني  سورية  يف  األبقار  مع  للخلط 
بعض صفات النمو  دون أي نتائج سلبية 

تذكر .
مربرات وأهداف الدراسة: 

إن تشابه الوضع اإلنتاجي لرتبية األبقار 
يؤسس  الدول  من  العديد  مع  سورية  يف 
و  األساليب  من  بعض  استخدام  لفكرة 
واليت  الدول  تلك  يف  املستخدمة  الربامج 
ساهمت يف رفع اقتصادية اإلنتاج البقري  
الدول  تلك  التشابه مع  أوجه  . من  لديها 
أسعارها  ارتفاع  أو  املتاحة   األعالف  قلة 
وجهة  من  الدول  لتلك  تسمح  ال  واليت 
نظر تكلفة الوحدة الواحدة من املنتج من 
اقتناء عروق متخصصة  إلنتاج احلليب 
القواعد  توجه  .كذلك  اللحم  وإلنتاج 
و  احلليب  منتج  بإجتاه  لألبقار  الوراثية 
إقتصادية  يف  مهم  تراجع  إىل  أدى  الذي 
منتج اللحم و هذا بدا جليًا من إخنفاض 
املنتج  هذا  من  الواحد  احليوان  مردودية 
حبسب   %22 إىل   %14 من  تراوح  والذي 
األمر  الزراعة  لوزارة  إحصائيات  عدة 
بالتالي  و  أسعاره  ارتفاع  إىل  أدى  الذي 
األدنى من  توفري احلد  املواطن عن  عجز 

الربوتني احليواني البقري لعائلته .
إن إتباع أسلوب اخللط ألغراض جتارية  
عروق  من  ثريان  و  احلليب  أبقار  بني 
الناجحة  األساليب  من  كان  اللحم 
لتحسني   العامل   دول  أغلب  سلكته  الذي 
املردود املادي القتناء األبقار اليت دخلت يف 
تنتج من  كفاءة  برنامج اخللط والذي 
نسلها يف التسمني وإنتاج اللحم وكذلك 
املستهلك  العلف  كمية  ختفيض  من 
و   . املنتج  هذا  من  واحدة  وحدة  إلنتاج 
يبقى موضوع حتديد عرق اللحم املناسب 
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املسألة األساسية للتباين بني الدول . وقد  
أثبتت نتائج دراسة أولية  سابقة  نفذت 
اهلريفورد  عرق  مواليد  أن  سورية  يف 

كانت متميزة حتى عمر الفطام . 
اخللط  استخدم  الدراسة  هذه  )ويف 
التجاري - الذي يشرتط ذبح كل أفراد 
اجليل األول اهلجينة يف عمر السنة - بني 
عرق اهلريفورد و جمموعات حمددة من 
عن  للكشف  فريزيان  اهلولشتاين  أبقار 
مسالة   يف  اخللط  هلذا  اإلجيابية  اآلثار 
االقتصادي  اللحم  من  األبقار  وارد  زيادة 
هذا  يف  حصل  الذي  التدهور  تعويض  و 
الوراثية  القواعد  توجه  نتيجة  املنتج 

لألبقار باجتاه منتج احلليب .
أنها  من  الدراسة  هذه  أهمية  وتنبثق 
مع  اهلريفورد  عرق  كفاءة  حددت 
إلنتاج  سورية  يف  األبقار  جمموعات 
والتسمني  النمو  بصفات  تتميز  هجن 
واللحم دون مالحظة أي تأثريات سلبية 
األبقار  وخصوبة  وإنتاجية  صحة  يف 
األمات وبناء على ذلك حتددت اخلطوات 

األساسية ألهداف الدراسة كالتالي .
أهداف الدراسة :     

األبقار  والدة  عملية  صفة   دراسة   -1
امللقحة من عرق اهلريفورد .

الوالدة   بعد  املواليد  حيوية   دراسة   -2
مباشرة و خالل فرتة أخذ السرسوب .

عمر  حتى  احلي  الوزن  تطور  دراسة   -3
السنة .

خالل  بالوزن  اليومية  الزيادة  حتديد   -4
فرتة الدراسة .

والرتكيب  الذبيحة  صفات   دراسة   -  5
التشرحيي للحيوانات اهلجينة و الشاهد .

مواد البحث و طرائقه:
ثريان   , عرقني  الدراسة  هلذه  اختري 
عرق  من  أبقار  و  اهلريفورد  عرق  من 
أستخدم  حيث  فريزيان  اهلولشتاين 
اهلريفورد  من  اجملمد  املنوي  السائل 
اهلولشتاين  عرق  من  أبقار  لتلقيح 

فريزيان 
• من 	 جمموعتني  الدراسة   تناولت 

األبقار من اهلولشتاين  :
أ- جمموعة التجرية : لقحت أبقار هذه 

وهي  بقرة    40 عددها  والبالغ  اجملموعة  
منوي   بسائل  الثالثة  املواقع  بني  موزعة 
من  املستورد  اهلريفورد  ثريان  من  جممد 
إىل  اإلشارة  مع  العلمية  لألحباث  كندا 
عمليات  يف  تستخدم  ال  األبقار  هذه  أن 
التحسني الوراثي وال يف استبدال حيوانات 
يف  منخفضة  احليوانات  وهذه  القطيع 

إنتاج احلليب لكنها سليمة تناسليًا .
جمموعة  وهي   : الشاهد  ب-جمموعة 
بقرة    40 من  وتكونت  الشاهد،  حيوانات 
يف  املتوفرة  اهلولشتاين  عرق  من  حليب 
املواقع املذكورة , ويبني اجلدول رقم )4( 
املواسم  خمتلف  يف  الدراسة  أبقار  توزع 
اإلنتاجية . وجتدر اإلشارة إىل أن األبقار 
الرعاية اخلاصة  خضعت لنفس ظروف 
بكل حمطة و مل تعامل بشكل استثنائي. 

اخللطات املستخدمة : 
علفية  خلطات  التجربة  يف  استخدمت   
األعالف  تعديل  مت  ألنه  موحدة  شبه 
األحيان   بعض  يف  تركيبها  يف  الداخلة 
إال  املطلوبة  األعالف  توفر  عدم  نتيجة 
مكوناتها  على  ذلك  رغم  حافظت  أنها 

الغذائية
املؤشرات املدروسة 

األبقار - 1 يف  الوالدة  عملية  سري 
احلوامل وفق املعايري التالية : 

• الطبيب 	 تدخل  بدون  الوالدة  سهلة 
البيطري 

• سهلة الوالدة مع مراقبة الطبيب 	
• صعبة الوالدة بدون تدخل جراحي 	
• صعبة الوالدة مع تدخل جراحي 	

للشاهد  الوالدة  عند  املواليد  وزن   -  2
والتجربة 

3-حيوية العجول: 
عند  املولود  بوزن  تتأثر  الصفة  هذه  إن 
مبوضوع  تأثرها  على  فضال  الوالدة 

اخللط وميكن أن تصنيفها كما يلي :
أ- حيوية ضعيفة ) خامل( :

النشاط  و  الوقوف  على  القدرة  عدم   -  
الطبيعي بعد الوالدة                    

السرسوب  تناول  على  القدرة  عدم   -  
خالل الفرتة الضرورية

ب- حيوية عادية : 
تقديم   خالل  من  الوقوف  على  القدرة   -
بعد  الطبيعي  النشاط  بدء  و  املساعدة 

الوالدة 
يف  معروف  هو  كما  السرسوب  تناول   -

احلالة الطبيعية 
ج-حيوية عالية : 

مساعدة  بدون  الوقوف  على  القدرة   -
ونشاط متميز بعد الوالدة 

- تناول السرسوب باحلالة الطبيعية 
جمموعات  يف  الناجتة  املواليد  ُوِضَعت   
جتربة  عجول  منها  كل  تضم  صغرية 
مقارنة  و  مراقبتها  ليسهل  شاهد  و 
زمين  برنامج  وفق  وزنها  ومت  سلوكها 
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حمددُ ملتابعة منوها وتطور وزنها احلي . 
  املؤشرات  اإلنتاجية اليت سجلت يف هذه 
املرحلة معّدل النمو اليومي وتطور الوزن 

احلي :
 وكان عدد حيوانات التجربة  و الشاهد 
يف املوقعني اليت أجريت عليها الدراسة يف 
املوقعني )22 عجاًل من الشاهد و22 عجاًل 
وحتى  الوالدة  من  بدءاً   ) التجربة  من 
عمر 12 شهراً )نهاية التجربة( كما يلي:

- صفات الذبيحة :
األساسية  املعايري  من  الصفة  هذه  تعد 
فشلها  أو  اخللط  عملية  جناح  لتحديد 
اجلاذب  املادي  أو  االقتصادي  الرقم  ألنها 
.فنسبة  رفضه  أو  اخللط  هذا  ملثل 
يف  الدهن   وكمية  التشايف   و  التصايف 
نوعية  حتدد   عوامل  كلها  الذبيحة 
اللحم وبالتالي القيمة املادية للحيوانات 
سابقا  املذكورة  الصفات  عن  وللكشف   .
متت  املناسبة  املؤشرات  بعض  استنتاج  و 
اخلاصة  املساخل  أحد  يف  ذبح  عملية 
لعينة  بيطري  طبيب  إشراف  حتت  و 
اإلناث  و  الذكور  العجول  من  عشوائية 
الشاهد  ( و عينة من   4 اهلجينة  )عددها 
الذكور فقط  وعددها 4 ومت وضع أختام 
كما  البشري  لالستهالك  الصالحية 
يف  الصحة.  مديرية  قبل  من  حمدد  هو 
و  والرأس  اجللد  وزن  مت   املرحلة  هذه 
الداخلية   األحشاء  و  األربعة  األطراف 
وكذلك وزن الدم . ومن ثم لفت الذبائح 
بأقمشة ووضعت يف الربادات لليوم التالي  
حيث مت فصل اللحم عن العظم  وكذلك 

الدهن املرتسب يف أجزاء الذبيحة . 
فقد  الذبيحة  أجزاء  لوزن  وبالنسبة 
الذبيحة  نصف  تستخدم  كانت 
الذبيحة  عن  لتعرب  األرقام  وتضاعف 
عمل  أعباء  من  للتخفيف  وذلك  كامال 
النتائج  اللحم وكانت  العظام عن  فصل 

حتاكي التوقعات 
والسؤال اهلام الذي يطرح يف هذا السياق 
عن حمتوى الذبائح من اللحم األمحر ذو 
بالوزن  وعالقته  املرتفعة  املادية  القيمة 
القائم . إن نسبة ما شكله اللحم األمحر 
احليوانات  يف   %39 بلغ  القائم  الوزن  من 

الشاهد. هذه  اهلجينة و 37% يف حيوانات 
كغ  باملتوسط20  مقدارها  واليت  الزيادة 
نتجت  جمانية  إضافية  قيمة  كانت 
و  .هذا  اهلريفورد  مع  اخللط  عملية  من 
قد أثبتت التحاليل االحصائية معنويتها 
عند مستوى الثقة 5% وميثل الشكل )15(

املؤشرات االحصائية بهذه الصفة .
– نسبة التصايف و التشايف :

لوحظت الزيادة أيضا يف نسبيت كل من 
التصايف و اليت بلغت 62,04% متفوقة على 
،و   )%59,61( الشاهد  ذبيحة  يف  مثيلتها 
التشايف و اليت بلغت 75,29% متفوقة أيضا 
على مثيلتها يف ذبيحة الشاهد )%73,25( . 

- االستنتاجات:
املستخدم  اهلريفورد  عرق  يؤثر  مل   -1
على  سلبا  اخللط  عملية  يف  كشريك 
سارت  فقد  األمات  األبقار  والدة  عملية 
مل  و   ، طبيعي  بشكل  الوالدة  عمليات 
تدخل  تطلبت  والدة  عسر  حاالت  تسجل 
جراحي ، وهذا املوضوع يعد من األولويات 
عند حتديد عرق اللحم املناسب للخلط 

مع أبقار احلليب. 
فقد  العجول  حليوية  بالنسبة  أما   -2
حبسب  العالية  و  العادية  بني  كانت 
 . الدراسة  هذه  يف  املستخدمة  املعايري 
وتعد هذه الصفة مرآة موضوعية حلالة 
بالوقت  أنها  كما   . الوالدة  عملية  سري 

ذاته تتأثر بعرق اللحم املستخدم . 
على  اهلجينة  احليوانات  تفوق  إن   -3
الوزن  تطور  صفة  يف  الشاهد  جمموعة 
الفطام هو  الوالدة وحتى عمر  احلي من 
نتيجة منطقية عن النقطتني السابقتني.
التجاري  اخللط  نتائج  انعكست  لقد   -4
اهلولشتاين  أبقار  و  اهلريفورد  ثريان  بني 
خالل  من  إضافيًا  ماديا  عائدا  فريزيان 

النقاط التالية :
أ - تفوق جمموعة األفراد اهلجينة على 
جمموعة أفراد الشاهد بالوزن احلي عند 
عند  املربي  على  اجيابا  انعكس  الفطام 

بيع عجول للتسمني .
على  معنويًا  التجربة  عجول  -تفوق  ب 
عجول الشاهد يف صفة الوزن عند نهاية 
وصل  اضافيا  مبلغ  املربي  منح  التسمني 

كل  عن  سورية  لرية  ألفا  أربعني  حتى 
رأس.

صفات  يف  التجربة  عجول  -تفوق  جـ 
و  التشايف  و  التصايف  )نسبة  الذبيحة 
وفرة  يف  زيادة  يعين  ...(  األمحر  اللحم 
ينعكس  قد  الذي  األمر   ، البقري  اللحم 

اجيابا على أسعاره و زيادة الطلب عليه .
عروق  أحد  من  اهلريفورد  عرق  5-إن 
النظم  حتت  للرعاية  املناسبة  اللحم 
أبقار  مع  للخلط  سورية  يف  الزراعية 
و  اهلجينة  احليوانات  إلنتاج  احلليب 

بالتالي زيادة واردها من منتج اللحم .
- املقرتحات:

بني  التجاري  اخللط  أسلوب  اعتماد   -1
وثريان  اإلنتاج  املنخفضة  احلليب  أبقار 
تربوية  كطريقة  اهلريفورد  عرق  من 

لزيادة وارد هذه األبقار من اللحم .
ميكن  اليت  األبقار  نسبة  حتديد  2- 
التجاري وفق  إدخاهلا يف برنامج اخللط 

معايري عديدة .
و  الغذائية  الصفات  دراسة  استكمال  3- 
التسمني  فرتة  إطالة  ،و  للحم  احلسية 
حتى عمر 18 شهراً للحصول على أوزان 

اقتصادية و تقييم أفضل للذبيحة .
متكاملة  إنتاج  و  رعاية  برامج  وضع  4- 
عمر  حتدد  اهلريفورد  بعرق  خاصة 
بداية ونهاية فرتة التسمني أو عمر ووزن 
رعاية  وأسلوب  األعالف  وكذلك  الذبح 

احليوانات اهلجينة. 
من  املوضوع  هذا  الرتويج  يقرتح  5- 
فرع  وإنشاء  اإلرشادية  الوحدات  خالل 
للمربني  اهلجينة  العجول  هذه  إلنتاج 
بهدف التسمني وذلك يف املؤسسة العامة 

لألبقار .
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الوطن يف  والعسرة  املاحلة  املياه   تنتشر 
حيث بها،  يستهان  ال  بكميات   العربي 
الصرف ومياه  اجلوفية  املياه   تعترب 
النوعية هذه  مصادر  أهم  من   الزراعي 
أن وباعتبار  املياه،  من  التقليدية   غري 
 معظم الدول العربية تتعرض للتغريات
 املناخية احلالية املرتافقة بارتفاع درجات
اهلطول معدالت  واخنفاض   احلرارة 
مواردها يف  عجز  من  وتعاني   املطري، 
 املائية املتاحة، فإن استعمال املياه املاحلة
بهدف منه  بد  ال  خيار  الزراعي  الري   يف 
 زيادة رقعة األراضي الزراعية املروية من
 جهة، ومن جهة أخرى املساهمة يف توفري
 املياه العذبة ألغراض الشرب واألغراض

املدنية األخرى.
املرشد وغري  العشوائي  االستعمال  أن   إال 
إىل يؤدي  املياه  من  النوعية   لتلك 
بفعل الرتبة  وتدهور  املردود   اخنفاض 

التملح وفقد قدرتها اإلنتاجية.
ومثلى جيدة  إدارة  تطوير  وبهدف   لذا 
ومتوسطة املاحلة  املياه   الستعماالت 
وأساليب علمية  تقانات  وإجياد   امللوحة، 
إنتاج إىل  الوصول  بهدف   جديدة 
قدرة على  احملافظة  مع   اقتصادي 
ومنع اإلنتاج  يف  االستمرار  على   األرض 
العربي املركز  تبنى  فقد  الرتبة،   تدهور 
واألراضي اجلافة  املناطق   لدراسات 
عديدة سنوات  ومنذ  )أكساد(   القاحلة 
املياه الستعماالت  حبثيًا   برناجمًا 
مع بالتعاون  العربية  الزراعة  يف   املاحلة 

املؤسسات البحثية يف الدول العربية.
املتعلقة واألحباث  الدراسات   نفذت 
من العديد  يف  املاحلة  املياه   باستعماالت 
إىل التوصل  مت  وقد  العربية   الدول 
 نتائج عامة وهامة ومتت االستفادة منها
الدول يف  العربي  املزارع  لدى   وتطبيقها 
املياه كمية  حيث  من  وذلك   املذكورة، 
وحتديد احملاصيل،  بعض  لري   الالزمة 

مياه ملوحة  وحتديد  امللحية،   عتباتها 
ومواعيد املناسب،  الغسيل  ومعامل   الري 
إىل إضافة  املناسبة،  الري   وطرائق 
 كيفية إدارة استعماالت املياه املاحلة يف
 زيادة مقاومة احملاصيل الزراعية مللوحة
بعض إضافة  طريق  عن  الري   مياه 
 احملسنات العضوية وغري العضوية وعمق

احلراثة.

املتعلقة والدراسات  األحباث  نتائج   أهم 
والرتب املاحلة  املياه  استعمال   بإدارة 

 املتملحة
بنحو للمزارع  الصايف  الدخل  ازداد   .1 
الري تقانة  استعماله  عند  أضعاف   10-3 
والشعري القمح  حملاصيل   التكميلي 
7,8 حتى  ملوحتها  وصلت  مبياه   املروية 

m/ds أي ما يعادل 5 غ/ل.
املروية الفصة  من  اإلنتاج  وصل   .2 
بلغت ماحلة  مبياه  الرذاذ   بطريقة 
20طن/ حنو  إىل   m/ds  4,25 ملوحتها 
غروب بعد  مساًء  الري  يتم  أن  على   هـ 

الشمس.
 3. أدت احلراثة العميقة للرتبة )50 سم(
 إىل زيادة املردود الكلي للشعري مبعدل %12
 مقارنة مع احلراثة السطحية التقليدية
m/ds 3,620سم( والري مبياه ملوحتها(

القطن مبياه ملوحتها حنو 3   4. عند ري 
املتخمر البلدي  السماد   m/dsوإضافة 
إنتاج على  احلصول  مت  ط/هـ،   4  مبعدل 
.%18 بزيادة  أي  ط/هـ   3,75 بنحو   ُقدر 
باملادة املسمد  غري  بالشاهد   مقارنة 

العضوية.
مبعدل احليوي  السماد  إضافة  أدت   .5 

 استعمال املياه املاحلة يف الري الزراعي

......خياٌر ال بد منه
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زيادة يف  فّعال  دور  إىل  م3/هـ  مل/15   200 
حتمل على  العلفية  البيقية   مقاومة 
 ملوحة مياه الري حيث وصلت إنتاجيتها
ط/هـ  12 بالشاهد  مقارنة  ط/هـ   17  إىل 

أي بزيادة 41 %.
املغنى الطبيعي  الزيوليت  إضافة  أدت   .6 
10 مبعدل  وبول(  )روث  األبقار   مبخلفات 
الصفراء الذرة  إنتاجية  زيادة  إىل   ط/هـ 
 بنسبة 16% عند ريها مبياه ملوحتها حنو

.m/ds 2,7
مبعدل اهليدروجل  مادة  إضافة  أدت   .7 
الرتبة خصائص  حتسني  إىل  كغ/هـ   50 
باملاء االحتفاظ  على  قدرتها   وزيادة 
18 بنسبة  القمح  إنتاجية  زيادة   وبالتالي 
مياه استعمال  عند  بالشاهد،  مقارنة   % 

.m/ds3,7 للري بلغت ملوحتها
حبة لنبات  امللحية  العتبة  حتدد   .8 
من m/ds3,34ويعترب  بنحو   الربكة 
للملوحة، احلساسية  متوسطة   النباتات 
m/dsويعترب  5 حبدود  الكمون   ولنبات 
 هذا النبات متوسط التحمل للملوحة، أما
 نبات اليانسون فهو من النباتات متوسطة
امللحية وعتبته  للملوحة   احلساسية 

m/ds2,54 تقدر حبوالي 
 9. ميكن استعمال مياه تصل ملوحتها إىل
واحلصول الكمون  نبات  m/dsلري   8 
مقارنة  %63 بنحو  اقتصادي  مردود   على 

 بالشاهد املروي مبياه عذبة.
استعمال مياه تصل ملوحتها إمكانية   .10   
حبة حمصول  لري    m/ds  5  إىل 
اإلنتاج % من   60  الربكة واحلصول على 

عند الري مبياه عذبة.
 11. إمكانية استعمال مياه تصل ملوحتها
اليانسون حمصول  m/dsلري   4,34  إىل 
 واحلصول على 59 % من اإلنتاج عند الري

مبياه عذبة.
حبة حماصيل  زراعة  إدخال  ميكن   .12 
منطقة يف  واليانسون  والكمون   الربكة 
تنوع ضمن  األدنى  الفرات   حوض 
 احملاصيل النباتية للمنطقة. لزيادة دخل

الفالح وحتسني مستوى معيشته.
مبقدار غسيل  معامل  استعمال  أدى   .13 
 15 % عند ري الرتب الطينية مبياه ماحلة
m/dsإىل  8  –  6 بني  ملوحتها   تراوحت 

زيادة إنتاجية القمح حبدود %30.

 14. ينصح باستعمال معامل غسيل مبعدل
 10 % يف الرتب خفيفة القوام ومبعدل %15
أن على  القوام،  ثقيلة  الطينية  الرتب   يف 
الفرتات قبل  الغسيل  مياه  إضافة   تتم 
اإلزهار، )اإلنبات،  النبات  لنمو   احلرجة 
امللحية العتبة  الوصول إىل   العقد( وقبل 

للمحصول.
 15. تساعد عملية التقسية امللحية للبذور
ساعة(  12 ملدة  ماحلة  مبياه  البذور   )نقع 
بالنسبة  %33 مبعدل  املردود  زيادة   على 

 للذرة الصفراء ومبعدل 14 % للقمح.

مبختلف العضوية  املادة  تعمل   .16 
زرق أو  أبقار  أو  أغنام  )روث   مصادرها 
على احملاصيل  قدرة  زيادة  على   الطيور( 
قدرة على  احملافظة  مع  امللوحة،   حتمل 

األرض اإلنتاجية وخصوبتها.
املناسب احملصول  اختيار  بهدف   .17 
مت املتوفرة،  الري  ومياه  الرتبة   مللوحة 
املردودية امللحية وصفر  العتبات   حتديد 

للمحاصيل التالية:

ملوحة مياه الري لصفر املردودية

  (ds/m)

 العتبة امللحية

 (ds/m)

احملصول

14,7 4,78 قطن
10,2 3,88 ذرة صفراء
19,8 2,95 بيقية
14,9 4,36 قمح - حبوب
16,7 7,20 قمح - قش
21,4 6,95 شعري - حبوب
17,8 7,05 شعري - قش
14,5 6,4 فصة - إنتاج جاف
10,1 3,27 بندورة
12,8 1,83 بطيخ أصفر
13,5 1,43 بطيخ أمحر
13,3 2,12 فلفل
15,6 1,2 برسيم
18,8 0,58 بطاطا
25,2 2,87 بروكلي
15,37 3,34 حبة الربكة
28,02 5,00 الكمون
16,5 2,54 اليانسون
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للمشاريع العامة  النتائج   خالصة 
واألحباث املنفذة:

املاحلة املياه  استعمال  إمكانية   .1 
 ومتوسطة امللوحة بكفاءة عالية يف الري
 الزراعي ولكن حتت إدارة جيدة وظروف

مالئمة.
عند الرتبة  خصوبة  على  للمحافظة   .2 
من بد  ال  الري  يف  املاحلة  املياه   استعمال 
الرتبة ملوحة  تطورات  ومتابعة   مراقبة 

 ملنع تدهورها بفعل التملح.
العضوية احملسنات  بعض  إضافة   .3 
احليوي والسماد  العضوية   كاملادة 
العضوية وغري   واهليدروجل 
استعمال عند  الرتبة  إىل   كالزيواليت 
حتسني إىل  يؤدي  الري  يف  املاحلة   املياه 
قدرتها وزيادة  املختلفة   خصائصها 

اإلنتاجية ومردود احملاصيل.
 4. تطبيق تقانات الري احلديث عند الري
دورًا يلعب  الري  وجدولة  املاحلة   باملياه 
 يف احملافظة على خصوبة الرتبة وزيادة

اإلنتاج.
الزراعية العمليات  بعض  تطبيق   .5 
احلراثة وعمق  الزراعية   كالدورات 
 عند الري باملياه املاحلة يؤدي إىل حتسني

 خصائص الرتبة وزيادة اإلنتاج.
للمحاصيل امللحية  العتبة  حتديد   .6 
متعددة املياه  استعمال  على   يساعد 
واملناسبة املنطقة  يف  املتوفرة   النوعية 

 لتلك احملاصيل.
ومتوسطة املاحلة  املياه  استعمال   .7 
إدارة ضمن  الزراعي  الري  يف   امللوحة 
 جيدة وكفاءة عالية يؤدي إىل ختفيف
العذبة املياه  استهالك  على   العبء 

وتوفريها ألغراض الشرب.
دورًا تلعب  أن  املاحلة  للمياه  ميكن   .8 
ما إذا  للمنطقة  املائية  املوازنة  يف   هامًا 
ضوابط وحتت  ُمرشد  بشكل   استعملت 

وشروط حمددة.
                                                                                                     
                                                                                

حماصيل القمح والشعري املروية تكميليًا مبياه ماحلة

استعمال الزيواليت املغنى مبخلفات املزرعة عند ري الذرة الصفراء مبياه ماحلة

تأثري عمق الفالحة يف منو الدخن املروي مبياه ماحلة

إعداد:

د. عمرجزدان

املركز العربي لدراسات املناطق اجلافة واألراضي القاحلة

مدير إدارة األراضي واستعماالت املياه
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احلية  الكائنات  خاليا  مجيع  حتتوي 
على مايعرف باملادة الوراثية أو احلمض 
األكسجني  منقوص  الريبوزي  النووي 
احلقيقي  احلامل  وهو   ,)DNA(
الصفات  حتديد  عن  واملسؤول  للمورثات 
اخلاصة والفريدة لكل كائن حي. ولعل 
تطور  إىل  أدت  اليت  األسباب  أهم  من 
اهلندسة الوراثية هو معرفة أن جزئ ال 
)DNA( له القدرة أحيانا على التكاثر يف 

اخلاليا املضيفة.
اليت  القطع   إنزميات  الكتشاف  كان 
  DNA النووي  احلمض  جزئ  تقطع 
يف  األثر  أكرب  هائل  بتخصص  املزدوج 
تقوم  إذ  الوراثية  اهلندسة  تقنيات  ميالد 
احلمض  جزئ  بقطع  اإلنزميات  هذه 
القطع  إنزميات  وتعرف   DNA النووي 
ألن  وذلك  التحديد  إنزميات  باسم  أيضا 
اإلنزميات مسؤولة عن منع إصابة  هذه 
بكتريية  بفريوسات  البكتريية  اخللية 
هذه  حتد  وبذلك  معينة  )بكتريوفاج( 
اإلنزميات من انتقال اجلينات  من بكترييا 

إىل أخرى عرب الفريوسات البكتريية.   

ماهي اإلنزميات املقّيدة أو القاطعة؟
هي إنزميات متخصصة غالبا يف تقطيع 
ختتلف  معينة  مواقع  من   DNA ال 
وتتعرف  اإلنزيم.  نوع  على  اعتمادا 
معني  تسلسل  على  القطع  إنزميات 
النووي  احلمض  يف  القواعد  أزواج  من 
النقطة  تلك  فيه عند  بعمل قطع  وتقوم 
هذه  وتوجد  القطع  موقع  تسمى  اليت 
يوجد  كما  البكترييا  يف  غالبا  اإلنزميات 

بعضها يف الطحالب اخلضراء. 
1962م  اإلنزميات  هذه  اكتشاف  ومت 
من  القولون  بكتريية  أنواع  بعض  يف 
بالعاثيات  تصاب  اليت   K, E السالالت 

اليت  )الفريوسات  البكترييوفاج  أو 
البكتريية( حيث تعمل هذه  تتطفل على 
مناعة  البكتريية  إعطاء  على  اإلنزميات 
وتكاثر  منو  أوعرقلة  منع  على  تعمل 
املادة  إتالف  طريق  عن  وذلك  العاثيات 
لذلك  فعاليتها.  أوتقييد  هلا  الوراثية 
باإلنزميات  اإلنزميات  هذه  على  أطلق 
وآلية  القاطعة.  أو  احملددة  أو  املقّيدة 
املناعة يف البكتريية تعتمد على إنزميات 
املكتشفة  اإلنزميات  عدد  ويصل  القطع. 
قادر  إنزيم   004 من  أكثر  إىل  اآلن  حتى 
تقييد  موقع   155 من  أكثر  متييز  على 
  DNA النووي  احلمض  على  أوقطع 
اليت  احلي  للكائن  تبعا  تسميتها  ويتم 

عزلت منه.

ماهي أنواع اإلنزميات املقّيدة أو القاطعة؟

كما هو معروف فإن الربوتينات موجودة 
منفصلة  قطع  شكل  على  اخللية  داخل 
سهل  بالطبع  وهذا  البعض  بعضها  عن 
عملية فصلها عن بعضها البعض بطرق 
فنية مناسبة.ولكن اجلينات موجودة على 
الكروموسومات على شكل حبات متصلة 
قطع  شكل  على  وليست  البعض  ببعضها 
يف  والرتابط  التسلسل  وهذا  منفصلة. 

و  وعزل  فصل  عملية  جعل  اجلينات 
استخالص جني حمدد من بقيه اجلينات 
مهمة صعبة إن مل تكن مستحيلة ولكن 
يف  ساعد  القاطعة  اإلنزميات  اكتشاف 
ال قطع  و  اجلينات  استخالص  عملية 

DNA ونسخها .
على  اعتمادا  اإلنزميات  هذه  قسمت 
املتخصص  القطع  على  قدرتها 
الكيميائية للقيام بوظائفها  واحتياجاتها 

إىل ثالثة أنواع. 
عمل  عن  الناجتة  القطع  من  ويالحظ 
هذه اإلنزميات بأن نهايات القطع الناجتة 
هلا  يسمح  مما  متماثلة  أو  مكملة  تكون 
بااللتصاق مرة أخرى لذلك تسمى هذه 
اللزجة.  النهايات  ذات  بالقطع  القطع 
موقع  إىل  النهايات  هذه  إنتاج  ويعود 
احلمض  مزدوج  سلسليت  على  القطع 

النووي حيث يكون غري متناظر. 
نهايات  يف  للتكامل  وجود  ال  فإنه  لذلك 
القطع  هذه  مثل  وتدعى  الناجتة  القطع 
بالقطع ذات النهايات العمياء لعدم قدرتها 
أجريت  إذا  إال  أخرى  مرة  االلتحام  على 
هلا بعض التحويرات جلعلها لزجة وتتم 
هذه التحويرات بواسطة إنزميات حتوير 

. DNAال

إعداد :
د. ينال أمحد القدسي

  مديرية اإلنتاج النباتي

اإلنزميات املقّيدة أو القاطعة 
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كانون الثاني 
• ومكافحة 	 القمح  زراعة  استكمال 

بشهري  املزروعة  لألراضي  األعشاب 
تشرين الثاني وكانون األول. 

• السماد 	 من  الثانية  الدفعة  إضافة 
األمطار  هطول  عند  للشعري  اآلزوتي 
العزق  بعملييت  والقيام  الكافية 

والتعشيب. 
• حمصول 	 زراعة  عملية  استكمال 

واملغربلة  املعتمدة  لألصناف  العدس 
واملعقمة 

• الشتوي 	 احلمص  زراعة  استكمال 
لألصناف املعتمدة واملغربلة واملعقمة. 

• الفول باملناطق 	 استكمال زراعة نبات 
الداخلية. 

• حمصول 	 جين  عملية  استكمال 
امللفوف والقرنبيط. 

• املناسب 	 السماد  ووضع  الرتبة  تهيئة 
وفرز القزح استعداداً لزراعة نبات البصل 

.
• بساتني 	 تأسيس  عند  الفالح  أخي 

األشجار املثمرة جتنب الزراعة باألراضي 
املنخفضة حيث تتجمع املياه  وتؤدي إىل 

تعفنات باجلذور وأمراض باملستقبل. 
• األشجار 	 أعداد  بزراعة  التقيد 

املذكرة واملؤنثة لشجرة الفستق احلليب 
مبعدل 1\10.

• يف الليالي الباردة ننصح األخوة مربي 	
الدريس والتنب لياًل لكي  األبقار بتقديم 
تقوم األبقار بأكلها واجرتارها مما يبعث 
الدفء فيها كما جيب االهتمام بنظافة 

الفرشة وجفافها. 
• اآلزوتية 	 األمسدة  إضافة  استكمال 

السكري  للشوندر  اخلريفية  للعروة 
زراعة  قبل  األمسدة  من  األوىل  والدفعة 
الشتوي  بزراعة  والبدء  الشتوية  العروة 

اعتباراً من منتصف الشهر. 
• للعروة 	 والتفريد  العزيق  استكمال 

اخلريفية للشوندر السكري. 
• الربيعية 	 العروة  بزراعة  البدء 

للبطاطا مبنتصف الشهر حسب الظروف 
املناخية للمحافظات 

شباط 
• السماد 	 من  الثانية  الدفعة  إضافة 

االزوتي يف مرحلة بداية االستطالة وبدء 
التحري عن إصابات الصدأ على القمح .

• حملصول 	 اآلزوتية  األمسدة  إضافة 
الشعري يف حال هطول األمطار الكافية .

• عدم تعريض احليوانات إىل التيارات 	
اهلوائية الباردة املباشرة ويفضل أن تكون 
األعلى  يف  احلظائر  يف  التهوية  فتحات 

وليست على مستوى ارتفاع األبقار. 
• استكمال عملية زراعة العدس. 	

• الشتوية 	 العروة  زراعة  استكمال 
للشوندر السكري. 

• الربيعية 	 العروة  زراعة  استكمال 
للبطاطا. 

• الصيفية 	 العروة  زراعة  استكمال 
للبندورة. 

• تامني ظروف رعاية مناسبة لتقليل 	
حتسني  وبالتالي  البيئية  العوامل  تأثري 

إنتاج احلليب لدى نعاج العواس .
• أخي املربي قبل قيامك بعملية حلب 	

الفاتر  باملاء  الضرع  بغسل  عليك  أبقارك 
مساج  وإجراء  التنشيف  مع  جيد  بشكل 
األعالف  من  كمية  وضع  مع  خفيف 

أمام البقرة. 
• أخي املربي عند ظهور حالة االصراف 	

باألبقار يتم التلقيح خالل 12 ساعة. 
آذار 

• السماد 	 من  الثالثة  الدفعة  إضافة 
اإلسبال  مرحلة  بداية  يف  اآلزوتي 
وإعطاء  املكافحة  عمليات  واستكمال 
وحتري  البعلية  للزراعة  تكميلية  ريات 

إصابات الصدأ على القمح. 
• والتفريد 	 الرتقيع  عملية  استكمال 

السكري  للشوندر  الشتوية  للعروة 
وإجراء مكافحة للعروة اخلريفية. 

• الغاب 	 ملناطق  القطن  بزراعة  البدء 
ومحاة ابتداءً من 23 آذاروحتى 10 نيسان. 

• البدء بزراعة احلمص الربيعي. 	
• الصيفية 	 العروة  زراعة  استكمال 

للبطاطا. 
• األعالف 	 من  الدريس  صناعة  تتم 

أشعة  حتت  وجتفف  اخلضراء  والنباتات 
الشمس أو باهلواء الساخن وختزن لتقدم 
األعالف  فيها  تندر  موسم  يف  للحيوانات 

اخلضراء. 
• العضوية  	 الزراعات  مزارعي  ننصح 

غنية  مادة  وهو  الكومبوست  بتحضري 
باملواد العضوية النامجة عن ختمر البقايا 

نصائح إرشادية ألشهر 
)كانون الثاني ـ شباط ـ آذار ـ نيسان ـ أيار ـ حزيران( 
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أيار 
• مكافحة حشرة السونة على القمح. 	
• البدء حبصاد الشعري حبسب املناطق. 	
• الفقد 	 لتاليف  العدس  حبصاد  البدء 

احلاصل نتيجة االنفراط. 
• منتصف 	 يف  اآلزوتي  السماد  إضافة 

الشهر للفول السوداني. 
• الورقة 	 عند  القطن  حمصول  تفريد 

األرض  عزيق  مع  للنبات  الرابعة 
والتحري  التفريد  عملية  واستمرار 

ومكافحة اآلفات. 
• للعروة 	 البطاطا  منتج  مجع  يتم 

وتنظف  الزراعة  موعد  حبسب  الربيعية 
التربيد  بغرف  لتحفظ  وتعقم  الدرنات 

مع إجراء فرز وإبعاد الدرنات املصابة. 
• البدء بزراعة العروة الرئيسية لفول 	

الصويا. 
• باألغنام 	 التوأمة  مبؤشر  االهتمام 

موسم  طول  ولزيادة  انتخابي  هلدف 
احلالبة .

• الفاروا 	 مكافحة  حبملة  االستمرار 
خلاليا النحل. 

• 	 / اللبأ   / الصمغة  إنتاج  مرحلة  إن 
تستمر من )1-5 (يوم بعد الوالدة لألبقار. 

• ملياه 	 استعمالك  عند  الفالح  أخي 
الري جيب أن تكون  املعاجلة يف  الصرف 
السورية  القياسية  للمواصفة  مطابقة 

اخلاصة هلذه الغاية .
حزيران 

• لتاليف 	 القمح  حبصاد  التأخر  عدم 
الرياح   - )اجلفاف  بسبب  احلاصل  الفقد 

والطيور (
• وجتفيفه 	 العدس  حصاد  استكمال 

حتت أشعة الشمس .
• للعروة 	 الشوندر  حمصول  جين  بدء 

اخلريفية. 
• حملصول 	 أيام   10 كل  رية  إعطاء 

الفول السوداني .
• استمرار عمليات قلع البطاطا للعروة 	

بطريقة  وحتفظ  وختزن  الربيعية 
معرضة  الدرنات  تكون  حيث  سليمة 
لإلصابة بأمراض العفن ولفراشة درنات 

البطاطا. 
• خالل 	 التكثيفية  العروة  زراعة 

النصف الثاني من الشهر لفول الصويا .

• اآلفات 	 حتري  عمليات  استمرار 
تكافح  العناكب احلمراء  حيث  وخاصة 
العناكب  وصول  عند  املصابة  احلقول 
املتحركة إىل أكثر من 3 عناكب على 

الورقة .
• اللوز 	 دودة  عن  التحري  بدء 

األمريكية. 
• لدى 	 الوراثي  التقييم  ثقافة  نشر 

الوراثية  حيواناتهم  قيمة  ملعرفة  املربني 
)أبقار-  القطيع  من  واستبعادها  وإبقاءها 

أغنام (. 
• ال جيوز ألي شخص أن يقوم حبرق 	

من  غريها  أو  قش  أو  أعشاب  أو  أشواك 
بعدها  يقل  ال  أرض  يف  الكائنة  النباتات 
موافقة  بعد  إال  احلراج  من  مرت   300 عن 
 26 )مادة  املنطقة  يف  التنظيمية  الوحدة 

من الفصل السادس من قانون احلراج (.
• يوم 	  305 لألبقار  احلالبة  مدة  تعترب 

وختتلف من مكان آلخر. 

• ملياه 	 استعمالك  عند  املربي  أخي 
عليك  ينبغي  الري  يف  املعاجلة  الصرف 
الصحي  الصرف  مياه  أنابيب  متييز 
باستعمال  األنابيب  املعاجل عن غريها من 
مياه  أنابيب  وصل  وحيظر  مميز  لون 
شبكة  بأنابيب  املعاجلة  الصحي  الصرف 

اآلبار داخل املزرعة. 
  

إعداد
م.عبد اهلل خباز

مديرية االرشاد الزراعي

البكترييا  بفعل  واحليوانية  النباتية  
والكائنات احلية لفرتة من الزمن. 

• مساعدة املربني يف تأمني  دعم علفي 	
خالل سنوات اجلفاف من أجل االحتفاظ 

بقطعانهم.  
• 	 4 إىل  مرتني  من  عادة  األبقار  حتلب 

مرات يوميًا. 
نيسان 

• إعطاء رية تكميلية للزراعة البعلية 	
للقمح. 
• للشوندر 	 الري  عمليات  تنظيم 

السكري. 
• لكافة 	 القطن  زراعة  استكمال 

احملافظات حتى 20 نيسان. 
• البدء بزراعة الفول السوداني اعتباراً 	

من منتصف الشهر. 

• الصيفية 	 العروة  زراعة  استكمال 
حسب   وذلك   أيار  شهر  حتى  للبطاطا 

املناطق. 
• يف 	 اإلدرار  مؤشرات  حتسني  ميكن 

وينصح  وراثيًا  باالنتخاب  املربني  نعاج 
مدة  طول  لتحسني  الكباش  باستبدال 

اإلدرار. 
• ملكافحة 	 الربيعية  باحلملة  البدء 

وذلك  العسل  حنل  خاليا  يف  الفاروا 
حبسب املناطق. 
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بطء  من  يشتكون  الكمبيوتر  يستخدمون  ممن  الكثري  مقدمة 
النظام بعد فرتة من استخدامه، ويبحثون عن حلول تعمل على 
رمبا  احللول  بعض  كان،  كما  بسرعة  للعمل  الكمبيوتر  عودة 
أن  تعرف  أن  ُبد  ال  لذلك  جمدي   غري  وبعضها  جُمدية،  تكون 
يوجد  مشكلة  وكل  وعديدة،  كثرية  الكمبيوتر  بطء  مشاكل 
الكمبيوتر  بطء  مسببات  تكون  وُرمبا  بها،  اخلاص  احلل  هلا 
كثرية، فأنت هنا حباجة إىل أكثر من حل للتخلص من هذه 
إذا  خاصة  أعصابنا،  نفقد  جيعلنا  قد  الكمبيوتر  فبطء  املشكلة، 
فهذا  ولدينا وقت حمدود إلمتامه،  بإمتام عمل مهم،  نقوم  كنا 
جيعلنا على أعصابنا، وبطء الكمبيوتر خيلق لدينا شعوراً بالقلق 
بأننا لن نستطيع إجناز ما علينا يف الوقت املناسب، وهناك الكثري 
أن  جيب  ال  ولكن  بطئها،  لكثرة  أجهزتهم  بتكسري  يقومون  ممن 
نصل إىل هذه املرحلة؛ ألن كل مشكلة هلا حل، وحلول تسريع 
أثناء  واستخدامها  بتعلمها  قم  أيضًا،  وسهلة  كثرية  الكمبيوتر 
غضب  موجة  يف  والدخول  القلق،  من  بداًل  الكمبيوتر،  بطء 
أفعالك  على  وتندم  الكمبيوتر،  اجتاه  بشراسة  تتصرف  جتعلك 

بعد أن تهدأ.
عدم  مثل  جهازك,  يف  فين  خطأ  أو  عطل  حيدث  أن  طبيعي  أمر 
مؤشر  ظهور  عدم  أو  الربنامج  بعض  قوائم  فتح  على  القدرة 
املاوس, أو أن تكون الصورة اخلاصة بواجهة عرض الربنامج غري 

مكتملة وقد ينقصها بعض األزرار أو القوائم.
 يف معظم األحوال يكون السبب هو عطل يف العرض على الشاشة 
وقد يكون السبب هو تثبيت مكونات جديدة مثل املاوس أو املودم, 
أكثر  أو  برناجمني  تشغيل  هو  السبب  يكون  أخرى  حاالت  وفى 

تسبب تعارضا مع بعضها. 
لذلك سنذكر بعض األخطاء األساسية اليت من املمكن ان تفتك 
حباسوبك ، كما سنقوم بتزويدك ببعض احللول السريعة اليت 

ستحسن من أداء جهازك.
bloatwareعدم إزالة ال 

bloatware هي تلك الربامج اليت تأتي مثبتة مسبقًا على أجهزة 
الكمبيوتر اجلديدة وبصراحة هي عدمية الفائدة . 

القيام  ، فأفضل ما ميكنك  إذا كنت تريد حاسبوك أسرع  لذلك 
هو«التصفية اجلسدية« بدون رمحة هلذه الربامج لتتخلص من 

كل هذا العبء اإلضايف.
كثري من الناس ال يدركون مقدار الربامج العدمية الفائدة اليت 
قاموا بتثبيتها ، فهي ببساطة تستهلك املوارد واملساحة اليت ميكن 

ان يستخدمها الكمبيوتر ألمور أخرى. 
هناك العديد من الطرق للتخلص من هذه الربامج .

احلل: ميكنك استخدام برامج خاصة لكشف وإزالة هذه الربامج 
من جهازك اخلاص .

 أو ميكنك أيضا إزالتها يدويا من لوحة التحكم.
ونقوم  ضروري  الغري  منها  خنتار  الربامج  مجيع  تظهر  وسوف 

بإزالته

بعض مشاكل احلواسيب وحلوهلا
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عدم اجراء الصيانة الدورية 
لتسريع  املتبعة  اخلطوات  أهم  من  للجهاز  الدورية  الصيانة 
واليت  الصلبة  لألقراص  التجزئة  إلغاء  عملية  ومنها  جهازك 
وبدء  التشغيل  إيقاف  عملية  وتسريع  اجلهاز  راحة  على  تساعد 

التشغيل.
وميكن الوصول هلذه العملية من قائمة ابدا ثم خنتار الربامج ثم 
الربامج امللحقة ثم أدوات النظام ثم أداة إلغاء التجزئة للقرص 

الصلب

القرص  حتليل  عملية  عليه  وجنري  الصلب  القرص  خنتار 
نافذة  تظهر  ذلك  بعد  الوقت(  بعض  العملية  هذه  )تستغرق 
أنه ليس هناك حاجة إللغاء  أو  التجزئة  الغاء  لتخربنا بضرورة 
التجزئة  إللغاء  زمين  جدول  تشغيل  ميكن  أنه  كما   ، التجزئة 
وذلك دون تدخل املستخدم وبشكل دوري كل أسبوع مرة أو كل 

شهر مرة ...... كما توضح الصورة السابقة
الكمبيوتر  جهاز  بفتح  التجزئة  الغاء  أداة  إىل  الوصول  وميكن 
جتزئتها  الغاء  املراد  السواقة  األمين(على  الفأرة  )بزر  والضغط 

واختيار خصائص لتظهر النافذة التالية:
تظهر لدينا العديد من اخليارات خنتار نافذة أدوات 

كذلك عملية تنظيف األقراص وهي من نفس القائمة السابقة  
املهمة  غري  امللفات  من  الكثري  وازالة  اجلهاز  راحة  على  وتساعد 

ولتنفيذها خنتار )التدقيق األن( من الصورة

عدم االكرتاث للتحديثات
ويندوز  من  مرة  كل  يف  بانتظام  تصدر  اليت  التحديثات  هناك 
هي  بل   ، كماليات  جمرد  ليست  التحديثات  هذه   ، واملاك 
األمنية  واحلماية  الثغرات  لسد  وأساسية  مهمة  تصحيحات 
نظام  يف  الضعف  مشاكل  لبعض  حلول  وأيضا  عام،  بشكل 

التشغيل .
 هلذا إذا كنت ال تثبت أي من هذه التحديثات، فقد تكون معرضا 
جهازك  يف  املثبتة  الربامج  حتديثات  يشمل  األمر  وهذا  للخطر 

وأوهلا متصفح األنرتنت .
منا  تطلب  ما  عادة  التشغيل  نظم  جداً،  بسيط  األمر  احلل: 

احلصول على إذن لتحميل هذه التحديثات.
  واملشكلة الرئيسية هي أن نسبة كبرية من املستخدمني ال تولي 

اهتماما بهذا املوضوع.
ندخل اىل لوحة التحكم ثم النظام واألمان

اخليارات  من  جمموعة  تظهر    Windows Update خنتار 
حندد منها وقت التحديث وغريها من اخليارات األخرى
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يتم  الذي  اجلزء  وهو  النظام  قرص  تفقد  أيضًا  الواجب  ومن 
على  جيب  حيث   c القرص  يكون  ما  وغالبًا  عليه  النظام  تنصيب 
امللفات وترك مساحة حرة كبرية  أن ال حيتوي على كثري من 

نسبيا عليه
عدم اتباع احللول السريعة

عندما ال جتد الوقت لتفحص املشكلة الناجتة عن توقف اجلهاز 
أو  هلا,  املناسب  احلل  عن  والبحث  الربامج  أحد  عمل  بسبب  فجأة 
املشكلة,  هذه  بسبب  تتعطل  أن  دون  بسرعة  العمل  تريد  كنت 

حاول جتربة أحد احللول السريعة اآلتية: 
فقط،  الربنامج  تشغيل  أعد  ثم  حذفه  بعد  الربنامج  تثبيت  أعد 
أغلق مجيع الربامج اليت تعمل فى آن واحد فهي قد تسبب تضاربا 
العمل على  البعض يف هذه احلالة ميكنك  تعارضا مع بعضها  أو 
برنامج واحد منها بعد إغالق الربامج اليت تسبب تعارضا مع هذا 
الربنامج واغلق أي برنامج يعمل يف اخللفية وانتبه إىل أن معظم 
شريط  يف  موجود  رمز  هلا  يكون  اخللفية  يف  تعمل  اليت  الربامج 
املهام, انقر بزر املاوس األمين على هذا الرمز ثم اخرت اخليار الذي 

يؤدي لغلق الربنامج.

ال  وأنه  الفريوسات  مكافحة  برنامج  إىل  االنتباه  جيب  كذلك 
يسبب تعارض مع الربامج األخرى

انهاء  نستخدم  لذلك  االستجابة  عن  الوندوز  يتجمد  أحيانا 
إلنهاء  لذلك  طويلة  مدة  الربنامج  انهاء  يستغرق  وقد  الربنامج 
شاشة  لدينا  تظهر   )Alt + Ctrl + Delete( نضغط  الربنامج 
تظهر  املهام(  إدارة  تشغيل  )بدء  خيار  آخر  منها  خنتار   7 وندوز 

النافذة التالية:
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تغيري النظام )الويندوز(
اجلهاز  بطء  من  التخلص  يف  حازمة  تكون  قد  اليت  األمور  من   
هو مسح النظام القديم، والقيام بتنزيل نسخة جديدة، وهذا قد 
غري  تكون  قد  بأمور  القيام  أو  املشاكل  من  الكثري  من  خيلصك 
جيعلك  أنه  األمر  هذا  أهمية  من  تأثري،  أي  هلا  وليس  جمدية، 
اليت  والربامج  ملفاته،  بكافة  نهائيًا  القديم  النظام  من  تتخلص 
قمت بتثبيتها عليه، وحتى لو كان جهازك حيتوي على فريوسات 
كفيل  كاماًل  النظام  قرص  مسح  فإن  النظام،  ملفات  يف 
بالتخلص من الفريوسات وامللفات الضارة، وهذه الطريقة تثبت 
جهازك  أن  سرتى  التنزيل  عملية  من  تنتهي  أن  بعد   ، جدارتها 

أصبح سريعًا، واختلف كليًا عما كان قبل تنزيل النظام.
الصعب،  باألمر  ليس  كمبيوترك  على  جديد  نظام  تنزيل  إن 
الشروحات خبصوص هذا  الكثري من  تعلم ذلك فهناك  وميكنك 
هو  ما  معرفة  عليك  جديد  نظام  بتنزيل  قيامك  قبل  املوضوع، 
قرص النظام الذي ستقوم مبسحه وتنزيل النظام اجلديد عليه، 
وتأكد بأن ملفاتك على باقي اأٌلقراص لن يصيبها مكروه ما دمت 
اختيار  ميكنك  اليت  األنظمة  من  الكثري  هناك  مبسحها،  تقم  مل 
واحد منها يكون مناسبًا لك، ومتوافقًا مع مواصفات كمبيوترك.

الثقل  اىل  باجلهاز  يؤدي  ما  أن  على  نشدد  ان  جيب  النهاية  يف 
بكيفية  البعض  لدى  اخلربة  قلة  األحيان  بعض  يف  والعطب 
التعامل مع نظام التشغيل بشكل جيد، ولذلك ننصح لكل شخص 

بأخذ كورس تدرييب يف اساسيات التعامل مع األجهزة.

م. جهاد العواد
مديرية اإلرشاد الزراعي

                

)انهاء  ونضغط  عليه  ونعلم  املشكلة  سبب  الذي  الربنامج  خنتار 
العملية(

عدم استخدام برنامج محاية 
هي  اجلميع-  يعرف  -كما  احلاسوب  لبطء  املسببات  أكثر  إن 
لفرتات  الكمبيوتر  جهاز  يف  بقيت  إذا  فالفريوسات  الفريوسات، 
املرات، وانتشرت يف كل  طويلة تكون قد نسخت نفسها ماليني 
وهذا  بالنظام،  اخلاصة  امللفات  بعض  بإتالف  وقامت  امللفات، 
الصحيح  بالشكل  يعمل  ال  جيعله  الكمبيوتر  يف  خلاًل  يسبب 
حتميل  هي  نتخذها  خطوة  أول  إن  هلذا  املطلوبة،  والسرعة 
كامل  فحص  بعمل  ونقوم  الفريوسات،  مكافحة  برنامج 
أي  من  الكمبيوتر  خلو  من  للتأكد  الكمبيوتر  أقراص  لكافة 
بالتقاط  الفريوسات  مكافحة  برنامج  قام  وإذا  فريوسات، 
نهائيًا،  حبذفها  القيام  عليك  فريوسات،  على  حتتوي  ملفات 
للتأكد  أخرى،  مرة  بالفحص  القيام  من  هذا  مينعك  وال 
الضارة.           امللفات  من  وخاليًا  آمنًا،  أصبح  الكمبيوتر  أن  من  متامًا 

عدم التأكد من التعريفات 
بطء  أن  التأكد  بها  القيام  علينا  اليت  املهمة  اخلطوات  من 
يتم  مل  الكمبيوتر  أجزاء  من  جزءاً  أن  بسبب  ليس  الكمبيوتر 
تعريفه، ولكي نعرف أن كل أجزاء الكمبيوتر مت تعريفها سنتبع 
التحكم، ثم األجهزة  بالذهاب إىل لوحة  التالية، نقوم  الطريقة 

والصوت، ستفتح لنا قائمة، نقوم باختيار )إدارة األجهزة(

ستفتح لنا نافذة حتتوي على قائمة بكافة أجزاء الكمبيوتر، ومن 
خالل تتبع تلك القائمة ، فإذا كان جزءاً غري معرف، فسنشاهد 
يتم  مل  أو  خلل  به  اجلزء  هذا  أن  يعين  وهذا  عليه،  أصفراً  مثلثًا 
تعريفه، وإذا مل جند أي مثلث أصفر، فهذا يعين أن كل القطع 
معرفة، وال توجد أي مشكلة، وأن سبب بطء الكمبيوتر شيء آخر.



The Agriculture Magazine - Issue 50 - 2015

60

خلمسون  
العدد ا

2015

س1:مزارع يسأل عن فوائد زراعة نبات اليقطني أوالقرع 
                                                

وهو  مجيعها  العربية  البالد  يف  ينمو  عشيب  نبات  اليقطني  ج1: 
والثمارالضخمه  البذور  منه  املستعملة  واألجزاء  األلوان  متعدد 
من  يومًا  مخسني  بعد  مثاره  وجتنى  العام  مدار  على  ويزرع 
زراعته وفوائده الغذائية والطبية عظيمه  وماؤه يقطع العطش 
ويذهب الصداع احلاد إذا شرب أوغسل به الرأس وهو ملني للبطن 
الدودة  يطرد  اليقطني  نفعًا.وبذر  وأسرعها  األغذية  ألطف  ومن 
الوحيدة يف االمعاء ويعد مدراً للبول ومزياًل لالمساك  وصاحلًا 
ملرض الكلية واالمعاء والتهاب املفاصل والروماتيزم.ويتميز زيت 
فائدة  ذو  وهو  والصفاء  النقاوة  من  عالية  بدرجة  بذراليقطني 
صحية النتائج وتشمل هذه الفوائد ختفيض نسبة الكولسرتول 
الدم الحتوائه على حوامض دهنية غري مشبعة وهي وسيلة  يف 
املرتسب  وسحب  الدم  من  الفائض  الكولسرتول  لطرح  جيدة 
يف  الكولسرتول  نسبة  وختفيض  املختلفة  اجلسم  أنسجة  من 
الشرايني  وتصلب  القلب  بأمراض  اإلصابة  من  يقلل  مما  الدم 
واألمراض الناجتة عنه . كما يزيد زيت بذر اليقطني قوة الذكاء 
تأثري  هلا  اليقطني  يف  مادة  أخريا  واكتشف  الذهنية.  واحليوية 
القرع  يفيد  كما  املخ  تالفبف  وتنمية  الدماغ  تنشيط  يف  عظيم 
يف الوقاية من أمراض السرطان.ومن االستعماالت املهمة لبذور 
اليقطني أوزيته قدرته على املساعدة يف عالج تضخم الربوستات 
احلميد. كما يقلل عصري القرع من التجاعيد باخرتاقه ملسامات 
والتقرحات اجللدية  التئام اجلروح واحلروق  اجللد ويساعد يف 
القرع  بذور  أن  كما  تقريبًا  الفيتامينات  مجيع  على  الحتوائه 

تعمل على زيادة قدرة اإلخصاب ويعاجل الكآبة واألرق الحتوائه 
على حامض الرتبتوفان.                                                  

س2: مزارع يسأل عن أهمية حمصول اللفت الزييت.

ج2: ينمو نبات اللفت الزييت يف جمال بيئي واسع حيث حيتاج اىل 
هطول مطري يرتاوح بني 250 إىل 350 مم ومتوسط درجة حرارة 
لالجهادات  متحمل  فهو  مئوية.  درجة   27 وحتى   5 بني  يرتاوح 
املناخية وامللحية ويعطي كتلة حيوية كبرية نسبيًا ذات قيمة 
غذائية عالية للمجرتات وخاصًة باعتباره نبات متحمل للملوحة 
باإلضافة إىل أهميته يف فصل الشتاء لتوفريه مصدر للعلف وهو 
الالزمة  األعالف  كميات  تقل  حيث  املزارعون  منه  مايعاني 
للماشية. وهو نبات حولي وقد يكون ثنائي احلول ويصل ارتفاعه 
إىل 120 سم وأزهاره صفراء خنثى أي يتم تلقيحه عن طريق النحل 
حيث خيصب النبات نفسه ويعد املوعد املناسب لزراعة حمصول 
األول  كانون  شهر  وحتى  الثاني  تشرين  شهر  يف  الزييت  اللفت 
ودرجات  الزراعة  موعد  يف  التأخري  أصنافه  بعض  تتحمل  حيث 
احلرارة املنخفضة عند اإلنبات ويزرع على خطوط املسافة بينها 
50 سم وكمية البذارالالزمة لزراعة هكتار 8 كغ . يعطي النبات 
حشتني بإنتاجية 75 طن للهكتار وبذور بواقع 32 طن للهكتار .و 
قرون تشبه قرون السمسم يتحول لونها عند نضجها أي جفافها 
اىل بين حممر ثم يتم قطفها وجتميعها على قطع من البالستيك 

وترتك حتى جتف متامًا ثم يتم ضربها لتنفرط مجيع القرون.

استفسارات وإجابات
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هلذا املوسم والسيما مع اقرتاب الوالدة وبعدها بفرتة مالئمة لذا 
جيب تقديم العلف املتزن مبعدل مرتني إىل ثالث مرات يوميًا يف 
األيام اخلمسني اليت تسبق الوالدة ألن التغذية اجليدة ضرورية 
لنمو اجلنني وعليها يتوقف وزن احلمالن عند الوالدة وتؤثر على 
إدرار احلليب . كما يفضل حقن النعاج مبادة سلينات الصوديوم 
قبل الوالدة بأربع أسابيع ويفضل تفادي نقل النعاج أومحلها من 
تنظيف   أن  كما  طويلة  ملسافات  املشي  من  ومنعها  آلخر  مكان 
الكلسي ودهن  الروث ورش األرضية باجلري  الوالدة من  حظائر 
اجلدران مباء الكلس يعتربان أمران ضروريان . وعدم رفع الروث 
عند اقرتاب موعد الوالدة ألن هذا ينشط الطفيليات ويفضل أن 
القطيع  مراقبة  وجيب  كافية.  بفرتة  الوالدة  قبل  العملية  تتم 
عدة مرات لياًل ونهاراً عند اقرتاب الوالدة وتنظيفها من الصوف 
على  مؤشرات  واإلليه.وهناك  الضرع  منطقة  يف  وخاصة  املتلبد 
اقرتاب الوالدة كاحتقان الضرع وعالئم الطلق وتنعزل النعجة 
ومثارة.  متوترة  وتبدو  أصواتًامعينة  وتصدر  القطيع  باقي  عن 
النعاج يف مكان جاف ويفضل ختصيص مساحة 1,25 مرتاً  تعزل 
مربعا لكل نعجة. وينصح بفرش األرض بالقش لتضع النعجة  
هلا  ويقدم  أيام  ثالث  ملدة  الوالدة  بعد  النعاج  عليه.تراقب  محلها 
بعد  للقطيع  وتضم  النظيف  واملاء  اجليدة  النوعية  ذو  العلف 

التأكد من أن النعاج واحلمالن بوضع جيد. 

إعداد 
م.راغب كردي

مديرية اإلرشاد الزراعي

صندوق  يقدمها  اليت  اخلدمات  عن  يسأل  س3:مزارع 
للمنتجني  والكوارث  اجلفاف  آثار  من  التخفيف 

الزراعيني.
موجات  وتزايد  املناخي  التغري  تأثريات  لتفاقم  نظراً  ج3: 
املزارعني  األخوة  ومتكني  األضرار  آثار  من  احلد  وبغية  اجلفاف 
مديرية  إحداث  مت  .فقد  اإلنتاجية  العملية  يف  االستمرار  من 
على  الطبيعية  والكوارث  اجلفاف  آثار  من  التخفيف  صندوق 
على  بالتعويض  تهتم  واليت  الزراعة  وزارة  يف  الزراعي  اإلنتاج 
من  واحليواني  النباتي  بشقيه  إنتاجهم  تضرر  الذين  املزارعني 
تعويضهم  طريق  عن  ملساعدتهم  طبيعية  كارثة  حدوث  جراء 
جبزء من تكلفة اإلنتاج .ويشرتط باملتضررين كي حيصلوا على 
املزروعة  املساحة  5%من  الكارثة  تأثري  نطاق  يكون  أن  التعويض 
 50 عن  الضرر  حجم  يزيد  وأن  احملصول  نوع  بنفس  القرية  يف 
تنظيمًا  املتضرر  املزارع  ميتلك  وأن  النباتي.  لإلنتاج  %بالنسبة 
الكارثة.وأن  زراعيًا أوكشفًا حسيًا يف وقت سابق لتاريخ حدوث 
يكون اسم املربي وارداً يف جداول إحصاء الثروة احليوانية .وعلى 
التابع  الصندوق  دائرة  إىل  اطالع  كشف  طلب  يقدم  أن  املزارع 
وقبل  الضرر  حدوث  تاريخ  من  اسبوعني  أقصاها  مدة  خالل  هلا 
وحدة  تكلفة  5%من  التعويض  قيمة  وتكون  الكارثة.  آثار  زوال 
املساحة عندما تكون نسبة الضرر تزيد عن 50%. و7%عندما تكون 
 90 الضرر أكثر من   و10 %عندما تكون نسبة   .%  70 الضرر  نسبة 
%.وبالنسبة خلاليا النحل 10 %0 من تكلفة اخللية مبوسم اإلنتاج. 
وملزيد من املعلومات ميكن  مراجعة دوائر الصندوق يف احملافظات 

أوأقرب  وحدة إرشادية.

س4: مربي أغنام يسأل عن حتضري النعاج ملوسم الوالدة.

ج4 :إن عملية الوالدة حدث هام وجيب االستعداد له جيداً لضمان 
مشروع ناجح. لذلك من املهم جداً أن تتخذ االستعدادات الالزمة 



ذلك األزرق الفسيح
مل يكن ثوبًا لتلبسه األرض ثم ختلعه عنها يف مواسم 

أخرى. . .
على  الزرقاء  ظالهلا  ترتك  عابرة  غيمة  يكن  مل 

األرض املوعودة مبطرها. . .
مل يكن سرابًا أزرق . . .

كان حبراً بال نهايات كمدى . . .
الصور  يف  نتأمله  أو  نتخيله  أن  سوى  لنا  يتسّن  مل 
فيلم  أو  للوحة  مجيلة  خلفية  حنسبه  والشاشات، 

سينمائي . . .
واألحالم  والضجر،  بالغبار  ممتلئًا  كان  املدى 
ريٌح  محلْتنا  الوقت،  من  غفلة  على  حني،  املؤجلة 

عاتية اقتلعتنا من رملنا وضجرنا إىل مداه األزرق. 
مل نكن سياحًا، مل نكن جتاراً أو صناعيني أو أصحاب 
استثمارات ممن يريدون حتويل الرمال اليت تغتسل 
وعقارات  وذهب  أموال  إىل  حلظة  كل  واملاء  بامللح 

وسندات ملكية . .. 
بل  البالد،  أحناء  يف  الريح  تذروها  غبار  ذرات  كنا 

تذروها احلرب إىل حيث ال ندري وال تدري الريح.
صدفة كنا حبذاء هذا البحر. . .

كل  بفقد  وأملنا  تعبنا  على  ميسح  من  جاء  صدفة 
شيء سوى بقية وطن.

الاللون،  من  تسعفها  السماء،  بهوت  ترمم  بأزرق 
إليها  تصعد  وجربوتك،  لطيشك  مرايا  فتغدو 
انتظارها  على  فرتبت  خطاياها،  من  خجلى  األرواح 
)فلريمجين(  خطيئة  بال  منكم  كان  من  وتقول: 
ـ  املدى؟ واخلطاءون  يناهز هذا  .وأي حجر   . حبجر. 
نتناسل هنا وننسى كل ما نقرتفه من حلم  ـ  حنن 

هفوات  لآلخرين  نؤرخ  فقط  شجر،  ومن  حب  ومن 
أرواحهم املتعبة.

الشاسع  أيها  األرضي،  األزرق  أيها  أنت  وحدك 
كل  تسيل  اليت  دموعها  للسماء  ترسل  واحملدود، 
هربا  وجوههم  على  اهلائمني  أبنائنا  على  حزنا  برد 
او ال تدري  او ظالم، وهي تدري  او عسف  من موت 
أّن تلك الدموع تغرق خيمهم وبيوتهم اهلشة وميتد 

شوك احلزن على الضفاف والصحارى النائمة.
ورملك  مبوجك  تتباهى  تنام،  ال  الذي  األزرق  أيها 
وحمبيك وروادك ومسكك والآللئ والدرر والصدف، 

تتباهى بالالنهائي فيك. . .
هل أحدثك عما ابتلعت من أطفال بالدي ونسائها؟ 

حياولون  وهم  ووجوههم  أمساءهم  تتذكر  هل 
ركوب موجك هاربني إىل اجملهول؟

ثم بأي مشيئة ـ يا حبر ـ تتواطأ مع مراياك ـ السماء 
ومع كل أشرار األرض لتحيل أقدم عمران لإلنسان 

إىل أرض يباب؟
أال ختدش حياء موجك كل هذه اجلثث اليت تطفو 
القرش  وأمساك  احليتان  تبتلعها  أو  الشواطئ  على 

اليت ربيتها لتنمو على حلومنا؟ 
لكن . ...

أتينا،  عنيد  فينيق  من  الذين  سوريا  أبناء  حنن 
هذه  كل  رغم  احلزن  يف  نسهب  لن  نعود،  ولفينيق 

الريح، رغم كل هذا املوت.
حنن أبناء األجبدية األوىل، البحارة األوائل، سنبين 
من عناق زرقتك وخضرة اجلبال وشساعة السهوب 
أهراما من ضوء نهديها إىل شعوب األرض كّلها عما 

قريب. . .عما قريب يا أبا املوج اجلميل . . .

رسائل لبحر أبيض قاٍن
حسني خليفة






