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االفتتاحية

مجلة الزراعة
وأهميتها
املهندس أمحد فاتح القادري

وزير الزراعة واالصالح الزراعي

يعت��ر القط��اع الزراع��ي أح��د أه��م القطاع��ات األساس��ية الداعم��ة لالقتص��اد الوطين فالزراع��ة يف بلدنا تعد عصب
احلي��اة ال��ذي يه��م مجي��ع املواطن��ني فه��ي رم��ز الس��تمرارية احلي��اة والعطاءخ��الل ه��ذه الف��رة مت��ر عملي��ة اإلنت��اج
الزراعي بصعوبات متعددة والذي يأتي أهمها :ارتفاع أسعار مستلزمات االنتاج من بذار وأمسدة وعمالة وصعوبة
تس��ويق املنت��ج إضاف��ة إىل العقوب��ات االقتصادي��ة املفروض��ة عل��ى بلدن��ا ال��ي أث��رت س��لباً عل��ى العملي��ة االنتاجي��ة
وتداركاً هلذه الصعوبات قامت وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي بوضع اس��راتيجيات متعددة أهمها :رفع أس��عار
احملاصي��ل اإلس��راتيجية به��دف تش��جيع األخ��وة الفالح��ني عل��ى التوس��ع بزراعته��ا ،وتقدي��م الدع��م ال��الزم هل��م
م��ن خ��الل صن��دوق دع��م االنت��اج الزراع��ي وتعويضه��م ع��ن األض��رار ال��ي حلق��ت به��م ج��راء اجلف��اف أو الصقي��ع أو
الكوارث الطبيعية وذلك من خالل صندوق التخفيف من آثار اجلفاف والكوارث الطبيعية على االنتاج الزراعي
كل ذل��ك م��ن أج��ل حتقي��ق قف��زة زراعي��ة ش��املة تع��ود عل��ى س��ورية ومواطنيه��ا بالفائ��دة املرج��وة إن دع��م الزراع��ة
بشقيها النباتي واحليواني يأتي يف صلب إسراتيجية احلكومة ،نظراً إىل كونها األساس املتني خلطط التنمية
االقتصادي��ة واالجتماعيةويع��د العم��ل التنم��وي واإلرش��ادي م��ن الطرائ��ق ال��ي تتبعه��ا وزارتن��ا لنش��ر الوع��ي ل��دى
األخ��وة الفالح��ني للتخفي��ف م��ن األعب��اء ولتطوي��ر العمل الزراعي حيث تقوم الوزارة بإصدار جملة الزراعة الي
ته��دف إىل نش��ر الثقاف��ة الزراعي��ة ب��ني ش��رائح اجملتم��ع وال��ي تتن��اول موضوعات وقضايا إرش��ادية زراعي��ة وتوعوية
وعلمي��ة وعملي��ة خمتلف��ة حي��ث أص��درت مخس��ني ع��دداً منها حتى اآلن وهاحنن بالعدد الواحد واخلمس��ني آملني
أن يكون هذا العدد كما كانت األعداد السابقة غنية بالفوائد العلمية والتطبيقية الي تعود على مجيع القراء
بالنفع والفائدة املرجوة  ،ومنعكس��ة اجيابياً على حتس��ني االنتاج واإلنتاجية
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األخبار
تعاون فني بين أكساد واإلرشاد الزراعي
به��دف نش��ر تقان��ة الغ��از احلي��وي ( البيوغ��از ) واس��تعماالتها
عل��ى أوس��ع نط��اق ،بالتع��اون ب��ني املرك��ز العرب��ي للمناط��ق
اجلاف��ة واألراض��ي القاحل��ة ( أكس��اد ) ومديري��ة اإلرش��اد
الزراع��ي مت تنفي��ذ دورة تدريبي��ة عل��ى تقان��ة الغ��از احلي��وي
ومبش��اركة اهليئ��ة العام��ة للبح��وث العلمي��ة الزراعي��ة
ومديري��ة الطاق��ة ومديري��ة اإلنت��اج العض��وي ،إضاف��ة إىل
رؤس��اء دوائ��ر اإلرش��اد يف حمافظ��ات ري��ف دمش��ق ودرع��ا
والقنيط��رة والس��ويداء ومح��ص.
وأك��د املهن��دس أمح��د قادي��ش مع��اون وزي��ر الزراع��ة عل��ى
أهمي��ة ال��دورة وموضوعه��ا ال��ذي يف��رض نفس��ه يف الوق��ت
الراه��ن ،بس��بب حاجتن��ا إىل الطاق��ة املتج��ددة واس��تخدامها يف اجمل��ال الزراعي،ودوره��ا يف اإلس��هام بالتخفي��ف م��ن التل��وث البيئي،
وح��ث املش��اركني بال��دورة عل��ى أخ��ذ مبادراته��م ،وتفعي��ل دوره��م يف إيص��ال املعلوم��ة لألخ��وة املزارع��ني وتعميمه��ا بش��تى الوس��ائل
املتاح��ة.
وأك��د الدكت��ور عم��ر ج��زدان خب��ر ترب��ة واس��تعماالت املي��اه ممث��ل أكس��اد أن ه��ذه ال��دورة ه��ي إح��دى مث��رات التعاون بني أكس��اد
ووزارة الزراع��ة ومتن��ى أن تك��ون املعلوم��ات مفي��دة  ،أن يت��م نقله��ا إىل األخ��وة املزارع��ني ،والعم��ل عل��ى تصميم وحدات الغاز احليوي
وإنش��ائه وإنتاج��ه ،وص��وال إىل بيئ��ة نظيف��ة ،واحلص��ول عل��ى مس��اد عض��وي مفي��د حيل حمل العديد م��ن املخصبات.

سورية شاركت باجتماعات منظمة ”الفاو” بروما ..
ألق�ى الس�يد وزي�ر الزراع�ة واإلص�الح الزراع�ي كلم�ة س�ورية  ,وزيادة املس�اعدات اإلنتاجية والتنموية لتحس�ني س�بل العيش
خ�الل مش�اركته يف اجتماع�ات منظم�ة األغذي�ة والزراع�ة للمزارع�ني وتش�جيعهم عل�ى االس�تقرار وأش�ار الس�يد الوزي�ر
لألم�م املتح�دة ” الف�او ” ل�دول الش�رق األدن�ى ومش�ال إفريقي�ا إىل أهمي�ة أن تق�دم املنظم�ة مس�اعدتها وخرته�ا يف جم�ال
تنمي�ة الث�روة الس�مكية ال�ي
ال�ي انعق�دت بالعاصم�ة
تعت�ر مصدراً هام�اً للروتني
االيطالي�ة روم�ا يف الف�رة من
وزير الزراعة :
األولوية لدعم إنتاج المحاصيل اإلستراتيجية احليوان�ي  ،ويف جم�ال حف�ظ
 9إىل 2016/5/13
امل�وارد واألص�ول الوراثي�ة
حي�ث أك�د الس�يد الوزي�ر
و قطاع الثروة الحيوانية
النباتي�ة احليواني�ة وعل�ى
على ضرورة مس�اهمة منظمة
الف�او بتقدي�م املس�اعدات وأن تأخ�ذ بع�ني االعتب�ار األولوي�ات ضرورة إدراج توصية برفع العقوبات االقتصادية احادية اجلانب
ال�ي تتمث�ل بدع�م إنت�اج احملاصي�ل اإلس�راتيجية واخلض�ار ال�ي تنعك�س س�لباً عل�ى األمن الغذائي وق�د اعتمد املؤمتر هذه
وإي�الء قط�اع الث�روة احليواني�ة االهتم�ام الالزم من حيث تأمني التوصي�ة  ،مع�راً ع�ن أهمي�ة ه�ذه املش�اركة اإلجيابي�ة ال�ي
األعالف واللقاحات واألدوية البيطرية ودعم املخابر البيطرية تؤك�د بق�اء احلكوم�ة الس�ورية ه�ي الوحي�دة ممثل�ة للش�عب
والعم�ل عل�ى محاي�ة ه�ذه الثروة م�ن االمراض العاب�رة للحدود الس�وري يف احملاف�ل االقتصادي�ة الدولي�ة.
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البحوث الزراعية
تفتتح مؤتمرها الحادي عشر في مكتبة األسد

بحضور الدكتور عبد الناصر شفيع عضو القيادة القطرية رئيس مكتب الفالحين القطري والمهندس
أحم ــد الق ــادري وزي ــر الزراع ــة تم عقد فعالي ــات المؤتمر العلمي الحادي عش ــر لع ــام  2016في مكتبة
األس ــد بدمش ــق والذي أقامته الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية تحت ش ــعار البحوث العلمية
الزراعية ديمومة في العطاءواس ــتمرار الوفاء.
وأك�د ش�فيع عل�ى أن األحب�اث خالل اس�تنباط أصن�اف عالية اإلنتاج الزراعي� ��ة الدكت� ��ور حس� ��ني الزعيب
العلمي�ة الزراعي�ة وبرغ�م احل�رب واملالئم�ة للظ�روف البيئي�ة الس�ورية أه� ��م اجن� ��ازات اهليئ� ��ة خ� ��الل األعوام
اجلائ�رة عل�ى س�ورية بقي�ت مس�تمرة وإدخ�ال تقان�ات زراعي�ة حديث�ة كان األخ� ��رة واملتمثل� ��ة ب � ��اعتماد أصناف
وحتق�ق النجاح�ات مب�ا خي�دم القط�اع هلا الدور األكر يف حتقيق االكتفاء كث� ��رة م� ��ن احملاصي� ��ل واخلض� ��ار
ً
الزراع�ي ويس�اهم يف تطوي�ره  ،منوه�ا الذات�ي يف أغل�ب احملاصي�ل وحتقي�ق واألش� ��جار املثم� ��رة م� ��ن خ� ��الل برامج
أن ه�ذا القط�اع ه�و م�ن أه�م العوام�ل فائ�ض يف اإلنت�اج يف العديدمنه�ا.
الربي� ��ة واس� ��تنباط س� ��اللة هجين� ��ة
ال�ي س�اهمت بصم�ود وبق�اء الدول�ة حي�ث مت اس�تنباط  19صنف�اً جدي�داً
لألغن� ��ام واملاع� ��ز لتحس� ��ني إنت� ��اج
الس�ورية ونعم�ل جاهدي�ن عل�ى تأم�ني م�ن األصن�اف عالي�ة اإلنتاجي�ة خ�الل
احللي� ��ب واللح� ��م  ،وإنش� ��اء اجملمعات
كل متطلبات ومس�تلزمات الفالحني العام�ني املاضي�ني ملختل�ف األن�واع
الوراثي� ��ة نباتي� ��ة وحيواني� ��ة ،وإص� ��دار
واملهندس�ني الزراعي�ني مب�ا حيق�ق النباتي�ة  ،إضاف�ة إىل إدخ�ال تقني�ات
حديث�ة فيه�ا الكث�ر م�ن احلل�ول اجملل� ��ة العلمي� ��ة االلكرونية اخلاصة
االس�تمرار يف اإلنت�اج .
وب�ني الس�يد وزي�ر الزراع�ة أن البح�ث والبدائ�ل املس�اعدة يف حتس�ني اإلنت�اج بالبح� ��وث العلمي� ��ة  ،وإنش� ��اء مكتب� ��ة
العلم�ي الزراع�ي ه�و م�ن أه�م دعائ�م والتخفي�ف م�ن اآلث�ار الس�لبية الكروني� ��ة تض� ��م كاف� ��ة األحب� ��اث
واملق� ��االت والدراس� ��ات والرس� ��ائل
التطورات الكبرة الي شهدها القطاع للظ�روف االس�تثنائية.
الزراع�ي خالل العقود الثالثة األخرة وم� ��ن جهت� ��ه اس� ��تعرض مدي� ��ر ع� ��ام العلمي� ��ة واحمللي� ��ة .
يف اإلنت�اج واإلنتاجي�ة وذل�ك م�ن اهليئ� ��ة العام���ة للبح� ��وث العلمي� ��ة
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وزير الزراعة يلتقي السفير الهندي بدمشق

حبث وزير الزراعة واإلصالح الزراعي املهندس أمحد القادري مع
السفر اهلندي بدمشق عالقات التعاون الزراعي بني البلدين
وسبل تطويرها.
وأكد القادري على ضرورة تفعيل االتفاقيات الزراعية املشركة
والسعي لتبادل اخلرات خاصة وأن اهلند لديها جناحات متميزة
يف جمال البحوث العلمية الزراعية والصحة احليوانية واآلالت
الزراعية إضافة إىل جوانب زراعية أخرى.
ّ
وبني القادري أهمية القطاع الزراعي السوري الذي استطاع أن
حيقق االكتفاء الذاتي وأن حيقق فائضاً باإلنتاج الزراعي يف ظل هذه الظروف  ،حيث نسعى حاليا إىل إجياد أسوق خارجية

لتصدير هذه املنتجات كاحلمضيات والزيتون واخلضروات.
من جانبه أبدى السفر اهلندي استعداد بالده لتقديم كافة أنواع الدعم مبا خيدم مصلحة الشعب السوري خاصة وأن هناك
عالقات قوية تربط الشعبني السوري واهلندي  ،مؤكداً على ضرورة تفعيل االتفاقيات السابقة ووضع خطط عمل مستقبلية
بني البلدين.

تنفيذ  327قرضا بقيمة  27مليون ليرة لمشروع تطوير الثروة الحيوانية

ب� ّ�ني مدي��ر مش��روع تطوي��ر الث��روة
احليوانية بوزارة الزراعة أنه مت تنفيذ 327
قرض��ا بقيم��ة  27,735ملي��ون ل��رة حت��ى
نهاي��ة ش��هر نيس��ان م��ن ه��ذا الع��ام على أن
يص��ل املخط��ط م��ن ع��دد الق��روض حت��ى
نهاي��ة الع��ام اىل  1000ق��رض بقيم��ة 70
مليون لرة و ذلك نتيجة االقبال الكبر
م��ن املرب��ني وتفاعله��م م��ع فك��رة التموي��ل
الريفي الصغر نتيجة تلمس املقرضني
للفوائ��د احملقق��ة م��ن خالهل��ا كم��ا
يوج��د الت��زام م��ن قب��ل املرب��ني يف تس��ديد
املبال��غ املس��تحقة لك��ون الضمان��ات ه��ي
التش��اركية ب��ني املس��اهمني يف الصن��دوق
و مل تس��جل أي حال��ة ختل��ف ع��ن الس��داد
وأض��اف مدي��ر املش��روع ب��أن ع��دد القروض
املنف��ذة خ��الل األع��وام الثالث��ة املاضي��ة

بل��غ  1413قرض��ا بقيم��ة  100ملي��ون ل��رة
منح��ت للمرب��ني لش��راء ان��واع خمتلف��ة
م��ن احليوان��ات  /أبق��ار  /أغن��ام  /ماع��ز
 /دواج��ن  /إضاف��ة إىل ق��روض األع��الف

لتلبي��ة حاج��ة املرب��ني للمحافظ��ة عل��ى
احليوان��ات و االس��تمرار يف العملي��ة
اإلنتاجي��ة  ،علم �اً أن املش��روع ب��دأ عمل��ه
يف جم��ال التموي��ل الريف��ي الصغ��ر ع��ام
 2013و م��ا زال مس��تمراً حت��ى الوق��ت

5

احلال��ي حي��ث تأس��س  42صندوق��ا يف
كاف��ة احملافظ��ات ع��دا احملافظ��ات ال��ي
ظروفه��ا ال تس��مح بإنش��ائه و يبل��غ ع��دد
الصنادي��ق املق��رر إحداثه��ا  140صن��دوق
ويس��عى املش��روع اىل دع��م صغ��ار مرب��ي
الث��روة احليواني��ة الفق��راء ع��ر التموي��ل
الريف��ي الصغ��ر املرتك��ز إىل نظام تش��غيل
مال��ي وقانون��ي متكام��ل حبي��ث يصب��ح
الصن��دوق يف إط��ار خدمات��ه ق��ادراً عل��ى
تلبي��ة الطلب��ات املتزاي��دة عل��ى الق��روض
يف املناط��ق الريفي��ة حي��ث س��هلت عملي��ة
االق��راض عل��ى املرب��ي ش��راء احليوان��ات
واألعالف ومستلزمات العملية االنتاجية
مما يؤدي اىل زيادة دخله و تلبية احتياجاته
مب��ا حيق��ق تطوي��ر اإلنت��اج كم �اً و نوع��ا
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الــري الحديــث وضــرورة اتبــاع اســتراتيجيات جديدة
لتجــاوز العجــز المائي

إنطالق �اً م��ن االس��راتيجيات الزراعي��ة ،وواق��ع التح��والت املناخي��ة،
مضاف��ا هل��ا الظ��روف املوضوعي��ة كس��نوات متتالي��ة م��ن األزم��ة
أخرج��ت معه��ا مس��احات واس��عة م��ن األراض��ي ع��ن دائ��رة البح��ث
العلم��ي أو االس��تصالح الزراع��ي ،كم��ا تعرضت امل��وارد املائية املتاحة
لضغوط��ات كب��رة ،كمي��ة ونوعي��ة ،وازدادت ه��ذه الضغوط��ات بفعل
األنش��طة البش��رية ال��ي أدت إىل الكث��ر م��ن التغ� ّ�رات يف اس��تعماالت
األراض��ي واملي��اه ،وبالتال��ي زاد الطل��ب عل��ى املي��اه حب��دود فاق��ت حجم
امل��وارد املتاح��ة ،م��ا أدى إىل ظه��ور نق��ص يف اإلم��دادات املائي��ة ،وب��ات
م��ن امله��م فع� ً
ال البح��ث عن بدائل موضوعي��ة ،والبحث عن حماصيل
ذات جدوى اقتصادية ،وكلف أقل من املخزون املائي املهدد بأخطار
عديدة.
يق��در املع��دل احلس��ابي لنصي��ب الف��رد يف س��ورية من املي��اه يف األعوام
الي س��بقت األزمة حبوالي 400-350م /3الس��نة ،وهو دون خط الفقر
املائ��ي العامل��ي املق��در ب � (1000م/3الس��نة) ،وه��ذا الرق��م يف طريق��ه
إىل التفاق��م م��ع تزاي��د انعكاس��ات األزم��ة عل��ى قط��اع املي��اه ،كم��ا أن
الزراعة هي املستهلك األكر للمياه يف سورية ،حيث تبلغ مساحة
األراضي الزراعية املروية حنو ( )1,35مليون هكتار ،وتستخدم طرائق
ال��ري التقليدي��ة بالغمر.

إن تزاي��د مس��احة األراض��ي الزراعي��ة املروي��ة ،إضاف��ة لع��دم تطبي��ق
تقني��ات ال��ري احلديث��ة وس��وء اس��تخدام املي��اه ل��ري احملاصي��ل،
س��يزيد االعتم��اد عل��ى املي��اه اجلوفي��ة املتج��ددة م��ا أدى إىل اخنفاض
مس��تويات املي��اه اجلوفي��ة يف مناط��ق عدي��دة ،م��ا ين��ذر بكارث��ة مائي��ة

أصبح��ت مالحمه��ا تل��وح يف األف��ق خاص� ًة م��ع م��ا نش��هده الي��وم م��ن
تغرات مناخية كبرة جتعل من اجلفاف سيد املشهد ،حيث يتوقع
أن يص��ل العج��ز املائ��ي يف س��ورية إىل  6ملي��ارات م��ر مكع��ب يف الع��ام
.2030
ولإلض��اءة عل��ى الكث��ر م��ن النق��اط اهلام��ة التقين��ا املهن��دس عب��د
احلمي��د الش��رع مدي��ر مديري��ة التح��ول إىل ال��ري احلدي��ث وحصلن��ا
عل��ى الكث��ر م��ن التفاصي��ل...
حيث قدم لنا حملة عن املشروع الوطين للتحول إىل الري احلديث
 ص��در املرس��وم التش��ريعي رق��م (  ) 91لع��ام  2005املتضم��ن إح��داثصن��دوق متوي��ل املش��روع الوط��ين للتح��ول إىل ال��ري احلدي��ث
( برأمس��ال ق��دره  52،2ملي��ار ل��رة س��ورية ) ملنحه��ا لألخوة الفالحني
الراغب��ني بتحوي��ل مس��احاتهم املروي��ة إىل ط��رق ال��ري احلدي��ث عل��ى
ش��كل ق� ً
�روض طويل��ة األج��ل .
 ص��در الق��رار رق��م /86ت تاري��خ  2006/4/12و تعديالت��ه ال��ذي ح��ددامله��ام واألعم��ال املناط��ة باملش��روع واهليكلي��ة التنظيمي��ة واإلداري��ة
للمش��روع وفروعه��ا يف احملافظ��ات  ،حي��ث مت إح��داث  /13/ف��رع
للتح��ول إىل ال��ري احلدي��ث يف احملافظ��ات وجتهيزه��ا بكاف��ة
التجهي��زات واآللي��ات الالزم��ة إلجن��از مه��ام املش��روع .
واقع الري احلديث يف سورية
وأوج��ز املهن��دس الش��رع موضح �اً أن واق��ع ال��ري احلدي��ث تط��ور يف
السنوات العشرة األخرة بشكل ملحوظ من خالل تشجيع احلكومة
للفالح��ني إىل تب��ين ه��ذه التقني��ات مل��ا هل��ا م��ن عائ��د اقتص��ادي م��ن
خ��الل :
* توفر يف استهالك املياه بنسبة تراوح بني  %50 -35مقارنة بطرق
الري التقليدية .
* توفر يف استهالك الطاقة ذات التكلفة العالية .
* ختفيض تكاليف اإلنتاج ورفع إنتاجية وحدة املساحة .
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* حتس��ني نوعي��ة اإلنت��اج وبالتال��ي حتس��ني الدخ��ل الس��نوي
للفالح��ني .
وحول أولويات التحول إىل الري احلديث قال:

حددت أولويات التحول حسب ما يلي:
أ -حسب املصادر املائية :
-1املساحات املروية من املياه اجلوفية بواسطة اآلبار .
-2املساحات املروية بالضخ أو الراحة من األنهار والينابيع .
-3املساحات املروية من مشاريع الري احلكومية .
ب -حسب األحواض :
-1حوض بردى واألعوج .
-2حوض دجلة واخلابور.
-3حوض العاصي .

موجبات التحول إىل الري احلديث يف سورية

وأض��اف الش��رع :إن حمدودي��ة امل��وارد املائي��ة وتك��رار س��نوات اجلف��اف
أدى لظه��ور عج��ز مائ��ي س��نوي ق��در ب �  3,1ملي��ار م��ر مكعب ,ونتيجة
هل��ذا الوض��ع املائ��ي الصع��ب أول��ت احلكوم��ة الس��ورية كل االهتم��ام
مبوض��وع ترش��يد اس��تخدام املي��اه ورف��ع كف��اءة اس��تخدامه وخاص��ة
يف االستخدامات الزراعية الي تستهلك ما يعادل  %89من مواردنا
املائي��ة يف س��وريا .
ونتيج��ة لذل��ك ف��إن إدخ��ال ونش��ر ط��رق ال��ري احلديث��ة أصب��ح
حتمي�اً وضروري�اً لثب��وت فعالي��ة ه��ذه الط��رق يف توف��ر املي��اه وترش��يد
اس��تخدامها ورف��ع كف��اءة اس��تعماهلا وحتس��ني إنتاجي��ة احملاصي��ل
الزراعي��ة املروي��ة كم �اً ونوع �اً .

القروض اخلاصة بالتحول إىل الري احلديث

وب��ني لن��ا أن ال��وزارة قدم��ت قروض�اً للفالح��ني بلغ��ت م��ا يق��ارب /4/
مليار لرة سورية حتى نهاية عام  2011لتحويل مساحة قدرها /42/
ألف هكتار وبلغ جمموع املساحات احملولة للري احلديث عن طريق
املشروع وعن طريق التمويل الذاتي للفالحني  /315/ألف هكتار من
جمموع املس��احة املروية .
يس��اهم صن��دوق متوي��ل مش��روع التح��ول إىل ال��ري احلدي��ث بنس��بة % 50م��ن قيم��ة الش��بكة منح��ة جماني��ة للفالح��ني الذي��ن يرغب��ون
بركي��ب ش��بكة ري حديث��ة يف أراضيه��م املروي��ة وباق��ي ال �  %50م��ن
قيم��ة الش��بكة مين��ح بق��رض طوي��ل األج��ل مل��دة  /20/ع��ام بفائ��دة
بس��يطة . %4
يساهم صندوق متويل املشروع بنسبة  % 60من قيمة الشبكة منحةجمانية للفالحني الذين يرغبون بركيب شبكة ري حديثة يف حال
التسديد نقدا بنسبة  %40من قيمتها تسدد حلساب صندوق متويل
املشروع .
يس��اهم صندوق متويل املش��روع الوطين للتحول إىل الري احلديثبنس��بة  % 2س��نوياً عمول��ة للمص��رف الزراع��ي التعاون��ي لق��اء قيام��ه
مبن��ح ومتابع��ة حتصي��ل الق��روض ( وهذه تش��كل حوالي  %7من قيمة
القرض ).
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إمكاني��ة تأس��يس مش��اريع ري مجاعي��ة اس��تناداً إىل مص��ادر املي��اه
اجلوفي��ة
أك��د أن احلكوم��ة أول��ت االهتم��ام مبش��اريع ال��ري اجلماعي��ة حي��ث
وافقت اللجنة العليا للتحول إىل الري احلديث على متويل شبكات
ال��ري اجلماع��ي وف��ق آلي��ة حم��ددة وحي��ث يت��م متويل الش��بكة العامة
من املصدر املائي لغاية حقل الفالح من خالل قروض صندوق الري
احلدي��ث ب��دون منح��ة و يت��م اس��تيفاء قيمته��ا م��ن أعض��اء اجلمعي��ة
حبي��ث ي��وزع املبل��غ عل��ى الفالح��ني املس��تفيدين م��ن الش��بكة حس��ب
وح��دة املس��احة املروي��ة ل��كل منهم.
أم��ا قيم��ة الش��بكة احلقلي��ة ( حق��ل الف��الح ) يق��وم الف��الح بتس��ديد
قيمته��ا م��ع حصت��ه م��ن قيم��ة الش��بكة العام��ة وف��ق آلي��ة اإلق��راض
املعتم��دة يف مش��روع التح��ول إىل ال��ري احلدي��ث .
تأمني مستلزمات
وع��ن إج��راءات تأم��ني مس��تلزمات التح��ول إىل الري احلديث  ،ومدى
تشجيع الصناعيني إلنتاج هذه املستلزمات حملياً.
ق��ال ب��أن ال��وزارة دأب��ت عل��ى تش��جيع املعام��ل والش��ركات احمللي��ة
ووكالء الش��ركات العربي��ة واألجنبي��ة عل��ى العم��ل يف جم��ال ال��ري
احلدي��ث حي��ث :
قام��ت ال��وزارة بتش��كيل جلن��ة فني��ة العتم��اد املعام��ل والش��ركاتاحمللي��ة و اخلارجي��ة املصنع��ة لتجهي��زات ومس��تلزمات ش��بكات ال��ري
احلدي��ث .
مت اعتم��اد (  )44ش��ركة ومعم��ل حمل��ي و(  ) 16وكال��ة لش��ركهعربي��ة وأجنبي��ة .
مت وضع مواصفات قياس��ية س��ورية ملعظم جتهيزات وإكسس��واراتش��بكات ال��ري احلدي��ث بالتع��اون م��ع اهليئ��ة العام��ة للمواصف��ات
واملقايي��س .
قامت الوزارة بتش��كيل جلنة فنية متخصصة لدراس��ة ووضع أس��عارمس��تلزمات ش��بكات الري احلديث وضبط األس��عار يف السوق احمللية
 .مت إنشاء خمر يف حمافظة احلسكة الختبار أنابيب وإكسسوارات
شبكات الري احلديث يتضمن  /16/جتربة .
إجراءات
وع��ن اإلج��راءات ال��ي جي��ب القي��ام به��ا إلزال��ة العوائ��ق الفني��ة
واالقتصادي��ة والقانوني��ة ال��ي واجه��ت تنفي��ذ برنام��ج التح��ول إىل
ال��ري احلدي��ث أج��اب:
مت معاجل��ة القس��م األك��ر م��ن الصعوب��ات ال��ي اعرض��ت التنفي��ذ
م��ن خ��الل ق��رارات اللجن��ة العلي��ا للتح��ول إىل ال��ري احلدي��ث وال��ي
ميكن تلخيصها بقبول رهن األرض كضمانة لتسديد قروض الري
احلدي��ث املمول��ة م��ن صن��دوق متوي��ل املش��روع الوط��ين للتح��ول إىل
ال��ري احلدي��ث يف احل��االت اآلتي��ة:
ً
 امللكيات اخلاصة املسجلة أصوال يف الصحائف العقارية. أراض��ي أم��الك الدول��ة واالس��تيالء املوزع��ة توزيع �اً نهائي �اً عل��ىالفالح��ني ( أراض��ي االنتف��اع ).
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 اإلق��رار القضائ��ي ( بي��ع � تن��ازل )...يف ح��ال موافق��ة املال��كاألساسي ( إذا كان على قيد احلياة ) على وضع إشارة الرهن على
العق��ار كضمان��ة لتس��ديد الق��رض وقبول��ه منح القرض للمس��تثمر
وف��ق اإلق��رار القضائ��ي.
 االس��تثمار مبوج��ب حص��ر ارث قانون��ي يف ح��ال تفوي��ض الورث��ةألحده��م مبوج��ب وكال��ة قانوني��ة تس��مح بوض��ع إش��ارة الره��ن عل��ى
العق��ار ملن��ح ق��رض التح��ول إىل ال��ري احلدي��ث.
 للمس��تثمر مبوجب عقد مزارعة قانوني مس��جل ومعتمد ش��ريطةقب��ول املال��ك املؤج��ر عل��ى وض��ع إش��ارة الره��ن عل��ى األرض وحصوله
عل��ى ق��رض ري حدي��ث كضمان��ة لتس��ديد القرض.
 قب��ول ضمان��ة أراض��ي أم��الك الدول��ة وأراض��ي االس��تيالء املؤج��رةللفالحني حلصول املستفيد على القرض ويف حال ختلفه وامتناعه
ع��ن التس��ديد يلغ��ى عق��د اإلجي��ار وتن��زع ي��ده ع��ن األرض وتص��ادر
الش��بكة م��ع البئ��ر وموجودات��ه.
 اعتم��اد وثيق��ة وض��ع ي��د مصدق��ة م��ن الس��لطات اإلداري��ة والرابط��ةالفالحي��ة ومن��ح الفالح��ني ومس��تثمري ه��ذه األراض��ي ق��روض ري
حدي��ث عن��د تطبي��ق إلزامي��ة التح��ول إىل ال��ري احلدي��ث م��ن خ��الل
املش��روع بضمانة يقبلها املصرف للحاالت املتعلقة مبس��تند احليازة
( وضعي��ة ي��د � ع��دم تس��جيل األرض باملص��احل العقاري��ة � االس��تثمار
مبوج��ب إق��رار قضائ��ي )
بالنسبة لوسائل التحول إىل الري احلديث الي يتم نشرها حديثاً.
ب��ني أن��ه مت متوي��ل كاف��ة ط��رق التح��ول إىل ال��ري احلدي��ث ونش��ر
تقنياته��ا وتعري��ف الفالح��ني مبزاياه��ا ( التنقي��ط  ،ال��رذاذ  ،األجه��زة
اآللي��ة ذاتي��ة احلرك��ة  ،ال��ري الس��طحي املط��ور م��ع تقني��ة التس��وية
باللي��زر ) حي��ث مت توري��د  /30/ج��رار م��ع أجه��زة التس��وية باللي��زر
وملحقاتها وتوزيعها على احملافظات الشمالية الشرقية  ،احلسكة ،
دي��ر ال��زور  ،الرق��ة  ،حل��ب ) .

صعوبات

ومبنته��ى الش��فافية ط��رح العدي��د من الصعوب��ات الي واجهتهم بعد
تطبيق إجراءات التحول إىل الري احلديث :
واج��ه املش��روع بع��ض املعوق��ات والصعوب��ات و مت اخت��اذ ع��دد م��ن
اإلج��راءات والق��رارات لرف��ع وت��رة العم��ل وال��ي ميك��ن تلخيصه��ا:
 اعتم��اد آلي��ة مبس��طة لإلق��راض يطل��ب فيه��ا ( مس��تند احلي��ازة ،رخص��ة املص��در املائ��ي ،طل��ب احلص��ول عل��ى الق��رض االس��تمارة رق��م
 / 1 /ودراس��ة مقدم��ة م��ن الش��ركة ال��ي أختاره��ا الف��الح ) وكاف��ة
اإلجراءات تتم بشكل ميسر وبزمن قصر إذا كانت الدراسة والوثائق
كامل��ة وال توج��د فيه��ا أخط��اء .
 تقدي��م الدع��م الف��ين واإلرش��ادي للف��الح عن��د رغبت��ه باحلص��ولعل��ى ش��بكة ري حدي��ث بتموي��ل ذات��ي م��ن قبل��ه .
 اعتم��اد آلي��ة لتموي��ل اآلب��ار املخالف��ة املعتم��دة بقوائ��م احلص��ر يفع��ام  2001واملعتم��دة م��ن قب��ل وزارة ال��ري لتحوي��ل أراضيهم إىل الري
احلدي��ث وتركي��ب الع��دادات عليه��ا و منحه��م الق��روض لذل��ك وفق
آلي��ة اإلق��راض املعم��ول بها .
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 ص��در القان��ون رق��م  / 20 /لع��ام  ( 2010قان��ون إلزامي��ة التح��ولإىل الري احلديث ) والذي يهدف إىل تنظيم وتنفيذ اخلطة املقررة
للتح��ول إىل ال��ري احلدي��ث باألراض��ي املروي��ة يف اجلمهورية العربية
الس��ورية بغي��ة ترش��يد اس��تخدام املي��اه واحملافظ��ة عل��ى امل��وارد املائي��ة
وفق الرنامج الزمين احملدد لذلك.
 ص��در املرس��وم التش��ريعي رق��م / 80 /تاري��خ 2011 / 7 / 7والقاض��ي بتفوي��ض الس��ادة احملافظ��ني بإص��دار ق��رارات من��ح
ق��روض ال��ري احلدي��ث و قي��ام اللجن��ة الفرعي��ة للتح��ول لل��ري
احلدي��ث يف احملافظ��ات برئاس��ة الس��ادة احملافظ��ني واحمل��دد مهامه��ا
(مبتابع��ة تنفي��ذ اخلط��ة الس��نوية للرنام��ج الوط��ين للتح��ول إىل
الري احلديث ) بوضع برنامج زمين وتنفيذي ملتابعة تنفيذ اخلطة
م��ن قب��ل كاف��ة اجله��ات املعنية وتش��كيل جلان ملتابع��ة تنفيذ اخلطة
عل��ى مس��توى احلائ��ز يف املنطق��ة املس��تهدفة بتطبي��ق اإللزامي��ة .
دور البحوث العلمية الزراعية يف التحول للري احلديث
أفادن��ا الدكت��ور حمم��د منه��ل الزع��يب مدي��ر إدارة حب��وث امل��وارد
الطبيعي��ة يف اهليئ��ة العام��ة للبح��وث العلمي��ة الزراعي��ة أن هن��اك
الكث��ر م��ن خط��وات تفعي��ل دور ال��ري احلدي��ث حي��ث تق��وم البح��وث
العلمي��ة باملس��اهمة يف إقام��ة دورات تدريبي��ة لتخري��ج مرش��دين
مائي��ني باإلضاف��ة إىل عم��ل حق��ول ارش��ادية وأي��ام حقلي��ة ون��دوات
إرش��ادية خاص��ة للمزارع��ني .
وعن اسباب اختالف التوازن املائي أوضح بعضا منها:
 ازدي��اد الطل��ب عل��ى املي��اه ونتيج��ة التوس��ع باملس��احات املروي��ةوالتكثي��ف الزراع��ي .
 ازدياد عدد السكان أدى إىل ختفيض حصة الفرد من املياه . زي��ادة املش��اريع الصناعي��ة والس��ياحية مم��ا أدى إىل زي��ادة الطل��بعل��ى املي��اه م��ع حمدودي��ة امل��وارد املائي��ة م��ع العل��م أن الزراع��ة حتص��ل
عل��ى  %89م��ن امل��واد املائي��ة .
وخلص أيضاُ بعض أسباب العجز املائي بالتالي:
 اتباع الطرق التلقيدية بالري استخدام احملاصيل الشرهة للمياه . تكالي��ف اس��تجرار املي��اه عل��ى أس��اس وح��دة املس��احة ولي��س عل��ىاس��اس وح��دة اس��تجرار م��ن املي��اه .
كما أوجز آلية الرشيد بعدد من النقاط مثل:
 اتباع الطرق احلديثة للري . اس��تبدال احملاصي��ل ذات االحتياج��ات العالي��ة للمي��اه باحملاصي��لذات احتياج��ات مائي��ة قليل��ة .
 تفعيل دور اإلرشاد املائي . تطبي��ق قان��ون التش��ريع املائ��ي فيم��ا خي��ص اقام��ة مجعي��اتمس��تخدمي املي��اه .
 ترخي��ص اآلب��ار اجلوفي��ة م��ن أج��ل تطوي��ر ال��ري احلدي��ث م��عحصره��ا بدق��ة ودراس��تها ومراقبته��ا م��ن قب��ل وزارة امل��وارد املائي��ة .
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الدور اإلرشادي
وع��ن خط��وات تفعي��ل دور اإلرش��اد ق��ال املهن��دس مج��ال ف��روخ مدي��ر
اإلرش��اد الزراعي:
لتحقي��ق ه��دف املش��روع الوط��ين للتح��ول إىل ال��ري احلدي��ث يف
ترش��يد اس��تخدام املي��اه ونش��ر ه��ذه التقني��ة ل��دى األخ��وة الفالح��ني
نف��ذت وزارة الزراع��ة واإلص��الح الزراع��ي مح��الت إرش��ادية وإعالمي��ة
ح��ول أهمي��ة التح��ول إىل ال��ري احلدي��ث ومزاي��ا ق��روض املش��روع
وبش��كل متك��رر م��ن خ��الل :
* عرض أفالم إرشادية واسراحات إعالنية حول مزايا قروض الري
احلديث وأهمية ترشيد استخدام املياه يف التلفزيون.
* نشر العديد من املقاالت الصحفية.
* ع��رض مزاي��ا ق��روض ال��ري احلدي��ث عل��ى الش��ريط اإلخب��اري يف
التلفزي��ون وبش��كل متك��رر.
* إضاف��ة إىل اللق��اءات والن��دوات م��ع األخ��وة الفالح��ني واألي��ام
احلقلي��ة واحلق��ول اإلرش��ادية عل��ى ط��رق ال��ري احلدي��ث ويف أغل��ب
احملافظ��ات بالتنس��يق والتع��اون م��ع ( اإلرش��اد الزراع��ي والبح��وث
والرواب��ط الفالحي��ة ).
* طباعة مطويات ونشرات إرشادية وتوزيعها على الفالحني ..
* املشاركة يف املعارض الزراعية يف عدد من احملافظات.
* عروض املسرح اجلوال يف كافة احملافظات السورية.
وقد كانت حلمالت التوعية واإلرش��اد ولعمل فروع املش��روع الوطين
للتح��ول إىل ال��ري احلدي��ث يف احملافظ��ات وبالتع��اون م��ع اإلرش��اد
الزراع��ي والبح��وث الزراعي��ة والتنظيم الفالحي األثر االجيابي على
نشر تقنية الري احلديث وتبين الفالحني هلا من خالل اقتناء عدد
كبر من الفالحني لشبكات الري احلديثة بتمويل ذاتي من قبلهم
يف أغل��ب احملافظ��ات .
مع املزارعني
للمزارع��ني رأي م��ن أرض الواق��ع وم��ن التجرب��ة الش��خصية مث��ل
من��ذر مصطف��ى وحام��د مرع��ي وغره��م:
تب��ني لن��ا أن التح��ول لل��ري احلدي��ث ل��ه الكث��ر م��ن اإلجيابي��ات
كتخفيض كمية املياه املهدورة والتقليل من منو األعشاب الضارة
وعدم احلاجة لعدد كبر من اليد العاملة ،كما يوفر من احلاجة
لكمي��ات األمس��دة واملبي��دات ،ويضم��ن زي��ادة يف اإلنت��اج ،وم��ع ذل��ك
نعان��ي م��ن بع��ض الصعوب��ات بعضه��ا معاناتن��ا م��ع ش��ركات معين��ة
متخصص��ة باملع��دات  ،وارتف��اع س��عر التجهي��زات والس��يما أس��عار
األنابي��ب والف��االت بأنواعه��ا  ،إضاف��ة لعدم متكننا من احلصول على
ختدي��م الش��بكات يف ح��ال تعرضه��ا ألعط��ال يف الوقت املناس��ب وزادت
ه��ذه احلال��ة يف األوق��ات الراهن��ة بس��بب الظ��روف ال��ي يتع��رض هل��ا
الوط��ن.
مالحظات
والحظن��ا أن هن��اك الكث��ر م��ن األس��باب ال��ي جعل��ت امل��زارع يبتع��د
ع��ن التح��ول إىل ال��ري احلدي��ث يف بع��ض الق��رى ال��ي كان التح��ول
لل��ري احلدي��ث فيه��ا إلزامي��ا -كم��ا ذك��ر بعضه��م -أهمهاع��دم
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جاهزي��ة األقني��ة املوج��ودة يف املناط��ق والس��بب بع��د فتح��ات املي��اه عن
بعضه��ا إضاف��ة إىل تفت��ت األراض��ي وصغر احلي��ازات الزراعية ،وذكر
بعضهم ضعف ضغط الش��بكة يف القرية والس��يما يف نهاية خطوط
الضخ ،وأمجع املزارعون على ارتفاع تكلفة مستلزمات الري احلديث
باملقارن��ة م��ع القط��اع اخل��اص أي ف��رق الس��عر م��ا ب��ني الش��ركات
املتعاق��دة م��ع ف��رع ال��ري احلدي��ث والقط��اع اخلاص،وطال��ب اجلمي��ع
بإعط��اء امل��زارع حري��ة تأم��ني مس��تلزمات الش��بكة م��ن اجله��ة ال��ي
يرغب بها وعدم إلزامه بالش��ركات املتعاقد معها مع اإلش��راف على
س��المة ومواصف��ات املس��تلزمات وم��ن أه��م العقب��ات أيضا االس��تحالة
يف تأمني الضمانات للمصرف الزراعي ألن معظم أراضي سهل عكار
مث��ال تع��ود ملكيته��ا للغ��ر (وض��ع ي��د) إضاف��ة إىل ض��رورة تركي��ب
الفلر الرملي الذي يزيد من األعباء املالية وبالتالي يشكل عائقاً..
وخنتتم بإشارات ضرورية.
إن ضعف نسب تنفيذ التحول إىل الري احلديث غر مرتبط بعزوف
الفالح��ني واملزارع��ني به��ذا التوج��ه أو ع��دم اقتناعه��م ،فمعظه��م ب��ات
ي��درك أهمي��ة ذل��ك ومقتنع��ون مبي��زات ه��ذا ال��ري وفوائ��ده عل��ى
الفالح وعلى اإلنتاج وعلى األرض وعلى الوطن واجملتمع واألجيال
القادم��ة ،وعل��ى يق��ني بض��رورة تطبيق��ه ،وواثق��ون م��ن أنن��ا يف س��ورية
تأخرنا كثراً بتطبيقه ،ما أدى إىل استنزاف الثروة املائية يف البالد،
ولكن وحس��ب طرح الفالحني واملزارعني املش��كلة يف الصعوبات الي
حتول دون التطبيق يف بعض األماكن بالشكل واملضمون والسرعة
ال��ي تل��يب الطم��وح ،وحتقي��ق األه��داف املش��روعة لتوجه��ات الدول��ة
مم��ا ينعك��س إجياب �اً عل��ى الزراع��ة واملزارع��ني ،وأه��م ه��ذه األه��داف
ختفي��ض العج��ز املائ��ي م��ن خ��الل توف��ر اس��تهالك املي��اه وترش��يد
اس��تخدامها بتطبيق طرق ري حديثة ،نظراً حملدودية املوارد املائية،
إىل جانب رفع كفاءة استخدام املياه وزيادة اإلنتاج واملردود يف وحدة
املس��احة وختفيض تكاليفه وحتس��ني دخل املزارعني .وهناك أهداف
أخ��رى تنت��ج ع��ن تطبي��ق اإلج��راءات التنفيذي��ة للتح��ول إىل ال��ري
احلدي��ث ،وم��ن خ��الل مجل��ة م��ن املزاي��ا املش��جعة للتح��ول م��ن ال��ري
التقلي��دي إىل وس��ائل ال��ري احلديث��ة ،ومنه��ا من��ح ق��روض طويل��ة
األج��ل وم��ن دون فوائ��د ،م��ا ينعك��س إجياب�اً عل��ى االقتص��اد الوط��ين
وعل��ى املس��تفيدين م��ن الق��روض ،ويس��اهم بش��كل فع��ال يف إجي��اد
ف��رص عم��ل جدي��دة وتطوي��ر الصناع��ة احمللي��ة واحل��د م��ن التل��وث
البيئي وخلق تنمية مس��تدامة يف القطر ،ومع ذلك مثة الكثر من
الفالحني واملزارعني سبق أن أكدوا مراراً وتكراراً أنهم على استعداد
لتطبي��ق ال��ري احلدي��ث حبماس،ش��ريطة تذلي��ل الصعوبات وخاصة
اإلداري��ة والقانوني��ة واملادي��ة.
وال ب��د م��ن العم��ل عل��ى تطبي��ق إدارة مائي��ة مس��تدامة وحازم��ة قب��ل
أن يصب��ح حج��م العج��ز املائ��ي كب��راً حل��د يصع��ب بع��ده الس��يطرة
عليه ،يف وقت تنحو فيه الدول للحفاظ على مصادرها املائية ،وتبدو
مالم��ح احل��روب املقبل��ة باعتباره��ا ح��روب مي��اه ال غر.
حتقيق عال أبو عجيب
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حب اآلس ،الحمبالس ،الريحان ،أو الحبق...
تلـك هـي االسـماء الشـائعة ل ـ Myrtus
 communisفـي دول حـوض البحـر
األبيـض المتوسـط حيـث الموطـن األصلـي
لهـذه الشـجيرة العريقـة ،فقـد عـرف هـذا
ً
النبـات منـذ القـدم وكان مرافقـا للفراعنـة
واليونانييـن القدمـاء ،حيـث كان رمـزا
لألمجـاد واالنتصـارات عنـد اإلغريـق كمـا
وجـدت رسـومات لراقصـات فرعونيـات
يحملـن فـروع اآلس فـي ايديهـن ضمـن
المقابـر الفرعونيـة.
ينتم��ي اآلس اىل الفصيل��ة االس��ية
 .Myrtaceaeوه��ي ش��جرة
دائم��ة اخلض��رة متش��ابكة الف��روع ق��د
يص��ل ارتفاعه��ا اىل  3أمت��ار أوراقه��ا
بيضاوي��ة جلدي��ة براق��ة قاس��ية عط��رة،
واألزهار جنمية بيضاء صغرة ،مثارها

الي تنضج يف شهر تشرين الثاني ذات
طع��م حل��و قابض عط��ري ،تكون الثمار
سوداء صغرة كثرة البذور يف شكلها
ال��ري يف ح��ني تك��ون بيض��اء كب��رة

وع��دد الب��ذور اق��ل ضمنه��ا ،يف الش��كل األجزاء املستخدمة منه وكيفية
البس��تاني املدج��ن او اجل� ّوي كم��ا ه��و استخدامه:
تس��تخدم األوراق بعد جتفيفها كنوع
متع��ارف علي��ه بالعامي��ة.
يتكاث��ر نب��ات اآلس بالعق��ل والب��ذور ،من أنواع البهار ،كما يستخلص منها
ويفض��ل األماك��ن الرطب��ة ،ووج��وده
دلي��ل عل��ى وج��ود مص��در مائ��ي قري��ب.
ينتش��ر بش��كل طبيع��ي كش��جرة
حراجية حتى ارتفاع  400م معلنا نفسه
مل��كا عل��ى امل��كان.
كم��ا يع��د اآلس خلي��ل النح��ل املفضل
لغناه حببوب اللقاح وهو مرعى مثالي
للنحل يف حزيران.
تس��تخدم ش��جرات اآلس كس��ياج
يف احلدائ��ق لالس��تفادة م��ن مزاياه��ا زي��ت عط��ري ل��ه فوائ��د طبي��ة مج��ة
يف امتص��اص الغب��ار وثان��ي أوكس��يد لدرج��ة ان��ه ق��د أطل��ق علي��ه اس��م م��اء
املالئك��ة وتس��تخدم الثم��ار طازج��ة
الكرب��ون.
كم��ا متت��از بتحمله��ا للمل��ح وم��ن أو بع��د أن تصن��ع مرب��ى وممك��ن ان
يس��تفاد م��ن منق��وع الثم��ار يف الكث��ر
املمك��ن زراعته��ا ق��رب البح��ر.
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م��ن العالج��ات.
فوائد نبات اآلس:
 -1فات��ح للش��هية ومفي��د يف ح��االت
الصداع وضد اإلسهال وقاطع للنزيف
ورأس النبت��ة حيب��س الرع��اف وع��الج
البواس��ر والته��اب املثان��ة واملس��الك
البولي��ة وه��و م��در للب��ول.
 -2منش��ط وط��ارد للجراثي��م و لل��دودة
الوحيدة.
 -3مفي��د يف معاجل��ة التهاب��ات
القنوات التنفس��ية والنزالت الصدرية
احل��ادة.
 -4زي��ت احلمب��الس يق��وي بص��الت
الش��عر ومين��ع تس��اقطه ومينح��ه ق��وة
وحيوية ،كما ويستعمل إلزالة الكلف
والنم��ش.
 -5ينف��ع ش��رابه يف الته��اب اللث��ة
ينصح بعدم تناوله من قبل من يعانون
م��ن الضغ��ط الش��رياني املرتف��ع.

عل��ى الرغ��م م��ن فوائ��د احلمب��الس
الكثرة إال انه مل َ
حيظ باهتمام يوازي
قيمت��ه البيئي��ة والصحي��ة ،واقتص��ر
وج��وده عل��ى بضع��ة ش��جرات بري��ة
مهمل��ة تعتم��د عل��ى ذاته��ا يف جتدي��د
ومحاي��ة ذاتها،حي��ث ان ج��ين اآلس
لي��س باألم��ر الس��هل لصغ��ر مث��اره
ورهافته��ا والس��عر املقاب��ل ال��ذي ال
ي��وازي عن��اء العم��ل.
واقتص��رت فائدت��ه عل��ى تزي��ني باق��ات
االزه��ار ال��ي ال ختل��و م��ن غص��ن اآلس
األخضر  ،مما جعل هذا النبات مهددا
باالنقراض.
مبج��رد ذك��ر اس��م اآلس تف��وح يف
الذاك��رة رائحت��ه ال��ي ال تنس��ى والبد
أن مي� ّ
�ض ش��يء م��ا يف قل��ب كل من��ا ،
شيء محيم وعميق حيث تطحن أوراق
اآلس وتعفر جسم املولود اجلديد به،
لتعقي��م جس��م املول��ود وب��ث الرائح��ة
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الزكي��ة في��ه .وم��ن املفارق��ات الغريب��ة
أن نب��ات اآلس نفس��ه ال��ذي يس��تخدم
يف األف��راح واالنتص��ارات والس��تقبال
احلياة ،يستخدم كذلك يف األحزان
وال��وداع وتزي��ني القب��ور ومن��ه ج��اءت
اجلمل��ة الش��عبية الش��امية احملبب��ة
والقريب��ة( تش��كل آس��ي ،)..وكأن م��ن
س��وف يق��وم به��ذا الفع��ل الب��د أن يكون
قريب��ا ومحيم��ا...

اآلس ش��جرة طبيعي��ة منتش��رة يف
أرضن��ا غ��ر متطلب��ة غني��ة ب��كل ش��يء
الب��د م��ن تكرميه��ا إكرام��ا ألفراحن��ا
وأحزانن��ا عل��ى األق��ل....
م.أليسار شعبو
زراعة الالذقية
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الصبار األملس

الرب��ة اخلفيف��ة أو الرملي��ة ميك��ن
الوصف النباتي:
الصب��ار األمل��س نب��ات معم��ر األوراق زراعته��ا يف ج��ور عل��ى مس��افات م��ن
قاعدي��ة وحميطي��ة متش��حمة جالس��ة بعضه��ا 50×50س��م
رحمي��ة واألزه��ار أنبوبي��ة ذات أل��وان
الري:
ختتل��ف م��ن األصفر إىل األمحر طبقا الصب��ار األمل��س يتحم��ل العط��ش
لن��وع الس��اللة .
واجلفاف لفرات طويلة لذلك يروى

على فرات متباعدة شتاءاً مبعدل رية
الربة املناسبة :
مجي��ع أن��واع الصب��ار جت��ود زراعته��ا يف واحدة كل شهر أو أكثر ويف الصيف
األراض��ي املختلف��ة الكلس��ية وحت��ى ري��ة كل ث��الث أس��ابيع أو أكث��ر تبع��ا
الصخري��ة إال ان��ه يفض��ل األراض��ي لظ��روف البيئ��ة مناخي�اً.
اخلفيفة متحملة احلموضة والقلوية
التسميد:
موع��د الزراع��ة  :ميك��ن زراع��ة الصب��ار يس��مد الصب��ار األمل��س بالس��ماد
األملس يف أي وقت من السنة وتفضل العض��وي ش��تاءاً .
الزراع��ة يف الربي��ع او الصي��ف.
الصب��ار يعط��ي األوراق بكث��رة يف
طرق الزراعة :
الس��نوات املمط��رة والثم��ار بكث��رة يف
ختط��ط األرض إىل خط��وط عرضه��ا الس��نوات اجلاف��ة وبذل��ك يك��ون نافع�اً
75س��م وتغ��رس النبات��ات يف الثل��ث أكث��ر بالنس��بة للماش��ية الن يف
العل��وي م��ن اخل��ط وعل��ى مس��افات الس��نوات اجلاف��ة يق��ل الت��ن والعل��ف
حوال��ي 45-40س��م يف وج��ود مي��اه ال��ري وميكن أن حيل الصبار حمل هذه املواد
إذا كانت األراضي ثقيلة أما يف حالة العلفي��ة بالنس��بة للماش��ية .

12

الركيب الكيماوي:
الصب��ار حيت��وي عل��ى نس��بة عالي��ة
م��ن امل��اء واألم��الح املعدني��ة واأللي��اف
اخلش��بية وبع��ض الس��كريات فنس��بة
امل��اء تص��ل إىل  % 90واألم��الح
املعدني��ة حوال��ي  %20والكالس��يوم
 % 1,5واأللي��اف  % 10والروتين��ات 4
 %إضاف��ة إىل الس��كريات وفيتام��ني C
وفيتام��ني  Aوتت��وزع األم��الح املعدني��ة
عل��ى البوتاس��يوم بنس��بة عالي��ة % 1
ونس��بة قليل��ة ج��دا م��ن الصوديوم % 0,4
واحلدي��د واملنغني��ز والكالس��يوم.
يس��اعد الصب��ار عل��ى تس��مني املاش��ية
إذا م��ا أعط��ي م��ع العل��ف ألن��ه يقض��ي
على طفيليات األمعاء ويعطل اهلضم
يف األمع��اء مبادت��ه اهلالمي��ة ليزي��د
نس��بة االمتص��اص .
نتيج��ة للجف��اف واحلاج��ة امللح��ة
للعل��ف األخض��ر يف تغذي��ة احليوان��ات
اجمل��رة الصغ��رة والكب��رة كان الب��د
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من إجياد بدائل علفية خضراء تقوم مبهمات التغذية ومنح الطاقة يف النمو واإلنتاج بدال من الشجرات الرعوية الي
تغط��ي احتياج��ات التغذي��ة ولك��ن احتياجاته��ا املائي��ة كب��رة ج��دا والن الظ��روف املناخي��ة ال تس��اعد بذل��ك كان الب��د
م��ن جترب��ة زراعة الصب��ار األملس وتقدميها
كبديل علفي للحيوانات خاصة انه حيتوي
عل��ى قيم��ة غذائي��ة عالي��ة واحتياجات��ه م��ن
امل��وارد املائي��ة قليل��ة ج��داً وحيق��ق امل��ردود
املناس��ب يف اإلنتاج .
إن اس��تخدام الصب��ار كعل��ف يس��اعد
عل��ى ختفي��ف م��ن الضغ��ط عل��ى آب��ار املي��اه
أثن��اء الصي��ف وف��رات اجلف��اف حي��ث
أش��ارت األحب��اث أن اس��تهالك األغن��ام
للمي��اه ينخف��ض إىل الصف��ر عندم��ا تص��ل
متحصالته��ا إىل حن��و  300غ��رام وزن ج��اف
م��ن الصب��ار يومي �اً .
والب��د م��ن اإلش��ارة إىل أن الصب��ار ال يكف��ي
وح��ده كعل��ف مت��وازن وعلي��ه م��ن الض��رورة إضافة
مواد غذائية ليفية مثل القش والتن والنروجني
بيد انه ال يوجد له مثيل كعلف احتياطي خالل
ف��رات اجلف��اف والظ��روف الطارئ��ة وكذل��ك يف
املناط��ق قليل��ة األمط��ار كما ميكن االس��تفادة من
زراع��ة الصب��ار يف من��ع اجن��راف الرب��ة واحل��د م��ن
التصح��ر ومحاي��ة البيئ��ة وللصب��ار اس��تخدامات
طبي��ة وصيدالني��ة متنوع��ة وه��و مفي��د يف الوقاي��ة
م��ن داء الس��كري والتقلي��ص م��ن ح��دة ارتف��اع
الدهني��ات يف ال��دم وتصفي��ة اجله��از البولي وقرحة
املع��دة واالضطراب��ات املعدي��ة .
وتع��د الثم��ار فاكه��ة غني��ة باألم��الح املعدني��ة
والفيتامين��ات املفي��دة لصح��ة اإلنس��ان وميك��ن تناوهل��ا طري��ة أو جاف��ة أو حتويله��ا لعص��ر أو زي��وت غذائي��ة .
كم��ا تغ��رس نبات��ات الصب��ار أحيان��ا كنب��ات زين��ة أو كس��ياج محاي��ة األراض��ي الزراعي��ة والطرق��ات وفص��ل املمتل��كات أو
محاي��ة حظائ��ر احليوان��ات
م .مجيلة عطا اهلل
زراعة محاه
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تأثير الخميرة على بعض خواص التربة

في دراسة لتأثير الخميرة على بعض خواص التربة وبعض مواصفات البطاطا والعنب وكذلك اإلنتاجية،
فقــد لوحــظ ازديــاد محتــوى الدرنــات مــن الــآزوت والفوســفور  ،كمــا لوحــظ أن تفــوق فــي محتــوى الدرنــات
مــن المــادة الجافــة ونســبة البروتيــن ،وفــي إنتاجيــة البطاطــا لوحــظ تفــوق وبالنســبة للعنــب فقــد ازدادت
نســبة المــادة الجافــة ونســبة األليــاف والرمــاد والحموضــة  ،بينمــا انخفضــت نســبة الرطوبــة ونســبة الســكريات
الكليــة و  pHوازديــاد إنتــاج العنــب ولوحــظ زيــادة اإلنتــاج فــي الموســم الثانــي عنــه فــي األول.
ان اس��تعمال الس��ماد العض��وي م��ع اخلم��رة أدى لزي��ادة ط��ول بإج��راء حراث��ة مبح��راث مطرح��ي وتنعيم الرب��ة وإجراء فالحة
النبات واملادة جافة واإلنتاجية كما زادت نسبة زيت فول الصويا عميقة ش��توية.
يف املعامل��ة امللقح��ة باخلم��رة .إن اخلم��رة م��ن الكائن��ات احلية  -3التس��ميد:مت إضافة الس��ماد املعدني املضاف حس��ب توصية
الدقيق��ة املفي��دة لنم��و النب��ات وال��ي تزي��د تيس��ر الفوس��فور يف وزارة الزراع��ة للبطاط��ا بع��د حتلي��ل الرب��ة ،كما مسدت كافة
الرب��ة وتس��اهم مخائ��ر الرب��ة يف عملي��ات عدي��دة منه��ا معدن��ة املعام��الت بالس��ماد املعدن��ي حس��ب توصي��ة وزارة الزراع��ة ( 180
امل��ادة العضوي��ة وحتب��ب الرب��ة واحملافظ��ة عل��ى بن��اء الربة .
ك��غ /Nه�� 140 ،ك��غ /P2O5ه�� 140 ،ك��غ /K2Oه�).
إن تع��داد اخلمائ��ر يف الرب��ة قلي��ل مقارن��ة م��ع الكائن��ات احلي��ة أم��ا بالنس��بة للعن��ب فت��م إضاف��ة الس��ماد لكاف��ة املعام��الت (60
الدقيقة األخرى األمر الذي أدى إىل زيادة االهتمام بهذا الكائن كغ  /Nللشجرة  25 ،كغ  25 ، P2O5كغ  10+ )K2Oكغ
و زيادة تعداده يف الربة بعمليات التلقيح نظراً لدوره الكبر يف مس��اد عضوي /ش��جرة .
حتلي��ل امل��ادة العضوي��ة وإف��راز بع��ض امل��واد اهلام��ة يف الرب��ة و  -4زراع��ة البطاط��ا :زرع��ت القط��ع التجريبي��ة بدرن��ات
الي تساهم بدورها يف إتاحة الكثر من العناصر اخلصوبية يف البطاطا(صن��ف دراج��ا) وضع��ت  10حب��ات كاملة (دون تقطيع)
الربة .واالستفادة من غاز ثاني أكسيد الكربون الذي تنتجه م��ن البطاط��ا يف اخل��ط الواح��د بفاص��ل  25س��م ب��ني الدرن��ة
اخلمائ��ر بالق��رب م��ن س��طح الورق��ة وال��ذي يزي��د م��ن كف��اءة (النبت��ة) واألخ��رى أي مايع��ادل  40حب��ة بطاطا متماثلة احلجم
عملية الركيب الضوئي باإلضافة لتحول اخلمائر بعد نهاية يف كل قطع��ة جتريبي��ة وعل��ى عم��ق ق��دره  15-12س��م  4خط��وط
عمره��ا مل��واد عضوي��ة تتف��كك من قب��ل النبات َ.
ومس��افة  80س��م ب��ني اخل��ط واآلخ��ر وكان موع��د الزراع��ة يف
طرائق الدراسة
( /3/10ع��روة ربيعية),روي��ت التجرب��ة بطريق��ة ال��ري بالتنقي��ط
 -1توصي��ف الرب��ة :مت حتلي��ل عين��ة الرب��ة قب��ل الزراع��ة ،و مبع��دل ري��ة كل  5أي��ام.
وقدرت درجة احلموضة والناقلية الكهربائية  ،الكربونات الكلية  -5تصميم التجربة :بالنسبة للبطاطاعدد القطع التجريبية
واالزوت الكل��ي  ،ومت اس��تخلص الفوس��فور املتيس��ر  ،كم��ا  15قطع��ة ،مس��احة القطع��ة  10م ²وبالتال��ي كان��ت مس��احة
ق��درت امل��ادة العضوي��ة بطريق��ة األكس��دة الرطب��ة وقدرت بعض التجرب��ة  150م .²و كان��ت املعام��الت:
العناص��ر الصغ��رى والكادمي��وم جبه��از االمتص��اص ال��ذري  .ش��اهد  -إضاف��ة اخلم��رة بركي��ز  1غ  /ل - NPK +إضاف��ة
 -2حتض��ر الرب��ة :مت حتض��ر موق��ع التجرب��ة قب��ل الزراع��ة اخلمرة بركيز 2غ  /ل - NPK +إضافة اخلمرة بركيز
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 3غ  /ل ،NPK - NPK +أما بالنسبة للعنب عدد القطع التجريبية  16قطعة واعترت كل شجرة معاملة وكانت املعامالت:
 1غ  /ل - NPK +إضاف��ة اخلم��رة بركي��ز 2غ  /ل - NPK +إضاف��ة اخلم��رة بركي��ز  3غ /
إضاف��ة اخلم��رة بركي��ز
لNPK - NP +
االختبارات والتحاليل
 -1حمصول البطاطا :قدر اآلزوت والفوسفور الكلي يف الدرنات ويف النبات � � �.قدر متوسط احملتوى من املادة اجلافة  ،متوسط
احملتوى النروجني ،متوسط احملتوى الروتني ،تقدير االنتاجية.
-2العنب :املواد الصلبة ،احلموضة ،السكريات ،PH ،تقدير اإلنتاجية
النتائج واملناقشة ( :حمصول البطاطا )
-1دراسة تأثر إضافة اخلمرة رشاً على اإلنتاج حمصول البطاطا:
يبني اجلدول إنتاجية نبات البطاطا  ،حيث يالحظ تفوق معنوي جلميع املعامالت على الشاهد ،وقد تفوقت معنوياً املعاملتان
األوىل والثانية على املعاملة املسمدة بالسماد الكيماوي فقط ،األمر الذي يبني دور اخلمرة يف حتفيز منو النبات ملا تفرزه هذه
الكائنات من مواد منشطة للنمو مثل السيتوكينات.

املعامالت

إنتاجية البطاطا طن /ﻫ�

الزيادة عن الشاهد %

مخرة ( 1غ/ل)

a 23

109

مخرة ( 3غ/ل)

a 21

91

b 18

64

NPK
شاهد

b 18

64

c 11

LSD0,05

2,48

مخرة ( 2غ/ل)

 -2دراس��ة تأث��ر إضاف��ة اخلم��رة عل��ى حمت��وى الدرن��ات م��ن امل��ادة اجلاف��ة  :تب��ني النتائ��ج املبوبة يف اجلدول التال��ي تأثر املعامالت
املس��تخدمة يف النس��بة املئوي��ة للم��ادة اجلاف��ة يف الدرن��ات ،فيالح��ظ أن مجي��ع املعام��الت تفوق��ت معنوي�اً عل��ى الش��اهد يف حمت��وى
الدرنات من املادة اجلافة ,كما نالحظ تفوقاً للمعاملة 1غ من اخلمرة على مجيع املعامالت وكانت نسبة زيادتها عن الشاهد
 %28,77تليه��ا التس��ميد املعدن��ي ث��م 2غ م��ن اخلم��رة ث��م معامل��ة  3غ م��ن اخلم��رة حي��ث بلغ��ت نس��بة زيادته��ا ع��ن الش��اهد بالتتال��ي
 %13,67 -20,29-24,83وه��ذا مؤش��ر عل��ى أن إضاف��ة 1غ م��ن اخلم��رة كان هل��ا دور يف زي��ادة حمت��وى الدرن��ات م��ن امل��ادة اجلاف��ة .

املعامالت

املادة اجلافة %

الزيادة عن الشاهد%

مخرة ( 1غ/ل)

a 21.115

28.77

مخرة ( 3غ/ل)

a 19.725

20.29

ab 18.64

13.67

NPK
شاهد

a 20.47

24.83

b 16.398

LSD

2.734

٪CV

9.21

مخرة ( 2غ/ل)
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 -3دراس��ة تأث��ر إضاف��ة اخلم��رة عل��ى حمت��وى البطاط��ا م��ن الروتني:يب��ني اجل��دول حمت��وى امل��ادة اجلافة للدرنات م��ن الروتني،
وأن نسبة الروتني تراوح بني %15-6,25يف املادة اجلافة لدرنات البطاطا بينما نسبة الروتني يف املادة اجلافة للدرنات تراوح بني
 %6,9-6,7ويظه��ر اجل��دول متوس��ط احملت��وى م��ن النروج��ني الكل��ي يف درنات البطاط��ا اجلافة ونالحظ منه تفوق كافة املعامالت
عل��ى الش��اهد يف حمت��وى الدرن��ات م��ن ،وكان التف��وق معنوي�اً يف املعامل��ة األوىل والثاني��ة ،وكان��ت املعامل��ة املعدني��ة أعل��ى م��ن
الش��اهد ونس��بة زيادتها عنه . % 6,04

املعامالت

حمتوى الروتني %

الزيادة عن الشاهد %

مخرة ( 1غ/ل)

a 14.24

28.29

مخرة ( 3غ/ل)

ab 13.24

19.28

bc 12.31

10.90

NPK
شاهد

bc 11.77

6.04

مخرة ( 2غ/ل)

c 11.098
1.144
8.55

LSD
٪CV

ونالحظ أن نسبة الروتني زادت يف املعاملة املسمدة بالسماد عضوي واخلمرة والذي يعود لزيادة نسبة االزوت.
 -4دراس��ة تأث��ر إضاف��ة اخلم��رة عل��ى حمت��وى الدرن��ات م��ن األزوت والفوس��فور والبوت��اس :تب��ني نتائ��ج اجل��دول تأث��ر املعام��الت
املس��تخدمة يف النس��بة املئوية لألزوت والفوس��فور والبوتاس يف املادة اجلافة لدرنات البطاطا ،فبالنس��بة لألزوت و الفوس��فور فقد
تفوق��ت مجي��ع املعام��الت مقارن��ة بالش��اهد ،وكان أفض��ل ه��ذه املعام��الت ه��ي األوىل وال��ي أيض�اً تفوق��ت معنوي�اً مقارن��ة باملعامل��ة
املس��مدة فقط بالس��ماد املعدني ،وقد كانت مجيع املعامالت املضاف هلا اخلمرة ذات تفوق على املعاملة املس��مدة فقط بالس��ماد
املعدني.

املعامالت

%N

%P

%K

مخرة ( 1غ/ل)

a 2,277

a 3,245

a 0,45

مخرة ( 2غ/ل)

ab 2,103

ab 3,15

a 0,46

مخرة ( 3غ/ل)

bc 1,972

abc 2,775

a 0,4

NPK

bc 1,882

bc 2,69

a 0,37

شاهد

c 1,775

c 2,3

a 0,44

LSD

0,2624

0,504

0,182

CV

8,54

11,26

11,88

إن معاملة النبات باخلمرة أدت إىل زيادة نسبة الفوسفور يف النبات.
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حمصول العنب:-1دراسة تأثر إضافة اخلمرة رشاً على بعض مواصفات مثار العنب :تبني النتائج املبوبة يف اجلدول تأثر املعامالت املستخدمة
يف مواصف��ات مث��ار العن��ب ،فيالح��ظ ازدي��اد نس��بة امل��ادة اجلاف��ة ونس��بة األلي��اف ونس��بة الرماد واحلموض��ة يف املعامالت املضاف هلا
مخرة تركيز  1و تركيز  ، 2بينما اخنفضت نس��بة الرطوبة ونس��بة الس��كريات الكلية و  pHيف هاتني املعاملتني مقارنة بباقي
املعامالت.
املعامالت

الرطوبة ٪

املادة الجافة
٪

األلياف ٪

املواد الصلبة
الذائبة ٪

الحموضة ٪

السكريات الكلية ٪

pH

NPK

85.59

14.41

2.2

0.42

18.48

0.20

17.12

5.41

خمرية ( 1غ/ل)

82.36

17.64

2.46

0.55

18.30

0.23

16.37

5.31

خمرية ( 2غ/ل)

83.93

16.07

2.37

0.47

18.18

0.3

16.25

5.25

خمرية ( 3غ/ل)

85.38

14.42

2.24

0.43

18.56

0.26

17.75

5.52

الرماد ٪

-2دراس��ة تأثر إضافة اخلمرة رش�اً على اإلنتاج تبني النتائج يف اجلدول تأثر املعامالت املس��تخدمة يف إنتاجية العنب للموس��م
األول والثان��ي ،فنج��د ازدي��اد إنت��اج العن��ب يف املعام��الت املض��اف هل��ا مخ��رة تركي��ز  1و تركي��ز  2مقارن��ة باملعامل��ة املس��مدة فق��ط
معدني�اً  ،كم��ا يالح��ظ زي��ادة اإلنت��اج يف املوس��م الثان��ي عن��ه يف األول.

املعامالت

إنتاجية العنب طن /ه�
املوسم األول

املوسم الثاني

NPK

a 8,68

a 13,53

مخرة ( 1غ/ل)

a 9,145

a 14,86

مخرة ( 2غ/ل)

a 10,46

a 14,51

مخرة ( 3غ/ل)

a 9,3

a 13,19

LSD

5,2

5,32

إذاً اخلم��رة تلع��ب دور كب��ر يف دورة االزوت والكري��ت وإذاب��ة الفوس��فور وإف��راز م��واد منش��طة للنم��و األم��ر ال��ذي ي��ؤدي إىل زي��ادة
إنتاجيةالنبات.
إعداد
د  .حممد منهل الزعيب م .نبيلة كريدي
م  .مليس حممود م .غالب جهماني م .حممد مساملة
اهليئة العامة للبحوث العلمية الزراعية
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ري القطن بالتنقيط
الزال التقــدم العلمــي الــذي يحققــه اإلنســان ينتــج المزيــد مــن التقنيــات والوســائل التــي تســاهم فــي
زيــادة اإلنتــاج وصيانــة المــوارد الطبيعيــة ،إال أن هــذه التقنيــات الحديثــة والمكتشــفات العلميــة الموجهــة
رفضهــا وعــدم تبنيهــا مــن قبــل المزارعًيــن ،لذلــك فــإن عملية
للزراعــة تفقــد أهميتهــا وقيمتهــا فــي ًحــال ً
التبنــي للتقنيــات الحديثــة تعــد مؤشــرا هامــا لقيمــة وأهميــة التقنيــة ،ومقياســا لنجاحهــا أو فشــلها
مــن مختلــف النواحــي الفنيــة ،واالقتصاديــة ،واالجتماعيــة و تبنــي التقنيــات الحديثــة وانتشــارها مرهــون
بمــا تقدمــه مــن آثــار ايجابيــة ونفــع لإلنســان وفــي مجــال الزراعــة فــإن تبنــي تقنيــات الــري الحديــث مــن
المفتــرض أن يســاهم فــي زيــادة دخــل المزارعيــن مــن خــالل زيــادة الربحيــة مــن وحــدة المســاحة ويتحقــق
ذلــك مــن خــالل زيــادة المــردود مــع ثبــات المدخــالت أو مــن خــالل تخفيــض تكاليــف المدخــالت مــع ثبــات
اإلنتاجيــة أو بكليهمــا.

املوارد املائية

تغط��ي ه��ذه التقني��ة( )%63من األراضي املروية بالري احلديث،
بينم��ا تغط��ي تقني��ة ال��ري بالتنقيط ( )%37من تلك األراضي.

وصل��ت كمي��ة املي��اه املتاح��ة يف س��ورية إىل ( )16ملي��ار م/3س��نة
بينم��ا وص��ل إمجال��ي الطل��ب إىل ( )19ملي��ار م/3س��نة ،وبالتال��ي
ف��إن املي��زان املائ��ي يف س��ورية س��الب ويعان��ي م��ن عج��ز يص��ل إىل
( )3ملي��ار م/3س��نة .ه��ذا العج��ز يف تزايد نتيج��ة لتزايد الطلب
املس��تمر والتوس��ع يف املس��احات املروية وتكرار موجات اجلفاف،
يض��اف إىل ذل��ك أن مع��دل التزاي��د الس��كاني يف س��ورية م��ن
أك��ر مع��دالت النم��و حي��ث يص��ل إىل ()0,025

عل��ى اعتب��ار أن القط��ن حمص��ول صيف��ي م��روي حيت��ل ()% 20
م��ن املس��احة املروي��ة الكلي��ة يف س��ورية ويس��تهلك حوال��ي 4-3
ملي��ار م��ر مكع��ب م��ن املي��اه املتاح��ة س��نوياً ف��إن تب��ين مزارعي��ه
لتقني��ة ال��ري بالتنقي��ط بال��غ األهمي��ة م��ن حيث  -1:اس��تخدام
املي��اه -2 ،إنت��اج احملص��ول-3 ،تكلف��ة ال��ري -4 ،ص��ايف الربح

وعل��ى الرغ��م م��ن أهمي��ة وحمدودي��ة املوارد املائية قياس�اً حبجم
الطلب املتزايد باطراد لتلبية االحتياجات الزراعية والصناعية
واملنزلي��ة ،الزال��ت كف��اءة اس��تعماالت املي��اه يف القط��اع الزراعي
وال��ي تش��كل حوال��ي ( )%88م��ن االس��تعماالت عل��ى املس��توى
الوط��ين حب��دود (.)%45 -40
وحي��ث تش��ر نتائ��ج البح��وث الزراعي��ة والتطبيق��ات احلقلي��ة
الواس��عة أن تب��ين تقني��ات ال��ري احلديث��ة يف الزراع��ة م��ن ش��أنها
حتس��ني كف��اءة اس��تخدام املي��اه ،إال أن��ه م��ن املالحظ اخنفاض
تب��ين ه��ذه التقني��ات ،فحي��ث تس��يطر الطرائ��ق التقليدي��ة
املتمثل��ة بال��ري الس��طحي ،يالح��ظ انتش��ا ٌر حم��دو ٌد لتقني��ات
ال��ري احلديث��ة املتمثل��ة بال��ري بالرذاذ وال��ري بالتنقيط اللتني
تغطي��ان مع �اً مس��احة ال تزي��د ع��ن ( )280أل��ف هكت��اراً ،حي��ث
تشكل أقل من ()%23من إمجالي األراضي املروية ،وتعتر درجة
التبين للري بالرذاذ أعلى منها بالنسبة للري بالتنقيط حيث

أو ً
ال :أث��ر تب��ين مزارع��ي القط��ن لل��ري بالتنقيط على اس��تخدام
املياه :
مت دراس��ة هذا األثر من خالل إجراء مقارنة بني كميات املياه
املقدم��ة وإنتاجيته��ا وكفاءتها (حيث تعرف كفاءة اس��تخدام
املياه :بأنها النسبة بني كمية مياه الري الالزمة إلنتاج كمية
معين��ة م��ن اإلنت��اج إىل الكمي��ة الفعلي��ة املضافة من قبل املزارع.
كم��ا تع��رف إنتاجي��ة املي��اه :بأنه��ا النس��بة ب��ني كمي��ة اإلنت��اج
(ك��غ) والوح��دة الكمي��ة املس��تخدمة م��ن املي��اه (م )3وق��د عرفت
م��ن وجه��ة النظ��ر االقتصادية كونها القيمة احلالية الصافية
لإلنت��اج مقس��ومة عل��ى القيم��ة احلالي��ة الصافي��ة لكمي��ة املي��اه
املس��تخدمة)لكال الطريقت��ني (الس��طحية ،التنقي��ط) يف كل
من منطقي االس��تقرار الزراعي (األوىل والثانية).

حمصول القطن
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منطقة االستقرار الزراعي الثانية

منطقة االستقرار الزراعي األوىل

بل��غ متوس��ط كمي��ة املي��اه املقدم��ة يف ه��ذه املنطق��ة يف بل��غ متوس��ط كمي��ة املي��اه املقدم��ة ( )15106م/3ﻫ
حال��ة ال��ري الس��طحي حوال��ي ( )14431م/3ﻫ  ،يف ح��ني بل��غ بالنس��بة لل��ري الس��طحي و( )11758م/3ﻫ بالنس��بة لل��ري
ه��ذا املتوس��ط ( )10950م/3ﻫ يف حال��ة ال��ري بالتنقي��ط ،أي بالتنقي��ط أي بف��ارق ( )3348م/3ﻫ ويش��كل حوال��ي (.)%29
بف��ارق ( )3481م/3ﻫ .ويش��كل حوال��ي ( ،)%32كم��ا بلغ��ت
إنتاجي��ة امل��ر املكع��ب الواح��د حوالي ( )0,46كغ يف حالة الري أم��ا بالنس��بة إلنتاجي��ة املي��اه فق��د بلغ��ت ( )0,27ك��غ/
بالتنقي��ط ،يف ح��ني بلغ��ت حوال��ي ( )0,28ك��غ يف حال��ة ال��ري م 3لل��ري الس��طحي )0,41( ،ك��غ/م 3لل��ري بالتنقي��ط ،أم��ا
الس��طحي م��ع األخ��ذ بع��ني االعتب��ار أن كمي��ات األمط��ار ق��د كف��اءة اس��تخدام ال��ري بع��د إضاف��ة مي��اه األمط��ار كان��ت
أخ��ذت يف احلس��بان ل��دى حس��اب إنتاجي��ة املي��اه ،كم��ا أظه��رت ( )%84لل��ري بالتنقي��ط مقاب��ل ( )%65لل��ري الس��طحي
النتائ��ج ارتف��اع كف��اءة اس��تخدام املي��اه لل��ري بالتنقي��ط
مقارن��ة م��ع ال��ري الس��طحي حي��ث بلغ��ت كف��اءة اس��تخدام
املي��اه لل��ري بالتنقي��ط ( )%90مقاب��ل ( )%68لل��ري الس��طحي.
ثانياً :أثر تبين مزارعي القطن للري بالتنقيط على اإلنتاج :
مت دراس��ة أث��ر تب��ين مزارع��ي القط��ن لل��ري بالتنقيط على إنتاج
احملص��ول م��ن خ��الل املقارنة ب��ني إنتاجية اهلكتار ،حتت نظامي
ال��ري الس��طحي والتنقي��ط يف كل م��ن منطق��ي االس��تقرار
الزراعي األوىل والثانية.
بلغ متوسط اإلنتاجية حتت نظام الري بالتنقيط( )5080كغ/
مقاب��ل ( )4119ك��غ/ﻫ حت��ت نظ��ام ال��ري الس��طحي يف منطق��ة
االس��تقرار الزراع��ي األوىل وبل��غ ه��ذا املتوس��ط يف منطق��ة
االس��تقرار الزراع��ي الثاني��ة ( )4927ك��غ/ﻫ حت��ت نظ��ام ال��ري
بالتنقي��ط مقاب��ل ( )4075ك��غ/ﻫ حت��ت نظ��ام ال��ري الس��طحي.

ش��كل يب��ني إنتاجي��ة القط��ن حت��ت نظام��ي ال��ري الس��طحي وال��ري
بالتنقي��ط يف منطق��ي االس��تقرار الزراع��ي األوىل والثاني��ة
ثالثاً :أثر تبني مزارعي القطن للري بالتنقيط عىل تكاليف الري :
تشــمل التكاليــف الكليــة مليــاه الــري (مصــدر الــري امليــاه الجوفيــة) كل مــن
التكاليــف املتغــرية والتــي تتضمــن (تكاليــف الصيانــة لــكل مــن املضخــة
واملحــرك ،تكاليــف الصيانــة لشــبكات الــري يف حالــة الــري الحديــث ،تكاليــف
عاملــة الــري ،تكاليــف الطاقــة املولــدة للميــاه ،تكاليــف الزيــوت والشــحوم،
تكاليــف التخطيــط والتســكيب يف حالــة الــري الســطحي) والتكاليــف الثابتــة
والتــي تشــمل (اﻫتــالك اآلبــار وكســائه ،اﻫتــالك املضخــة واملحــرك ،اﻫتــالك

بركــة تجميــع امليــاه يف حــال تواجدﻫــا ،اﻫتــالك شــبكات الــري يف حالــة الــري
الحديث)وتــم دراســة أثــر تبنــي تقنيــات الــري الحديــث عــىل تكاليــف الــري
مــن خــالل إج ـراء مقارنــة إلجــاميل تكلفــة امليــاه املطلوبــة للهكتــار الواحــد يف
كل مــن نظامــي الــري التقليــدي والحديــث ويف كل مــن منطقتــي االســتقرار
الزراعــي األوىل والثانيــة
منطقة االستقرار الزراعي األوىل
بلــغ إجــاميل تكلفــة امليــاه املطلوبــة لهكتــار القطــن الواحــد تحــت نظــام الــري
الســطحي ( )102718ل.س/ﻫ والتــي شــكلت ( )٪54مــن إجــاميل التكاليــف
الكليــة لهكتــار القطــن تحــت ﻫــذا النظــام ،مقابــل ( )97132ل.س/ﻫ والتــي
شــكلت ( )٪49,9مــن إجــاميل التكاليــف الكليــة لهكتــار القطــن تحــت نظــام
الــري بالتنقيــط ،وبتقديــر كميــة امليــاه املقدمــة وحســاب تكلفتهــا للهكتــار
الواحــد ميكــن حســاب تكلفــة املــر املكعــب مــن امليــاه حيــث بلغــت يف
حالــة الــري الســطحي ( )7.12ل.س/م 3مقابــل ( )8.87ل.س/م 3يف حالــة الــري
بالتنقيــط.
منطقة االستقرار الزراعي الثانية
بلــغ إجــاميل تكلفــة امليــاه املطلوبــة لهكتــار القطــن الواحــد يف ﻫــذه املنطقــة
تحــت نظــام الــري الســطحي ( )107396.56ل.س/ﻫ والتــي تشــكل ()٪55.33
مــن إجــاميل التكاليــف الكليــة لهكتــار القطــن تحــت ﻫــذا النظــام مقابــل
( )102785ل.س/ﻫ والتــي تشــكل ( )٪51.8مــن إجــاميل التكاليــف الكليــة
لهكتــار القطــن تحــت نظــام الــري بالتنقيــط وبتقديــر كميــة امليــاه املقدمــة
وحســاب تكلفتهــا للهكتــار الواحــد ميكــن حســاب تكلفــة املــر املكعــب مــن
امليــاه حيــث بلغــت يف حالــة الــري الســطحي ( )7.11ل.س/م 3مقابــل ()8.74
ل.س/م 3يف حالــة الــري بالتنقيــط.
رابعاً :أثر تبني مزارعي القطن للري بالتنقيط عىل صايف الربح :
لتحديــد أثــر إحــالل تقنيــة الــري بالتنقيــط يف ﻫكتــار قطــن مــروي مــن امليــاه
الجوفيــة بــدالً مــن طريقــة الــري الســطحي يف صــايف األربــاح تــم تحديــد
التكاليــف اإلجامليــة (عــىل اعتبــار أن كل مــن التكاليــف املتغــرية والثابتــة تتأثــر
بطريقــة الري)وتحديــد إجــاميل العوائــد لــكال الطريقتــن ومــن ثــم تحديــد
صــايف الربــح أو الخســارة يف كل مــن منطقتــي االســتقرار الزراعــي األوىل والثانية.
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بلغ��ت التكالي��ف اإلمجالي��ة إلنت��اج حمص��ول القط��ن190075
ل.س/ه � يف حال��ة نظ��ام ال��ري الس��طحي يف ح��ني بلغ��ت
194809ل.س/ه � يف حال��ة نظ��ام ال��ري بالتنقي��ط وبل��غ إمجال��ي
العوائ��د  204627ل.س/ه � يف حال��ة نظ��ام ال��ري الس��طحي
و242774ل.س/ه � يف حال��ة نظ��ام ال��ري بالتنقي��ط وبالتال��ي فإن
استبدال طريقة الري السطحي يف هكتار قطن مروي من املياه
اجلوفي��ة بطريق��ة ال��ري بالتنقي��ط جم��دي وحيق��ق رب��ح إض��ايف
ق��دره  33421ل.س/ﻫ
كم��ا ميك��ن إيض��اح أث��ر تب��ين حمص��ول القط��ن لتقني��ة ال��ري
بالتنقي��ط يف منطق��ة االس��تقرار الزراع��ي األوىل م��ن خ��الل
مقارنة بعض املؤشرات االقتصادية حيث أوضحت هذه املؤشرات
كل مم��ا يل��ي:
 فيم��ا يتعل��ق برحبي��ة وح��دة املي��اه يف زراع��ة القط��ن امل��روي م��ناملي��اه اجلوفي��ة ،فق��د تب��ني أن كل م��ن الرب��ح الكل��ي وهام��ش
الرب��ح والرب��ح الص��ايف لوح��د املي��اه املس��تخدمة بلغ��ت (،14,17
 )1,01 ،4,53ل.س/م 3عل��ى التوال��ي يف حال��ة ال��ري الس��طحي،
يف ح��ني بلغ��ت ه��ذه املؤش��رات ( )4,38 ،9,7 ،22,17ل.س/م 3عل��ى
التوال��ي يف حال��ة ال��ري بالتنقي��ط.
 وفيم��ا يتعل��ق برحبي��ة وح��دة إنت��اج القط��ن امل��روي م��ن املي��اهاجلوفي��ة ،فق��د تب��ني أن كل م��ن الرب��ح الكل��ي وهام��ش الرب��ح
والربح الصايف لوحدة اإلنتاج بلغت ( )3,53 ،15,89 ،49,67ل.س/
ك��غ عل��ى التوال��ي يف حال��ة ال��ري الس��طحي ،يف حني بلغت هذه
املؤشرات ( )9,44 ،20,93 ،47,79ل.س/كغ على التوالي يف حالة
ال��ري بالتنقيط.
 بل��غ س��عر التع��ادل يف حال��ة ال��ري الس��طحي ( )45ل.س/ك��غمقاب��ل ( )37,35ل.س/ك��غ يف حال��ة ال��ري بالتنقي��ط وهذا يدل
أنه ميكن ملزارع القطن املتبين لتقنية الري بالتنقيط أن يغطي
مجي��ع تكاليف��ه اإلمجالي��ة عن��د س��عر ( )37,35ل.س/ك��غ ،يف
ح��ني يتطل��ب س��عر أعل��ى يص��ل إىل ( )45ل.س/ك��غ ليغط��ي
مجي��ع تكاليف��ه اإلمجالي��ة ب��دون حتقي��ق أي رب��ح أو خس��ارة يف
حال��ة ال��ري الس��طحي.
 بلغ��ت إنتاجي��ة التع��ادل يف حال��ة ال��ري الس��طحي ()4574,39كغ/ﻫ مقابل ( )4708,66كغ/ﻫ يف حالة الري بالتنقيط وهذا
ي��دل أن��ه ميك��ن مل��زارع القط��ن املتبين لتقنية ال��ري بالتنقيط أن
يغطي مجيع تكاليفه اإلمجالية بدون حتقيق أي ربح أو خسارة
عند إنتاجية ( )4708,66كغ/ﻫ ،يف حني يتطلب إنتاجية تصل
إىل ( )4574,39ك��غ/ﻫ ليغط��ي مجي��ع تكاليف��ه اإلمجالي��ة بدون
حتقيق أي ربح أو خس��ارة يف حالة الري الس��طحي.
 بل��غ مع��دل دوران األص��ول املتغ��رة يف حال��ة ال��ري الس��طحي( )1,47مقاب��ل ( )1,77يف حال��ة ال��ري بالتنقي��ط ،وه��ذا يع��ين إن
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اس��تخدام ل��رة س��ورية واح��دة م��ن األص��ول املتغ��رة يف العملي��ة
اإلنتاجية أدى إىل ربح قدره ( )0,47ل.س يف حالة الري السطحي
مقاب��ل ( )0,77ل.س يف حال��ة ال��ري بالتنقي��ط.
 كم��ا يتض��ح م��ن خ��الل حس��اب زم��ن دوران األص��ول املتغ��رةدورة كاملة إن هذا الزمن بلغ حوالي ( )248يوم يف حالة الري
الس��طحي ،يف ح��ني بل��غ ه��ذا الزم��ن حوال��ي ( )205ي��وم يف حال��ة
ال��ري بالتنقيط.
 كم��ا بلغ��ت الكف��اءة اإلنتاجي��ة املزرعي��ة إلنت��اج القطن املرويم��ن املي��اه اجلوفي��ة بطريق��ة ال��ري الس��طحي ( )1,36مقاب��ل
( )1,56بطريق��ة ال��ري بالتنقي��ط وه��ذا يع��ين أن رأس امل��ال يع��ود
إىل مزارع القطن بزيادة قدرها ( )%36يف حالة الري الس��طحي
مقاب��ل ( )%56يف حال��ة ال��ري بالتنقي��ط وبالتال��ي ف��إن كف��اءة
اس��تخدام األص��ول املزرعي��ة يف حال��ة ال��ري بالتنقي��ط أعل��ى م��ن
ه��ذه الكف��اءة يف حال��ة ال��ري الس��طحي .وفيم��ا يتعل��ق بالكف��اءة
االقتصادي��ة أو مؤش��ر الرحبي��ة فق��د بل��غ ( )1,07يف حال��ة ال��ري
الس��طحي مقاب��ل ( )1,24يف حال��ة ال��ري بالتنقي��ط ،وه��ذا يع��ين
أن��ه عندم��ا يق��وم امل��زارع باس��تثمار ( )100ل.س يف جم��ال زراع��ة
القط��ن وري��ه م��ن املي��اه اجلوفية بطريقة الري بالتنقيط حيقق
ربح قدره ( )24ل.س مقابل ( )7ل.س يف حال زراعة القطن وريه
م��ن املي��اه اجلوفي��ة بالطريق��ة الس��طحية.

منطقة االستقرار الزراعي الثانية
بلغ��ت التكالي��ف اإلمجالي��ة إلنت��اج حمص��ول القط��ن يف ه��ذه
املنطق��ة  194091ل.س/ه � يف حال��ة نظ��ام ال��ري الس��طحي يف
حني بلغت 198480ل.س/ه� يف حالة نظام الري بالتنقيط وبلغ
إمجالي العوائد 203028ل.س/ه� يف حالة نظام الري السطحي
و237849ل.س/ه � يف حال��ة نظ��ام ال��ري بالتنقي��ط وبالتالي فإن
اس��تبدال طريق��ة ال��ري الس��طحي يف هكت��ار قط��ن م��روي م��ن
املي��اه اجلوفي��ة بطريق��ة ال��ري بالتنقي��ط جم��دي وحيق��ق رب��ح
إض��ايف ق��دره 30432ل.س/ه ��ر.
كم��ا ميك��ن إيض��اح أث��ر تب��ين حمص��ول القط��ن لتقني��ة ال��ري
بالتنقي��ط يف منطق��ة االس��تقرار الزراع��ي األوىل م��ن خ��الل
مقارن��ة بع��ض املؤش��رات االقتصادي��ة :
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 فيم��ا يتعل��ق برحبي��ة وح��دة املي��اه املس��تخدمة يف زراعة القطنامل��روي م��ن املي��اه اجلوفي��ة ،بل��غ كل م��ن الرب��ح الكل��ي وهام��ش
الرب��ح والرب��ح الص��ايف لوح��د املي��اه املس��تخدمة (،3,94 ،13,44
 )0,59ل.س/م 3عل��ى التوال��ي يف حال��ة ال��ري الس��طحي ،يف ح��ني
بلغت هذه املؤش��رات ( )3,35 ،8,36 ،20,23ل.س/م 3على التوالي
يف حال��ة ال��ري بالتنقي��ط.
 فيم��ا يتعل��ق برحبي��ة وح��دة إنت��اج القط��ن امل��روي م��ن املي��اهاجلوفي��ة ،بل��غ كل م��ن الرب��ح الكل��ي وهام��ش الرب��ح والرب��ح
الص��ايف لوح��دة اإلنت��اج ( )2,19 ،14,61 ،49,82ل.س/ك��غ عل��ى
التوال��ي يف حال��ة ال��ري الس��طحي ،يف ح��ني بلغ��ت ه��ذه املؤش��رات
( )7,99 ،19,94 ،48,27ل.س/ك��غ عل��ى التوال��ي يف حال��ة ال��ري
بالتنقي��ط.
 بل��غ س��عر التع��ادل يف حال��ة ال��ري الس��طحي ( )46,49ل.س/ك��غ مقاب��ل ( )39,29ل.س/ك��غ يف حال��ة ال��ري بالتنقيط وهذا
ي��دل أن��ه ميك��ن مل��زارع القط��ن املتبين لتقنية ال��ري بالتنقيط أن
يغط��ي مجي��ع تكاليف��ه اإلمجالي��ة عن��د س��عر ( )39,29ل.س/
ك��غ ،يف ح��ني يتطل��ب س��عر أعل��ى يص��ل إىل ( )46,49ل.س/
كغ ليغطي مجيع تكاليفه اإلمجالية بدون حتقيق أي ربح أو
خس��ارة يف حال��ة ال��ري الس��طحي.
 بلغ��ت إنتاجي��ة التع��ادل يف حال��ة ال��ري الس��طحي ()4667,97كغ/ه� مقابل ( )4770,05كغ/ه� يف حالة الري بالتنقيط وهذا
ي��دل أن��ه ميك��ن مل��زارع القط��ن املتبين لتقنية ال��ري بالتنقيط أن
يغطي مجيع تكاليفه اإلمجالية بدون حتقيق أي ربح أو خسارة
عند إنتاجية ( )4770,05كغ/ه� ،يف حني يتطلب إنتاجية تصل
إىل ( )4667,97كغ/ه� ليغطي مجيع تكاليفه اإلمجالية بدون
حتقيق أي ربح أو خسارة يف حالة الري السطحي.
 بل��غ مع��دل دوران األص��ول املتغ��رة يف حال��ة ال��ري الس��طحي( )1,41مقاب��ل ( )1,7يف حال��ة ال��ري بالتنقي��ط ،وه��ذا يع��ين إن
اس��تخدام ل��رة س��ورية واح��دة م��ن األص��ول املتغ��رة يف العملي��ة
اإلنتاجية أدى إىل ربح قدره ( )0,41ل.س يف حالة الري السطحي
مقاب��ل ( )0,7ل.س يف حال��ة ال��ري بالتنقي��ط.
 كم��ا اتض��ح م��ن خ��الل حس��اب زم��ن دوران األص��ول املتغ��رةدورة كاملة إن هذا الزمن بلغ حوالي ( )258يوم يف حالة الري
الس��طحي ،يف ح��ني بل��غ ه��ذا الزم��ن حوال��ي ( )214ي��وم يف حال��ة
ال��ري بالتنقيط.
 كم��ا بلغ��ت الكف��اءة اإلنتاجي��ة املزرعي��ة إلنت��اج القطن املرويم��ن املي��اه اجلوفي��ة بطريق��ة ال��ري الس��طحي ( )1,30مقاب��ل
( )1,49بطريق��ة ال��ري بالتنقي��ط وه��ذا يع��ين أن رأس امل��ال يع��ود
إىل م��زارع القط��ن بزي��ادة قدره��ا  %30يف حال��ة ال��ري الس��طحي
مقاب��ل ( )%49يف حال��ة ال��ري بالتنقي��ط وبالتال��ي ف��إن كف��اءة

اس��تخدام األص��ول املزرعي��ة يف حال��ة ال��ري بالتنقي��ط أعل��ى م��ن
ه��ذه الكف��اءة يف حال��ة ال��ري الس��طحي .وفيم��ا يتعل��ق بالكف��اءة
االقتصادي��ة أو مؤش��ر الرحبي��ة فق��د بل��غ ( )1,04يف حال��ة ال��ري
الس��طحي مقاب��ل ( )1,19يف حال��ة ال��ري بالتنقي��ط ،وه��ذا يع��ين
أن��ه عندم��ا يق��وم امل��زارع باس��تثمار ( )100ل.س يف جم��ال زراع��ة
القط��ن وري��ه م��ن املي��اه اجلوفية بطريقة الري بالتنقيط حيقق
ربح قدره ( )19ل.س مقابل ( )4ل.س يف حال زراعة القطن وريه
م��ن املي��اه اجلوفي��ة بالطريق��ة الس��طحية.

التوصيات :

 -1دع��م مديري��ة التح��ول إىل ال��ري احلدي��ث نظ��راً لكونه��ا
اجلهة الي يقع على عاتقها توفر قروض متويل شبكات الري
احلدي��ث ،والبح��ث يف س��بل كيفي��ة إزال��ة العقبات الي تعرض
ه��ذا التموي��ل (ترخي��ص وجتدي��د رخ��ص اآلبار ،امللكي��ة....اخل)،
ودراس��ة أس��عار تكلف��ة التقني��ة ،خاص� ًة املصنع��ة حملي�اً ،ووض��ع
أس��عار تش��جيعية هل��ذه التقني��ات وللمحاصي��ل اإلس��راتيجية
املروي��ة بها.
ً
 -2انطالق �ا م��ن أهمي��ة العم��ل اإلرش��ادي ودوره يف نق��ل نتائ��ج
البحوث ،والتقنيات احلديثة إىل املزارع البد من الركيز على
كل مم��ا يل��ي:
ٍ
* االس��تمرار يف إقام��ة الن��دوات واألي��ام احلقلي��ة اهلادف��ة إىل
زي��ادة توعي��ة املزارع��ني ح��ول مس��ألة ن��درة املي��اه ،والروي��ج لتبين
تقني��ات ال��ري احلديث��ة م��ن خ��الل إب��راز أثره��ا يف توف��ر املي��اه،
وزي��ادة اإلنتاجي��ة والدخ��ل الصايف.
* تطوي��ر الك��وادر العامل��ة يف اجله��از اإلرش��ادي م��ن خ��الل
إجراء دورات تدريبية مستمرة يف جمال تقنيات الري احلديث.
* دع��م العم��ل املش��رك ب��ني اجله��ات البحثي��ة واإلرش��ادية
به��دف نق��ل كاف��ة النتائ��ج البحثي��ة بش��كل مس��تمر.
 -3إج��راء البح��وث والدراس��ات االقتصادي��ة به��دف حتدي��د
الكمي��ات املثل��ى م��ن املي��اه واملدخ��الت الزراعي��ة ال��ي ت��ؤدي إىل
زي��ادة مس��توى الكف��اءة اإلنتاجي��ة للمحاصي��ل احلقلي��ة ،وزي��ادة
كف��اءة اس��تخدام املي��اه.
د .كنان كمال الدين
اهليئة العامة للبحوث العلمية الزراعية
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معامالت ما بعد الحصاد للثوم
املس��لوقة.
.3معامل��ة الفص��وص بالنق��ع يف امل��اء واملطه��رات الفطري��ة
قب��ل الزراعة.
.4االهتم��ام بعملي��ة اخلدم��ة أثن��اء جتهي��ز األرض حس��ب
التوصي��ات.
.5الزراع��ة يف املوع��د األمث��ل منتص��ف ش��هر أيل��ول وعل��ى
طريقة الش��ك يف س��طور مبس��افة  25س��م بني الس��طور و10
س��م ب��ني النبات��ات.
.6االهتم��ام باالنته��اء م��ن إضاف��ة األمس��دة اآلزوتي��ة خ��الل
الثالث��ة أش��هر األوىل م��ن حي��اة النب��ات م��ع إضاف��ة األمس��دة
يعد الثوم من أهم حماصيل اخلضار  ،وهو يتبع للفصيلة البوتاس��ية والفوس��فاتية املوص��ي به��ا.
النضج والفطام:
البصلية  ،وهو نبات عشيب معمر ،لكن زراعته تتجدد سنوياً،
ويتكاث��ر خضري �اً فق��ط بواس��طة الفص��وص أو األبص��ال دورة حي��اة الث��وم يف األرض تس��تمر مل��دة  /9/أش��هرتقريباً،
اهلوائي��ة (البالب��ل اهلوائي��ة) املتكون��ة يف الن��ورات الزهري��ة ،ويعتم��د ميع��اد النض��ج عل��ى مجل��ة عوام��ل منه��ا :الصن��ف،
ويع��د م��ن نبات��ات اجل��و الب��ارد املعت��دل ،وحيت��اج يف مراح��ل منطق��ة الزراع��ة حل��د م��ا ،الظ��روف اجلوي��ة ،ن��وع الرب��ة،
من��وه األوىل إىل ج��و ب��ارد نس��بياً ،ونه��ار قص��ر لك��ي ينم��و مس��تويات اخلدمات الزراعية ،ويس��تدل على نضج النباتات
ويشكل جمموعاً خضرياً جيداً ،يسمح له فيما بعد بتكوين م��ن خ��الل العالم��ات التالي��ة:
رؤوس كبرة احلجم (ويعتقد أن املوطن األصلي للثوم هو .1اصفرار أوراق اجملموع اخلضري وجفاف قمتها وانثنائها
آس��يا الوس��طى حي��ث ينم��و بش��كل ب��ري يف املناط��ق اجلبلي��ة حنو األرض.
جلمهوريات(كازاخس��تان ،أوزبكس��تان ،طاجاكس��تان.2 ،تتمي��ز رؤوس الث��وم الناضج��ة بغ��الف خارج��ي ج��اف
أفغانستان،تركمانس��تان) كم��ا تعت��ر منطق��ة ح��وض حييط باألس��نان كما أن القش��رة املغلفة للس��ن تكون لينة
نوعاً ما ورقيقة.
البح��ر األبي��ض املتوس��ط موطن�اً ثانوياً له.
م��ن أصن��اف الث��وم احمللي��ة (الكس��واني ،الي��رودي ،احلل��يب ،يق��وم بع��ض املزارع��ني بقل��ع النبات��ات مبرحل��ة مبك��رة م��ن
النض��ج بغي��ة االس��تفادة م��ن األس��عار املرتفع��ة يف بداي��ة
الك��ردي ...إخل)
ي��زرع يف س��ورية خ��الل الف��رة م��ن منتص��ف ش��هر أيل��ول املوس��م حي��ث تب��اع ه��ذه النبات��ات مباش��رة لالس��تهالك
وحت��ى منتص��ف ش��هر تش��رين األول حي��ث تس��اهم الزراع��ة الطازج ،وعملياً اليصلح ختزين مثل هذا الثوم بسبب عدم
املبك��رة يف زي��ادة حج��م اجملم��وع اخلض��ري وع��دد األوراق اكتم��ال نضج��ه وحمت��واه العال��ي م��ن الرطوب��ة.
املتش��كلة وع��رض الورق��ة مم��ا يعطي أبص��ال كبرة احلجم ميع��اد الفطام:ه��و ميع��اد آخ��ر ري��ة بظه��ور عالم��ات النض��ج
على اجملموع اخلضري حلوالي  %80من النباتات وإن إعطاء
وبالتال��ي زي��ادة اإلنتاجية.
وعموماً فانه يوصي للحصول على إنتاجية مرتفعة ونسبة ري��ات إضافي��ة بع��د وص��ول النبات��ات إىل ه��ذه املرحل��ة تس��بب
كب��رة م��ن األبص��ال ذات احلج��م الكب��ر إتب��اع التوصي��ات تلف�اً كب��راً للرؤوس.وعموم�اً ف��إن الث��وم ينض��ج حملي�اً يف
الفرة الواقعة من أواخر شهر أيار إىل أواخر شهر حزيران.
التالي��ة عن��د الزراعة:
.1انتخاب الرؤوس الكبرة احلجم املنتظمة الشكل اخلالية
احلصاد (القلع):
من اإلصابة احلشرية واملرضية من الثوم.
.2االهتم��ام بانتخ��اب الفص��وص اخلارجي��ة الكبرة احلجم بع��د الفط��ام حبوال��ي ( )15-10يوم �اً جي��ري قل��ع للنبات��ات
واس��تبعاد الفص��وص الصغ��رة أو املفرغ��ة أو الضام��رة أو ال��ي الت��زال خض��راء نوع�اً م��ا ك��ي ميكن ربطه��ا أو ضفرها
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يف حزم مناسبة ،وختتلط وسائط القلع املستخدمة حسب
ع��دة اعتب��ارات منها:
طبيع��ة الرب��ة ،خفيف��ة أو ثقيل��ة ،وطريق��ة الزراع��ة ،أت��الم،
سطور ،نثراً ،توفراأليدي العاملة ،وإمكانيات املزارع ،واملساحة
املزروعة،ويت��م قل��ع الث��وم حملي�اً يف األراض��ي الثقيل��ة نوع�اً
م��ا باس��تخدام الف��أس وامل��ر الش��وكي بنف��س الطريقة الي
تس��تخدم بقلع البصل ،وقد يس��تخدم احملراث البلدي هلذا
الغرض.
جي��ب أن تت��م عملي��ة القل��ع واألرض الزال��ت به��ا كمي��ة
مناس��بة م��ن الرطوب��ة /فري��ك /حي��ث أن التأخ��ر يف قل��ع
النبات��ات عق��ب الفط��ام ي��ؤدي إىل زي��ادة جف��اف الرب��ة،
وبالتال��ي إىل صعوب��ة قل��ع النبات��ات م��ن الرب��ة وجتريده��ا
م��ن حبيب��ات الرب��ة العالق��ة به��ا ،كم��ا ي��ؤدي إىل ن��زع ج��زء
م��ن الغ��الف اخلارج��ي لل��رأس مم��ا ينق��ص م��ن مواصفاته��ا
التس��ويقية.

جتمع هذه احلزم ف�ي ص�فوف مناسبة بعرض حوالي 50سم
وارتف��اع 60س��م حبي��ث تك��ون الع��روش للداخ��ل وال ��رؤوس
للخ ��ارج ،عل ��ى أن ي��رك ب��ني ه��ذه الصف��وف مم��رات تس��مح
بالتهوي��ة وامل��رور .تس��تغرق عملي��ة التجفي��ف م��دة تت ��راوح
م��ن( )30-21يوم�اً ويس��تدل عل��ى نهايته��ا م��ن اجلف��اف التام
ألعن��اق النبات��ات.

فرز الثوم:

بع��د قل��ع النبات��ات جي��ري ربطه��ا أو ضفرها يف حزم
مناس��بة ،وجي��ري أحيان�اً رب��ط ع��دة ح��زم صغ��رة يف حزم��ة
أك��ر نس��بياً ،ويراع��ى أثن��اء هذه العملية اس��تبعاد الرؤوس
املصابة باألمراض أو احلشرات أو اجملروحة لوقاية الرؤوس
األخ��رى الس��ليمة م��ن ضرره��ا كم��ا تس��تبعد ال��رؤوس ذات
الفص��وص املفككة،املنزوع��ة القش��رة،املصابة بلفح��ة
الش��مس.

تدريج الثوم

يدرج الثوم حسب قطر الرأس إىل األحجام التالية :
 كبر :وهو ما يزيد قطر الرأس عن  5,5سم.متوسط :يراوح قطر الرأس من  5,5 - 4,5سم. صغر :يراوح قطر الرأس من  4,5 - 3,5سم.كمية احملصول
ختتل��ف كمي��ة احملص��ول حس��ب الصن��ف امل��زروع ومق��دار
العناي��ة املقدم��ة للنبات��ات أثن��اء ف��رة منوه��ا وعموم�اً تبل��غ
كمي��ة احملص��ول كم��ا يل��ي:
كمية احملصول األخضر

كمية احملصول اجلاف

ثوم كسواني

 2000كغ /دومن

 1200كغ/دومن

ث��وم ي��روي
أ و صي��ين

 3000كغ/دومن

 2000كغ/دومن

التخزين
فرز نباتات الثوم بعد قلعها وربطها بشكل حزم
جي��ب أن يك��ون الث��وم ت��ام النض��ج واجلف��اف قب��ل التخزي��ن
ويف ه��ذه احلال��ة ميك��ن ختزين��ه مل��دة ق��د تص��ل إىل  8ش��هور
العالج التجفيفي:
توض��ع احل��زم الصغ��رة م��ن الث��وم مع��رض ًة ألش��عة يف خم��ازن عادي��ة غ��ر م��ردة ،ويفق��د الثوم البلدي حنو-35
الشمس ومغطاة بعروشه مل ��دة أس ��بوع حت ��ى جت ��ف الع�روش  % 40من وزنه ف�ي الشهر األول م�ن القلع ويصل الفقد إىل
والرؤوس نسبياً ويفضل تقليبها حتى التتعفن النباتات،ثم  %48بع��د مخس��ة أش��هرمن القلع،ومش��كلة التفري��غ أكث��ر
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صعوب��ة يف الث��وم الص ��يين حي��ث ال ميك ��ن ختزين ��ه ألكث ��ر
م ��ن ش��هر كانون األول ،لذلك فإنه ينصح يف حالة توافر
املخ��ازن امل��ردة أن يت��م ختزي��ن الث��وم يف درج��ة الص ��فر
املئ ��وي م��ع رطوب��ة نس��بية ت��راوح ب��ني ،%70-65كم��ا جي��ب
أال تزي��د الرطوب��ة اجلوي��ة النس��بية يف املخ��ازن امل��ردة ع��ن
ه��ذا احل��د حي��ث أن زيادته��ا تس��بب زي��ادة يف نس��بة اإلصاب��ة
بأعف��ان ال��رؤوس كم��ا تزي��د م��ن منو اجلذور م��ع مراعاة أال
تقل الرطوبة اجلوية عن ذلك حتى نتجنب ظاهرة تفريغ
الفصوص،وتس��تخدم بع��ض امل��واد الكيميائي��ة ملن��ع التزري��ع
والتفري��غ مث��ل املالي��ك هيدرازيد بركيز 2500قبل القلع
مب��دة  3أس��ابيع حي��ث تس��اهم ه��ذه امل��ادة يف تأخ��ر التزري��ع
م��دة ش��هرين باملقارن��ة بالث��وم غ��ر املعام��ل واس��تخدمت
أيض��ا أش��عة غام��ا وأمكن بها من��ع وتقليل التفريغ وإمكانية
التخزي��ن بنج��اح مل��دة ع��ام.

أعفان الثوم خالل التخزين.
وعن��د اخنف��اض درج��ة احل��رارة إىل 1-م حت��دث ظاه��رة
أضرار التجمد حيث تتجمد فصوص الثوم نتيجة الرتفاع
نسبة املادة اجلافة فيها .ويالحظ عند ختزين الثوم ظاهرة
التدهور الش��معي وهو ضرر فس��يولوجي يؤثر على الثوم يف
املراح��ل املتأخ��رة م��ن النم��و وع��اد ًة يرتب��ط ذل��ك بف��رات
ارتف��اع احل��رارة ق��رب موع��د احلص��اد ،واملظاه��ر املبك��رة هل��ذا
الضرر عبار ًة عن ظهور مناطق صغرة صفراء فاحتة اللون
يف حل��م الف��ص وال��ي يصب��ح لونه��ا داكن �اً أي أصف��ر ويف
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النهاي��ة يصب��ح الفص ش��فافاً ولزج�اً ومشعياً والتتأثر عادة
القش��رة اخلارجي��ة اجلاف��ة للفص��وص ويظهر ه��ذا التدهور
خالل عملية التخزين ،ومن املمكن أيضاً أن حيدث التدهور
بس��بب اخنف��اض مس��توى االوكس��جني وس��وء التهوي��ة
أضرار التجمد على الفصوص.
أم��ا ال��رؤوس املع��دة الس��تخدامها كتق��اوي فإن��ه جي��ب أن
خت��زن يف ح��رارة ت��راوح م��ن(  )10-5م وظاهرة التفريغ الي
حت��دث يف الث��وم ترج��ع إىل ظ��روف التخزي��ن غ��ر املناس ��بة
كدرج��ات احل��رارة املرتفع��ة أو الرطوبة ش��ديدة االخنفاض
حيث تؤدي هذه الظروف إىل فقد الفصوص لنسبة كبرة
م��ن رطوبته��ا فتنكم��ش داخ��ل الورق��ة اخلارجي��ة احلامي��ة
للف��ص كم��ا يفق��د الف��ص ج ��زءاً م ��ن حمت ��واه م ��ن امل��واد
الكربوهيدراتية وذلك الرتفاع معدالت التنفس يف درجات
احلرارة العالية.وتتم التهوية بفتح نوافذ احملزن الي جيب
أن تكون كافية يف األيام املشمسة واجلافة وتغلق يف األيام
املمط��رة ويف س��اعات اللي��ل وس��اعات الضب��اب.

ولنج��اح عملي��ة ختزي��ن الث��وم يف الظ��روف احمللي��ة جي��ب
مراع��اة األم��ور التالي��ة:
-1أن يك��ون الث��وم املع��د للتخزي��ن ت��ام النض��ج :إذ من الثابت
أن الث��وم غ��ر الناض��ج ال خي��زن طوي� ً
ال وس��رعان م��ا ينتاب��ه
التلف الس��ريع نتيجة اإلصابة بأمراض العفن وغرها.
-2أن جي��ري جتفيف��ه بدرج��ة كافي��ة وبص��ورة صحيح��ة
فال��رؤوس غ��ر املكتمل��ة التجفي��ف تتعف��ن وتتل��ف بس��رعة.
-3إن ف��رز واس��تبعاد ال��رؤوس اجملروح��ة واملصاب��ة باألمراض
واحلش��رات ض��روري م��ن أج��ل وقاي��ة الرؤوس الس��ليمة أثناء
اخل��زن م��ن اإلصاب��ة بعدوى هذه اآلفات.
-4يراع��ى يف غرف��ة اخل��زن أن تك��ون جي��دة التهوي��ة فس��وء
تهوية الغرفة وخصوصاً يف حالة خزن الثوم بعروشه يؤدي
إىل تعف��ن وحتل��ل الع��روش ث��م مهامج��ة مس��ببات العف��ن
لل��رؤوس وإتالفه��ا.
إعداد :د .أسامة العبد اهلل  -م .روعة الببيلي
اهليئة العامة للبحوث العلمية الزراعية
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نبات الزعرور
ً
الزعــرور مــن األنــواع البريــة التــي تنبــت طبيعيــا وال يحتــاج إلــى عنايــة اإلنســان وهــذا مــا يؤكــد علــى القيمــة
ُ
الغذائيــة التــي يمتلكهــا .يمكــن اســتخدام الزعــرور كأصــول لتطعيــم التفاحيــات ،ويســتخدم كشــجرة
حراجيــة علــى األســيجة وللزينــة فــي الحدائــق ،وبســبب تفرعاتهــا الكثيــرة تســتخدم فــي تكويــن مصــدات
الريــاح .لثمــار الزعــرور فوائــد متعــددة وتســمى فــي الشــام « زعبــوب» وهــي واحــدة مــن النباتــات التــي أصبحــت
ُ
ً
تســتخدم فــي الطــب البديــل بــدال مــن العقاقيــر لعــالج العديــد مــن األمــراض خاصــة أمــراض القلــب والشــرايين؛
حتــى اشــتهرت بلقــب «مطبــخ القلــب» حيــث عرفهــا الكبــار مــن خــالل خبرتهــم الكبيــرة بالحيــاة وتوارثهــا
الصغــار مــن بعدهــم.
الوص��ف املورفولوج��ي« :الزع��رور» نب��ات معم��ر ،يف أغلب��ه
شجري ،أو أشجار صغرة إىل متوسطة احلجم يراوح طوهلا
ب��ني  10 -2 /م ،/األوراق مسيك��ة وصلب��ة حتت��وي عل��ى ثالث��ة
أو مخس��ة فص��وص؛ ذات ل��ون أخض��ر ب � ّراق ،تتس��اقط يف فص��ل
اخلري��ف .الس��اق صلب��ة واألف��رع كث��رة األش��واك ،القل��ف مائل
لل��ون الرتقال��ي وأحيان�اً إىل ال ُب��ين ،األزه��ار جتتم��ع عل��ى ش��كل
ن��ورة زهري��ة عذقي��ة ،بيض��اء أو وردي��ة الل��ون ذات رائح��ة منعش��ة؛
بع��د تفتحه��ا مت��أل امل��كان رائح��ة عطري��ة مميزة وفواح��ة .مثارها
حلمي��ة كروي��ة الش��كل أو بيضي��ة ،لذي��ذة الطع��م تتف��اوت
أحجامه��ا ،الصغ��رة منه��ا حبج��م حب��ة العن��ب ،والكب��رة منه��ا
ُتسمى شعبياً « تفاح اجلبل» ألنها تشبه مثار التفاح يف شكلها؛
ألوانها متعددة تكون خضراء قبل النضج ثم تصبح صفراء ،أو
مح��راء عنبي��ة ،أو س��وداء وذل��ك تبع�اً لنوعه��ا؛ تنض��ج الثم��ار يف
أواخ��ر فص��ل اخلري��ف ولذل��ك يعت��ر نض��وج الثم��ار دلي� ً
ال عل��ى
ق��رب فص��ل الش��تاء .الب��ذور كب��رة احلج��م عموم�اً باملقارنة مع
حج��م الثم��رة.
التصني��ف النباتي:الزع��رور مع��روف باس��م  Crataegusم��ن
الفصيلة الوردية ويوجد أكثر من مخسني نوعاً يف نصف الكرة
الش��مالي ،يعي��ش أغلب��ه يف منطق��ة املتوس��ط .ويوج��د يف س��ورية
ع��دة أن��واع ميك��ن متييزه��ا بس��هولة م��ن خ��الل ط��ول الش��جرة ،أ  -الزعرور الشائع )Crataegus azorolus( :
مش��تق م��ن اللف��ظ االيطال��ي  azoroloوه��و أص� ً
ال مش��تق من
أوحج��م ول��ون الثمرة:
العربية .ينتش��ر عاملياً يف جنوب أوربا ،تركيا ،قرص ،القوقاز،
الع��راق ،األردن ،فلس��طني ،ولبن��ان ،وه��و ش��جرة ق��د يصل طوهلا
إىل 10 -8/م ،/القل��ف مائ��ل لل��ون الرتقال��ي ،األوراق خض��راء
مزرقة ذات قاعدة حادة ،يصل طول الورقة حتى  6-3/سم /وهي
مفصص��ة إىل ثالث��ة فص��وص متوس��طة العم��ق ،األزهار رحيقية
بيض��اء الل��ون؛ الثم��ار صف��راء أو مح��راء برتقالي��ة ،قطره��ا
حن��و 1,3/س��م ، /حتت��وي بداخله��ا عل��ى  /3-2/ن��واة .الزع��رور
الري طبيعي االنتشار يف سورية وله عدة أنواع أكثرها انتشاراً
«البل��دي» مث��اره صف��راء عن��د نضجه��ا وه��و يتواج��د يف الغاب��ات
واألح��راج الس��احلية .الن��وع الثان��ي تتل��ون مث��اره بالل��ون األمح��ر
القانئ فيس��مى حملياً «محرون» هو أقل انتش��اراً ّإال أن مثاره

25

مجلة الزراعة
أك��ر وأق��ل ح��الوة م��ن الس��ابق وأكث��ر م��ا يتواج��د يف منطق��ة
البس��يط .الن��وع الثال��ث ه��و «األس��ود» وهو نوع أقل انتش��اراً

من النوعني السابقني ولكن مثرته أكر نسبياً.

ب  -الزعرور وحيد البذرة)Crataegus monogyna( :
ه��و ن��وع ينتش��ر يف املناط��ق الس��هبية ،يص��ل ط��ول الش��جرة إىل
 5 -3/م /ون��ادراً ج��داً حت��ى  7/م /أغصان��ه مائل��ة للب��ين ،األوراق
طويل��ة املع��الق ،وقاعدته��ا مثلثي��ة الش��كل وحتت��وي عل��ى /5-3/
فص��وص؛ األزه��ار بيض��اء الل��ون ،مث��اره صغ��رة احلج��م بيضي��ة
مقلوب��ة طوهل��ا حن��و 1 /س��م /ذات ل��ون أمح��ر وفيها ن��واة وحيدة،
يتواج��د يف أوروب��ا ،مش��ال افريقي��ة ،ومش��ال غ��رب اهلن��د ،وغ��رب
آسيا .يعيش هذا النوع داخل غابات السنديان العادي والصنوبر
والسنديان شبه العذري ويصل حتى غابات الشوح واألرز ،يُعرف
يف سوريا باسم الزعرور الصمصيلي ويتواجد بالقرب من وادي
ب��ردى ويف الس��احل ومح��ص ومح��اة قريباً م��ن العاصي.
ج  -الزعرور العارونيCrataegus aronica :
ن��ادراً م��ا يص��ل ط��ول الش��جرة إىل مخس��ة أمت��ار ،أزه��اره بيضاء،
الثم��رة كروي��ة قطره��ا حوال��ي 1/س��م /لونه��ا أصف��ر حتت��وي
عل��ى بذرت��ني أو ث��الث ،يص��ل ط��ول الورق��ة إىل  5/س��م /تقريب �اً
وحتت��وي عل��ى  /5-3/فص��وص؛ ينتش��ر ه��ذا الن��وع بش��كل واس��ع
يف س��وريا م��ن احلرم��ون إىل ري��ف دمش��ق يف الزبدان��ي و بل��ودان،
إىل درع��ا والس��ويداء ،وص��و ً
ال حت��ى مش��ال الالذقي��ة ،وسلس��لة
اجلبال الساحلية (صلنفة  -كسب  -الفرنلق) ويف جبال الباير
والبس��يط داخ��ل غاب��ات الس��نديان الع��ادي والصنوب��ر الروت��ي
وش��به الع��ذري ،ويف سلس��لة جب��ال لبن��ان الش��رقية وتناس��به
خمتل��ف أن��واع ال��رب يُعت��ر م��رن بيئي �اً بش��كل كب��ر ،حي��ث
يتواج��د يف البادي��ة أيض�اً وينتش��ر م��ن الطاب��ق الرط��ب إىل ش��به
اجل��اف.
د  -الزعرور السينائي)Crataegus sinaica(:
مس��ي كذل��ك نس��بة إىل ش��به جزي��رة س��يناء ،وه��و ن��وع حمدود
ُّ
االنتش��ار عاملي �اً يف بق��ع صغ��رة ب��ني س��يناء وفلس��طني واألردن
حت��ى أصب��ح مه��دداً باالنق��راض ،أكث��ر م��ا يتواج��د يف س��وريا
يف جب��ل الع��رب والس��ويداء ،ولوح��ظ بش��كل أش��جار منف��ردة
يف بل��ودان؛ يص��ل ط��ول الش��جرة حت��ى  5-2/م /األوراق غالب �اً
ثالثية الفصوص قليلة العمق نهايتها مستدقة؛ األزهار بيضاء
الل��ون الثم��رة صغ��رة احلج��م حتت��وي عل��ى ث��الث ب��ذور ،لونه��ا
أمح��ر وطعمه��ا لذي��ذ وممي��ز.
ه�  -الزعرور الشائك:
أق��ل ارتفاع�اً م��ن الزع��رور وحي��د الب��ذرة ،أوراقه مكون��ة من ثالثة
فصوص ،مثاره حتتوي على  / 3 -2 /نواة ،ينتش��ر بش��كل واس��ع
يف س��وريا حي��ث جن��ده يف ادل��ب ،وجب��ل الزاوي��ة وداخ��ل غاب��ات
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الس��نديان الع��ادي والصنوب��ر يف طرط��وس.
الركيب الكيميائي:
حتت��وي مث��ار الزع��رور عل��ى الكث��ر م��ن املركب��ات الغذائي��ة
والطبي��ة اهلام��ة وحتت��وي األزه��ار عل��ى زي��وت طي��ارة ومح��وض
عضوي��ة ،وفيتامين��ات وغره��ا كم��ا حتت��وي الب��ذور عل��ى م��واد
ف ّعال��ة وغذائي��ة هام��ة تق��ارب العس��ل يف فائدته��ا.
العالج بالزعرور:

الزعرور الش��ائك هو النوع األكثر اس��تعما َ
ال طبياً ،وقوة منوه
الطبيعية والرية تزيد من فوائده وأهميته .األجزاء املستعملة
م��ن النب��ات ه��ي األزه��ار والثم��ار واألوراق ،وتس��تعمل بش��كل
مباش��ر أو بع��د جتفيفه��ا؛ وعن��د تناوهل��ا تؤث��ر عل��ى الش��رايني
مباش��رة وخاص��ة التاجي��ة منه��ا فتق��وم برخيته��ا مم��ا يزي��د من
تدف��ق ال��دم إىل عضل��ة القل��ب وبالتال��ي تقويت��ه مم��ا يقل��ل م��ن
الذحب��ة الصدري��ة ،ويعي��د ضغ��ط ال��دم إىل مس��توياته النظامية
س��وا َء كان مرتفع�اَ أو منخفض�اَ .كم��ا أن��ه ينظ��ف اجلس��م م��ن
خ��الل إزال��ة الس��موم من��ه .م��ن جه��ة أخ��رى ه��و مض��اد للتش��نج
لذل��ك يس��تخدم يف احل��االت العصبي��ة والتش��نجية واألرق ألنه
مه��دئ ومس��كن ع��ام .وحيم��ي م��ن تصلب الش��رايني ألنه خيفض
مس��توى الكولس��رول يف ال��دم ،ويس��تخدم أيض �اَ عن��د النس��اء
لتنظي��م ال��دورة الش��هرية وللتخفي��ف م��ن أع��راض انقطاعه��ا
يف س��ن الي��أس الحتوائ��ه عل��ى م��ادة تس��مى س��كوبولتني  ،كم��ا
ّ
ويؤك��د أطب��اء األعش��اب
يفي��د يف التخل��ص م��ن َح��ب الش��باب.
ً
والعقاقر الطبية أنه أكثر األدوية أمنا بدون أي أعراض جانبية.
ويف دراس��ة أجري��ت عل��ى ( )120ش��خصاً يف أوروب��ا مصاب��ني
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بقص��ور القل��ب االحتقان��ي كان��ت النتيج��ة أن املرض��ى الذي��ن
عوجل��وا مبس��تخلص الزع��رور حقق��وا نتائ��ج عالي��ة وواضح��ة،
وش��عر املرض��ى بتحس��ن كب��ر ويف أملاني��ا يُعت��ر الزع��رور م��ن
املس��جلة يف الدس��تور األملان��ي ويوج��د حوال��ي
األدوي��ة العش��بية ّ
( )30عالج �اً يدخ��ل يف تركيبه��ا الزع��رور لع��الج القل��ب.
�امل األعش��اب األملان��ي
وحس��ب رأي الدكت��ور رودول��ف فرين��ز ع� ِ
(أن نبات الزعرور قد أصبح أحد أدوية القلب األكثر شعبية يف
أملانيا ،حيث أصبح يُستخدم باإلضافة ألمراض القلب ،كمدر
للب��ول ولتنظي��ف املثان��ة م��ن احلصي��ات .و يعت��ر الزع��رور م��ن
أكث��ر األدوي��ة أمن�اً وال��ي مل تظه��ر ل��ه أي أع��راض جانبي��ة ،إ ّ
ال
أنه جيب احلذر من االس��تعمال العش��وائي له كي ال يؤدي إىل
مش��اكل وخاص��ة م��ع األش��خاص الذي��ن يس��تعملون األدوي��ة يف
الع��الج ،واالنتب��اه عند اس��تعماله م��ن قبل احلوامل واألطفال).
واكتش��ف العلم��اء حديث �اَ أن الثم��ار حتت��وي عل��ى مرك��ب
مينع من تش��كل طبقة اجلر أو الطبقة الصفراء على األس��نان
مم��ا ُي ّع��د خط��وة مهم��ة يف دور الزع��رور لع��الج بع��ض األم��راض
امليكروبي��ة.

األجزاء املستعملة من نبات الزعرور
طريقة االستعمال:
إن اس��تعمال الزع��رور مع��روف من��ذ زم��ن بعي��د ويس��تعمله
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الناس كدواء شعيب يعطي نتائج سريعة خالل ثالثة أو أربعة
أي��ام عن��د التخفي��ف م��ن املش��اكل القلبية البس��يطة واملعتدلة.
وميك��ن اس��تعماله بأح��د الط��رق التالي��ة:
* عندم��ا يزه��ر نب��ات الزع��رور يت��م عم��ل ش��اي الزع��رور وذل��ك
بوض��ع ملعقت��ني صغرت��ني م��ن جم��روش األوراق والثم��ار
واألزه��ار ،يف ك��وب م��ن امل��اء املغل��ي ،وي��رك مل��دة ( )20دقيق��ة،
وتش��رب م��رة يف الصب��اح وم��رة يف املس��اء ،وميك��ن تن��اول كأس
أخ��رى يف منتص��ف الي��وم.
*ينق��ع مبع��دل ( )15غ م��ن مث��ار الزع��رور اجملفف��ة ذات الل��ون
القرم��زي املائ��ل إىل الس��واد يف لي��ر م��ن امل��اء املغل��ي وي��رك مل��دة
عش��ر دقائ��ق ث��م يص ّف��ى و ُيش��رب من��ه مبع��دل ك��وب كب��ر يف
الي��وم ويفض��ل ش��ربه قب��ل الن��وم.
* ُيس��تعمل املنق��وع خارجي��ا يف ع��الج الس��لوليت وذل��ك بعم��ل
كم��ادات عل��ى امل��كان امل��راد عالج��ه.
*ويس��تعمل املنق��وع أيض��ا يف عالج التهاب��ات البلعوم واحلنجرة
وذلك عن طريق عمل غرغرة للفم ثالث مرات يف اليوم.
*تستعمل أزهاره املتميزة برائحتها اجلذابة على شكل زهورات
وذل��ك بع��د وضعه��ا بامل��اء الس��اخن لع��دة دقائ��ق أو نضيفه��ا اىل
الش��اي العادي مباش��رة ،فيش��عر املصاب بتحس��ن س��ريع وخاصة
أصح��اب الضغط املرتفع.
*م��ن املنتج��ات اهلام��ة للزع��رور أيض�اَ باإلضاف��ة إىل الزه��ورات
والش��اي« ،زي��ت الزع��رور» ال��ذي يزي��د م��ن تدفق ال��دم إىل عضلة
القلب مما يساعد على التقليل من حدوث النوبات القلبية الي
تعد من أكثر أس��باب الوفاة ش��يوعاً يف الدول الصناعية ،حيث
حت��دث بس��بب نق��ص تدف��ق ال��دم إىل القل��ب نتيج��ة الضغوط��ات
الكثرة .حيث ُحي ّسن الزيت انقباض عضلة القلب وبالتالي ضخ
ال��دم بش��كل أق��وى مم��ا يقل��ل م��ن إجه��اده وجيع��ل دقات��ه معتدل��ة
نظ��م لضرب��ات القل��ب ،كم��ا يزيد
وه��ذا يع��ود لتأث��ر الزع��رور املُ ِ
م��ن ق��درة القل��ب عل��ى حتم��ل نق��ص األوكس��جني كم��ا حي��دث
يف حاالت الضغط النفسي حيث يُعتر الزعرور مهدئ للجهاز
العصيب.
يف اآلون��ة األخ��رة ب��دأ الكث��ر م��ن األطب��اء وخ��راء األعش��اب
يوص��ون بإضاف��ة زي��ت الزع��رور إىل النظ��ام الغذائ��ي اليوم��ي م��ع
العل��م أن��ه ميك��ن تن��اول الزي��ت عل��ى املدى الطويل فه��و آمن جداً
وال يتداخ��ل م��ع أي أدوي��ة وفق �اً جلمعي��ة الدراس��ات األوربي��ة
الرمسي��ة ،حبي��ث تك��ون اجلرع��ة اليومي��ة (ّ )4-2
قط��رات صباح�اً
ومس��اءاً أو نص��ف ملعق��ة صغ��رة يومياَ.
إعداد
د.غيثاء حسن د .خلدون طيبة م.إميان مطر
اهليئة العامة للبحوث العلمية الزراعية
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الرش بمغلي الكلس والكبريت

ينص��ح الكث��ر م��ن الفني��ني يف أغل��ب األحي��ان باس��تعمال الكل��س
(كاربون��ات الكالس��يوم) وجمموع��ات الكري��ت لرش��ة الس��كون يف
الش��تاء.
ملاذا مغلي الكلس والكريت؟
للب��دء مبوس��م نظي��ف وس��ليم جي��ب مبكافح��ة األم��راض النباتي��ة
الكامن��ة يف بس��تانك يف فص��ل الش��تاء و إح��دى أفض��ل م��واد رش
الس��كون ملكافح��ة أم��راض الفاكه��ة ه��ي مغل��ي الكل��س والكريت.
ي� ّ
�رش ه��ذا املزي��ج ملكافح��ة األم��راض الفطري��ة والبكتري��ة مث��ل
جتع��د أوراق ال��دراق ،اجل��رب ،البي��اض الدقيق��ي ،اللفح��ة الناري��ة،
واألنراكن��وز ،حي��ث يبي��د مغل��ي الكل��س والكري��ت أب��واغ الفط��ور
النباتي��ة املش��تية بش��كل عمل��ي ج��داً على أش��جار ال��دراق واألجاص
والتف��اح وكرم��ة العن��ب ،ونبات��ات أخ��رى إضاف��ة لع��دد كب��ر م��ن
األم��راض النباتي��ة أيض�اً.
من ناحية أخرى ّ
فإن الكلس والكريت ف ّعاالن ملكافحة احلش��رات
القش��رية واألكاروس األمح��ر وخاص��ة إذا خلط��ا م��ع رش��ة الزي��ت
الشتوي.
م��ع ّ
أن مغل��ي الكل��س والكري��ت لوحده مفيد ملكافحة طيف واس��ع
ً
م��ن احلش��رات ،إال أ ّن��ه لي��س ف ّع��اال ملكافح��ة امل� ّ�ن ال��ذي يس��تخدم
ملكافحته عادة مواد أخرى .على أية حال هناك القليل من ّ
املن يف
فص��ل الش��تاء .ال ت� ّ
�رش مركب��ات الكري��ت عل��ى املش��مش.
متى ميكنين رشه؟
ميك��ن أن يط ّب��ق الكل��س والكري��ت ب��دءاً م��ن وق��ت تس��اقط األوراق
حت��ى األس��بوعان الس��ابقان لبداي��ة الربي��ع التال��ي أي قب��ل انتف��اخ
الراع��م .كمعاجل��ة اس��تئصال ألب��واغ الفط��ر املش��تية ،ط ّب��ق
الكل��س والكري��ت قب��ل أن تب��دأ الراع��م باالنتف��اخ.
ال��رش س��يكون أق��ل ف ّعالي��ة ض� ّد احلش��رات القش��رية إذا مت إج��راؤه
يف درج��ة ح��رارة حت��ت الصفر.
ميك��ن عم��ل ال��رش م ّرت��ني ،األوىل مبك��رة يف أوائ��ل الش��تاء والثاني��ة
قب��ل بداي��ة الربي��ع ،لك��ن إذا كان ال��رش كل ّياً وأج��ري بعنايةّ ،
فإن
رش��ة واح��دة يف منتص��ف الش��تاء تك��ون كافية.
ّ
ُ
يت��م ال��رش الربيع��ي ع��ادة لتل��ك األش��جار ال��ي مل ت� َرش يف أوائ��ل
الشتاء.
ألي األشجار ميكنين استخدامها؟
يعط��ي حمل��ول ال��رش احل��اوي مغل��ي الكل��س والكري��ت األش��جار
لوناً مبيضاً يدوم يف أغلب األحيان لثالثة أو أربعة شهور وبالتالي
ال ميك��ن رش��ه عل��ى األش��جار التزييني��ة يف احلدائ��ق املنزلي��ة مث� ً
ال.
ميكن رش هذا املزيج على أشجار التفاح واألجاص والكرز والدراق
والعنب والفريز وأنواع الورد .
مالحظة :ال ّ
ترش املزيج على املشمش.
األش��جار ذات ج��روح التقلي��م اجلدي��دة جي��ب أن ال ت��رش مبغل��ي
الكل��س والكري��ت مباش��رة ،إذ ّ
�ص يف
أن ه��ذا احملل��ول ميك��ن أن ُميت� ّ
اخلش��ب وي��ؤذي الف��رع اجمل��روح أو كام��ل الش��جرة.

2016

جي��ب أن ّ
تغط��ى ال ِع��دَد املهم��ة والصنادي��ق الق ّيم��ة يف املزرع��ة
بالصح��ف القدمي��ة أو البالس��تيك قب��ل ال��رش لتج ّن��ب تلويثها أو
�ف احملل� ّ
تش��ويهها ،وه��ذه جي��ب أن ال ت��زال إىل أن جي� ّ
�ول.
جي��ب أن ال نقل��ق ح��ول م��دة دوام تأث��ر ه��ذا احملل��ول بعد ّ
رش��ه أل ّنه
جبميع األحوال ج ّيد وسيقتل احلشرات القشرية كل ّياً يف فصل
الش��تاء إضافة لتقدميه محاية كافية للش��جرة.
كيف؟
أم��ا الركي��ز املنص��وح ب��ه ملغل��ي الكل��س والكري��ت الش��توي فه��و
 1 :20أي  20ج��زء م��اء ل��كل ج��زء كل��س وكري��ت .كمثال اخلط
 200م��ل كل��س (كاربون��ات الكالس��يوم) وكري��ت م��ع  50م��ل زيت
ش��توي يف  4لي��ر م��ن امل��اء .ض��ع نص��ف كمي��ة امل��اء يف البداي��ة
والنصف اآلخر بعد اخللط األولي للمزيج .اخلط املزيج النهائي
جي��داً قب��ل الب��دء برش��ه.
التغطي��ة الكل ّي��ة ضروري��ة لضم��ان قت��ل مجي��ع بي��ض احلش��رات
وأب��واغ الفط��ر م��ن أج��ل الب��دء مبوس��م ربي��ع صح��ي وس��ليم .هل��ذا
الس��بب يوص��ى بتطبي��ق رش��تني عل��ى األق��ل بفاص��ل أس��بوع فيم��ا
بينهماّ .
رش األشجار حتى التنقيط .لعمال الرش أهمية كبرة
يف االس��تفادة م��ن ه��ذه الرش��ات ،إذ جي��ب أن يك��ون رش��هم دقيق �اً
وش��ام ً
ال وإال ف��ال فائ��دة م��ن كل العملي��ة.
مالحظ��ة :س��وف يتبل��ور مغل��ي الكل��س والكري��ت ويتجم��د عندم��ا
يتع��رض املزي��ج إىل اهل��واء لف��رة زمنية طويل��ة .إذا حصل التبلور،
عليك إزالة هذه البلورات مباش��رة وإال فإنها ستس��د فاالت الرش
أو تنحش��ر يف اخلرطوم.
ما هي أهم األمراض الي يكافحها مغلي الكلس والكريت؟
 م��رض جتع��د أوراق ال��دراق :ميك��ن لرش��ة واح��دة مبغل��ي الكل��سوالكريت تطبق يف فصل الشتاء أن تعطي مكافحة ممتازة حتمي
النبات طوال املوس��م .هذا املرض الفطري خطر جداً يف املنطقة
الس��احلية ويف فصول الربيع املمطرة.
البياض الدقيفي يصيب معظم األشجار املثمرة .ميكن مكافحته
وقائياً بفعالية برشة الكلس والكريت.
 جرب التفاح على التفاح العفن البين م��رض اللفح��ة الناري��ة على التفاح واألجاص هو مرض بكتريخط��ر ج��داً إذ يقت��ل األزه��ار ،والدواب��ر املثم��رة ،وكام��ل الف��روع،
وحت��ى األف��رع اهليكلي��ة انته��اء مبوت األش��جار كلي��ة عندما تكون
اإلصاب��ة ح��ادّة .تش��ي البكتري��ا ال��ي تس � ّبب امل��رض يف قرح��ات
اللفح��ة الناري��ة وتنتش��ر منه��ا إىل األنس��جة الس��ليمة يف الربي��ع.
لذا ،قم برش األشجار احملتمل إصابتها برش السكون باملركبات
النحاسية (متوفر حتت أمساء جتارية متنوعة مثل مسايا  ،إيكو،
كوبروكسيد ،مزيج بوردو ،وأمساء أخرى) من أجل املساعدة يف
مكافح��ة ه��ذا املرض.
د .وائل املتين
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أراضي
المراعي
تعرف أراضي املراعي الطبيعية بأنها األراضي غر املفلوحة الي
يس��ودها النب��ت الطبيع��ي واملناس��ب لرع��ي احليوان��ات العاش��بة
والقاضم��ة والتصل��ح ه��ذه األراض��ي للزراع��ة االقتصادي��ة لكث��رة
العوام��ل احمل��ددة كاملن��اخ وطبيع��ة الربة وغرهما.
حتت��ل املراع��ي الطبيعي��ة مس��احات شاس��عة م��ن مس��احة الب��الد
العربي��ة حي��ث تق��در حبوال��ي  468ملي��ون هكتار أي بنس��بة تصل
إىل  %33,3من مساحة الوطن العربي ,وتبلغ مساحة املراعي يف
س��وريا  1074ألف هكتار أي بنس��بة  %58من املس��احة الكلية.
تتمي��ز األراض��ي الرعوي��ة يف س��وريا مبس��تويات كب��رة م��ن
التده��ور وبقل��ة اإلنت��اج وتعرضه��ا للتصحر وزحف الرمال ورغم
اجله��ود ال��ي بذل��ت لوق��ف ه��ذا التده��ور والعدي��د م��ن املش��اريع
ق��د نف��ذت م��ن أج��ل تنميته��ا وتطويره��ا إال أن النتائ��ج كان��ت
أقل من املس��توى املطلوب وذلك لعدة أس��باب منها :عدم وجود
سياس��ة واضح��ة للم��وارد الرعوي��ة وع��دم مالئم��ة التش��ريعات
والقوان��ني ال��ي تنظ��م اس��تغالهلا وس��وء تطبي��ق ه��ذه القوان��ني
أحياناً وكذلك اس��تخدام أنواع نباتية غر متحملة للظروف
البيئية الس��ائدة باإلضافة إىل نظم اإلنتاج التقليدية الس��ائدة
و الرع��ي اجلائ��ر غ��ر املنظ��م يف املناط��ق الرعوي��ة ,وع��دم تطبي��ق
نظ��ام احلمول��ة الرعوي��ة الصحي��ح........
وتكم��ن أهمي��ة املراع��ي الطبيعي��ة يف مس��اهمتها يف األجن��دة
العلفي��ة للقطع��ان الرعوي��ة ومس��اهمتها التق��ل ع��ن  % 25يف
معظ��م البيئ��ات الرعوي��ة العربي��ة ،واملراع��ي الطبيعي��ة تعت��ر
مص��در عي��ش ألع��داد كب��رة م��ن املرب��ني الذي��ن يعتم��دون
عليه��ا كلي �اً أو جزئي �اً يف تغذي��ة ماش��يتهم وكذل��ك إنت��اج
النبات��ات الطبي��ة والعطري��ة وحط��ب الوق��ود إضاف��ة إىل كونه��ا
أكر املس��اقط املائية حيث ميكن االس��تفادة من مياه اجلريان
الس��طحي واس��تخدام تقنيات حصاد املياه ،وهي املكان الرئيس��ي
لربي��ة قطع��ان الض��أن واملاع��ز واإلب��ل إضاف��ة إىل كونها املوائل
الطبيعي��ة للعدي��د م��ن احليوان��ات الري��ة ,وه��ي حماض��ن
النبات��ات الري��ة وال��ي تعت��ر األص��ول الوراثي��ة للعدي��د م��ن
حماصي��ل الغ��ذاء ،وتس��اهم أراض��ي املراع��ي يف احملافظ��ة عل��ى
جودة البيئة وتوفر اإلمكانيات لألنشطة السياحية والرفيهية،
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وتعت��ر أراض��ي املراع��ي مص��در كس��ب لش��رحية ال ب��أس به��ا من
اجملتمع��ات الرعوي��ة يف الب��وادي واألري��اف والي تس��هم يف تنمية
النات��ج القوم��ي.
وهن��اك حاج��ة ملح��ة لب��ذل املزي��د م��ن اجله��د حن��و حتس��ني
عملية إدارة أراضي املراعي ويف نفس الوقت محاية وإعادة تأهيل
املتده��ور منه��ا.
تتحدد إنتاجية أراضي املراعي بعدة عوامل:
 -1كميات اهلطول املطري وتوزعها خالل فصل النمو.
 -2عوامل التضاريس كدرجة واجتاه امليل.
 -3اخلصائص الكيميائية والفيزيائية للربة.
 -4األمناط النباتية السائدة يف املناطق الرعوية.
 -5األساليب واملمارسات الرعوية املتبعة يف استثمار املراعي.
مصطلحات إنتاجية املراعي:
يعر عن إنتاجية املرعى بعدة مصطلحات وهي:
اإلنتاجي��ة النباتي��ة (ك��غ م��ادة جافة/ه��) وال��ي تش��مل الكتل��ة
احليوي��ة جلمي��ع نبات��ات املرع��ى يف وح��دة املس��احة بغ��ض النظ��ر
ع��ن استس��اغتها أو قيمته��ا العلفي��ة أو مدى إتاحتها للحيوانات
لرعيها.
اإلنتاجي��ة الرعوي��ة (ك��غ م��ادة جافة/ه��) وال��ي تش��مل الكتل��ة
احليوي��ة جلمي��ع نبات��ات املرع��ى يف وح��دة املس��احة بغ��ض النظ��ر
ع��ن أش��كال حياته��ا (أعش��اب ,ش��جرات ,أش��جار).
اإلنتاجي��ة الرعوي��ة املتاح��ة (ك��غ م��ادة جافة/ه��) وال��ي متث��ل
نس��بة مئوي��ة م��ن اإلنتاجي��ة الرعوي��ة وغالب �اً ال تتج��اوز % 60
خصوصاً يف املناطق اجلافة ,وحتسب بضرب اإلنتاجية الرعوية
بنس��بة االس��تغالل املناس��بة ال��ي تضم��ن احملافظ��ة عل��ى التن��وع
النبات��ي الرع��وي واس��تدامة إنتاجيت��ه.
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ضرورات توفر بيانات إنتاجية أراضي املراعي:
إن توف��ر بيان��ات حديث��ة ع��ن إنتاجي��ة أراض��ي املراع��ي واأله��م أن
تكون دقيقة وصحيحة وبذلك حتقق عدة فوائد على مستوى
املرع��ى وقط��اع الث��روة احليواني��ة وبالتال��ي االقتص��اد الوط��ين
وم��ن ه��ذه الفوائد:
 -1حس��اب احلمول��ة الرعوي��ة الفعلي��ة وال��ي تس��اعد عل��ى
احملافظ��ة عل��ى التن��وع النبات��ي للنظ��م البيئي��ة الرعوي��ة
واس��تدامة إنتاجيتها(احلمولة الرعوية :هي عدد احليوانات يف
وح��دة املس��احة).
 -2معرف��ة اإلنتاجي��ة اإلمجالي��ة للم��وارد الرعوي��ة وم��دى
مس��اهمتها يف املوازن��ة العلفي��ة لقط��اع الث��روة احليواني��ة
للمس��اعدة يف إع��داد اخلط��ط الواقعي��ة لتوف��ر امل��واد العلفي��ة
الس��تكمال االحتياج��ات الغذائي��ة للحيوان��ات الرعوي��ة.
 -3تس��اهم يف إع��داد الرام��ج م��ن أج��ل تأهي��ل املناط��ق الرعوي��ة
املتدهورة من أجل رفع إنتاجيتها وترشيد إدارتها.
األمناط الرعوية وتأثرها على نباتات املراعي:
إن تباي��ن الظ��روف املناخي��ة والتضاري��س وخصائ��ص الرب��ة
والتنوع النباتي وأنواع احليوانات الرعوية إضافة على تركيب
اجملتمع��ات الرعوي��ة وكذل��ك العوام��ل االقتصادي��ة كل
ه��ذه العوام��ل جمتمع��ة أدت عل��ى تن��وع املمارس��ات اهلادف��ة إىل
اس��تغالل نبات��ات املراع��ي وال��ي يطل��ق عليه��ا األمن��اط الرعوي��ة
وميكن تقسيمها إىل ثالث أمناط هي :النمط الرعوي الصرف,
والنم��ط الرع��وي الزراع��ي ,والنم��ط الرع��وي الغاب��وي الزراع��ي.
أ-النم��ط الرع��وي الص��رف :تعتم��د ه��ذه الطريق��ة عل��ى تربي��ة
احليوان��ات الرعوي��ة فق��ط وال تهت��م بزراع��ة حماصي��ل العل��ف
وذل��ك بس��بب االعتم��اد الت��ام عل��ى كأل أراض��ي املراع��ي مم��ا
يضط��ر املرب��ني إىل التنق��ل بقطعانه��م يف املناط��ق الرعوي��ة
املختلف��ة عل��ى م��دار الع��ام وبذل��ك يك��ون املس��توى اإلنتاج��ي
للحيوان��ات الرعوي��ة متدني �اً.
ب-النم��ط الرع��وي الزراع��ي :يف ه��ذا النمط يش��كل كأل املرعى
الطبيع��ي وحماصي��ل العل��ف وبقاي��ا احملاصي��ل الزراعي��ة امل��وارد
الرئيس��ية لتغذية القطعان ,وبذلك تكون حركة القطعان يف
حميط أراضي املراعي الي جيود فيها النبت الطبيعي وأراضي
املراع��ي املس��تزرعة ,ويف أوق��ات اجلف��اف تس��تخدم األع��الف
املرك��زة للحف��اظ عل��ى حي��اة احليوان��ات ومس��توى مقب��ول م��ن
اإلنتاج.
ج -النم��ط الرع��وي الغاب��وي الزراع��ي :باإلضاف��ة إىل كأل
أراض��ي املراع��ي وحماصي��ل األع��الف وبقاي��ا احملاصي��ل الزراعية
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يعتم��د ه��ذا النم��ط عل��ى كأل املناط��ق الغابوي��ة وال��ي تك��ون يف
غالبها ملكاً للدولة حيث يكون الرعي يف هذه الغابات جماناً أو
مقاب��ل أج��ور رمزية.
وتتمي��ز س��وريا بوج��ود األمن��اط الثالث��ة لكنه��ا تتغ��ر بس��رعة
بس��بب التناق��ص املط��رد يف امل��وارد الرعوي��ة وق��وة جاذبي��ة احلياة
العصري��ة وم��ا توف��ره م��ن خدم��ات اجتماعي��ة ورفاهي��ة.

تدهور أراضي املراعي الطبيعية:
ه��و اضط��راب يف مك��ون واح��د أو أكث��ر م��ن املكون��ات الرئيس��ية
للنظام البيئي الرعوي وهي النبت الطبيعي والربة و املساقط
املائية.
يتجل��ى التده��ور النبات��ي يف احنس��ار الغط��اء النبات��ي وتناق��ص
أع��داد أنواع��ه املستس��اغة أو تغطيته��ا النباتي��ة وزي��ادة أع��داد أو
التغطي��ة النباتي��ة لألن��واع الغازي��ة والس��امة ,وغالب�اً يعق��ب ه��ذا
التده��ور تده��و َر تدرجي��ي يف باق��ي املكون��ات وخصوصاً الربة ثم
املس��اقط املائية وهذه املرحلة األخرة من التدهور يصعب جداً
إع��ادة تأهي��ل أراض��ي املراع��ي.
العوامل املؤثرة يف تدهور األراضي الرعوية:
 -1العوامل املرتبطة بالنشاطات البشرية:
الزيادة يف عدد السكان  -تراجع عدد الرعاة والعاملني يف مهنة
الرعي.
 -2العوامل املرتبطة بالنشاطات الزراعية:
تقلب��ات مس��احات الزراع��ات البعلي��ة -التوس��ع يف الزراع��ات
املروي��ة.
 -3العوامل املرتبطة باملمارسات الرعوية:
الرع��ي اجلائ��ر والزي��ادة يف أع��داد املاش��ية -قط��ع األش��جار
واحلرائ��ق املفتعل��ة.
 -4العوامل املرتبطة مبلكية األرض والسياسات والقوانني:
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امللكية  -السياسات والقوانني.
 -5العوامل املرتبطة باملؤسسات:
اإلطار املؤسساتي  -ضعف الكوادر العاملة يف جمال املراعي.
ضعف اإلرش��اد الرعوي  -تهميش دور املؤسس��ات التقليدية ذات
اخلرة القدمية.
مؤشرات تدهور أراضي املراعي الطبيعية:
أ -مؤشرات تدهور النبت الطبيعي:
أه��م مؤش��راته احنس��ار التغطي��ة النباتي��ة وتغ��ر تركيبه وتدني
اإلنتاجي��ة والقيم��ة الرعوي��ة ,وم��ن األمثلة عنه:
* احنسار الغطاء النباتي الطبيعي يف معظم البيئات الرعوية
بصورة حادة ومستمرة.
* التغ��ر يف الركي��ب النبات��ي ال��ذي ميث��ل اندث��ار النبات��ات
الرعوية املستساغة ومنها الروثة وأنواع القطب وينتشر مكانها
األن��واع الش��وكية والس��امة ومنه��ا :احلرم��ل والص��ر والعاق��ول.
* تصحر مساحات واسعة من أراضي املراعي الي كانت تزخر
باألنواع الرعوية املعمرة بسبب الرعي اجلائر.
* اخلل��ل يف عم��ل املس��اقط املائي��ة بس��بب احنس��ار الغط��اء
النبات��ي وس��يادة األن��واع احلولي��ة م��كان املعم��رة.
* انقراض أو تناقص كبر يف احليوانات والطيور الرية الي
كانت حتتضنها املوائل الطبيعية يف أراضي املراعي.
* اتس��اع الفج��وة ب��ني اإلنت��اج احملل��ي م��ن امل��وارد العلفي��ة
واالحتياج��ات العلفي��ة لقط��اع اجمل��رات وال��ذي س��ببه تدن��ي
اإلنتاجي��ة الرعوي��ة ألراض��ي املراع��ي مم��ا ي��ؤدي إىل ارتف��اع
الفات��ورة العلفي��ة بس��بب اس��تراد األع��الف.
ب-مؤشرات تدهور الربة :وتشمل عدة مراحل متتابعة:
* انضغاط الطبقة العليا من الربة السطحية.
* مع الوقت تتفكك حبيبات الربة الس��طحية بس��بب النس��بة
املتدنية من املادة العضوية.
* زيادة التغطية احلجرية والنتوءات الصخرية.
* اجن��راف الرب��ة الس��طحية ,ويراف��ق ذل��ك خس��ارة املخ��زون
البذري املسؤول األهم يف التجدد الطبيعي ملعظم نباتات املراعي.
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ج -مؤشرات تدهور املساقط املائية:
* اختف��اء الغط��اء النبات��ي الطبيع��ي وتع��ري ترب��ة املس��قط
املائ��ي متام �اً.
* األنشطة الزراعية البعلية غر اجملزية على حساب النباتات
الطبيعي��ة ث��م ترك املس��احات املزروع��ة مهمل ًة لتتعرض للتعرية
(تس��مى كسر أراضي املراعي).
* ظه��ور األخادي��د واخلن��ادق وذل��ك بس��بب غي��اب الغط��اء
النبات��ي وش��دة االجن��راف املائ��ي.
* االجن��راف الرحي��ي وحرك��ة الرم��ال وعنده��ا يك��ون املس��قط
املائي غر قادر على املشاركة يف املخزون املائي وتظهر الكثبان
الرملي��ة ال��ي تتح��رك وته��دد املنش��آت و امل��زارع.
* اش��تداد التناف��س ب��ني اجملتمع��ات النباتي��ة عل��ى الرطوب��ة
وغياب األنواع غر املتحملة للجفاف وانتشار األنواع اجلفافية
والش��وكية.
* اجلف��اف ويتمث��ل يف غي��اب ت��ام للنب��ات واحلي��وان حي��ث متوت
األوىل العاج��زة ع��ن التح��رك وهج��رة الثانية إىل أماكن تتوفر
فيها املياه.
معاير تقييم األهمية النسبية لنباتات الرعوية :
 -1املعيار البيئي:
ويعتمد على خاصتني هما :نسبة التغطية النباتية واإلنتاجية
الكلئية.
أ -التغطي��ة النباتي��ة :س��يادة األن��واع النباتي��ة عل��ى مس��احات
شاس��عة م��ن أرض املرع��ى ت��دل عل��ى مالئم��ة أرض��ه النتش��ار
النبات��ات الرعوي��ة وتوف��ر الرطوب��ة األرضي��ة.
ب -اإلنتاجي��ة الكلئي��ة :اهل��دف األساس��ي ملعظ��م مش��اريع تنمي��ة
وإدارة املراع��ي ه��و احلص��ول عل��ى أعظ��م إنت��اج لل��كأل يف وح��دة
املس��احة ,وم��ن أج��ل ذل��ك يت��م اختي��ار النبات��ات الرعوي��ة ذات
اإلنت��اج العلفي العالي.
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 -2املعيار الغذائي:
ويعتم��د عل��ى ث��الث معاي��ر ه��ي االستس��اغة و حمت��وى النباتات
م��ن املركب��ات الغذائية ومثبطات القيمة الغذائية.
أ -االستساغة :هي مدى إقبال احليوان لتناول النوع النباتي
الرع��وي يف ح��ال توف��ر ع��دة أن��واع نباتي��ة رعوي��ة حبي��ث يق��وم
احلي��وان باملفاضل��ة ب��ني األن��واع النباتي��ة ,وتك��ون ع��ادة النبات��ات
عالية االستساغة ذات حمتوى عالي من املواد املغذية للحيوان,
ويتحك��م يف االستس��اغة العدي��د م��ن العوام��ل مث��ل :الركي��ب
الكيميائي(مس��توى كل م��ن الروت��ني والكربوهي��درات الذائب��ة
والرم��اد واألم��الح) ,والظ��روف املناخية ,والوف��رة النباتية ,وحالة
احلي��وان وعم��ره ,واخلصائ��ص الفيزيائي��ة للنبات(ط��ول النب��ات
ونس��بة األوراق وقلة األش��واك ونس��بة الرطوبة).
ب -حمت��وى النب��ات م��ن املركب��ات الغذائي��ة :وهل��ذا اهل��دف
تقسم نباتات املرعى إىل ثالث جمموعات هي النجيليات وأشباه
النجيليات،األعش��اب عريض��ة األوراق ،الش��جرات.

شجرات (جنبات معمرة)-حتت��وي النجيلي��ات عل��ى مس��تويات منخفض��ة م��ن الروت��ني
مقارنة بعريضات األوراق ,وتتباين مستويات املركبات الغذائية
الرئيسية يف النباتات الرعوية تبعاً ملراحل النمو واألجزاء الي
تفضلها احليوانات ,يكون تركيز املركبات الغذائية الرئيسية
يف أعل��ى مس��توياته يف املرحل��ة اخلضري��ة ث��م يتناق��ص تدرجيي�اً
حتى يصل إىل أدنى مستوياته يف مرحلة النضوج التام ومرحلة
اهلرم ,و يوضح اجلدول التالي ترتيب اجملموعات الثالث حسب
حمتواه��ا من املركبات الغذائية الرئيس��ية:
اجملموعات النباتية
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حمتوى النباتات من املركبات الغذائية

ج -مثبط��ات القيم��ة الغذائي��ة :حتت��وي نبات��ات املرع��ى خاص��ة
الش��جرية منه��ا عل��ى العدي��د م��ن مثبط��ات القيم��ة الغذائي��ة
وال��ي تعي��ق عملي��ة هض��م ال��كأل وامتص��اص نوات��ج اهلض��م
إضافة إىل آثارها السلبية على املنتجات احليوانية ,فقد أشارت
ع��دة أحب��اث عل��ى احت��واء أن��واع م��ن القط��ف املس��تزرع يف أراض��ي
املراع��ي عل��ى العدي��د م��ن مثبط��ات القيمة الغذائي��ة (التانينات,
األوكس��االت ,الفين��والت) وت��ؤدي ه��ذه املركب��ات إىل تغي��ر يف
ل��ون اللح��م ورائحت��ه وتؤث��ر س��لباً يف تركي��ز امل��واد الصلب��ة يف
احلليب وتلون دهن احلليب باللون األصفر وكل ماسبق يؤدي
إىل تدن��ي ج��ودة اللحم واحلليب.
إعداد
م  .حممد علي براقي
اهليئة العامة للبحوث العلمية الزراعية

-أنواع عريضة أوراق(بقولية)-
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القشطة

القشــطة شــجرة ســاحرة اســمها العلمــي  Annona cherimola (Mill(:ولهــا أســماء شــائعة متعــددة
حســب اللغــات ،وتضــم العائلــة األنونيــة أكثــر مــن أربعيــن جنــس الــذي يضــم حوالــي  60ســتون نوعــا مثمــرا منهــا
ثمــار صالحــة لــألكل حلــو المــذاق وأخــرى غيــر صالحــة لــألكل.
وش��ديدة الرائح��ة العطري��ة و ف��رة اإلزه��ار تس��تمر أربع��ة أش��هر
املوطن األصلي للقشطة :
تنمو أنواع القشطة بريا يف احلدائق املنزلية غرب اهلند ويعتقد م��ن أي��ار وحت��ى آب ومتت��از األزه��ار عن��د القش��طة بع��دم التواف��ق
أن الس��اللة الرية من القش��طة اهلندي نش��أت يف جبال ووديان الكامل بنضوج مكونات الزهرة املؤنثة واملذكرة والي تؤثر على
التلقي��ح س��يما وأن احلش��رات ال��ي تق��وم بنش��ر حب��وب اللقاح يف
البرو واألكوادور وكولومبيا.
الوق��ت املناس��ب غ��ر متوف��رة اال يف املوط��ن األصل��ي للش��جرة.
طبيعة النمو :
القش��طة ش��جرة أو جنب��ة متس��اقطة األوراق لف��رة وجي��زة يف الثمار:
الربي��ع كب��رة احلج��م ارتفاعه��ا ي��راوح ب��ني (  ) 7,5 - 4,5م قلبي��ة الش��كل كب��رة م��ع جل��د أخض��ر مسي��ك تب��دو كأنه��ا
مصنوع��ة م��ن تداخ��ل القش��ور  ,حل��م الثم��رة أبي��ض ل��ه رائح��ة
وعرضه��ا (  ) 6- 4,5م عطري��ة الرائح��ة.
عطري��ة ذو نكه��ة ممت��ازة وت��ؤكل طازج��ة وتتمت��ع الثم��ار بقيم��ة
األوراق:
جذابة مفردة ومتبادلة طوهلا  20 - 5سم وعرضها  10سم لونها غذائي��ة مرتفع��ة وذل��ك بس��بب غن��ى الثم��ار بامل��واد الضروري��ة
أخضر داكن من األعلى وأخضر خمملى على السطح السفلي لإلنسان( بروتني  -دهون  -كربوهيدرات  -فيتامينات  -معادن
) وذل��ك باملقارن��ة ببع��ض الفواك��ه األخ��رى مث��ل الكاك��ي
مع عروق بارزة والنموات اجلديدة منحنية حنو اخللف .
والعن��ب واملاجن��و  .ومتت��از القش��طة بغن��ى حمتواه��ا م��ن عنص��ر
األزهار:
بوقي��ة الش��كل متدلي��ة تظه��ر يف آب��اط األوراق بش��كل منف��رد أو الفوس��فور وتعت��ر الثم��ار مص��در ممت��از لفيتام��ني . b , c
يف جمامي��ع  3 - 2زه��رة  ،الزه��رة كامل��ة تتك��ون م��ن ث��الث

البذور:
مس��راء أو بني��ة الل��ون بيضي��ة الش��كل متطاول��ة نوع��ا وتس��تعمل
بتالت حلمية بنية خمضرة طوهلا حوالي  2,5سم أسفل حزمة بعض بذور األصناف كأصول ألنواع القشطة ويصنع من بذور
األس��دية وأزه��ار بع��ض األن��واع هل��ا  6بت��الت صف��راء خمض��رة بعض األصناف مبيدات حش��رية .
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الفوائد الطبية للشرميويا ( القشطة ) :
 - 1أوراق وأزه��ار القش��طة هل��ا رائح��ة عطري��ة تس��تخدم يف
صناع��ة العط��ور.
 - 2عص��ر القش��طة يس��تخدم ملعاجل��ة الق��روح الطفيلي��ة
والقش��عريرة والرق��ان
 - 3قل��ف الش��جرة يس��تخدم كمنب��ه وقاب��ض مس��تخلصه فع��ال
يف مكافحة الدس��تناريا واإلسهال.
 - 4جذور الشجرة تستخدم ملعاجلة أمراض املعدة.
 - 5الش��اي املصن��وع م��ن اللح��اء الداخل��ي يك��ون دواء يعط��ى يف
حاالت االستش��فاء .
البيئة املناسبة:
إن االحتياج��ات املناخي��ة لش��جرة القش��طة ختتل��ف باخت��الف
األن��واع فاهلن��دي يتحم��ل التقلب��ات اجلوي��ة فهو حيتاج اىل جو
معت��دل رط��ب صيف��ا وش��تاء لذل��ك فه��ي جت��ود يف املناط��ق
املداري��ة أكث��ر م��ن االس��توائية لذل��ك ت��زرع يف املرتفع��ات يف
املناط��ق االس��توائية حي��ث احل��رارة والرطوب��ة املعتدل��ة وجت��ود
زراعة هذا الصنف على سواحل املتوسط بدرجة كبرة وقد ال
حتتاج اىل تلقيح صناعي بسبب توفر درجات احلرارة والرطوبة
املناس��بتني وتتأث��ر باخنف��اض احل��رارة اىل درجتني حتت الصفر
املئ��وي .
أم��ا القش��طة البل��دي أو األت��اي فه��ي تنج��ح يف اجل��و اجل��اف
وتتحم��ل ارتف��اع احل��رارة اىل ح��د كب��ر وق��د وج��د أن اجل��و
اجل��اف حيس��ن م��ن التزه��ر واجل��و الرط��ب حيس��ن م��ن العق��د،
أم��ا القش��طة قل��ب الث��ور فتمت��از مبقاومته��ا للرودة  ,والقش��طة
جالبرا تتحمل ارتفاع الرطوبة األرضية وتعتر أصال جيدا و
متت��از بتحم��ل ال��رودة .
وعموم��ا فاحل��رارة املثل��ى لنم��و ش��جرة أو جنب��ة القش��طة صيف��ا
ت��راوح ب��ني (  ) 30 - 20درج��ة مئوي��ة وال تنخف��ض فيه��ا احل��رارة
ش��تاء ع��ن (  ْ)1,6 -مْ لف��رة وجي��زة علم��ا أن اخنف��اض احل��رارة
( ال��رودة ) ض��روري لك��ي تدخ��ل القش��طة ط��ور الس��كون وإذا مل
تتل��ق ال��رد ال��كايف فإنه��ا تدخ��ل يف طور الس��كون بب��طء وعندئذ
يتأخر التوريق  .وكمية الرد الالزمة لذلك تقدر بني ( - 50
 ) 100ساعة ةبني أي صفر مئوي إىل ْ 7م وهذه الشروط مؤمنة
يف الساحل السوري لذلك ينصح بزراعتها حتميال بني أشجار
الفاكه��ة األخ��رى أو بس��اتني قائم��ة بذاتها .
الربة:
تفض��ل الش��رمويا الرب��ة العميق��ة اجلي��دة الص��رف ودرج��ة
محوضته��ا ب��ني ( ) 7 - 6وامل��كان املش��مس وكذل��ك جت��ود يف
األراضي الرملية بش��رط توفر املاء والتس��ميد الكايف وال ينصح
بزراعته��ا يف األراض��ي امللحي��ة حي��ث ال تتحم��ل تركي��زات
مرتفع��ة م��ن األم��الح وكذل��ك يف األراض��ي ذات املس��توى املائي
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املرتف��ع حي��ث يس��بب اختن��اق للج��ذور وم��وت األش��جار.
اإلكثار:
تتكاث��ر القش��طة إم��ا بالب��ذور أو العقل��ة أو التطعي��م عل��ى أص��ول
بذرية
التسميد:
تض��اف األمس��دة العضوي��ة مبع��دل 4م / 3دومن ش��ريطة أن
يض��اف الس��ماد العض��وي بعي��داً ع��ن ج��ذع الش��جرة حبوالي مر
ويف حميط ظل األفرع وتضاف األمسدة املعدنية األساسية على
ث��الث دفع��ات وف��ق معطي��ات حتلي��ل الرب��ة .
الربية:
تعت��ر م��ن أه��م العوام��ل ال��ي تؤث��ر على إنتاجية الش��جرة وهي
ضروري��ة للتغل��ب عل��ى تزاح��م األف��رع وجتن��ب االرتف��اع الزائ��د
لقم��ة الش��جرة وع��ادة يك��ون التقلي��م إم��ا للربي��ة به��دف تكوي��ن
الف��روع الرئيس��ية للش��جرة.
أو تقلي��م إمث��اري وفي��ه يت��م تقلي��م متوس��ط لألف��رع به��دف
اإلق��الل م��ن حج��م الش��جرة وتش��جيع النم��وات اجلانبي��ة ال��ي
حتم��ل األزه��ار والثم��ار وتزي��د حج��م الثم��ار ويقتص��ر التقلي��م
على إزالة األغصان اليابسة واملصابة واألفرع املتشابكة وجترى
عملي��ات التقلي��م خ��الل ط��ور الس��كون .
اإلنتاجية:
تب��دأ أش��جار القش��طة يف مح��ل الثم��ار ع��ادة بع��د غرس��ها يف
األرض الدائم��ة بس��نتني أو ث��الث س��نوات وي��زداد اإلمث��ار تبع �اً
لعم��ر الش��جرة وم��دى اخلدم��ة به��ا وباملتوس��ط تعط��ي الش��جرة
(  ) 300 - 100مث��رة م��ع التق��دم بالعم��ر أو م��ا يع��ادل 150 - 100
كغ
عالمات النضج :
تنض��ج الثم��ار بع��د  8 - 5أش��هر م��ن التلقي��ح ويس��تدل عل��ى
ذل��ك بتح��ول ل��ون الثم��ار إىل الل��ون األخض��ر الش��احب أو اللون
الكرميي األصفر السنجابي عند بلوغها النضج والذي يتزامن
اعتباراً من شهر أيلول ويستمر حتى شباط وذلك تبعا للصنف
والظ��روف اجلوية الس��ائدة .
اآلف��ات احلش��رية واملرضي��ة ال��ي تصي��ب القش��طة  :تص��اب
القشطة بالبق الدقيقي بأنواعه وحشرة التني القشرية وتكافح
عن��د الض��رورة باس��تخدام الزي��وت املعدني��ة حفاظا على األعداء
احليوي��ة املنتش��رة يف البيئ��ة .
األم��راض الفطري��ة  :تص��اب مبجموع��ة من األمراض الفطرية
أهمه��ا م��رض ذب��ول الب��ادرات وتبق��ع األوراق ويكاف��ح األول
باملبي��دات الفطري��ة املتخصص��ة والثان��ي باملركب��ات النحاس��ية
ويش��جع االصاب��ة باألم��راض الفطري��ة وج��ود النيمات��ودا يف
الرب��ة وال��ي تب��دي أش��جار القش��طة حساس��ية هل��ا .
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لصاقة مبيد
أكثــر األفــراد تعرضــا لخطــر المبيــدات هــم القائمــون علــى عمليــة الــرش حيــث أنهــم يتعرضــون
لكميــات كبيــرة مــن المبيــدات وبتركيــزات عاليــة ومــن هنــا تبــرز أهميــة التعــرف علــى كيفيــة
االســتخدام األفضــل للمبيــدات مــن خــالل التعــرف علــى طبيعــة البيانــات الموجــودة بالبطاقــة
االســتداللية وكيفيــة االســتفادة منهــا لتحقيــق االســتخدام األفضــل واآلمــن للمبيــدات .
البطاقة االستداللية على عبوة املبيد

ه��ي املص��در الرئيس��ي للمعلوم��ات ع��ن املنت��ج .وتتضم��ن البطاق��ة كل املعلوم��ات الضروري��ة :االس��م التج��اري ،امل��ادة الفعال��ة
وتركيزه��ا ،احملاصي��ل واآلف��ات ال��ي مت تس��جل املبي��د م��ن أجله��ا واجلرع��ات املس��تخدمة والس��مية واحتياط��ات األم��ان وف��رات م��ا

قب��ل احلص��اد (آخ��ر معاجل��ة) وتاري��خ انته��اء الصالحي��ة واس��م الش��ركة املصنع��ة واس��م املس��تورد.
حمتويات البطاقة اإلستداللية :
ً �1االسم الكيميائي :

يطل��ق عل��ى كل م��ادة فعال��ة اس��م كيميائ��ي يص��ف تركيبه��ا
الفعل��ي  .وغالب��ا م��ا يك��ون االس��م الكيميائ��ي طوي��ال ومعق��دا .وقد
يظه��ر عل��ى البطاق��ة االس��تداللية للعب��وة ب��ني قوس��ني .
ً �2االسم التجاري :
تطل��ق الش��ركة املصنع��ة للمبي��د امس �اً خاص��ا ملنتجه��ا ال��ذي
حيت��وي عل��ى م��ادة فعال��ة معين��ة  .وه��ذا هو االس��م التج��اري الذي
يظه��ر حب��روف مطبوع��ة واضح��ة عل��ى البطاق��ة االس��تداللية .
ً �3االسم الشائع :
يطلق على كل مادة فعالة اسم معروف دولياً ويسهل استخدامه

و أسهل بالتذكر من االسم الكيميائي  .وعادةما يشر االسم الشائع إىل نفس املادة الفعالة بغض النظر عن الشركة املصنعة
للمنتج  .ويظهر االسم الشائع على البطاقة االستداللية.
ً �4تصنيف املبيدات :
حسب نوع اآلفة :
مبيدات حش��رية  -مبيدات عناكب  -مبيدات النيماتودا -مبيدات فطرية  -مبيدات قوارض  -مبيدات أعش��اب -مبيدات الصحة
العامة.
حسب طريقة تأثرها على اآلفة :
* مبيدات باملالمسة  :متوت اآلفة املستهدفة بالتالمس املباشر مع املبيد وعادة ما يرش املبيد على سطح األوراق .
* مبي��دات معدي��ة  :ويف ه��ذه احلال��ة جي��ب أن تلته��م اآلف��ة املبي��د لك��ي مت��وت .ومعظ��م املبي��دات احلش��رية ال��ي تؤث��ر يف اآلف��ات
بالتالم��س مبي��دات معدي��ة أيض��ا.
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* مبي��دات جهازي��ة  :مبي��د ميت��ص ويتح��رك داخ��ل النب��ات .ويت��م رش املبي��دات اجلهازي��ة عل��ى أس��طح األوراق أو عل��ى الرب��ة.
ويتح��رك املبي��د داخ��ل الورق��ة م��ن الس��طح العل��وي إىل الس��طح الس��فلي هل��ا .وتق��ل احلرك��ة إىل أس��فل داخل النب��ات ،وهلذا تعتر
التغطي��ة العام��ة للنب��ات ضروري��ة يف حال��ة اآلف��ات ال��ي ت��أوي إىل األج��زاء الس��فلى م��ن احملص��ول .ويق��ل امتصاص النب��ات للمبيد
إذا كان��ت النبات��ات تعان��ي م��ن اإلجه��اد .مت��وت اآلف��ات احلش��رية عندم��ا تتغ��ذي عل��ي النبات  .و تعتر مبيدات األعش��اب بوجه عام
مبي��دات جهازي��ة تقت��ل األعش��اب عندم��ا يت��م امتصاصه��ا .
* مبي��دات التبخ��ر  :وه��ي مبي��دات تك��ون عل��ى ش��كل خب��ار أو غ��از يف اهل��واء وتتنفس��ها اآلف��ة .وتس��تخدم يف املعاجل��ة داخل أماكن
مغلقة مثل املس��تودعات واملنازل .
حسب املستحضرات املختلفة للمبيد :
مرك��زات يف ص��ورة مس��تحلب :ص��ورة س��ائلة تك��ون فيه��ا امل��ادة الفعال��ة مذاب��ة يف مذي��ب برول��ي .وخيفف املس��تحضر باملاء لتكوين
معل��ق جاه��ز لالس��تخدام .وحيت��وي املس��تحضر ع��ادة عل��ى  %75-25م��ن امل��ادة الفعال��ة .وتعت��ر املس��تحضرات القابل��ة للح��ل ضم��ن
أكث��ر حتض��رات املبيدات ش��يوعا .
مس��تحضرات جاف��ة  :مس��احيق ناعم��ة غ��ر قابل��ة للذوب��ان .وترتب��ط امل��ادة الفعالة مبادة حاملة مث��ل التالك مع عوامل مرطبة أو
ناشرة .خيفف املستحضر باملاء لتكوين معلق لالستخدام  .وعادة ما حتتوي على  %50مادة فعالة وهي من الصور األكثر شيوعا
يف االستخدام.
مس��تحضرات قابل��ة للتدف��ق :تس��تخدم للم��واد الفعال��ة غ��ر القابل��ة للذوب��ان يف املذيب��ات األكث��ر ش��يوعا .ويت��م خلطه��ا م��ع م��ادة
حاملة مثل املصيص وختلط بس��ائل لتكوين معلق مسيك ش��بيه بالعجينة .ويتم ختفيف املس��تحضر باملاء لتكوين معلق أخف
ليكون جاهزا لالس��تخدام .وجتمع هذه املس��تحضرات فوائد املركزات املس��تحلبة واملس��احيق القابلة للرطيب.
مبيدات بالتعفر:مس��احيق جافة ناعمة ختلط فيها املادة الفعالة مع مادة حاملة خاملة مثل التالك  .ويتم اس��تخدامها دون
ختفي��ف وه��ي حتت��وي ع��ادة على  %10-1من املادة الفعالة
مبيدات حبيبية  :شبيه مبستحضرات التعفر باستثناء أن حبيباتها أكر حجما وأثقل وزنا .ومن املمكن أن تكون املادة الفعالة
مغلفة من اخلارج أو ممتصة داخل احلبيبات  .وميكن استخدامها دون ختفيف وهي حتتوي عادة على  %15-1من املادة الفعالة.
وأغلب استخدامها يف معاملة الربة ملقاومة األعشاب والنيماتودا وحشرات الربة .
الطع��وم  :م��ادة فعال��ة ختل��ط بالغ��ذاء وامل��واد اجلاذب��ة األخ��رى  .وق��د يب��اع الطع��م خملوط��ا جاه��زا أو يقوم املس��تخدم خبلط املبيد
وم��ادة الطع��م  .ومت��وت اآلف��ات بتن��اول املبي��د املوج��ود بالطع��م إم��ا جبرع��ة واح��دة أو أكثر .ويعتر تركيز امل��ادة الفعالة منخفضا
(أقل من  %5عادة) .وأغلب اس��تخدامها يف األماكن املغلقة
وميكن اس��تخدامها مع بعض اآلفات الزراعية.
ً �5تقسيم السمية وفقاً لتصنيف منظمة الصحة العاملية :
السمية  :مقياس ملدى مسية املبيد بالنسبة لإلنسان ،ولكن
جي��ب األخ��ذ بع��ني االعتب��ار أن الس��مية العالي��ة لإلنس��ان ال
تعن��ى أن املبي��د عال��ي الس��مية لآلف��ة .وتعتم��د الس��مية إم��ا
عل��ى امل��ادة الفعال��ة النقي��ة أو عل��ى مس��تحضر املبي��د .وع��ادة
م��ا تك��ون املس��تحضرات أق��ل مسي� ًة م��ن امل��ادة الفعال��ة النقية
تقسم درجة مسية املبيد ل� :
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ً �6احتياطات األمان � االسعافات األولية :
أدوات الوقاية الالزمة لعمال اخللط والرش .
طريقة اإلسعافات األولية وحسب طريقة التسمم .
العقار املضاد للتسمم .
مذكرة لألطباء حول احلالة وطرق التعامل معها.
ً �7فرة ما قبل احلصاد:

ه��ي ع��دد األي��ام ال��الزم انقضاؤه��ا ب��ني آخ��ر معاجل��ة واحلص��اد.
ويعتم��د ط��ول الف��رة عل��ى مسية املبيد ومع��دل حتلله .وتطول
ف��رة م��ا قب��ل احلص��اد للمبي��دات عالي��ة الس��مية أو بطيئ��ة
التحل��ل .
ً �8طريقة التخلص من العبوات الفارغة والكميات الزائدة :
� عندم��ا تك��ون العب��وات الورقي��ة فارغ��ة افتحه��ا بالق��ص وانث��ر
بقاي��ا املبي��د يف أح��د أوعي��ة اخلل��ط
 عندما تكون العبوات البالس��تيكية أو املعدنية فارغة اش��طفهابامل��اء وض��ع املزي��ج يف خ��زان الرشاش��ة .ك��رر الش��طف واإلضافة
مرت��ني أخري��ني .ويع��رف هذا اإلجراء بالش��طف الثالثي.
 م��ن املمك��ن ح��رق األوعي��ة الورقية أو البالس��تيكية ولكن بعيداعن املباني وتأكد من عدم وجود أفراد أو حيوانات باجتاه الريح
للدخان لتحاشي احتمال استنشاقهم له.
 جي��ب تثقي��ب األوعي��ة املعدني��ة وتهش��يمها ودفنه��ا يف حف��رة اليق��ل عمقه��ا ع��ن م��ر واح��د .ال تدف��ن األوعي��ة عل��ى مقرب��ة م��ن
مص��ادر املي��اه أو املبان��ي.
 ال جي��ب مطلق��ا اس��تخدام الف��وارغ ألي غ��رض آخ��ر مث��لختزي��ن املي��اه أو امل��واد الغذائي��ة .
ً �9الشركة املصنعة واملستوردة والعناوين
ً �10تاريخ الصنع وانتهاء الصالحية
ً �11ورقم التشغيلة ( )Patch Number
ً �12ورقم اللوت ( ) Lot number

الفئة IAشديد السمية
الفئة  IBسام جدا
ً �13ورقم التسجيل.
متوسط السمية
الفئة II
إعداد
الفئة  IIIمنخفض السمية
املهندسة الزراعية  :مها عدنان محشدو
الفئ��ة  IVم��ن غ��ر احملتم��ل أن ت��ؤدي إىل ض��رر مزم��ن حت��ت
مديرية الزراعة واالصالح الزراعي بإدلب
ظروف االس��تعمال املعتاد.
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•مــدارس المزارعيــن الحقليــة برنامــج تدريبــي حقلــي يســتمر لموســم كامــل يتــم مــن خــالل نشــاطات
التدريــب متابعــة المراحــل المختلفــة لتطــور المحصــول وإجــراءات مكافحــة اآلفــات .
•وهــي أســلوب إرشــادي متكامــل يهــدف إلــى إكســاب المزارعيــن المهــارات وتعزيــز قدراتهــم مــن خــالل
هــم.
مشــاركتهم والتفاعــل مــع بعضهــم ومــن واقعهــم وفــي حقول ّ
•يتنــاول التدريــب فــي المــدارس الموضوعــات ذات الحاجــة  ،يتــم التعلــم والتدريــب مــن خــالل الحــوار والنقــاش
والمشــاركة التامــة للمزارعيــن ممــا يتيــح فرصــة التعلــم مــن واقعهــم تزويدهــم بالمعــارف والتقنيــات
الزراعيــة واالرتقــاء بمســتوى مهارتهــم وممارســتهم الزراعيــة بالقــدر الــذي يجعلهــم أكثــر قــدرة علــى
التفاعــل االيجابــي مــع بيئتهــم ومتطلبــات العمــل الزراعــي وأكثــر كفــاءة فــي اســتثمار المــوارد المتاحــة.

أو ً
ال -منهجية مدارس املزارعني احلقلية

-1هدف التعليم من خالل املمارسة:
يه��دف إىل أن يصب��ح امل��زارع خب��راً يف إدارة حقل��ه ومعتمداً على
نفسه وقادراً على اختاذ القرارات وحتمل مسؤولية تنفيذها .
*اليس��تخدم أس��لوب احملاضرة إال للضرورة القصوى  .فاملرش��د
أو األخصائ��ي جي��ب أال يك��ون خب��راً ولك��ن ميس��ر للعملي��ة
التعليمي��ة.
*ال جيي��ب عل��ى أس��ئلة املزارع��ني بش��كل مباش��ر  ،ولك��ن جيب أن
يدفع املزارعني للتفكر بأنفسهم (ماذا تعتقد ؟)(ماذا وجدت ؟)
(م��اذا ح��دث ؟) فاإلجاب��ة املباش��رة تعتر فرصة تعليمية ضائعة
باملنسبة للمزارع .
*ينت��ج التع ّل��م م��ن اخل��رة ,فمجموع��ة املزارع��ني تصب��ح يف
موق��ع املس��ؤولية فعنده��ا تصب��ح خراته��م ناجح��ة .
-2خطوات تنفيذ مدرسة مزارعني حقلية
أ -مرحلة التخطيط واإلعداد :تو ّزع املدارس حبسب النشاطات
خ��الل اجتم��اع الوح��دات الداعم��ة م��ع ش��عب اإلرش��اد ودائ��رة
اإلرش��اد وذلك حس��ب أهمية نش��اطات كل منطقة واملش��اكل
ال��ي ميك��ن أن تعاجله��ا املدرس��ة
ب -مرحلة التأسيس:
*يق��وم أخصائ��ي الوح��دة الداعم��ة املكل��ف بالعم��ل كمش��رف
رئيس��ي بتحدي��د منطق��ة عم��ل املدرس��ة (الوح��دة اإلرش��ادية )
طبق��ا» لش��روط موضوعي��ة  /توف��ر كادر احتياج��ات املنطق��ة .
*يناق��ش خط��ط امل��دارس مع الوحدات املعنية ويكلف مش��رفني
مساعدين فيها وفق شروط مناسبة ( الرغبة � الشخصية ) اخل
*استنادا» إىل خطة التوزيع وحتديد الكادر املسؤول عن تنفيذ
امل��دارس م��ن املش��رفني واملس��اعدين  ،تق��وم دائ��رة اإلرش��اد بإقام��ة
ورش��ة تدريبي��ة عل��ى منه��ج امل��دارس للمش��رفني واملس��اعدين مل��دة
ثالثة أيام ( ملن مل يتبع دورة سابقة ) من قبل مشرفني مدربني
ومتميزي��ن وهل��م خ��رة يف تنفي��ذ م��دارس س��ابقة ( ملوس��م أو

مومس��ني وأكثر) .
*يوض��ع برنام��ج ع��ام يتن��اول أه��م املواضي��ع ل��كل مدرس��ة
بالتنس��يق م��ع الدوائ��ر الفني��ة املعني��ة ومرك��ز البح��وث .
ج  -مرحلة التنفيذ :يقوم املشرف الرئيسي واملساعد يف القرية
املخت��ارة بعق��د لق��اء تش��اوري (اجتم��اع متهي��دي) م��ع فعالي��ات
القري��ة لش��رح ماهي��ة امل��دارس وأس��لوب عمله��ا وعلى ضوء ذلك
موسع لعدد من املزارعني الختيار أعضاء املدرسة
يق ّرر اجتماع ّ
منه��م ويف نهاي��ة االجتم��اع ت��د ّون األمس��اء ويتف��ق معه��م عل��ى
موع��د االجتم��اع التأسيس��ي .
يف االجتماع التأسيسي يتم تنفيذ اآلتي :
 � 1اختي��ار صاح��ب حق��ل التجرب��ة والش��اهد /ع��رض ملس��تلزمات
حق��ل التجرب��ة املقدم��ة م��ع مج��ع معلوم��ات أولي��ة م��ن خ��الل
اس��تمارة بس��يطة ع��ن املزارع��ني متضمن��ة بع��ض املعلوم��ات
االجتماعي��ة � االقتصادي��ة وأه��م املش��اكل الفني��ة الس��ائدة .
 � 2يع��رض املش��رفان مس��ودة خط��ة لق��اءات س��نوية متضمن��ة
( املواضي��ع الرئيس��ية ) موزع��ة عل��ى األش��هر تناق��ش وتوض��ع
بصورتها النهائية باالتفاق مع أعضاء املدرس��ة من حيث س��اعة
اللق��اء وتارخي��ه .
 � 3يتم حتديد موعد اللقاء األول باليوم والتاريخ واملكان .
 � 4على ضوء املوضوع الرئيسي احملدد يتم التحضر له جيدا»
 /إع��داد � منش��ورات  /م��ن قب��ل املش��رف أو التنس��يق م��ع جه��ة
خمتص��ة أو حبثي��ة .
 � 5تأم��ني مس��تلزمات املدرس��ة بش��كل كام��ل من��ذ البداي��ة
بالتنس��يق م��ع دائ��رة اإلرش��اد وحس��ب االحتي��اج الفعل��ي.
-3النشاطات الرئيسية لكل لقاء يف املدرسة احلقلية:
 .1مراجعة اللقاء السابق
 .2حتلي��ل النظ��ام البيئ��ي الزراع��ي ( املراقب��ة احلقلي��ة واخ��ذ
العين��ات  ,تط��ور احملص��ول  ,تقدي��م النتائ��ج ومناقش��تها )
 /التحلي��ل البيئ��ي
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(صورة متثل احد مناذج التحليل البيئي)

.3مترين ديناميكية اجملموعة ( تنشيط اجملموعة )
.4املوضوع الرئيس للقاء
.5تقييم اللقاء

ص��ورة أح��د التقان��ات احلديث��ة ال��ي مت تطبيقه��ا يف مدرس��ة املزارع��ني لألبق��ار
املنف��ذة م��ن قب��ل ف��رع مش��روع تطوي��ر الث��روة احليواني��ة بالقنيط��رة بالتع��اون م��ع
االرش��اد الزراع��ي

ثاني �اً ( -م��دارس املزارع��ني احلقلي��ة يف القنيط��رة للموس��م
)2016 -2015
-1تقوم دائرة اإلرشاد الزراعي بالقنيطرة على كافة املستويات
بتنفي��ذ ع��دد م��ن م��دارس املزارع��ني احلقلي��ة وف��ق رؤي��ة علمي��ة
ومنهجي��ة قاب��ة للتطوي��ر وتطبي��ق مب��دأ النه��ج التش��اركي
وضم��ن خط��ة معتم��دة م��ن قب��ل وزارة الزراعة  -مديرية االرش��اد
الزراع��ي لتنفي��ذ ع��دد م��ن امل��دارس احلقلي��ة يف احملافظ��ات .
ويف ه��ذا الس��ياق حت��دث املهن��دس الزراع��ي ش��امان حمم��د
اجلمع��ة مدي��ر الزراع��ة واإلص��الح الزراع��ي بالقنيطرة عن واقع
تنفي��ذ م��دارس املزارع��ني يف القنيط��رة:

تق��وم دا ��رة االرش��اد يف القنيط��رة بتنفي��ذ أنش��طة إرش��ادية م��ن
(ن��دوات وأي��ام حقلي��ة ودورات تدريبية)ال��ي تهدف مبجملها اىل
تقدي��م املعلوم��ة اإلرش��ادية و تطبي��ق التقان��ات الفين��ة الزراعي��ة
احلديث��ة يف الزراع��ة مب��ا خي��دم تطوي��ر قط��اع الزراع��ة وزي��ادة
اإلنت��اج ويت��م الركي��ز حالي�اً عل��ى م��دارس املزارع��ني احلقلي��ة
للنج��اح ال��ذي حققت��ه يف ايص��ال الرس��الة االرش��ادية بأبس��ط
الط��رق وأيس��رها ،وحن��ن يف مديري��ة الزراع��ة بالقنيط��رة نق��وم
بتقدي��م كل اإلمكان��ات املتاح��ة لدين��ا لتمك��ني دائ��رة اإلرش��اد
م��ن تنفي��ذ ه��ذه امل��دارس ال��ي تس��اهم يف زي��ادة دخ��ل الف��الح
واس��تقراره .
-2اهل��دف م��ن تنفي��ذ امل��دارس  :إكس��اب الفالح��ني والفالح��ات
املعرف��ة الكافي��ة وزي��ادة خ��رة البع��ض منه��م يف جم��ال عم��ل
امل��دارس (النب��ات الطبي��ة والعطري��ة واألبق��ار) وتلببي��ه احلاجة
امللموس��ة ل��دى الفالح��ني لتطبي��ق التقان��ات احلديث��ة يف
مزارعه��م مب��ا خي��دم زي��ادة االنت��اج وحتس��ني نوعيت��ه.
جدول يتضمن مدارس املزارعن الحقلية للموسم 2016 -2015
م

نوع املدرسة

الوحدة اإلرشادية

القرية

1

نباتات طبية وعطرية

الكوم

الكوم

2

أبقار

خان أرنبة

خان أرنبة

-3واق��ع تنفي��ذ م��دارس املزارع��ني احلقلي��ة يف القنيط��رة لع��ام
: 2016
أ  -مدرس��ة املزارع��ني احلقلي��ة للنبات��ات الطبي��ة والعطري��ة يف
وح��دة الك��وم االرش��ادية :
واقع التنفيذ يف املدرسة:
*مت افتت��اح املدرس��ة يف وح��دة الك��وم اإلرش��ادية بتاري��خ
 2016/3/10ومت تنفي��ذ اللق��اء األول متضمن �اً التحلي��ل
البيئ��ي وتقس��يم املتدرب��ني اىل جمموع��ات عمل والقيام بدراس��ة
الظ��روف البيئي��ة احمليط��ة وتدوي��ن املش��اهدات ومناقش��تها اىل
جان��ب التطبي��ق العمل��ي حبديق��ة الوح��دة اإلرش��ادية يف الك��وم.

ص��ورة املتدرب��ني م��ع جل��ان االش��راف يف مدرس��ة النبات��ات الطبي��ة والعطري��ة يف وح��دة
الك��وم االرش��ادية
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*ع��دد املتدرب��ني 15 :ف��الح وفالح��ة مم��ن مت اختياره��م بن��اء
عل��ى رغبته��م يف التعل��م
*كان لع��دد م��ن األخ��وات الفالح��ات م��ن أعض��اء املدرس��ة
رأيه��ن يف املدرس��ة فق��د قال��ت الفالح��ة مري��م احلم��زات ع��ن
املدرس��ة :أبلغ��ت ان��ه س��يتم تنفي��ذ مدرس��ة مزارع��ني للنبات��ات
الطبية والعطرية يف القرية فتحمست للفكرة وكان من دوافع
انتسابي للمدرسة رغبي بالتعلم هلذا اجلزء اهلام واجلديد يف
الزراع��ة م��ن وجه��ة نظ��ري وق��د تعرفت يف اليوم األول للمدرس��ة
على أرض الواقع على أمساء عدد من النبات الطبية والعطرية
والفائدة منها وشاركت يف عملية الزراعة هلذه النباتات وعلى
العم��وم ف��ان جترب��ة تنفي��ذ ه��ذه املدرس��ة ناجحة جداً وأمتنى أن
نس��تفيد أكث��ر يف اللق��اءات القادم��ة ونكتس��ب معرف��ة خ��رة
كافي��ة ونش��كر كل اجله��ات ال��ي س��اهمت يف إجن��اح وتنفي��ذ
هذه املدرس��ة

ص��ورة م��ن اجلان��ب العمل��ي يف اللق��اء األول يف مدرس��ة النبات��ات الطبي��ة
والعطري��ة يف وح��دة الك��وم االرش��ادية ( زراع��ة النبات��ات )

ب -مدرسة املزارعني احلقلية لألبقار يف بلدة خان ارنبة :
واقع التنفيذ يف املدرسة:
* مت افتت��اح املدرس��ة يف وح��دة خ��ان أرنب��ة  -بل��دة خ��ان أربن��ه
بتاري��خ  2016/3/24ومت تنفي��ذ اللق��اء األول حس��ب منهجي��ة
تنفي��ذ لق��اءات امل��دارس وتضمن املوض��وع الرئيس يف هذا اللقاء
اس��س التغذي��ة وتش��كيل اخللط��ات العلفي��ة .
*حدثنا املربي ابراهيم زهرة احد اعضاء املدرسة عن توقعاته
للمدرس��ة الي يش��ارك يف حضور لقاءاته بأنه أحب أن يش��ارك
فيها بدافع زيادة خرته يف عدد من املواضيع احلديثة وخاصة
يف جم��ال التغذي��ة واس��س بن��اء احلظائ��ر الصحي��ة حي��ث ش��ارك
يف وض��ع الرنام��ج التدري��يب م��ع بقي��ة املرب��ني اثن��اء االجتم��اع
التمهي��دي وتوق��ع النج��اح للمدرس��ة يف نش��ر بع��ض املعلوم��ات
بطريقة س��هلة

العدد 51

2016

*عدد املتدربني يف املدرسة 15 :مربي أبقار
 -4عمل اللجنة الفرعية وجلان االشراف يف املدارس املنفذة :
إلجن��اح عم��ل امل��دارس مت تش��كيل جل��ان فرعي��ة عل��ى مس��توى
احملافظ��ة برئاس��ة الس��يد مدي��ر الزراع��ة ورئي��س دائ��رة االرش��اد
ورئيسة شعبة الرامج ورئيس شعبة االرشاد يف املنطقة ( دائرة
الزراع��ة ) ومهم��ة اللجن��ة متابع��ة تنفي��ذ امل��دارس وتقدي��م كل
مايل��زم إلجناحه��ا
ومت تش��كيل جل��ان اش��راف عل��ى امل��دارس عل��ى مس��توى الوح��دة
االرش��ادية والداعم��ة مؤلف��ة م��ن االخصائي��ني يف الوح��دة
الداعم��ة واملهن��دس الزراع��ي االخصائ��ي يف الوح��دة االرش��ادية
وتس��تعني جل��ان االش��راف باألخصائي��ني واخل��راء م��ن خمتلف
اجله��ات لتنفي��ذ لق��اءات املدرس��ة عن��د احلاج��ة .
-5دور املشرف يف مدارس املزارعني احلقلية
املش��رف ه��و مفت��اح النج��اح يف م��دارس املزارع��ني احلقلي��ة ,
لذل��ك جي��ب اختياره��م م��ن العامل��ني يف مؤسس��ات تعم��ل عل��ى
مس��توى احلق��ل أو م��ن جمتم��ع زراع��ي وأن تتوف��ر لديه��م القدرة
عل��ى تكري��س ع��دة س��اعات أس��بوعياً لنش��اطات املدرس��ة احلقلية
ومب��ا يس��تمر ملوس��م زراع��ي أو أكث��ر
 -6تقويم مدارس املزراعني احلقلية
التقوي��م ه��و «عملي��ة قي��اس التغ��رات الس��لوكية جلمه��ور
اإلرشاد املرتبة على تنفيذ نشاط ارشادي معني ومدى حتقيق
ِ
ه��ذه التغ��رات لأله��داف املوضوع��ة ،مع تقدي��ر فاعلية الطرائق
اإلرشادية املستعملة للوصول إِىل هذه التغرات ،ومع
واملعينات ِ
قي��اس اآلث��ار االقتصادي��ة واالجتماعي��ة املرتب��ة عل��ى التغ��رات
الس��لوكية لألف��راد املسرش��دين» .وللتقوي��م مس��تويات ع��دة
تندرج من البس��يط حتى أش��د املس��تويات تعقيداً وأكثرها دقة
وموضوعية.
اإلرش��اد الزراع��ي عل��ى العم��وم بتقوي��م م��دارس املزارع��ني
ويهت��م ِ
حسب منهجية متطورة تعتمد بشكل اساسي التقييم بناء على
دراسة اجلدوى االقتصادية (قياس كمي للريعية االقتصادية
احملقق��ة يف حق��ل التجرب��ة مقارن��ة باحلق��ل الش��اهد م��ن خ��الل
تطبيق حزم التقنيات احلديثة) ّ .
وتضمن يف التقييم النهائي
عند االنتهاء من املدرس��ة ..
ويف النهاي��ة نق��ول أن جترب��ة م��دارس املزارع��ني احلقلي��ة عل��ى
وجه اخلصوص القت استحساناً وقبو ً
ال لدى غالبية الفالحني
واثبت��ت جناحه��ا يف خمتل��ف النش��اطات الزراعي��ة .
اعداد
املهندس الزراعي حممد رحال
رئيس دائرة االرشاد الزراعي بالقنيطرة
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الفطر الزراعي

ُ ْ ُ
ـق علــى مملكــة مــن الالزهريــات خاليــة مــن الكلوروفيــل منهــا فصائــل وأجنــاس وأنــواع
ـ
ل
يط
ـم
ـ
س
ا
:
ـر
الفطـ
ً
عديــدة وتســمى أيضــا فطريــات ،منهــا مــا يــؤكل ،ومــا هــو ســام ،ومــا هــو طفيلــي علــى النبــات أو الحيــوان،
َ َ
واحدتــه :فطــرة.
ومنهــا
المترمــم ،ومنهــا الكمــأةّ ّ ،
ّ
ّ
الصحراء أو الغابات والبساتين
يعتبر الفطر من الخضراوات المفيدة التي تستخدم في الغذاء ،وينمو في
ً
وبالقــرب مــن االشــجار ،وتعتبــر الواليــات المتحــدة األمريكيــة مــن أكثــر ً الــدول إنتاجــا للفطــر ثــم فرنســا ثــم
ُ
هولنــدا ثــم الصيــن ،أمــا فــي الــدول العربيــة عمــان والعــراق األكثــر إنتاجــا لــه.
راق لإلنس��ان ،وال توجد طريقة نظرية ملعرفة
يضم الفطر آالف األنواع منها عش��رات األنواع الس��امة ومئات مس��تخدمة كغذاء ٍ
كاف ملعرفته ،وتوجد هذه األنواع حتت عائلة،
الس��ام من غر الس��ام إال بالتحليل الكيميائي ،واالعتماد على الش��كل فقط غر
ٍ
ومنه��ا قلنس��وة امل��وت عي��ش الغ��راب األمحق ،عيش الغ��راب اخلجول ،عيش الغراب الذبابي.
أو ً
ال :أنواع الفطر الصاحلة لألكل:
فطر اإلينوكيتاكي
أو فطر اإلبرة الذهبية
Enokitake

فطر البوق األسود
Craterellus

فطر بونابي
أو بونابي شيميجي
Bunapi

فطر شانتريل
Cantharellus

فطر الشيتاكي
()Shiitake

فطر الكركند

الفطر الزعفراني احللييب
الغطاء أو
فطر الصنوبر األمحر
Red Pine Mushroom

الفطر النفاث الضخم
Giant Puffball

()Lobster Mushroom

فطر الرف الكريي
Laetiporus

الفطر احملاري

()Oyster Mushroom

ثانياً :فوائد الفطر الصاحلة لألكل:
 -1حيمي تناوله من الوقاية من مرض السرطان (كسرطان الثدي )
 -2خي ّفض من ضغط الدّم وخي ّفض من نسبة الكولسترول.
 -3يساعد مرضى السكري يف ختفيف نسبة السكر يف الدّم.
 -4يساعد الفطر األبيض على ال ّتخفيف من الوزن ،وحرق الدّهون.
 -5يق ّوي فيتامني «د» مناعة اجلسم.
 -6حيارب الفطر احملارى اجلراثيم يف اجلسم الحتوائه على مركب
«بنز ألديهايد».
 -7يفيد أيضاً لصحة القلب.
 -8وينظم البوتاسيوم يف الفطر ضغط الدم.
 -9ويع��اجل تن��اول الفط��ر التهاب��ات املفاص��ل (كالته��اب املفاص��ل
الروماتي��دي).
 -10حيم��ي الفط��ر الكل��ى م��ن تش��كل احلص��وات فيه��ا إلحتوائ��ه عل��ى
البوتاس��يوم.
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 -11يعمل حساء الفطر على التخفيف من آالم الكبد.
 -12حيارب الفطر اإللتهابات (كالتهابات القولون).
 -13يس�هّل الفطر عملية اهلضم ،ويعاجل حاالت اإلمس��اك ،ومش��اكل
املعدة واضطراباتها.
ّ
باإلضاف��ة إىل م��ا س��بق ،ف��إن هن��اك أن��واع مع ّين��ة م��ن الفط��ر تفي��د
اجلس��م ّ
اخلاص��ة .فعل��ى س��بيل املث��ال يدخ��ل
كل بطريقت��ه وفائدت��ه
ّ
ً
فط��ر البنس��ليوم يف صناع��ة املض��اد احلي��وي (البنس��لني) ،و بعض�ا منها
يدخ��ل يف صناع��ة الكورت��زون .ونظ��راً الحت��واء الفط��ر األبي��ض عل��ى
«الس��يلينيوم» يس��اعد يف وقاي��ة اجلس��م م��ن أم��راض الس��رطان.
ثالثاُ :زراعة الفطر الصاحلة لألكل:
الفطر من الثمار الي تسهل عملية زراعتها على أي شخص حتى لو
مل يكن متخصص يف الزراعة ،كما أن زراعتها منخفضة التكلفة وال
حتتاج للكثر من اجلهد والتعب هناك طرق عديدة تس��تخدم لزراعة
الفط��ر ،م��ن األفض��ل استش��ارة ذوي اخل��رة لضم��ان احلص��ول عل��ى
حمصول صحي ولزراعة الفطر بالطريقة التقليدية البس��يطة جيب
حتدي��د ن��وع الفط��ر ال��ذي امل��راد زراعت��ه .هن��اك ثالث��ة أن��واع م��ن الفط��ر
يسهل زراعتها يف املنزل ،هي نوع الفطر احملاري ،الفطر العادي ،وفطر
الش��يتاكي .إن ه��ذه األن��واع الثالث��ة متش��ابهة إىل ح��د م��ا يف الزراع��ة،
ولكنها ختتلف فيما بينها باختالف متوسط النمو .ينمو فطر احملار
بش��كل أفضل يف القش ،أما فطر الش��يتاكي فينمو أفضل على نش��ارة
اخلشب الي تأخذ من األخشاب الصلبة ،أما الفطر العادي فإنه ينمو
بشكل أفضل يف السماد .وتعكس هذه الوسائط املختلفة االحتياجات
الغذائي��ة املتزاي��دة املختلف��ة ل��كل ن��وع م��ن ه��ذه األنواع ،وم��ع ذلك فإن
كل م��ن ه��ذه األن��واع الثالث��ة ميك��ن زراعته��ا بس��هولة مب��ا في��ه الكفاية
يف نش��ارة اخلش��ب أو الق��ش والس��ماد.
وقب��ل الب��دء بزراع��ة الفط��ر ال ب��د م��ن توف��ر املس��تلزمات األساس��ية
وال��ي م��ن أهمه��ا:
-1البيئ��ة :أو ترب��ة الفط��ر ،ميك��ن ش��رائها جاه��زة م��ن اهليئ��ات الزراعي��ة
يف ال��دول العربي��ة أو الش��ركات ال��ي تعم��ل يف الفط��ر وه��ي كث��رة يف
املنطق��ة العربية.
-2الب��ذار أو البي��اض أو الس��بون  : Spawnميك��ن احلص��ول عليه��ا
جاه��زة م��ن املراك��ز البحثي��ة أو م��ن الش��ركات املتخصص��ة ف��ى إنت��اج
وبي��ع مس��تلزمات إنت��اج الفط��ر ،حي��ث يفض��ل تأمينه��ا م��ن أماك��ن
معتم��دة حت��ى تك��ون صاحل��ة للزراع��ة.
-3توف��ر امل��كان املناس��ب :فإم��ا حج��رة أو قب��و ،بي��ت زجاج��ي....إخل
وكذل��ك مي��زان لقي��اس درج��ة احل��رارة.
 -4جي��ب مراع��اة النظاف��ة التام��ة ملوق��ع الزراع��ة ،كم��ا جي��ب أن تك��ون
النوافذ عليها سلك ضيق لعدم دخول احلشرات ،وأن تكون احلوائط
خالي��ة م��ن الش��قوق والفتح��ات ال��ي ق��د حتت��وي عل��ى احلش��رات
واجلراثي��م ،وجي��ب أيض��ا تطه��ر املوق��ع قب��ل الزراع��ة باس��تخدام
املطه��رات ،مث��ل الكل��ور.
-5درجة احلرارة :ختتلف باختالف نوع الفطر املس��تخدم فمث ً
ال النوع
الصي��ين حيت��اج إىل درج��ات ح��رارة من  30إىل  34درجة مئوية.
 -6ال تزي��د نس��بة الرطوب��ة في��ه عل��ى  % 85جلمي��ع أن��واع الفط��ر ،وال
يتعرض ألشعة الشمس املباشرة حتى ال تضعف الثمار .وعند الزراعة
يف بيوت بالستيكية معرضة للشمس ،فيجب تغطيتها بشبك تظليل.
م��ن أكث��ر ط��رق زراع��ة الفط��ر احمل��اري ش��يوعاً ه��ي األكي��اس
ا لبال س��تيكية :
وه��ي م��ن أس��هل الط��رق وأرخصه��ا حي��ث توض��ع األكياس عل��ى أرضية
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خش��ب (رف��وف  -طاول��ة) ) يفت��ح الكي��س ويوض��ع ب��ه طبق��ة م��ن البيئ��ة
اجلاه��زة بارتف��اع حوال��ي  10س��م ث��م يرش فوقه��ا البذار.،
ث��م توض��ع طبق��ة أخ��رى م��ن البيئ��ة حوال��ي  10س��م ،ث��م ت��رش فوقه��ا
الب��ذار ث��م نض��ع طبق��ة أخ��رى م��ن البيئ��ة حوال��ي  5س��م.
بع��د ذل��ك يغل��ق الكي��س جي��داً وي��رك مل��دة أس��بوعني ث��م يش��ق الكي��س
من اجلوانب خلروج بعض النموات منها ونستمر يف عمليات اخلدمة
م��ن رش وتهوي��ة وضب��ط درج��ة احل��رارة والرطوب��ة ويت��م احلص��ول عل��ى
 3قطف��ات يف ال��دورة الواح��دة .
رابعاً :حفظ الفطر الصاحلة لألكل:
-1التريد:
ميك��ن حف��ظ الزائ��د ع��ن احلاج��ة م��ن مث��ار املش��روم مل��دة  7-5أي��ام
بالتري��د عل��ى درج��ة أق��ل م��ن  ْ5م ف��ى الثالج��ة حي��ث توضع فى كيس
ورق��ى أو بالس��تيك.
 -2التجميد:
وحتف��ظ الثم��ار به��ذه الطريق��ة لع��دة أس��ابيع بالتجمي��د ف��ى كي��س
نايل��ون ,وذل��ك بع��د س��لقه مل��دة دقيقتني ,كما ميكن حفظ الزائد عن
احلاجة من مثار الفطر ملدة  6شهور بالتجميد مطبوخاً ,بوضع مخس
وحيم��ص على النار حتى جتف رطوبته وبعد
مالع��ق زب��دة ل��كل  1ك��غ
ّ
ذل��ك يوض��ع قلي��ل م��ن املل��ح والفلف��ل ث��م يوض��ع املش��روم ف��ى أكي��اس
وحيف��ظ فى الراد.
 -3التجفيف:
تقطع مثار املش��روم لش��رائح صغره ثم توضع فى ش��اش نظيف وتع ّلق
معرض��ة حل��رارة الش��مس واهل��واء ملدة أس��بوع ,ث��م تع ّبأ فى أكياس ورق
حمكم��ة القف��ل وحتفظ فى مكان جاف.
وقد جت ّفف الثمار باس��تخدام اهلواء الس��اخن بدال من حرارة الش��مس
أو بتحميص��ه ف��ى الف��رن عل��ى درج��ة ح��رارة  ْ55م تقل تدرجيياً حتى 40
ْم مل��دة  8س��اعات ,وف��ى ه��ذه احلال��ة ي��زن النات��ج النهائ��ي بع��د التجفي��ف
 %10م��ن الوزن الطازج.
 -4التخليل:
يغس��ل عي��ش الغ��راب ث��م يس��لق يف م��اء مغل��ي ملدة  15دقيق��ة ،ثم يوضع
يف ماء بارد مباش��رة ويعبأ فى برطمانات أو زجاجات ذات فوهة واس��عة
ويض��اف إلي��ه حمل��ول ملح��ى  %12م��ع قلي��ل م��ن اخل��ل وفيتام��ني (ج)
ال��ذي يوج��د يف مح��ض األس��كوربيك أو الس��ريك ليكس��به الل��ون
الزاه��ي ث��م تغل��ق الزجاج��ات جي��داً ،وتعق��م بالبخ��ار أو امل��اء مل��دة س��اعة
رد.
ث��م ت ّ
-5عجينة الفطر:
جيف��ف عي��ش الغ��راب ث��م ينق��ع يف حمل��ول ملح��ي تركي��زه %50-40
مل��دة  15-10ي��وم ,يض��رب بعده��ا يف اخلالط جيداً ،حتى يتحول املنقوع
إىل عجين��ه س��ائلة تصف��ى جي��داً بقطع��ه ش��اش ,وتوض��ع العجين��ة
الناجت��ة يف زجاج��ات ذات فوه��ة واس��عة وتغل��ق جي��داً.
خامساً :أهمية الفطر الصاحلة لألكل:
تس��اهم زراع��ة الفط��ر يف زي��ادة الدخ��ل احمل ّل��ي للدو ّل��ة ،م��ن خ��اللزراع��ة الفط��ر ال��ي توف��ر ف��رص عم��ل حي��د م��ن البطا ّل��ة.
مش��روعات ّ
ّ
وتعتمد على املواد اخلام املتوفرة حملياً.
ة
ل
سه
زراعة الفطرّ
ّ
 تس� ّ�اهم زراعت��ه يف احملافظ��ة عل��ى البي ّئ��ة ع��ن طري��ق إس��تخدام
الزراع��ة يف زراعت��ه.
�ات
خملف�
ّ
إعداد
ميكن زراعته على مدار السنة.د .انتصار اجلباوي
اهليئة العامة للبحوث العلمية الزراعية
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ُ
ّ
تحسين َّالقيمة الغذائية
ُ
للمخلفات الزراعية

تعتم��د تغذي��ة احلي��وان بش��كل أساس��ي عل��ى اس��تخدام النب��ات
أو أج��زاء من��ه ،وال��ي ال تصل��ح لتغذي��ة اإلنس��ان ,وم��ع ازدي��اد
أع��داد الس��كان وتط��ور الوع��ي الغذائ��ي ب��دأت ح��دة الطل��ب عل��ى
املنتج��ات احليواني��ة باالرتف��اع ،وتط � ّورت بالتال��ي ط��رق تربي��ة
مم��ا أدّى إىل ازدي��اد أع��داد الث��روة احليواني��ة
وتغذي��ة احلي��وان ّ
واس��تنباط أن��واع حيواني��ة تتمي��ز بقدرته��ا العالي��ة عل��ى إنت��اج
احللي��ب واللح��م واملنتج��ات األخ��رى ,وبالتال��ي ازدي��اد الطل��ب
عل��ى امل��واد العلفي��ة والضغ��ط عل��ى املراع��ي ،وتراف��ق ذل��ك م��ع
تده��ور يف بيئ��ات املراع��ي ونق��ص مس��احتها ,واحنس��ار املس��احات
ال��ي كان��ت ت��زرع باألع��الف لص��احل زي��ادة الرقع��ة املخصص��ة
لزراعة احملاصيل الغذائية واخلضار والفواكه لسد احتياجات
التوجه
اإلنس��ان ,مما س��بب نقصاً كبراً يف األعالف ،وبالتالي
ّ
حن��و اس��تراد امل��واد العلفي��ة الالزم��ة لتغذي��ة احلي��وان وتف��ادي
النقص احلاصل يف األعالف ,وانعكس هذا س��لباً على اس��تقرار
حج��م املنتج��ات احليواني��ة وعل��ى اقتصادي��ات اإلنت��اج.
بن��ا ًء عل��ى م��ا س��بق كان م��ن أولويات األحب��اث العلمية املتعلقة
بتغذي��ة احلي��وان الزراع��ي ه��و توس��يع القاع��دة العلفية والبحث
ع��ن مص��ادر علفي��ة أخ��رى مل تك��ن مس��تخدمة س��ابقاً يف تغذي��ة
احلي��وان ،مث��ل املخلف��ات التصني��ع الغذائ��ي ( خملف��ات مصان��ع
الزي��وت ,خملف��ات مصان��ع الس��كر ,خملف��ات مصان��ع النش��ا
والب��رة ,خملف��ات املس��اخل ,خملف��ات التعلي��ب اخل ،) ..وحت��ى
خملف��ات احليوان��ات نفس��ها م��ن روث وزرق وفرش��ة ف��روج فق��د
اس��تخدمت كأع��الف بع��د معاملته��ا حراري �اً للقض��اء عل��ى
العوام��ل املرضي��ة.
ومب��ا معن��اه ،فق��د َّ
مت االعتم��اد عل��ى مجي��ع امل��واد والنوات��ج
ُ
العرضي��ة( الثانوي��ة ) واملخلف��ات النباتية األخرى الغر صاحلة
�كل
لتغذي��ة اإلنس��ان مباش��ر ًة ،وتأم��ني احتياجات��ه الغذائي��ة بش� ٍ
غر مباش��ر ،وذلك يف اس��تخدامها بتغذية احليوانات الزراعية
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ال��ي تق��و ُم ب��دور الوس��يط يف حتوي��ل الطاق��ة املوج��ودة يف ه��ذه
النواتج واملخلفات إىل املنتجات احليوانية الضرورية من اللحوم
واحللي��ب.
أول��ت اجلمهوري��ة العربي��ة الس��ورية ُممثل � ًة ِب��وزارة الزراع��ة
واإلص��الح الزراع��ي عناي � ًة كب��ر ًة يف االس��تفادة م��ن املخلف��ات
الزراعي��ة وخم ّلف��ات التصني��ع الغذائ��ي يف تغذي��ة الث��روة
احليواني��ة بالقط��ر ،فق��د أُقيم��ت نش��اطات علمي��ة متع �دّدة
ومش��ركة ب��ني إدارة حب��وث الث��روة احليواني��ة يف اهليئ��ة العام��ة
دورات
للبح��وث العلمي��ة الزراعي��ة ومديرية اإلرش��اد الزراعي من ٍ
حقلية ملُهندسي الوحدات اإلرشادية والفنيني يف
تدريب ّية وأيَّام
َّ
مراكز البحوث العلمية الزراعية ويف أماكن تواجد املُربّني يف
�نوات عدي��دة.
خمتل��ف ُحمافظ��ات القط��ر ولس� ٍ
وق��د تناول��ت ه��ذه الفعالي��ات جمموع��ة م��ن املواضي��ع املتعلق��ة
بتحس��ني القيم��ة الغذائي��ة وال��ي م��ن أهمه��ا:
-1التعري� ُ
�رق تصني��ع الس��يالج م��ن :فرش��ة الف��روج  -تف��ل
�ف بط� ِ
الشوندر  -تفل العنب.
-2معامل ُة األتبان باليوريا.
ُ
ّ
ُ
ُ
-3تصني ُع املك ّع َبات العلف ّية من املخلفات الزراعية.
-4طباع � ُة َن َش��رات إرش��ادية وتوزيعه��ا عل��ى املرب��ني ح��ول أهمي��ة
وصناع��ة الس��يالج ومعامل��ة األتب��ان باليوري��ا وحتس��ني قيمته��ا
الغذائي��ة ،وأهمي��ة وتصني��ع املُكعب��ات العلفي��ة وغره��ا م��ن
املواضيع املتعلقة باس��تخدام املخلفات الزراعية واس��تثمارها يف
قط��اع اإلنت��اج احليواني.
ُ
أهمي��ة املُخلف��ات وط��رق
�الم إرش��ادي ٍة مرئي��ة ح��ول ّ
 -5إجن��ا ٌز ِألف� ٍ
َ
فص��ل ،وم��دى
�رح ًم ّ
تصنيعه��ا وكيفي��ة االس��تفادة منه��ا م��ع ش� ٍ
بالنفع على ُمربّي الثروة احليوانية.
الفائدة الي ميكن أن تعود
ِ
أهمي ُة استخدام املُخ ّلفات الزراعية وحتسني قيمتها الغذائية:
ّ
ّ
َّ
للمخلف��ات الزراعي��ة
تتجل��ى أهم ّي��ة حتس��ني القيم��ة الغذائي��ة ُ
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وخملف��ات التصني��ع الغذائ��ي مبجموع � ٍة م��ن املزاي��ا والفوائ��د،
أهمهَا:
ُّ
 -1تواف � ُر ه��ذه املخلف��ات بكمي��ات كب��رة ،وع��دم اس��تغالهلا
واالس��تفادة منه��ا بالش��كل املطل��وب.
 -2التخفي� ُ
�ف م��ن اس��تراد امل��واد العلفي��ة الالزم��ة لتغذي��ة
احلي��وان.
-3تف��ادي النق��ص احلاص��ل يف األع��الف نتيج��ة اخنف��اض
خصص��ة
واحنس��ار مس��احات املراع��ي واملس��احات الزراعي��ة املُ ّ
التوج��ه الع��ام ه��و لزراع��ة
لزراع��ة احملاصي��ل العلفي��ة ،حي��ث أن
ّ
احملاصي��ل االس��راتيجية اخلاص��ة باالس��تهالك البش��ري.
-4توس��يع القاع��دة العلفي��ة م��ن خ��الل تأم��ني مص��ادر علفي��ة
أُخ��رى مل تك��ن ُمس��تخدمة س��ابقاً يف تغذي��ة احلي��وان.
�ال فع��ا ً
-5تعت��ر عملي��ة التحس��ني هل��ذه املخلف��ات ح� ًّ
ال يف تلبي��ة
الطل��ب املتزاي��د عل��ى املنتج��ات احليواني��ة املهم��ة لالس��تهالك
اآلدم��ي ،والس��يما نتيج��ة تط��ور ط��رق تربي��ة وتغذي��ة احلي��وان
وازدي��اد أع��داد الث��روة احليوانية.
-6ختفيض تكاليف تغذية احليوانات الزراعية وحتقيق هامش
واس��ع م��ن الرب��ح ملش��اريع اإلنت��اج احليوان��ي نتيج��ة اخنف��اض
أس��عار ه��ذه املخلف��ات عموماً.
-7تأم��ني امل��واد العلفي��ة اخلض��راء عل��ى م��دار الع��ام م��ن خ��الل
صناع��ة الدري��س والس��يالج.
-8اس��تغالل املخلف��ات الفائض��ة الناجت��ة ع��ن تقلي��م األش��جار
املثم��رة يف تصني��ع املكعب��ات العلفي��ة واألع��الف املُتكامل��ة م��ن
حي��ث القيم��ة الغذائي��ة.
-9الزي��اد ُة يف معام��ل هض��م امل��واد اخلش��نة الغن ّي��ة باأللي��اف
( معامل��ة األتب��ان باليوري��ا أو باألموني��ا الس��ائلة أو األموني��ا
الغازي��ة ).
أنوا ُع املُخ ّلفات الزراعية:
ُتقس ُم املُخ ّلفات الزراعية من حيث املصدر إىل ثالثة جماميع:
-1املخلفات النباتية:
وهي عبار ٌة عن املخلفات املتبقية بعد جين احملاصيل النجيلية
والبقولي��ة واخلض��ار بع��د احلص��ول عل��ى الغ��رض املزروع��ة م��ن
أجله ( احلبوب ،البذار ،الدرنات ،األوراق والثمار اخل .)..و ُتقس ُم
حس��ب احتوائها من الرطوبة إىل:
أ -املخ ّلف��ات اجلا ّف��ة واخلش��نة :وه��ي بقاي��ا حص��اد ودراس
احملاصي��ل النجيلي��ة والبقولي��ة ،وتش��مل الس��وق واألوراق
واألغلف��ة النباتي��ة ،وحتت��وي عل��ى نس��ب ٍة ُمرتفع � ٍة م��ن األلي��اف
وامل��واد الكربوهيدراتي��ة املعق��دة ،كالس��ليلوز واللجن��ني ونس��بة
وأهمه��ا :األتب��ان
ُمنخفض��ة م��ن ال ّده��ن والروت��ني اخل��ام،
ُّ
( النجيلي��ة  -البقولي��ة ) وق��واحل ال��ذرة وأحط��اب ال��ذرة والقط��ن
وس��عف النخي��ل وغره��ا.
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ب -املخلف��ات اخلض��راء الرطب��ة :وتش��مل األج��زاء اخلض��راء
م��ن احملاصي��ل احلقلي��ة ( أوراق وتيج��ان الش��وندر الس��كري )
وبقاي��ا احملاصي��ل اخلضري��ة ،كالع��روش والس��وق واألوراق بع��د
ج��ين احملص��ول.
-2املخلفات احليوانية:
ويُذك��ر منه��ا مس��حوق ال��دم ومس��حوق العظ��م ومس��حوق
السمك والي متتاز بالقيمة املرتفعة من الروتني ،وكذلك
زرق الطي��ور الرط��ب والفرش��ة املس��تخدمة يف مش��اريع الدواج��ن
(البي��اض والف��روج) وال��ذي يت��م حفظه��ا م��ن خ��الل عملي��ة
الس��يلجة م��ع م��ادة تف��ل العن��ب مث� ً
ال أو أي مادة أُخ��رى ،حيث أن
ُ
�اع درجة
التخم��رات الالهوائي��ة أثن��اء الس��يلجة تراف��ق م��ع ارتف� ِ
احل��رارة ودرج��ة احلموض��ة  PHيف الكتل��ة العلفي��ة املُعامل��ة،
والذي يؤدي إىل القضاء على كا ّفة املُس ّببات املَ َرض ّية املوجودة
الناتج عن
بالزرق والفرش��ة املس��تخدمة .كذلك مصل اجلن
ُ
صناعة األلبان واجلن ،والذي حيتوي على نسب ٍة من املركبات
الغذائي��ة م��ن الس��كريات والروت��ني واألم��الح املعدني��ة .إضاف��ة
ملخلف��ات املس��اخل وغره��ا م��ن املخلف��ات احليواني��ة.
-3خملفات التصنيع الزراعي:
وه��ي املخلف��ات الناجت��ة ع��ن الصناع��ات الغذائي��ة ،مث��ل صناع��ة
الطح��ني ( النخال��ة والغرابل��ة وجري��ش القم��ح ومس��حوق جنني
القم��ح) ،واملخلف��ات الناجت��ة ع��ن ج � ��رش احلب��وب البق� � � ��ولية،
وخمل � � ��فات مقاش � � ��ر ال� � � ��رز( مس��حوق ال��رز وجن��ني ح��ب ال��رز)،
وصناع��ة النش��اء(جلوتني ال��ذرة وقش��ور حب��وب ال��ذرة وكس��بة
جن��ني ال��ذرة وخملف��ات نش��اء ال��ذرة) ،وخملف��ات صناع��ة الب��رة
( مخ��رة الب��رة وتف��ل الب��رة ) ،وخملف��ات صناعة الس��كر(نواتج
تصري��م الش��وندر وامل��والس وتف��ل الش��وندر وتف��ل الش��وندر)،
وخملف��ات معاص��ر الزي��وت( تفل الزيتون ) ،خم� ��لفات تص � � ��نيع
الف � � ��واكه واخلض� � ��ار( تفل العنب وتفل التفاح وتفل البندورة
وتف��ل احلمضي��ات) وخملف��ات الناجت��ة ع��ن تعلي��ب الب��ازالء
وغره��ا.
أه��م الط��رق املتبع��ة يف رف��ع القيم��ة الغذائي��ة للمخلف��ات
الزراعي��ة:
 -1املعام��الت امليكانيكي��ة التقطي��ع :ومث��ال عنه��ا قط��ع ق��ش
النجيلي��ات إىل أط��وال صغ��رة (  ) 3-1س��م وتقدميه��ا دون أي
معامل��ة.
 -2املعامل��ة باألشعة:كاس��تخدام أش� ّعة جام��ا يف معامل��ة بعض
املخلفات على مستوى جتري� ��يب يف ه� � ��يئة الط � ��اقة الذرية.
 -3املعامل��ة باحل��رارة :فق��د اس��تخدمت احل��رارة يف جتفيف زرق
الدواج��ن الرط��ب ،وال��ذي س��اهم يف تعقي��م امل��ادة والقض��اء عل��ى
املس��ببات املرضي��ة ال��ي قد تأت��ي من الدجاج.
 -4املعام��الت البيولوجي� ّ
�ة:إن خل��ق الظ��روف املناس��بة لعم��ل
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مصادر لآلزوت
ر ذات قيم��ة غذائي��ة جي��دة مل��ا حتتويه م��ن
األحياء الدقيقة يسهم يف حفظ األعالف اخلضراء أو العصارية  -تعت� ُ
ٍ
وحتس��ني قيمته��ا الغذائي��ة ،وذل��ك بفع��ل التغ��رات ال��ي تط��رأ الغر بروتيين وأمالح وفيتامينات.
عل��ى درج��ة احلموض��ة وعل��ى ال ُبنية الكيميائي��ة لألعالف املالئة  -امل��واد الداخل��ة يف تركي��ب املكعب��ات العلفي��ة عموم �اً ال
الفق � � ��رة يف قيم � � ��تها الغ� ��ذائية ( املخلف��ات م��ن م��ادة التف��ل ) حتت��اج إىل معام��الت مس��بقة قب��ل االس��تخدام ،وإذا م��ا مت��ت
من خالل السيلجة ،وذلك من خالل حفظ األعالف اخلضراء بعض املعامالت فهي بس��يطة جداً ،فمث ً
ال عند اس��تخدام فرش��ة
الالهوائي ،واحلصول على الدواجن ي ُ
وبقاي��ا احملاصي��ل بطريق��ة التخم��ر َّ
ُفضل جتفيفها بالش��مس ملدة أس��بوعني مع التقليب
األعالف اخلضراء الغنية بقيمتها الغذائية يف الفرات الزمنية املس��تمر ،للتخل��ص م��ن كث��ر م��ن األحي��اء اجملهري��ة املرضي��ة،
باإلضافة إىل غربلتها للتخلص من الريش والشوائب ُ
األخرى
ال��ي ال تتواف��ر بها األع��الف اخلضراء.
ُ
ُ
ّ
 -5املُعام��الت الكيميائية:م��ن املُالح��ظ ب��أن اخنف��اض بنس��بة  -تس��تهلك املكعب��ات العلفي��ة بص��ورة بطيئ��ة م��ن قب��ل احلي��وان
الروت��ني يف الركي��ب الكيميائ��ي لق��ش أو ت��ن النجيلي��ات ،وهذا ما جيعل بيئة الكرش مناسبة ،حبيث تصبح عملية هضم
�ب ِللم��واد اللجن��و س��ليلوزية على ج��دران اخلاليا .ومن امل��واد اللجن��و ِس��ليلوزية املوج��ودة يف امل��واد العلفي��ة املالئة أكثر
م��ع ُّ
ترس� ٍ
املع��روف أن الكائن��ات احلي��ة الدقيق��ة احمللل��ة للس��ليلوز حتت��اج فعالية.
إىل وف��ر ٍة م��ن عنص��ر اآلزوت للقي��ام بعمله��ا وتكاثره��ا .وه��ذا م��ا  -كلفته��ا قليل��ة خصوص�اً وأنه��ا حتت��وي عل��ى خملفات زراعية
اس��تدعى إىل البح��ث ع��ن ط��رق عدي��دة لرف��ع القيم��ة الغذائي��ة متع��ددة وزهيدة الثمن.
لألتب��ان م��ن خ��الل معاملته��ا مب��وا ٍد غ��ر بروتينية تك� ُ
�ون مصدراً  -املكعب��ات العلفي��ة س��هلة التحض��ر والتخزي��ن والنق��ل م��ن
م��كان إىل آخ��ر.
ل��آلزوت ,وم��ن أه��م ه��ذه الط��رق املتبع��ة:
ّ
احملط��ات البحثي��ة
معامل��ة األتب��ان باألموني��ا  -معامل��ة األتب��ان باألموني��ا الس��ائلة أه��م نتائ��ج األحب��اث العلم ّي��ة املُن ّف��ذة يف
( ماءات األمونيوم )  -معاملة األتبان باألمونيا الغازية ( .) NH3
التابع��ة إلدارة حب��وث الث��روة احليواني��ة:
 -6تصني��ع املكعب��ات العلفي��ة :وه��ي عب��ار ٌة ع��ن جمموع��ة م��ن يف جترب��ة اس��تخدم به��ا م��ادة س��يالج تف��ل الش��وندر يف تغذي��ة
مت اس� ُ
امل��واد الغذائي��ة املرك��زة (جري��ش ال��ذرة أو الش��عر أو الكس��بة عج��ول األبق��ار الش��امية ،فق��د ّ
�تبدال ( )%30م��ن اخللط��ة
والنخال��ة اخل )..والالزم��ة لتحس��ني أداء وإنتاجي��ة احليوان��ات ،املرك��زة بس��يالج تف��ل الش��وندر ،ومل يؤث��ر ه��ذا عل��ى الزي��ادة
ُمضاف�اً إليه��ا أع��الف فق��رة بامل��واد الغذائية (األتب��ان وخملفات الوزني��ة ،إضاف��ة عل��ى أن��ه ق��د َّ
حتق��ق وف��راً اقتصادي�اً م��ن خ��الل
احلص��اد) إضاف��ة إىل ع��دة مكون��ات علف� � � ��ية ثانوية(عرج��ون ختفي��ض تكلف��ة إنت��اج  /1/ك��غ وزن ح� ّ�ي حب � � ��دود .%12
الزيت��ون أو زرق الطي��ور وغره��ا م��ن املُخ ّلف��ات ُ
األخ��رى م��ن وعن��د اس��تخدام م��ادة تف��ل الش��وندر اجملف��ف يف تس��مني جداي��ا
ُ
استبدال  %40من الذرة الصفراء العلفية
أحط��اب وعي��دان وقش��ور الب��ذار وقش��ور الثم��ار ونوات��ج التقلي��م املاعز الشامي ،فقد مت
وخملف��ات التصني��ع الزراع��ي) ،كما يض��اف إليها مصدر آزوتي يف اخللط��ة املرك��زة مب��ادة تف��ل الش��وندر اجملف��ف ،وق��د َّ
حق��ق
غر بروتيين ( اليوريا أو األمونيا) ومادة املوالس ( مصدر للطاقة ذل��ك وف��راً اقتصادي�اً مقب��و ً
ال م��ن خ��الل ختفي��ض تكلف��ة إنت��اج
وال��ي تفي��د يف لص��ق امل��واد العلفي��ة الداخل��ة يف تركيب املكعب  /1/ك��غ وزن ح� ّ�ي حب � � ��دود .%5
العلفي ) ،إضاف ًة إىل العناصر املعدنية والفيتامينات واملضادَّات تب��ني م��ن اس��تخدام س��يالج تف��ل البن��دورة يف تغذي��ة مح��الن
احليوي��ة وأم��الح الكالس��يوم أو اجلبص��ني أو النحات��ة وكذل��ك الع��واس ،أن��ه بنتيج��ة اس� ُ
�تبدال ( )%50-30م��ن اخللط��ة املرك��زة
مل��ح الطع��ام وغ��ر ذل��ك م��ن اإلضاف��ات العلفي��ة ،و ُتص ّن��ع عل��ى بس��يالج تف��ل البن��دورة ،مل يؤ ّث��ر ذل��ك عل��ى الزي��ادة الوزني��ة م��ع
شكل
كم ِّ
قوالب الستخدامها يف تغذية اجملرات ُ
�ادي م��ن خ��الل ختفي��ض تكلف��ة إنت��اج  /1/كغ وزن
�ر اقتص�
ٍّ
ِ
ٍ
تممات علفية توف� ٍ
كاألتبان.
�ة
�
ي
الغذائ
بالقيمة
�رة
�
ق
الف
�ة
�
ئ
املال
�ة
�
ي
العلف
�واد
�
مل
ا
م��ع
ح� ّ�ي مبع��دل ( )%39-28عل��ى التوال��ي
أهمية وم ّيزات تصنيع املكعبات العلفية:
يف جترب��ة الس��تخدام م��ادة تف��ل العن��ب اجل��اف يف تغذي��ة املاع��ز
اجلبل��ي اخللي��ط ،مت اس� ُ
 سهلة النقل والتصنيع.�تبدال  %30م��ن اخللط��ة املرك��زة مب��ادة
ر حام � ً
 تعت � ُال لعدي��د م��ن امل��واد الغذائي��ة مث��ل الروت��ني تف��ل العن��ب اجل��اف لعليق��ة إناث املاعز اجلبلي اخلليط (ش��امي
× جبل��ي) ،وق��د َّ
والطاق��ة والعناص��ر املعدني��ة الك��رى والصغ��رى.
حق��ق ه��ذا األم��ر توف��راً اقتصاد ّي�اً م��ن خ��الل
ُ
 ُتس�حي حب��دود(.)%39,5
�كل بط��يء وختل��ق ختفي��ض تكلف��ة إنت��اج  /1/ك��غ وزن ّ
�تهلك م��ن قب��ل احلي� � � � ��وان بش � � � � � � ٍ
بيئ��ة مناس��بة لبكري��ا الك��رش لنصب��ح ف ّعال��ة وق��ادرة عل��ى هضم
اإلعداد
مُ .حم َّمد ال َبغ� � ��دادي  -م .إي� � ��اد اخل � � � � � � ��الد  -م .ع � � ��لي ب� � � � � ��دران
األع��الف الفق��رة.
إدارة حبوث الثروة احليوانية يف اهليئة العامة للبحوث العلمية الزراعية
ُ -تصن ُع باستخدام جمموعة واسعة من املخلفات الزراعية .
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الزراعة الحافظة في البساتين
تعن��ى الزراع��ة احلافظ��ة بزي��ادة الرب��ح واس��تدامة األنظم��ة
الزراعية ،إذ تزيد من أرباح املزرعة على املدى البعيد عن طريق
زي��ادة اإلنت��اج الزراع��ي م��ن خ��الل توف��ر التكالي��ف( العمال��ة،
الوق��ود ،الب��ذار ،األمس��دة ،ومبي��دات اآلف��ات  ).....وم��ن خ��الل
خف��ض وختفي��ف التأث��رات الس��لبية يف املص��ادر الطبيعي��ة
( الرب��ة ،امل��اء  ،اهل��واء) .تطب��ق مفاهي��م الزراع��ة احلافط��ة
يف معظ��م أحن��اء الع��امل و بش��كل أساس��ي يف إنت��اج احملاصي��ل
احلقلي��ة ،غ��ر أن ه��ذا املفه��وم الفلس��في ميك��ن وجي��ب أن يعم��م
على كل النظم الزراعية مبا فيها اإلنتاج احليواني ،خصوصاً
ح��ني يتكام��ل نظام��ا اإلنت��اج النبات��ي واحليوان��ي بش��كل وثي��ق.
كم��ا ه��و احل��ال يف الش��رق األوس��ط ومش��ال أفريقي��ا وأج��زاء
كب��رة م��ن اس��راليا.
تع��رف الزراع��ة احلافظ��ة بأنه��ا مفهوم جديد يعتمد على تقنني
اس��تخدام مس��تلزمات إنت��اج احملاصي��ل م��ع الس��عي للحص��ول
عل��ى امل��ردود املطل��وب ،و اإلبق��اء عل��ى مس��تويات انتاجي��ة عالي��ة
و مس��تدامة ومتالزم��ة م��ع احملافظ��ة عل��ى البيئ��ة ،و ترك��ز
الزراع��ة احلافظ��ة عل��ى تنش��يط العملي��ات احليوي��ة الطبيعي��ة
فوق األرض و حتتها ،و فيها ختفض احلراثة للحد األدنى كما
تضاف الكيمياويات الزراعية و املخصبات ذات املنشأ املعدني و
العضوي مبعدالت مثالية حبيث ال تتداخل أو تؤثريف العمليات
احليوية
كم��ا يعتم��د التطبي��ق الناج��ح للزراع��ة احلافظ��ة إضاف��ة
إىل املب��ادئ األساس��ية الثالث��ة الس��ابقة عل��ى تطبيق��ات زراعي��ة
جي��دة أخ��رى مث��ل التوقي��ت املناس��ب للزراع��ة وعم��ق ومع��دل
البذار واختيار الصنف املناس��ب وإدارة اس��تعمال األمسدة وإدارة
األعشاب واألمراض واآلفات األخرى .ومن املفيد اإلضاءة على
املب��ادئ األساس��ية الثالث��ة:
-1التخفي��ف م��ن حتري��ك الرب��ة( التوق��ف ع��ن احلراث��ة):إن
الدواف��ع الرئيس��ية لتب��ين التقلي��ل م��ن حتري��ك الرب��ة ه��ي:
احل��د م��ن تكلف��ة الوق��ود واآللي��ات والعمال��ة الالزم��ة للقي��ام
بعملي��ات احل��رث  -إتاح��ة الفرص��ة للزراع��ة املبك��رة  -احملافظ��ة
عل��ى رطوب��ة الرب��ة يف املراح��ل األوىل م��ن موس��م النم��و م��ن
خ��الل زي��ادة رش��ح األمط��ار وخف��ض التبخ��ر به��دف تقلي��ل
أخطار اجنراف الربة وتعزيز خصوبتها و اإلبقاء على السدات
املخصص��ة حلص��اد املي��اه ب��ني األش��جار ويف البس��اتني املنح��درة.
 :2فوائ��د تغطي��ة الرب��ة :حتق��ق تغطي��ة الرب��ة نواح��ي متع��ددة،
ميك��ن احلص��ول عل��ى بع��ض فوائده��ا يف امل��دى القص��ر وبعضها
حيت��اج إىل وق��ت أط��ول ،والعدي��د م��ن الفوائ��د األخ��رى تتماش��ى
وتتزام��ن م��ع احل��د م��ن حتري��ك الرب��ة املذك��ور أعاله.

تشمل الفوائد اآلنية قصرة املدى لتغطية الربة ما يلي:احلد
من التعريتني اهلوائية واملائية  -زيادة رشح ماء املطر يف الربة.
ختفي��ف التبخ��ر -نت��ح وضي��اع امل��اء وخل��ق بيئ��ة أكث��ر مالئم��ة
إلنب��ات احملاصي��ل ومن��و األش��جار  -احل��د م��ن جري��ان امل��اء يف
البس��اتني املنح��درة ورش��ح معظم��ه داخ��ل الرب��ة.
تش��مل الفوائ��د طويل��ة األج��ل لتغطي��ة الرب��ة مايل��ي :زي��ادة
حمت��وى الرب��ة م��ن امل��ادة العضوي��ة وحتس��ني بنائه��ا  -محاي��ة
وتعزيز النشاط احليوي للربة  -تزيد من إعادة تدوير املغذيات
وختفف من اس��تعمال األمسدة  -حتد من منو بعض األعش��اب
احلولية
 -3ال��دورة الزراعي��ة :خب��الف املبدأين األولني من مبادئ الزراعة
احلافظ��ة وال��ي تع��د تقني��ات جديدة نس��بياً ،فق��د طبقت الدورة
الزراعي��ة آلالف الس��نني ح��ول الع��امل نظ��راً للفوائ��د الناجت��ة
م��ن تعاق��ب احملاصي��ل املختلف��ة ،حي��ث تعط��ي البقولي��ات فوائ��د
خاص��ة ع��ن طري��ق تثبي��ت اآلزوت اجل��وي ,األم��ر ال��ذي يقل��ل من
كمي��ة احتياج��ات األمسدة اآلزوتية للمحاصيل الالحقة .غر
أن ال��دورات الزراعي��ة ليس��ت ب��ذات األهمي��ة يف البس��اتني كم��ا
ه��و احل��ال يف احملاصي��ل احلقلي��ة كون النباتات املس��تعملة هي
معم��رة يف غال��ب األحي��ان.
أهمية الزراعة احلافظة
ميك��ن احلص��ول عل��ى نتائ��ج مهم��ة عندم��ا تطبق مب��ادئ الزراعة
احلافظ��ة املرافق��ة م��ع املعام��الت الزراعي��ة اجلي��دة ،كم��ا تع��د
الزراع��ة احلافظ��ة م��ن التقني��ات القليل��ة ال��ي ميكنه��ا أن تع��زز
اإلنت��اج وامل��ردود االقتص��ادي واألم��ن الغذائ��ي وحتافظ يف نفس
الوق��ت عل��ى اس��تدامة امل��وارد الطبيعي��ة والبيئي��ة .وه��ي تفي��د
امل��زارع كف��رد واجملتم��ع بأكمل��ه يف نفس الوق��ت ,وتعد الزراعة
احلافظ��ة طريق��ة مهم��ة للتعام��ل مع التغر املناخي والتباينات
املناخية املتزايدة خصوصاً يف منطقة الش��رق األوس��طُ .ت َو َّصف
الفوائ��د العام��ة للزراع��ة احلافظ��ة ضم��ن ثالث��ة جم��االت:
*الفوائد اإلنتاجية:تعد زيادة اإلنتاجية شائعة عند التطبيق
اجلي��د ألنظم��ة الزراع��ة احلافظ��ة ،وه��ذه الفوائ��د رمب��ا حتت��اج
لسنوات لكي تظهر ,ألن حتسن خصوبة الربة طويل املدى ,ويف
نفس الوقت قد حيتاج املزارعون إىل عدة سنوات كي يصبحوا
عل��ى دراي��ة بالعملي��ات الزراعي��ة واإلدارة اجلدي��دة حملاصيله��م
واملتكيفة مع أنظمة الزراعة احلافظة ,وحتتاج هذه من سنتني
إىل ثالث وأكثر .وكما ذكر سابقاً ,احتاجت زيادة اإلنتاجية
 %20-12ل��كل م��ن القم��ح والش��عر والع��دس واحلم��ص إىل 4
س��نوات عندم��ا طبق��ت مب��ادئ الزراع��ة احلافظ��ة م��ع التبك��ر يف
الزراع��ة يف التج��ارب ال��ي أجري��ت يف س��ورية .ويع��د التأس��يس

46

مجلة الزراعة

العدد 51

2016

الناج��ح للزراع��ة ب��دون حراث��ة  ZTه��ي اخلط��وة األساس��ية
الالزمة لتحس��ني الغلة اإلنتاجية.
وم��ن امله��م ج��داً ويف الس��نوات اجلاف��ة ح��ني مل يتمك��ن كث��ر
م��ن املزارع��ني الذي��ن ميارس��ون الزراع��ة التقليدي��ة م��ن حص��اد
حقوهل��م نتيج��ة اجلف��اف ,متك��ن بع��ض املزارع��ني اجملاورين هلم
والذي��ن زرع��وا ب��دون حراث��ة  ZTومبوع��د مبك��ر م��ن حص��اد 500
إىل 1ط��ن /ه�� .وتع��زى الزي��ادة اإلنتاجي��ة إىل زي��ادة رش��ح مي��اه
األمط��ار (تقلي��ل اجلري��ان الس��طحي) واحلف��اظ عل��ى الرطوب��ة
يف الصي��ف وخ��الل موس��م النم��و ,وتعزي��ز كفاءة اس��تخدام املاء
بس��بب الب��ذر املبك��ر ,وحتس��ني بن��اء الرب��ة وخصوبته��ا.
وعلي��ه تس��اعد الزراع��ة احلافظ��ة عل��ى جتن��ب تأث��رات اجلف��اف
و تس��اهم يف احلص��ول عل��ى إنتاجي��ة مقبول��ة حت��ى يف الظ��روف
اجلافة.
*الفوائ��د البيئية:يس��اعد تب��ين الزراع��ة احلافظ��ة عل��ى
حتس��ني نوعي��ة الرب��ة ،وامل��اء ،واهل��واء .و تع��د الفائ��دة الرئيس��ية
م��ن تطبي��ق مب��دأي الزراع��ة احلافظ��ة (وهما احلد من حتريك
الرب��ة و تغطي��ة الرب��ة) ه��ي خف��ض تعري��ة الرب��ة الناجت��ة ع��ن
جري��ان امل��اء الس��طحي والري��اح وخاص��ة األش��جار املثم��رة .تع��د
العواص��ف الغباري��ة ش��ائعة يف مناط��ق الش��رق األوس��ط يف
اخلريف والي تس��بب تعرية الربة وخس��ارة الطبقة الس��طحية
اخلصب��ة وال��ي حتت��وي عل��ى معظ��م املغذي��ات وامل��ادة العضوي��ة،
مس��ببة تده��وراً كب��راً واخنفاض�اً يف خصوب��ة الرب��ة.
*الفوائ��د االقتصادية:يس��اهم اس��تبعاد تكلف��ة احلراث��ة
املرافق��ة م��ع خف��ض كمي��ة الب��ذار يف ختفي��ض تكلف��ة اإلنتاج.
وحتى يف احلاالت الي ال حتقق فيها زيادة يف اإلنتاج  -و حيدث
هذا أحياناً  -ختفض الزراعة احلافظة التكاليف ومن ثم تزيد
العائ��د االقتص��ادي ،لك��ن عندم��ا يراف��ق خف��ض التكالي��ف م��ع
الزي��ادة يف اإلنت��اج ,تك��ون الفوائ��د معنوي��ة و مهم��ة.
أظهرت نتائج املس��ح امليداني ملزارعي القمح يف س��ورية والعراق
الذي��ن تبن��وا الزراع��ة احلافظة والب��ذر املبكر حملاصيلهم ،توفراً
بتكالي��ف اإلنت��اج ق��درت حبوال��ي  100دوالر أمريك��ي باهلكت��ار
وارتف��ع العائ��د األقتص��ادي حبوال��ي  187دوالر أمريك��ي باهلكت��ار
وس��طياً .وإذا طب��ق  %80م��ن مزراع��ي القم��ح يف س��ورية الزراع��ة
بدون حراثة ( وهي نسبة التبين يف مناطق عديدة من اسراليا),
س��ينتج عن ذلك زيادة تقدر ب�  630,000طن من القمح تس��اوي
 254ملي��ون دوالر أمريك��ي يف الس��نة م��ن حمص��ول القم��ح ،كم��ا
تس��تفيد احملاصي��ل األخ��رى م��ن مي��زات ه��ذا النظ��ام .وبش��كل
مش��ابه ميك��ن للزراع��ة احلافظ��ة أن يك��ون هل��ا تأث��رات كب��رة
عل��ى النات��ج االقتص��ادي واألم��ن الغذائ��ي لكثر من دول الش��رق
األوس��ط ومش��ال إفريقي��ا ،خمفض��ة بذل��ك اعتماده��م عل��ى
اس��تراد الغ��ذاء لس��د احتياجاته��م الغذائي��ة.
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تبين الزراعة احلافظة حول العامل
تطب��ق الزراع��ة احلافظ��ة (وبش��كل أدق الزراع��ة ب��دون حراث��ة
إضاف��ة إىل أح��د أو كال األس��س األخ��رى) يف أكث��ر م��ن 124
ملي��ون هكت��اراً يف كاف��ة الق��ارات وكل البيئ��ات الزراعي��ة ح��ول
الع��امل (ج��دول  .)1تطب��ق الزراع��ة احلافظ��ة حالي�اً ابت��دا ًء م��ن
س��طح البح��ر إىل ارتف��اع  3000م وم��ن املناط��ق الغزي��رة األمط��ار
مبع��دل  2500مم/الع��ام إىل املناط��ق اجلاف��ة جداً مبعدل  250مم
وسطياً يف السنة .كانت أنظمة الزراعة احلافظة حول العامل
تغط��ي ع��ام  1974 ،1973مس��احة  2,8ملي��ون هكت��ار فق��ط ,لك��ن
ه��ذه املس��احة من��ت بش��كل مط��رد يف الثالث��ني س��نة التالية ،وبلغ
معدل الزيادة يف إحدى عش��ر الس��نة األخرة  7مليون هكتار يف
السنة.
مت تب��ين الزراع��ة احلافظ��ة يف مناط��ق واس��عة ج��داً م��ن أمري��كا
الش��مالية واجلنوبي��ة واس��راليا وروس��يا والص��ني .ويف مناط��ق
ش��رق وجن��وب أفريقي��ا إال أن تب��ين ه��ذه التقني��ة م��ازال حم��دوداً
ج��داً يف املنطق��ة العربي��ة.
بذارات الزراعة احلافظة
تع��د الزراع��ة ب��دون حراث��ة مفتاح �اً لتطوي��ر أنظم��ة الزراع��ة
احلافظ��ة يف الش��رق األوس��ط ومناط��ق أخ��رى يف الع��امل ،وتع��د
ب��ذارات الزراع��ة ب��دون حراث��ة ه��ي ج��زء أساس��ي م��ن املكنن��ة،
وختتل��ف ه��ذه الب��ذارات ع��ن الب��ذارات التقليدي��ة م��ن حي��ث
تصميمه��ا وأدائه��ا وهل��ا منوذج��ان الفجاج��ي والقرص��ي وه��ي يف
الع��ادة أغل��ى مثن �اً م��ن الب��ذارات التقليدي��ة وحتت��اج إىل طاق��ة
أك��ر أثن��اء عملي��ة التش��غيل.
الشكل رقم ( ) 1

مجلة الزراعة
الزراعة احلافظة يف البساتني والزراعات البينية
تع��د البس��اتني مكون �اً رئيس��ياً وش��ائعاً يف األنظم��ة الزراعي��ة يف
الش��رق األوس��ط ،و ت��زرع البس��اتني إلنت��اج الفاكه��ة يف املناط��ق
متوس��طة إىل عالي��ة األمط��ار ،كم��ا متتد زراع��ة وإنتاج الزيتون
ومثار النقل( اللوز والفستق احلليب) إىل املناطق األقل رطوبة.
وع��ادة م��ا ت��زرع البس��اتني يف اهلض��اب واملنح��درات واألراض��ي
احملج��رة حي��ث تصع��ب زراع��ة احملاصي��ل احلقلي��ة  ،مم��ا جيع��ل
ه��ذه البس��اتني عرض��ة بش��كل خ��اص لتعري��ة الرب��ة .وتقليدي�اً,
جترى فالحات متعددة يف البساتني ملكافحة األعشاب قد تصل
إىل س��بع حراث��ات وأكث��ر يف الع��ام الواح��د ,م��ع العل��م أن ه��ذه
احلراثات تسبب فقداً للرطوبة وترك الربة عرضة لالجنراف
وخاص��ة اآلجن��راف املائ��ي يف احلق��ول املنح��درة.
تس��تعمل مب��ادئ الزراع��ة احلافظ��ة يف كث��ر م��ن البل��دان بغي��ة
إنت��اج احملاصي��ل احلقلي��ة ب��ني األش��جار املثم��رة يف البس��اتني
وك��روم الزيت��ون ،واس��تبدلت احلراث��ة حينه��ا إم��ا ب��رش املبيدات
العش��بية أو بالرع��ي للقض��اء عل��ى األعش��اب ،ت��زرع احملاصي��ل
البقولي��ة أو حماصي��ل أخ��رى باس��تعمال الزراع��ة احلافظ��ة
ب��ني صف��وف األش��جار حلماي��ة الرب��ة م��ن االجن��راف ،وتزويده��ا
ب��اآلزوت ،واحلص��ول عل��ى م��ردود اقتص��ادي مه��م
يس��ود االعتق��اد بوج��ود إمكان��ات كب��رة لزراع��ة احملاصي��ل
احلقلي��ة بطريق��ة الزراع��ة احلافظ��ة يف البس��اتني يف مناط��ق
الش��رق األوس��ط ،وق��د أع��دت بع��ض املش��اهدات احلقلي��ة األولي��ة
يف س��ورية وفلس��طني يف األعوام القليلة املاضية ,وبش��كل رئيسي
ب��ني أش��جار الزيت��ون (ش��كل  ,)2وبش��كل مش��ابه ميك��ن بس��هولة
زراع��ة احملاصي��ل احلقلي��ة ب��ني األش��جار امللحي��ة واملتحمل��ة
للجف��اف والش��جرات والصباري��ات يف املناط��ق قليل��ة األمط��ار،
ويتوافق هذا النوع من الزراعات البينية مع العديد من تقنيات
حص��اد املي��اه والس��دات الصغ��رة (ش��كل .)3
(شكل )3
(شكل )2

العدد 51

2016

ترك بقايا هذه احملاصيل لتساعد يف تغطية الربة .تتميز بعض األنواع
البقولية مثل الفصة والرسيم بالقدرة على إنتاج بذور قادرة على جتديد
احملصول دون زراعتها يف كل عام.
ال يوج��د آث��ار س��لبية يف معظ��م األحي��ان للمحاصي��ل البينية على إنتاجية
األش��جار  ،ويتح��ول تأث��ر ه��ذه احملاصي��ل إىل إجياب��ي يف امل��دى البعي��د,
عندم��ا ختف��ف م��ن االجن��راف وتزي��د خصوب��ة الرب��ة م��ع الوق��ت .وعندم��ا
تكون املس��افة البينية لألش��جار أقل من  8-6م حينها تزيد املنافس��ة بش��كل
مؤثر بني األشجارو بني احملاصيل البينية املزروعة بينها بطريقة الزراعة
احلافظ��ة .ولك��ن وبالش��كل املثال��ي التتناف��س احملاصي��ل البيني��ة الش��توية
البعلية مع األش��جار يف مرحلة اإلنتاجية واحلصاد.
توجهات اهليئة العامة للبحوث العلمية الزراعية
نظ��راً ألهمي��ة الزراع��ة احلافظ��ة وفوائده��ا التطبيقي��ة م��ن النواح��ي
اإلنتاجي��ة والبيئ��ة واإلقتصادي��ة ودوره��ا يف اس��تدامة املوارد الطبيعية فقد
أول��ت البح��وث العلمي��ة الزراعي��ة اهتمام�اً كب��راً الختب��ار ه��ذا النظ��ام يف
ظ��روف بالدن��ا املختلف��ة وال��ي متثل��ت أحباثه��ا يف العدي��د م��ن احملاصي��ل
مث��ل القم��ح والش��عر واحلم��ص والع��دس ويف مناط��ق مناخي��ة خمتلف��ة ،
غر أن اجلديد حالياً هو األحباث الي تنفذ يف املنطقة الس��احلية ضمن
البس��اتني ( الزيت��ون واحلمضي��ات والتف��اح) وألول م��رة يف س��ورية فق��د مت
اعتم��اد ع��دة حق��ول يف حمط��ات خمتلف��ة تابع��ة ملرك��ز حب��وث الالذقي��ة
(س��يانو ،بوقة ،كس��ب ،صمنديل) ومركز حبوث طرطوس ش��كل( ،7 ،6 ،5
 )9 ،8وق��د مشل��ت ه��ذه االختب��ارات البحثي��ة ع��دة معامالت زراعية تتضمن
املمارس��ات التقليدي��ة ال��ي يطبقه��ا امل��زارع واملعتم��دة أساس�اً عل��ى احلراث��ة
م��ع معام��الت أخ��رى تعتم��د عل��ى املكافح��ة الكيميائي��ة لألعش��اب  ،وأخ��رى
تعتم��د عل��ى إدخ��ال احملاصي��ل البيني��ة املزروعة بطريق��ة الزراعة احلافظة
(ب��دون حراث��ة) ب��ني األش��جار املثم��رة وهل��ذا الغ��رض ط��ورت ب��ذارة جدي��دة
صاحلة لالس��تخدام يف البس��اتني بالتعاون ما بني اهليئة العامة للبحوث
الزراعي��ة واملرك��ز الدول��ي للبح��وث الزراعي��ة يف املناط��ق اجلاف��ة (اي��كاردا)
ش��كل وه��ي تق��وم بالزراع��ة املباش��رة دون احلاج��ة للح��رث وحتت��اج إىل ج��رار
باس��تطاعة متوس��طة وه��ي قليل��ة الع��رض  180س��م وذات ارتف��اع مناس��ب
للعم��ل ب��ني وحت��ت األش��جار املثم��رة ش��كل (.)11 ،10

شكل ( )5زراعة حافظة يف بساتني التفاح حمطة زاهد مركز حبوث طرطوس

تطبيق الزراعة احلافظة بوجود السدات املائية
الزراعة احلافظة يف بساتني الزيتون
وتطبيق الزراعة البينية باستخدام بذارات الزراعة احلافظة( الزراعة بدون حراثة)

ميكن زراعة البقوليات العلفية بينياً بشكل منفرد أو خبالئط مع الشعر،
يتم رعى هذه اجملاصيل البينية مباشرة من قبل املاشية ,أو حتش من أجل
الدري��س أو إنت��اج األع��الف اخلض��راء خ��الل الربي��ع  ،أو الرع��ي املباش��ر بع��د
النضج ،ختفف هذه الزراعات البينية باستعماالتها املختلفة من الضغط
على رعي بقايا احملاصيل التقليدية و املزروعة مبساحات واسعة ،وحينها

شــكل ( )6الزراعــة الحافظــة فــي بســلتين الحمضيــات فــي محطــة ســيانو مركــز بحــوث
الالذقيــة
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شــكل ( )7الزراعــة الحافظــة مــع تطبيــق الزراعــة البينيــة باســتخدام بــذارة الزراعــة
الحافظــة فــي بســاتين الحمضيــات فــي محطــة ســيانو مركــز بحــوث الالذقيــة.

شــكل ( )8تطــور محصــول القمــح كزراعــة بينيــة فــي بســاتين الحمضيــات محطــة
ســيانو مركــز بحــوث الالذقيــة

شــكل (  )9تطــور محصــول القمــح كزراعــة بينيــة فــي بســاتين الحمضيــات محطــة ســيانو مركــز بحــوث
الالذقيــة

شــكل ( )10بــذارة الزراعــة الحافظــة المعدلــة للعمــل فــي البســاتين والمصنعــة
محليــ ًا بالتعــاون مــا بيــن ايــكاردا والهيئــة العامــة للبحــوث العلميــة الزراعيــة.

شــكل ( )11اســتخدام بــذارة الزراعــة الحافظــة المعدلــة للعمــل فــي البســاتين فــي الزراعــة
البينيــة بمحصــول القمــح مــا بيــن أشــجار الحمضيــات فــي محطــة ســيانو مركــز بحــوث الالذقيــة.

ننص��ح امل��زارع بع��دم تطبي��ق الزراع��ة ب��دون ح��رث أو الزراع��ة احلافظ��ة قب��ل
مش��اهدة احملاصي��ل املزروع��ة به��ذه الط��رق وتفق��د الب��ذارات اخلاص��ة به��ذه
التقني��ة ,إم��ا م��ن عندم��ا يق��رر امل��زارع تطبي��ق الزراع��ة ب��دون حراث��ة علي��ه
احلص��ول عل��ى ب��ذارة زراع��ة ب��دون ح��رث إم��ا ع��ن طري��ق جمموع��ة عم��ل ,أو
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اس��تعارتها م��ن جران��ه ,أو حتوي��ر بذارت��ه التقليدي��ة إىل ب��ذارة زراع��ة ب��دون
حرث ,أو شراء بذارة زراعة حافظة جديدة ،أو عن طريق مؤجرين ميتلكون
ب��ذارات زراع��ة حافظ��ة .ونوصي باتب��اع العمليات التالية:
.1التوقف مباشرة عن إجراء كل أنواع احلراثات العميقة والسطحية.
.2التحري عن وجود الطبقة الصماء يف الربة ومعاجلتها.
.3إذا كان احلق��ل موب��وءاً باألعش��اب (معرف��ة تاري��خ احلق��ل أو مالحظ��ة
األعش��اب يف احملص��ول الس��ابق) ,ات��رك ه��ذه األعش��اب لتنب��ت م��ن أس��بوع
ألس��بوعني بع��د األمط��ار اخلريفي��ة األوىل ,ث��م كافحه��ا ب��رش مبي��د ع��ام
.4إن مل تك��ن األعش��اب مش��كلة يف احلق��ل ،جي��ب زراع��ة حماصي��ل احلب��وب
مباشرة بعد األمطار اخلريفية األوىل أو حتى قبل هذه األمطار ومباشرة
يف الرب��ة اجلاف��ة .يس��تفيد الع��دس والف��ول والبيقي��ة والبقوليات العلفية
األخ��رى ع��ادة م��ن التبك��ر يف الزراع��ة ،وينص��ح تأخ��ر حمص��ول احلم��ص
الشتوي إىل نهاية تشرين الثاني.
ً
.5اس��تعمل ب��ذوراً معتم��دة وموثوق��ة ومبع��دالت منخفض��ة نس��بيا (-70
100ك��غ /ه��) حملاصي��ل احلب��وب و(120-100كغ/ه�)للع��دس واحلم��ص
حس��ب متوس��ط وزن األل��ف حب��ة وحيوي��ة ه��ذه الب��ذور.
.6ال تنث��ر الس��ماد س��وبر فوس��فات الثالث��ي ( )TSPأو الفوس��فات ثنائ��ي
األموني��وم ( )DAPعل��ى س��طح الرب��ة عن��د الب��ذر ,إمن��ا أضفه��ا مع البذور
مباش��رة أو أفص��ل بينه��ا مبس��افة 4-2س��م .راج��ع الفص��ل .2,35 ،2,45
.7اس��تخدم ب��ذارة الزراع��ة ب��دون ح��رث املناس��بة ,وتفض��ل فجاجي��ة الن��وع
وال��ي مت��ت معايرته��ا وضبطه��ا بش��كل صحي��ح.
.8اضب��ط عم��ق الب��ذار عل��ى 6-5س��م عن��د الزراع��ة اجلاف��ة ,و 4-3س��م عن��د
الب��ذر يف الرب��ة الرطب��ة.
.9اب��ذر عل��ى س��رعة التتج��اوز  8-6كم/س��ا وأق��ل م��ن ذل��ك يف ال��رب
احملج��رة أو اللصيق��ة.
.10تتش��ابه كاف��ة العملي��ات الزراعي��ة بع��د زراع��ة احملص��ول م��ن تس��ميد
وإدارة آف��ات يف نظام��ي الزراع��ة احلافظ��ة والتقليدي��ة.
عندم��ا يش��عر الف��الح باالرتي��اح والثق��ة لتطبيق��ه الزراعة ب��دون حرث ,ZT
ميكن��ه حينه��ا اختب��ار الدورات الزراعية كما يلي:
-1جي��ب اس��تبدال تبوي��ر األرض بزراع��ة حمص��ول وم��ن األنس��ب أن يك��ون
بقولي�اً مث��ل الع��دس أو البقي��ة أو اجللب��ان.
-2جتن��ب الزراع��ة املس��تمرة حملاصي��ل احلب��وب (القم��ح أو الش��عر) وذل��ك
بزراعة حمصول بقولي ،ومن املثالي أن يكون كل س��نتني أو ثالث أو أربع
سنوات.
-3خ��ذ بع��ني االعتب��ار احملاصي��ل األخ��رى مث��ل الكم��ون والكزب��رة واجللب��ان
واحللب��ة والقرط��م أو احملاصي��ل الربيعي��ة الصيفي��ة مث��ل القرعي��ات
واألع��الف الرعوي��ة.
ينصح املزارع بتطوير غطاء الربة كما يلي:
-1خف��ف ق��در اإلم��كان رع��ي خملف��ات احملاصيل وحاول ت��رك 2-1,5طن/ه�
على األقل فوق سطح الربة.
-2جتنب حرق بقايا احملاصيل.
-3إذا جت��اوزت كمي��ة البقاي��ا مق��درة الب��ذارة املتاح��ة عل��ى التعام��ل معه��ا،
ميك��ن ختفي��ف كمي��ة ه��ذه البقاي��ا ع��ن طري��ق كب��س الب��االت ،أو ف��رم
البقاي��ا أو قصه��ا ،أو اللج��وء إىل الرع��ي املنظ��م .راج��ع الفص��ل .3,33
-4حاول أثناء احلصاد ترك بقايا احلبوب واقفة عن طريق القص أس��فل
السنابل املنخفضة ,وإنثر البقايا بد ً
ال عن تركها يف سالسل من األكوام
خلف احلصادة .هناك العديد من احلصادات املزودة خبيارات لنثر القش.
د.بامسة برهوم  /مركز حبوث الالذقية
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الغاز الحيوي

الغــاز الحيــوي :هــو غــاز ينتــج عــن تخمــر المــواد العضويــة
بمعــزل عــن الهــواء ،وذلــك بفعــل بكتريــا خاصــة ولــه رائحــة
تميــزه الحتوائــه علــى نســبة ضئيلــة مــن غــاز الكبريــت.

مصادر الغاز احليوي:

مراحل تشكل الغاز احليوي:

*م��واد عضوي��ة :الس��كريات املعق��دة امل��واد
الدمس��ة و بروتين��ات
*احللم��ه س��كريات بس��يطة سالس��ل معق��دة
م��ن احلم��وض الدمس��ة � � محض أميين
*التحمي��ض مح��وض متقلب��ة اخل��ل -
الروبيان��ك  -الكهرم��ان مح��وض متقلب��ة

كيفية احلصول على الغاز؟

ينت��ج الغ��از احلي��وي بواس��طة وح��دات خاص��ة تدع��ى باهلواض��م
وال��ي تأخ��ذ بدوره��ا أش��كال ومن��اذج متع��ددة ،حي��ث يت��م تغذيته��ا
باملواد العضوية فتتحلل املواد العضوية بتأثر أنواع متخصصة من
البكري��ا الالهوائي��ة وذل��ك وف��ق عملي��ات متتالي��ة ومتداخل��ة ينت��ج
عنها الغاز احليوي ،وتبقى الفضالت الي حتتوي على مواد عضوية
بس��يطة تدع��ى بالس��ماد العض��وي.
مكونات الغاز احليوي

النسبة %

العنصر

الرمز

امليتان

CH4

70-50

ثاني أكسيد الكربون
النروجني
اهليدروجني
كريتيد اهليدروجني

CO2
N2
H2
H2S

50-25
10-0
1-0
3-0

غاز امليتان هو الغاز األهم من جممل حمتويات الغاز احليوي

العوامل املؤثرة على إنتاج الغاز احليوي

2016

ولك��ن البكتري��ا املنتج��ة للميت��ان حساس��ة ج��داً لتغ��رات درج��ة
احل��رارة ،فيج��ب أال يزي��د تغ��ر درج��ة احل��رارة ع��ن ْ 2±س يف الس��اعة
عل��ى البكتري��ا ال��ي تعم��ل بدرج��ات احل��رارة الب��اردة وأال تزي��د ع��ن
1±س يف الس��اعة عل��ى البكتري��ا ال��ي تعم��ل بوس��ط معت��دل درج��ة
ْ
0,5±س يف الس��اعة عل��ى البكتري��ا الي تعمل
احل��رارة وأال تزي��د ع��ن
ْ
بوس��ط ذو درج��ات ح��رارة عالي��ة  ،فالتغ��رات الس��ابقة لدرجة احلرارة
تعت��ر غ��ر مثبط��ة للبكتري��ا أم��ا بزي��ادة تغ��ر درج��ة احل��رارة ألكر
مم��ا س��بق ي��ؤدي إىل بداي��ة تثبي��ط البكتري��ا حت��ى إذا أصب��ح التغ��ر
بدرج��ة احل��رارة أكث��ر م��ن  5درج��ات مئوي��ة يومي�اً ي��ؤدي إىل توق��ف
مؤق��ت للهاض��م ع��ن العم��ل نتيج��ة تراك��م احلم��وض املتقلب��ة أو ق��د
ي��ؤدي إىل توق��ف نهائي للهاضم.
وتعتر الظاهرة السابقة قليلة احلدوث يف اهلواضم الكبرة وذلك
بس��بب وج��ود مب��ادل حراري والس��عة احلرارية للم��ادة املتخمرة داخل
اهلاضم وبالتالي تغرات درجة احلرارة تكون بطيئة.
درج��ة احلموض��ة  :PHم��ن الض��روري أن تك��ون درج��ة احلموض��ة
ب��ني ( )8 - 6,8وتتغ��ر ه��ذه النس��ب م��ع م��رور الوق��ت ضم��ن املخم��ر.
جي��ب ضب��ط ال �  PHوذل��ك مبراقب��ة درج��ات احل��رارة احل��ادة وتغ��ر
الوس��ط ،وميك��ن إضاف��ة م��واد لتعدي��ل الوس��ط.ويكون أفض��ل إنت��اج
للغ��از احلي��وي عندم��ا يك��ون مع��دل احلموض��ة ( )7حي��ث حتت��اج
الكائن��ات احلي��ة الدقيق��ة يف اهلض��م الالهوائ��ي لوس��ط متع��ادل.إن
قيم��ة عام��ل احلموض��ة أكث��ر م��ن ( )8,5يك��ون ل��ه تأث��ر قات��ل عل��ى
البكتري��ا املش��كلة للميت��ان .
عن��د ب��دء تش��غيل اهلاض��م يك��ون مع��دل تفاع��ل البكتري��ا املش��كلة
للحموض��ة أس��رع م��ن البكتري��ا املش��كلة للميت��ان وبالتال��ي ه��ذا
ي��ؤدي إىل ختفي��ض يف درج��ة محوض��ة امل��ادة املتخم��رة ألق��ل م��ن ()7
 ،وبالتال��ي ملن��ع ذل��ك جي��ب إضاف��ة م��واد لتعدي��ل الوس��ط ويس��تخدم
لذلك بيكربونات الصوديوم أو استخدام هيدروكسيد األمونيوم أو
أكس��يد الكالس��يوم (اجل��ر) وبالتال��ي تع��ود محوض��ة الوس��ط ضمن
اجمل��ال املناس��ب لعم��ل البكتري��ا.
إن قيم��ة درج��ة احلموض��ة حب��دود ( )5ميك��ن أن يصح��ح بإضاف��ة
اجل��ر أو التخفي��ف م��ن تغذي��ة املخم��ر.
أم��ا قيم��ة درج��ة احلموض��ة ألق��ل م��ن ( )5س��وف يق��ود إىل إيق��اف
عملي��ة التخم��ر مم��ا يتطل��ب تبدي��ل كام��ل امل��ادة داخ��ل اهلاض��م
والب��دء م��ن جدي��د بعملي��ة ختم��ر جدي��دة.
نس��بة الكرب��ون للنروج��ني  :C/Nالنس��بة املثالي��ة ه��ي ()30-25
وتعين أن نسبة الكربون أكر من نسبة النروجني ب� ( )30-25مرة .

درج��ة احل��رارة :تؤث��ر درج��ة احل��رارة بش��كل كب��ر عل��ى عملي��ة التخم��ر
وإنتاج الغاز احليوي حيث أنه يوجد ثالثة أنواع من البكريا املنتجة للغاز
احليوي ،النوع األول يعمل عند درجات احلرارة املنخفضة أما النوع الثاني
يعم��ل عن��د درج��ات احل��رارة املتوس��طة والن��وع الثال��ث يعم��ل عن��د درج��ات
احل��رارة املرتفعة.
يزداد إنتاج الغاز احليوي بزيادة درجة احلرارة فيتضاعف اإلنتاج إذا زادت
درجة احلرارة 10درجات مئوية وذلك ضمن اجملال ْ 35-15س.
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املادة العضوية

نسبة % N

نسبة C/N

روث األبقار

1.7

18

روث دجاج
روث اخليول
روث املاشية
أعشاب مقصوصة

6.3
2.3
3.8
2.5

16
25
33
15,7

مجلة الزراعة
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قش حنطة
قش رز
قش ذرة

2016
0.1
1.1
0.5
0.6
0.8

كم��ا أن التقلي��ب مين��ع تش��كل طبق��ة اخلب��ث ف��وق س��طح خمل��وط
التخم��ر وتيبس��ها مم��ا يع��ق صع��ود الغ��از حن��و األعل��ى.

500-200
50
100
67
50

زيادة الكربون يؤدي إىل اس��تهالك النروجني وبالتالي س��يبطئ عمل املخمريادة النروجني تؤدي
إىل استنزاف الكربون ،وباقي النروجني يطرح على شكل غاز األمونيا مما يزيد من قلوية املخمر
ألكثر

إذا كان��ت نس��بة الكرب��ون للنروج��ني عالي��ة ج��داً س��وف تعم��ل عل��ى
كب��ح إنت��اج الغ��از حي��ث أن مس��تويات منخفض��ة للنروج��ني س��يؤثر
عل��ى البن��اء اخلل��وي للبكتري��ا املش��كلة للميت��ان وبالتال��ي س��يضعف
تكاثرها،أم��ا املس��توى املنخف��ض هل��ذه النس��بة أي زي��ادة النروج��ني
س��يخفف م��ن إنت��اج امليت��ان وذل��ك م��ن خ��الل إنت��اج كمي��ة مفرط��ة
م��ن األموني��ا ال��ي س��تؤدي إىل زي��ادة قلوي��ة املخم��ر إىل م��ا ف��وق 8,5
 ،عندم��ا يس��تخدم روث األبق��ار أو مي��اه اجمل��اري ه��ذه النس��بة تبق��ى
طبيعية وذلك بسبب طبيعة تركيب هذه املواد ،يف حال اخنفضت
نس��بة الكرب��ون للنروج��ني ع��ن النس��بة املثالي��ة ميك��ن رفعه��ا بإضاف��ة
م��واد ذات نس��بة  C/Nعالي��ة مث��ل غب��ار اخلش��ب إىل امل��ادة املتخم��رة
داخ��ل اهلاض��م
تركي��ز امل��ادة الصلب��ة  :TSي��راوح تركي��ز امل��ادة الصلب��ة يف حملول
التغذية (أي كمية املادة الصلبة إىل املاء) بني ( %)10-8حيث حتقق
ه��ذه النس��بة:جريان مناس��ب ومتن��ع تك��ون األمح��اض مبع��دل أك��ر
من استهالكها.

تس��تخدم يف احملط��ات الكب��رة خالط��ات ميكانيكي��ة تعم��ل مبح��رك
كهربائ��ي أم��ا يف وح��دات الغ��از احلي��وي الصغ��رة فتك��ون اخلالطات
يدوية.
تعت��ر التغذي��ة بامل��واد الطازج��ة إح��دى ط��رق التقلي��ب ولذل��ك م��ن
املفض��ل تع��دد م��رات التغذي��ة اليومي��ة لزي��ادة ف��رص التقليب.
استخدام البادئات:
يفض��ل عن��د بداي��ة تش��غيل املخم��ر إضافة نس��بة م��ن خملوط ختمر
نشط وذلك لإلسراع يف عملية التخمر حيث حيتوي هذا املنشط
عل��ى نس��ب م��ن بكري��ا امليت��ان ال��ي ميك��ن أن تعم��ل مباش��رة بع��د
أضافته��ا .
ق��د ال حنت��اج إلضاف��ة املنش��ط حي��ث ميك��ن للمخم��ر العم��ل بدون��ه
فيحال استخدام روث املاشية ولكن يتطلب ذلك االنتظار عدة أيام
نسبة المادة
المخلفات
املاء الالزم /
الوزن
م/3غاز
حل��ني تك��ون ومن��و ع��دد كاف م��ن بكري��ا التحل��ل وبكري��ا امليت��ان.
الصلبة
اليومية
/كغ/
الوحدة
كغ /لتصبح لكل 1كغ روث
معدل التغذية باملواد العضوية:
/%/
/كغ/
0,08=TS
متث��ل كمي��ة التغذي��ة اليومي��ة للمخم��ر بالفض��الت أهمي��ة كب��رة
0,028-0,02
18
اإلنسان
0,75
0,5
50
 ،فبزيادته��ا ي��زداد إنت��اج الغ��از ولك��ن زيادته��ا أكث��ر م��ن ال��الزم ي��ؤدي
0,04-0,023
16
األبقار
إىل تراكم األمحاض العضوية بسبب عدم متكن بكريا امليتان من
10
10
200
حتويله��ا إىل غ��از مم��ا ق��د يس��بب توقف إنتاج الغ��از وختتلف معدالت
0,116-0,065
25
الطيور
0,15
0,1
1.5
التغذي��ة بامل��واد العضوي��ة حس��ب تركي��ب ه��ذه امل��واد ون��وع املخم��ر
زمن البقاء يف املخمر :RT
املس��تخدم وظروف التش��غيل وبش��كل عام حنس��ب معدل التغذية من
متوس��ط ع��دد أي��ام بق��اء حمل��ول التغذية داخل املخم��ر ويتعلق بعدة
القانون التالي:
عوامل :درجة احلرارة  -طبيعة املادة العضوية  -نوع املخمر املستخدم
 حجم املخمر ومعدل التغذية.كمية التغذية اليومية باملواد العضوية(كغ)
حجم املخمر = كمية التغذية × زمن البقاء
معدل التغذية (كغ /م= )3
(م)3
( م/3يوم)
( م) 3
حجم املخمر(م)3
يل��زم لتخم��ر روث املاش��ية يف الظ��روف العادي��ة حوال��ي  40ي��وم،
واحل��د األدن��ى لزم��ن البقاء حيدده س��رعة تكاث��ر البكتريا زيادة زمن
البق��اء ي��ؤدي إىل زي��ادة حج��م املخم��ر وبالتال��ي زي��ادة التكالي��ف.
التقليب داخل املخمر:
يعتر حتريك الفضالت داخل املخمر من العوامل الضرورية لرفع
كف��اءة عملي��ة التخم��ر وزي��ادة إنتاجي��ة الغ��از وع��ن طري��ق التقلي��ب
تتجان��س مكون��ات املخم��ر وت��زداد ف��رص التالم��س ب��ني املخلف��ات
والبكتري��ا ال��ي ي��زداد نش��اطها وبالتال��ي ي��زداد مع��دل انت��اج الغ��از ،
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املواد السامة بالتغذية:
ت��ؤدي تغذي��ة املخم��ر باملواد الس��امة إىل تثبي��ط البكتريا ،فاملضادات
احليوي��ة واملبي��دات واملنظف��ات الصناعي��ة واملع��ادن الثقيل��ة مث��ل
الكروم والنيكل والنحاس والزنك تعتر مواد سامة للكائنات احلية
الدقيق��ة ال��ي تق��وم بإنت��اج الغ��از احلي��وي ،كم��ا أن ارتف��اع تركي��ز
األموني��ا وال��ذي ينج��م ع��ن اخنف��اض نس��بة الكرب��ون إىل النروج��ني
ق��د يس��بب تس��مم البكري��ا.

مجلة الزراعة
أهم فوائد استخدام تقنيات الغاز احليوي:
* إن الضغ��ط االقتص��ادي عل��ى املزارع��ني الصغ��ار موج��ود بش��كل
دائم ومتصاعد واستخدام املزارع لتطبيقات البيوغاز يقدم له دخال
إضافيا وبالتالي يعزز وضعه االقتصادي وحمافظته على عمله مع
وج��ود تناف��س كب��ر من املش��اريع الزراعي��ة الكبرة.
* يف ح��ال اس��تخدام بقاي��ا النبات��ات م��ع ال��روث كم��ادة خمم��رة
مصاحب��ة ف��إن اخللي��ط النات��ج يك��ون عب��ارة ع��ن مس��اد يغ��ين ع��ن
اس��تخدام أي��ة أمس��دة كيميائي��ة ،ويق��ل الفق��د يف اآلزوت وتتحس��ن
صح��ة النب��ات.
* ختفي��ض كمي��ة اجلراثي��م الض��ارة املوج��ودة يف ال��روث غ��ر
املتخم��ر أو حت��ى القض��اء عليه��ا كلي��ا.
* التخل��ص م��ن ب��ذور األعش��اب الض��ارة املوج��ودة يف ال��روث غ��ر
املتخمر  ،وبالتالي فإن ظهور أعشاب ضارة أو نباتات غر مرغوب بها
أثن��اء اس��تخدام الس��ماد املتخم��ر تنخف��ض بش��كل كب��ر.
* إن الس��ماد الس��ائل بع��د ختم��ره يصب��ح ذو نفاذي��ة أك��ر يف الرب��ة
وه��ذا ي��ؤدي إىل توزي��ع الس��ماد بش��كل أفض��ل ضم��ن الرب��ة ( نش��ر
كمي��ات الس��ماد بش��كل متس��او ) وتقلي��ل الفق��د يف الغ��ازات ال��ي
حتوي نروجني.
أهم التقنيات املنتجة للغاز احليوي:
حمط��ات الغ��از احلي��وي  :وه��ي منش��آت متط��ورة تنت��ج كمي��ات
كب��رة نس��بيا م��ن الغ��از احلي��وي تكف��ي لتولي��د طاق��ة كهربائي��ة
باستطاعات تصل حتى  5ميغا واط للمنشأة الواحدة .وهذه املنشآت
تلق��ى اهتمام��ا عاملي��ا متزاي��دا بس��بب فوائده��ا البيئي��ة باإلضافة إىل
الفوائ��د الطاقي��ة ،حي��ث تس��اهم يف معاجل��ة كمي��ات كب��رة م��ن
املخلف��ات العضوي��ة.
منش��آت صغ��رة (منزلي��ة) :ذات أحج��ام صغ��رة :تنت��ج غ��از حي��وي
بكمي��ات تكف��ي لتلبي��ة احتياج��ات األس��رة تقريب��ا م��ن املتطلب��ات
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احلراري��ة (طب��خ  ,تس��خني مي��اه )..باإلضاف��ة لفوائده��ا البيئي��ة
والصحي��ة وه��ذه املنش��آت الصغ��رة (اهلواض��م) تنتش��ر بش��كل كب��ر
يف دول مث��ل الص��ني واهلن��د..
كم��ا ميك��ن تولي��د غ��از حي��وي م��ن حمط��ات معاجل��ة مي��اه الص��رف
الصح��ي حي��ث ميك��ن تولي��د طاق��ة كهربائي��ة وحرارية تكف��ي لتلبية
 %75تقريب��ا م��ن احتياج��ات ه��ذه احملط��ات.
استخدامات الغاز احليوي:
تولي��د طاق��ة كهربائي��ة وحراري��ة -.تس��ير احلاف��الت  -اس��تخدامات
منزلية ( حقن يف ش��بكة الغاز املنزلي ).
بالنس��بة للهواض��م الصغ��رة تك��ون كمي��ة الغ��از احلي��وي قليل��ة
لذل��ك ينحص��ر اس��تخدامها غالب��ا يف االس��تخدامات احلراري��ة
(الطب��خ ،التدفئ��ة  ،تس��خني املي��اه )..
تنقية الغاز احليوي:
أخطر امللوثات املوجودة يف الغاز احليوي هي :
 -1الس��يلوكونات :وتتواج��د بنس��ب خط��رة ع��ادة يف الغ��از احلي��وي
النات��ج ع��ن حمط��ات الص��رف الصحي ( بس��بب وج��ود مواد التنظيف
املنزلية ضمن مياه الصرف والي حتتوي على مواد السيلوكونات).
 -2غ��از كريتي��د اهليدروج��ني  : H2Sويس��بب وج��وده ت��أكل
جتهي��زات الغ��از احلي��وي وامل��واد املعدني��ة احمليط��ة.
إن الفل��رة املتقدم��ة مكلف��ة وتس��تخدم فق��ط يف احملط��ات الكب��رة
حي��ث يت��م إنتاج طاق��ة كهربائية.
تنقية الغاز احليوي الناتج عن اهلواضم املنزلية من غاز H2S
حيت��وي الغ��از احلي��وي عل��ى آث��ار م��ن كريتي��د اهليدروج��ني وق��د
لوح��ظ أن كريتي��د اهليدروج��ني يتح��ول إىل أكس��يد الكري��ت
وال��ذي يتح��ول إىل حام��ض الكريتي��ك يف وج��ود الرطوب��ة
ويؤث��ر بذل��ك عل��ى األدوات املعدني��ة ولذل��ك يل��زم إزال��ة كريتي��د
اهليدروج��ني إلطال��ة عم��ر ه��ذه األدوات.
يت��م تنقي��ة الغ��از احلي��وي م��ن كريتي��د اهليدروج��ني بطرق عديدة
وم��ن ه��ذه الط��رق اس��تخدام ب��رادة احلدي��د املتأكس��دة إلزالت��ه حيث
يتم مترير الغاز احليوي عر جهاز خاص (فلر) تؤدي إىل ختفيض
نسبة كريتيد اهليدروجني بدرجة معقولة وكافية لتاليف ضرره.

إعداد :م .مجال العطوه
مديرية الطاقة
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ُتع� ُّ�د أزم��ة تأم��ني الغ��ذاء الس��ليم ال��ي تش��هدها دول الع��امل م��ن
أش� ّد األزم��ات بس��بب الطل��ب املتزاي��د عل��ى الغ��ذاء الناج��م ع��ن
الزي��ادة الس��كانية يف الع��امل ،واإلقب��ال املتزاي��د عل��ى اس��تخدام
احلب��وب إلنت��اج الوق��ود احلي��وي بدي� ً
ال عن النف��ط الذي وصلت
أس��عاره إىل مس��تويات قياس��ية ،إضاف��ة إىل التغ� ّ�رات املن ��اخية
ال��ي أدت إىل اجلف��اف الواس��ع.
يف العدي��د م��ن ال��دول املنتج��ة للغ��ذاءُ .تعت��ر عمل ّي��ة حف��ظ
األغذي��ة بالواق��ع اخل� ّ
�ط املعاك��س ملس��ار دورة حي��اة الكائن��ات
احلي��ة يف ّ
الطبيع��ة ،وأصبح��ت يف وقتن��ا احلاض��ر موضوع �اً
َّ
ً
اس ��راتيج ّيا وحلق��ة م��ن حلق��ات جت��ارة امل��واد الغذائي��ة
الغذائي .تنتش��ر طريقة ختزين
وتصني ��عها بغية حتقيق األمن
ّ
امل��واد الغذائي��ة يف املس��تودعات بش��كل واس��ع يف معظ��م دول
الع��امل َّ
الصوام��ع
ألن إنش��اءها قلي��ل ال ّتكلف��ة مقارن��ة م��ع إنش��اء ّ
مالي��ة كب��رة ،باإلضاف��ة
َّال��ي حيت��اج تنفيذه��ا إىل اس��تثمارات َّ
إىل َّ
أن إدارة وصيان��ة املس��تودعات ال حتت��اج إىل ع��دد كب��ر م��ن
الص�وامع ،وكذلك ّ
فإن
الف ّن� ّيني والعاملني كما هو احلال يف ّ
املس��تودعات حتف��ظ امل��واد الغذائي��ة املخزون��ة فيه��ا م��ن األمط��ار
حم َكم��ة اإلغ��الق.
وال ّرطوب��ة ال ّزائ��دة والق��وارض إذا كان��ت ُ ْ
ت��ؤدي ط��رق التخزي��ن غر املناس��بة يف ال��دول النامية (التخزين
يف الع��راء) إىل ح��دوث فق��د كب��ر يف الغ��ذاء ،لذل��ك جي��ب
إعط��اء ق��در كب��ر م��ن االهتم��ام للوس��ائل املختلف��ة يف وقاي��ة
احملاصي��ل أثن��اء ختزينه��ا .ويفق��د الع��امل يف ّ
كل ع��ام حوال��ي
 % 2م��ن وزن امل��ادّة اجلا ّف��ة للحب��وب نتيج��ة نش��اط الكائن��ات
احل ّي ��ة املوج��ودة يف احلب��وب خصوص �اً اجلراثي��م والفطر ّي��ات،
ويراف��ق ه��ذا ْ
�واص الفيزيائ ّية والكيميائ ّية
الفقد تده ��ور يف اخل� ّ
مم��ا قد جيعلها غر صاحلة لالس��تهالك
والتصنيع ّي��ة للحب��وب ّ
البشري أو كعلف للحيوانات ،ويكون ْ
ّ
إما مباشراً أو غر
الفقد ّ
مباش��ر ،كم��ا ق��د يك��ون ك ّل ّي�اً أو جزئ ّي�اً ،وه��ذا َّ
يتطل��ب ْ
أن نأخذ
يف االعتب ��ار ْ
الكم� ّ�ي والكيف� ّ�ي أو النوع��ي.
الفق��د ّ
ختزين احلبوب يف العراء

ُتن ِت��ج العدي��د م��ن الفطر ّي��ات ّ
�ات كيميائ ّي��ة تس� َّ�مى
مركب � ٍ
الس��موم الفطر ّي��ة  Mycotoxinsاملؤذي��ة للحي��وان واإلنس��ان
ُّ
اضطرابات
و ُتس ّبب خسائر اقتصادية ومشاكل صحية إذ ُحت ِدث
ٍ
َ
ّ
الفطري ،Mycotoxicoses
أمراض ال ّتس ّ�مم
عضو ّي ًة و ُتس ّبب
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الغذائي��ة ّ
والظ��روف
حم ِّصل��ة تفاع��ل الفطر ّي��ات وامل��واد
وه��ي ُ َ
َّ
الس��امة لإلنس��ان
َّ
البيئي��ة .يطل��ق عل��ى النوات��ج الفطري��ة ّ
والس��امة منها
واحليوان اس��م امليكوتوكس��ني ّ ،Mycotoxins
والس��امة منها
للنبات تدعى الفيتوتوكس��ني ّ ،Phytotoxins
للكائن��ات احلي��ة الدقيق��ة فيطل��ق عليها اس��م املضادات احليوية
الفطري��ة حس��ب املواق��ع َّال��ي
الس ��موم
َّ
 .Antibioticsو ُتقس��م ُّ
كبدي��ة،
ُحت� ِ�دث فيه��ا تأثره��ا إىل مثاني��ة أقس ��ام ه��ي :مس��وم
َّ
قلبية،
عصبية ،ومسوم
ومسوم كلويَّة ،ومسوم
عضلية ،ومسوم َّ
َّ
َّ
ُ
ومعوي��ة ،وت َع ُّد
معدي��ة
�لية ومس��وم
ومس��وم
َّ
َّ
َّ
جلدي��ة ،ومس��وم تناس � َّ
األفالتوكس��ينات  Aflatoxinsإح��دى ه��ذه اجملموع��ات وه��ي
وكلوي��ة.
كبدي��ة
مس��وم
َّ
َّ

ُّ
تعفن املواد الغذائية بفطريات اجلنس Aspergillus

العلمية يف عامل الفطريّات َّ
أن األجناس ال ّثالثة
تشر األحباث
َّ
Penicillium، Aspergillus، Fusariumه��ي املس��ؤولة
الس��موم الفطريَّة املعروفة َّ
حتى
ع��ن إنت��اج أكث��ر م��ن ثلثي عدد ُّ
ً
ً
اآلنَّ ،
مس�ا فطر ّيا تتب ��اين يف صفاتها
وال��ي يتج��اوز عدده��ا ّ 350
والكيميائي��ة ويف قدراته��ا عل��ى إح��داث تأث��رات على
الفيزيائي��ة
َّ
َّ
صحة اإلنس�ان واحليوان .توجد الفطريّات يف البيئة منذ وجدت
َّ
احلي��اة ،لذل��ك ف� َّ
الفطري��ة وم��ا يتب��ع ذل��ك
الس��موم
َّ
�إن تكوي��ن ُّ
صح��ة احليوان واإلنس��ان ميت� ّد إىل عمر احلياة،
م��ن تأث��ر عل��ى َّ
ُ
َ
و ُت ِّ
الس��اب َع َعش� َر ع��ن
ؤك��د ذل��ك ال ّتقاري��ر املتاح��ة من��ذ الق��رن ّ
حاالت «اإلرغوتيزم» َّالي تنشأ عن ال ّتغذية على حبوب القمح
والش��عر ّ
ّ
والش��يلم احملتوي��ة عل��ى األجس��ام احلجري��ة لفط��ر
مهم��از الش��يلم  Claviceps purpureaإضاف��ة إىل ال ّتس��مم
النات��ج ع��ن ال ّتغذي��ة عل��ى اخلب��ز املصن��وع من دقيق مل� ّوث بأبواغ
فط��ر ال ّتفح��م ّ
املغط��ى  Tilletia levisأو  T.triticiاحملتوي��ة
عل��ى م��ادّة  .Trimethylamineحدث��ت يف العص��ر احلدي��ث

مجلة الزراعة

العدد 51

2016

مجلة الزراعة

العدد 51
تسمم عديدة أصابت اإلنسان واحليوان يف دول عديدة،
حاالت ّ
الس��موم الفطر ّي��ة خ��الل احل��رب
فق��د ب��دأت تظه��ر مش��اكل ّ
العاملي��ة ال ّثاني��ة عندم��ا كان الن��اس يس��تهلكون احلب��وب
َّ
ِّ
جلدي��ة ون��زف دم� ّ
�وي
مم��ا أدَّى إىل ظه��ور تق ّرح��ات
َّ
املتعفن��ة َّ
�دي وكل� ّ
وفش��ل كب� ّ
�وي وم��وت لإلنس��ان واحلي��وان ،وق��د عان��ت
ع��دَّة ُق��رى ع��ام 1974م يف مش��ال غ��رب اهلن��د م��ن ِّ
تفش��ي م��رض
خطر يف الكبد أودى حبياة ألف شخص ،وقد انتشرت شائعة
يف العامل حول لعنة الفراعنة يف مصر حيث مات األش��خاص
الذين اش��ركوا يف عملية حفر قر الفرعون توت عنخ آمون
وتبني الحقاً َّ
( 30شخص)َّ ،
أن السبب هو فطر Aspergillus
 flavusومسوم األفالتوكسينات الي فرزها يف القر طوال
تل��ك الس��ننيَّ .
ومي
إن الوب��اء َّال��ذي أص��اب حي��وان ال ّدي��ك ال ّر ّ
َّ
وانتشر يف إنكلرا س�نة 1960م والذي َت َس ّبب يف نفوق أكثر من
ومي الدّاجن خالل أسبوع كان
مائة ألف طر من قطعان ال ّر ّ
علمي��ة أكث��ر عمق�اً،
ه��و البداي��ة لتن��اول ه��ذه املش��كلة بص��ورة َّ
الوبائي��ة بتغذي��ة ه��ذه القطع��ان بالف��ول
وق��د ارتبط��ت احلال��ة
َّ
امللوث بس ��موم األفالتوكسينات.
�وداني
الرازيلي َّ
ّ
ّ
الس� ّ

حام��ل األب��واغ الكونيدي��ة للفط��ر  Aspergillus flavusكم��ا يظه��ر
حت��ت اجمله��ر اإللكرون��ي ،واجمله��ر الضوئ��ي بتكب��ر .X 400
مستعمرات النوع
Aspergillus flavus
 Linkعلى وسط خالصة
الشعر أغار MEA

ميك��ن ْ
أن يص��اب اإلنس ��ان بال ّتس � ّ�مم األفالتوكس��ي ّ
ين بش��كل
ملوثة أو بشكل غر مباشر
مباشر من خالل استهالك منتجات َّ
م��ن خ��الل اس��تهالك أغذي��ة مث��ل احللي��ب والبي��ض والكبد من
حيوانات َّ
ملوثة باألفالتوكسينات ،وهلذه
مت تغذيتها بأعالف َّ
السموم بعض ال ّتأثرات على ال ّنباتات اخلضراء ،حيث ُتس� ّبب
ّ
تف��كك اليخض��ور ،وت��ؤدي إىل تثبي��ط إنب��ات الب��ذور .يأخ��ذ
ّ
سمم املزمن،
ال ّتس ّ�مم
سمم احلا ّد وال ّت ّ
الفطري ش�كلني هما ال ّت ّ

2016

كم�� ّيات كب��رة م��ن
وحي��دث ال ّتس � ّ�مم احل��ا ّد عن��د اس��تهالك ّ
الس��موم الفطريَّة وهو تس� ّ�مم غر عكس� ّ�ي أي أ ّنه ال يت ّم العودة
ُّ
ّ
بالس ��موم واستبداله
بيعية برفع الغذاء َّ
إىل احلالة الط َّ
امللوث ُّ
بآخر سليم َّ
السموم تكون قد أحدثت تأثراً على األجهزة
ألن ُّ
احليوي��ة يف
احلي��ة ،وأدَّت إىل خل��ل يف وظائفه��ا والعملي��ات
َّ
َّ
ُ
ِّ
ّ
َّ
حقيقية ألن وجود
زمن فيمثل مش��كلة
َّ
اجلس��م ،أما التس� ّ�مم امل ِ
الس�موم الفطريَّة يف األغذية نادر احلدوث،
مقادير كبرة من ُّ
َّ
ّ
الس��موم ال��ي
والش��ائع ه��و وج��ود مس ��تويات منخفض��ة م��ن ُّ
يظه��ر تأثره��ا يف ال ّنواح��ي الصحي��ة واالقتصاد ّي��ة ال ّتالي��ة:
اإلنتاجي��ة كضع��ف ال ّنم� ّو َّ
وقلة عدد البيض وتد ّني
هب��وط يف
َّ
كم � َّ�ية احللي��ب ،ضع��ف اخلصوب��ة ،ضع��ف املناع��ة ،الوه��ن
ّ
ّ
والضع��ف ،اإلجه��اض ،اإلس��هال والغثي��ان ،طف��رات ،تش� ُّ�وه،
س ��رطان وم��وت مجاع� ّ�ي إذا اس ��تهلكت بكم ّي��ات مع ّين��ة ،وتظ َه��ر
األمه��ات وتنتق��ل إىل
األفالتوكس��ينات يف ب��ول اإلنس��ان ول��ن َّ
�جلت
األطف��ال ال ّر َّض��ع ويراك��م معظمه��ا يف الكب��د ،وق��د س � ّ
حدوث حاالت من سرطان القولون ،والكلى ،والرئة ،واحلنجرة
متخصص��ة لع��الج ال ّتس � ّ�مم املزم��ن،
وال ّلس ��ان ،وال توج��د أدوي��ة
ّ
الفطري��ة.
بالس��موم
َّ
والع��الج َّ
الفع��ال ه��و إت��الف الغ��ذاء املل� َّ�وث ّ
ّ
إن األفالتوكس��ينات مقاوم��ة للح��رارة عن��د الغلي ��ان يف
الغذائي��ة أو غليانه��ا به��دف
اهل��واء ويف عملي��ات طب��خ امل��وا ّد
َّ
ال ّتعقي��م أي أن� َّ�ه يف ح��ال وج��ود األفالتوكس��ينات م��ع األغذي��ة
حتطم��ت يك��ون ّ
تتحط��م ،وإذا ّ
ّ
حتطمه��ا جزئ ّي�اً .متت��از
فإ ّنه��ا ال
األفالتوكس��ينات مبقدرتها على الوميض Fluorescence
عند تع ّرضها لألش ّعة ف�وق البنفسج ّية ،ويسمح هذا الوميض
باكتش��اف األفالتوكس ��ينات وحتدي��د تركيزه��ا بطرائ��ق
ال ّتحلي��ل الكروماتوغ��را ّ
يف ( HPLCو ،)TLCوذل��ك عل��ى
الش��كل التال��ي :أزرق  Blueألفالتوكس ��ينات اجملموع��ة ،B
وأخض��ر  Greenألفالتوكس��ينات اجملموع��ة  ،Gوتض � ّم
اجملموع��ة  Bأفالتوكس��ينات ، B2a ، M1 ، B2 ، B1
 P1 ،Aflatoxicol ،Q1 ، M2ومجيعه��ا تعك��س وميض �اً
أزرق ،واجملموع��ة  Gتض � ّم أفالتوكس��ينات G2a، ،G2 ،G1
 ،GM2a ،GM2 ،GM1ومجيعه��ا تعك��س وميض �اً أخض��ر،
وميك��ن ْ
أن حي��دث إنت��اج األفالتوكس��ينات يف احلق��ل قب��ل
احلص��اد أو يف مجي��ع مراح��ل م��ا بع��د احلص��اد.
جهاز HPLC
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لقد فرضت دول عديدة قوانني صارمة لتحديد احلدود القصوى
املسموح بها من السموم الفطرية يف الغذاء ومواد العلف األمر
ال��ذي أدّى إىل من��ع جت��ارة امل��وا ّد ذات احملت��وى الع ��الي م��ن ه��ذه
الس��موم وبالتال��ي ح��دوث خس��ائر اقتص ��ادية كب��رة ومش��اكل
ّ
ً
أهميتها يف الدول النامية خصوصا يف حال عدم
صحية تظهر ّ
خاصة لألمن الغذائي.
وجود تش��ريعات ّ
تناولت البحوث احلالية أحدث التقنيات املس��تخدمة يف جمال
البيولوجي��ا اجلزيئي��ة لتميي��ز وتصني��ف الفطري��ات وكش ��ف
الفطري��ات املف��رزة للس��موم الفطري��ة باس ��تخدام تقني��ة تفاع��ل
البلم��رة املتسلس ��ل Polymerase Chain Reaction
 ))PCRوبادئ��ات خاص��ة  Primersتق��وم بتضخي��م أو مكاث��رة
قط��ع حم��ددة مس��تهدفة م��ن الدن ��ا ( )DNAمالي��ني امل��رات ث� ّم
دراس��تها ،وأصب��ح التش��خيص اجلزيئ��ي املعتم��د عل��ى تفاع��ل
البلم��رة املتسلس��ل م��ن الطرائ��ق احلساس��ة والس ��ريعة لتميي��ز
األن��واع الفطري��ة املختلفة وس��الالتها.

على ّ
األقل ،ويف حال ارتفاع حرارة املواد املخزونة ومل يت ّم ضبط
ه��ذه ّ
الظ��روف بال ّتهوي��ة أو بال ّتري��د جي��ب نق��ل امل��واد م��ن م��كان
إىل آخر أو استهالكها بسرعة .جيب االنتباه إىل قاعدة صرف
ال ص��ادر أ ّو ً
الش��ائعة وه��ي ال��وارد أ ّو ً
امل��واد املخزون��ة ّ
ال ،حي��ث جي��ب
اس��تهالك امل��واد املخزون��ة األق��دم م ��ا مل تك��ن هن��اك م��واد أُخ��رى
قد ارتفعت حرارتها أي جيب ختريج املواد املخزونة ا ّلي ارتفعت
حرارته��ا أ ّو ً
وإن كان��ت ق��د دخل��ت ّ
متأخ��رة لذل��ك جي��ب ْ
الْ ،
أن
وم ّ
ؤهالت علمية مناسبة إلدارة
يكون أمني املستودعات ذا خرة ُ
ُ
املس��تودع وال ّتعام��ل م��ع امل��وا ّد املخزون��ة وحفظه��ا عل��ى أس��س
قياس ّية .جيب تطبيق الدّورة ال ّزراع ّية بشكل دائم ،وال ّر ّي خالل
فرة اإللقاح خي ّفض من اإلصابة بالفطريّات ،كم�ا ّ
أن احلصاد
املُ ّ
تأخ��ر ي��ؤدّي إىل حص��ول أض��رار خمتلف��ة وخس��ارة ،إضاف��ة إىل
الس��ماد واخلصوب��ة وكثاف��ة احملص��ول ومنافس��ة األعش��اب
ق ّل��ة ّ
الض��ا ّرة ،م��ع العل��م ّ
ّ
أن اجلف��اف واحل��رارة العالية واحلش��رات هي
م��ن العوام��ل األساس� ّية لنم� ّو العف��ن وإنتاج الس��موم الفطرية.
ترك فراغ بني األكياس للتهوية

جهاز PCRوقطعة حمددة من الدن�ا ( )DNAلتمييز األنواع الفطرية وسالالتها

للوقاي��ة م��ن فطري��ات التخزي��ن ومسومه��ا جي��ب بن��اء صوام��ع
ومس��تودعات حديث��ة للتخزي��ن تتو ّف��ر فيه��ا مجي��ع ّ
الش��روط
وال ّتجهيزات املناسبة للتخزين مع االنتباه إىل مواقع ال ّتخزين
واختياره��ا بش��كل علم� ّ�ي دقي��ق ،والب � ّد م��ن صيان��ة املس��تودعات
احلالي��ة وحتديثه��ا وإدارته��ا بش��كل أفض��ل (ترمي��م ،وتنظي��ف،
ومكافح��ة ،ووض��ع طبق��ة عازل��ة ومرتفع��ة ع��ن أرض املس��تودعات
للتهوي��ة مث��ل الطبل ّي��ات اخلش��بية ،وتركي��ب م��راوح س��قف
للتهوي��ة) ،واملراقب��ة املس��تمرة للمخ��زون وتغيرات��ه ّ
ألن الوقاي��ة
خ��ر م��ن الع��الج دائم �اً .جت ّن��ب ض��رر احلب��وب عن��د احلص��اد
وكس��رها ميكانيكي �اً ّ
ألن احلب��وب املكس��ورة أكث��ر عرض��ة
لإلصاب��ات الفطر ّي��ة ،وكذل��ك إج��راء ف��رز للحب��وب ال ّتالف��ة
قبل ال ّتخزين ،وجيب وضع املواد الغذائية املتجانسة يف نوع ّيتها
م��ع بعضه��ا البع��ض يف أمكن��ة مس��تق ّلة ،وعدم ختزين حماصيل
خمتلف��ة يف خم��زن واح��د .إج��راء املراقبة الدّوريّة حس��ب الفرة
ال ّتخزين ّية والفحص الد ّ
ّوري لل ّرطوبة واحلرارة م ّرة كل ش��هر
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وتتج��ه األحب ��اث العلمي��ة احلديث��ة يف مجي��ع أحن��اء الع ��امل
حن��و املكافح��ة احليوي��ة للفطري��ات املنتج��ة للس��موم الفطري��ة
ع��ن طري��ق اس��تخدام املن ��افسة ب��ني الفطري��ات واملن��ع التنافس��ي
املثب��ط إلنت��اج الس��موم ،حي��ث جي��ري دراس��ة وتصني��ف لس��الالت
فطرية غر مفرزة للس��موم ومعرفة قدرتها على منع الس��الالت
الس��م وتلوي��ث احمل ��اصيل الغذائي��ة ،و ُيع��د
املف��رزة م��ن إف��راز ّ
الس ��اللة ومعرف��ة كفاءته��ا التثبيطي��ة وتطوي��ر
اختي ��ار ّ
خمترات وكوادر تس��تطيع عمل تش��خيص س��ريع للممرضات
 /الس ��الالت  ،/وحتض��ر قائم��ة باملمرض��ات ذات اخلط��ورة
الع ��الية للمحاصي ��ل وزي��ادة الوع��ي مبواضي��ع األم��ان احلي��وي
احملص ��ولي واحلف��اظ عل��ى الصح��ة اإلنس��انية واحليواني��ة م��ن
أه��م اإلج��راءات ال��ي جي��ب الوص��ول إليه��ا وحتقيقه��ا .لذل��ك
جي��ب إج��راء دورات تدريب ّي��ة وبرام��ج توعي��ة ومزي��د م��ن األحب��اث
والدّراس��ات حول فطريات التخزين والس��موم الفطريّة يف املواد
صحة احليوان واإلنسان وحتقيق األمن
الغذائية للحفاظ على ّ
الغذائ� ّ�ي
اعداد :عب�دالواحد الطحلي
جامعة دمشق  -كلية الزراعة

مجلة الزراعة

تملك األجانب

في سوريا

تعاريف:
*القانون :هو القانون رقم /11/تاريخ  2011/4/10الناظم لتملك األجانب
يف اجلمهورية العربية السورية 0
*األسرة :يف معرض تطبيق هذا املرسوم التشريعي تشمل الزوج والزوجة
واألوالد الذين هم بوالية الزوج
*احلق��وق العيني��ة األصلي��ة :ه��ي احلق��وق ال��ي تق��وم بذاته��ا دون حاج��ة
إىل غرها وهي حق (امللكية -التصرف -السطحية  -االنتفاع  -االرتفاق -
الوق��ف -اإلجارت��ان  -اإلج��ارة الطويل��ة -األفضلي��ة عل��ى األراض��ي اخلالي��ة
املباح��ة -اخلي��ار الناتج ع��ن الوعد بالبيع)0
*احلق��وق العيني��ة التبعي��ة :ه��ي احلق��وق املق��درة عل��ى أش��ياء معين��ة
لضم��ان الوف��اء بالت��زام م��ا وه��ي (ره��ن احلي��ازي -الره��ن التأمي��ين -حقوق
االمتي��از) 0
*األجنيب (غر الس��وري):أي ش��خص عربي أو أجنيب س��واء كان طبيعياً
أم اعتبارياً وال تشمل الفلسطينيني الذي هم يف حكم السوريني 0
هل ميكن لألجنيب أن يتملك يف اجلمهورية العربية الس��ورية :من حيث
املبدأ الجيوز إال أن ذلك املبدأ له اس��تثناءات وهي :الفلس��طيين الذي يف
حك��م الس��وري  -األجن��يب ال��ذي ب��الده تس��مح بتمل��ك الس��وريني تطبيق�اً
ملب��دأ التعام��ل باملث��ل  -األس��رة األجنبي��ة وذل��ك بش��روط(:أن يك��ون بقص��د
الس��كن الش��خصي  -عق��اراً واح��داً مبني�اً  -احلص��ول عل��ى رخص��ة نظامي��ة
وف��ق نظ��ام ضابط��ة البن��اء  -أن التق��ل مس��احة العق��ار ع��ن /140م 2ويش��كل
وح��دة س��كنية متكامل��ة  -احلص��ول عل��ى ترخي��ص مس��بق بق��رار م��ن وزي��ر
الداخلي��ة أي أن تك��ون اإلقام��ة مش��روعه مل��دة التق��ل ع��ن مخس��ة س��نوات
 االبتع��اد ع��ن املناط��ق احلدودي��ة ملس��افة حت��دد بق��رار م��ن وزي��ر الدف��اع)البعثات الدبلوماسية والقنصلية واهليئات واملنظمات العربية واإلقليمية
والدولية واملراكز الثقافية هلا أن تتملك ( :مقرات هلا  -س��كن رؤس��ائها
أو أعضائه��ا  -أن تك��ون داخ��ل املخطط��ات التنظيمي��ة للوح��دات اإلداري��ة أو
البلدي��ات  -موافق��ة مس��بقة م��ن رئي��س جمل��س ال��وزراء بن��اء عل��ى اق��راح
وزي��ر اخلارجي��ة  -ش��رط املعامل��ة باملث��ل بالنس��بة للبعث��ات الدبلوماس��ية
والقنصلي��ة واملراك��ز الثقافي��ة)0
* جي��وز االس��تثناء م��ن األح��كام الس��ابقة بق��رار م��ن جمل��س ال��وزراء بن��اء
عل��ى اق��راح وزي��ري الداخلي��ة واخلارجية
* إع��الم الوح��دة الش��رطية ع��ن عق��د البي��ع خ��الل  /15يوم�اً مرفق�اً بق��رار
ترخي��ص وزي��ر الداخلي��ة أو موافق��ة جمل��س ال��وزراء
* أحكام ما بعد امللكية:
 ال جيوز لغر السوري التصرف مبلكية عقار اكتسبه وفق ما ورد أعالهقبل مضي سنتني إال مبوافقة وزير الداخلية
 إذا انتقل لغر السوري بطريقه (اإلرث -االنتقال  -الوصية) عقار واقعداخ��ل أو خ��ارج التنظي��م يس��قط حق��ه في��ه إذا مل يك��ن هن��اك تعام��ل باملث��ل
م��ن قب��ل الدول��ة الي حيمل جنس��يتها وهن��ا يكون أمام خيارين :
ا -عليه نقل امللكية إىل مواطن سوري خالل مدة سنتني من تاريخ انتقال
إليه 0
ب-يف ح��ال مل ينف��ذ م��ا ورد يف (ا) ينتق��ل العق��ار إىل إدارة أم��الك الدول��ة
لقاء دفع قيمته املقدرة وفق أحكام قانون االس��تمالك رقم  /20لعام 1983
وتعديالت��ه 0
ج�-ميك��ن بق��رار م��ن جمل��س ال��وزراء جت��اوز تل��ك األح��كام بع��د اق��راح
وزي��ري الداخلي��ة واخلارجي��ة 0
جيوز أجراء عقود أجار للعقارات املبنية داخل التنظيم := السم أو ملنفعة أشخاص غر سوريني طبيعني كانوا أم اعتبارين ملدة ال

العدد 51

2016

تزيد عن/15/سنة غر قابلة للتجديد0
= االبتعاد عن املناطق احلدودية ملسافة حتدد بقرار وزير الداخلية
= إعالم الوحدة الشرطية عن عقد اإلجيار خالل أسبوع 0
يب��ت يف طلب��ات الرخي��ص خ��الل /60يوم �اً م��ن قب��ل ال��وزارة املعني��ة(داخلي��ة  -خارجي��ة) وق��رار ال��وزارة (ع��دم املوافق��ة) قطع��ي وميك��ن جتدي��ده
بع��د م��رور س��نة عل��ى الق��رار الس��ابق 0
*خمالفة األحكام تستوجب :
 =1امتن��اع اجله��ات التالي��ة ع��ن توثي��ق بي��وع العق��ارات املش��مولة بأح��كام
القان��ون رق��م  /11لع��ام  2011م��امل ت��رز ق��رارات الرخي��ص أو املوافق��ات
املطلوب��ة 0
الدوائ��ر العقاري��ة  -الس��جل املؤق��ت  -س��ائر اجله��ات احلكومي��ة املختص��ة
بنق��ل امللكي��ة العقاري��ة  -الكت��اب بالع��دل 0
 =2رد الدعاوي الي تقام بهذا الشأن دون إبراز القرارات واملوافقات
 =3بط��الن كل عق��د أو اتف��اق أو إج��راء أو إق��رار جي��ري خالف �اً ألح��كام
هذا القانون 0
 =4بطالن كل عقد جيري باسم شخص مستعار بغية التهرب من أحكام
القانون0
 =5بط��الن كل ش��رط يقص��د من��ه ضم��ان تنفي��ذ العق��د املخال��ف ألح��كام
القانون0
 =6حت��رك النياب��ة العام��ة دع��اوى بطالن العقود املوثقة أو املس��جلة خالفاً
ألحكام هذا القانون لدى احملاكم املختصة وتقوم مبتابعة تنفيذ األحكام
الصادرة بشأنها 0
 =7يعاق��ب باحلب��س م��ن /3 -1س��نة وغرام��ة معادل��ة لقيم��ة األم��وال
واحلق��وق ال��ي تناوهل��ا العق��د كل م��ن :
أ-إق��دام ع��ل إج��راء عق��د ملصلح��ة ش��خص غ��ر س��وري خالف�اً ألح��كام ه��ذا
القانون0
ب-كل من توسط بإجرائه إضافة ملصادرة تلك األموال واحلقوق
 قوانني أخرى مسحت بالتملك : =1قانون االستثمار رقم  /8لعام : 2007
أ-مس��ح للمس��تثمر بتمل��ك واس��تئجار األراض��ي والعق��ارات الالزم��ة
إلقام��ة املش��اريع االس��تثمارية أو توس��يعها ول��و جت��اوزت املس��احة س��قف
امللكية احملددة بالقوانني النافذة شرط حصر استثمارها ألغراض املشروع
االس��تثماري 0
ب-عند إلغاء املشروع أو تصفيته :
 -1ميك��ن للمس��تثمر التخل��ي للغ��ر (مواط��ن عرب��ي س��وري) ع��ن امللكي��ة
الزائ��دة م��ن الس��قف احمل��دد قانوناً
 -2التخلي عن ملكية األراضي العائدة للمشروع واألبنية لصاحل شخص
سوري أو غر سوري ويف احلالة األخرة احلصول على موافقة مسبقة من
جملس اإلدارة خالل مدة سنتني 0
 =2قان��ون رق��م  /32لع��ام 2007مس��ح املش��رع للمس��تثمرين غ��ر الس��وريني
أصح��اب املش��اريع االس��تثمارية املرخص��ة بتمل��ك واس��تئجار واس��تثمار
األراض��ي والعق��ارات الالزم��ة إلقام��ة مش��اريعهم أو توس��يعها يف امل��دن
الصناعي��ة ول��و جت��اوز س��قف التمل��ك
حممد العلي
موفق البين
مديرية أمالك الدولة
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شهر متوز

 اإلخ��وة مزارع��و ال��ذرة الصف��راء تب��دأزراع��ة الع��روة التكثيفي��ة لل��ذرة الصف��راء
اعتب��اراً م��ن  /7/ 20 � 1والتأخ��ر بالزراعة
يؤدي إىل عدم النضج وتعرضها للصقيع
واألمط��ار.

تموز  -آب  -آيلول

البل��دي بع��د  15مت��وز ,والب��دء بفطام��ه يدوي �اً أو فالحته��ا قب��ل مرحل��ة اإلمث��ار
اس��تعداداً لقلع��ه بنهاي��ة الش��هر احلال��ي ث��م مجعه��ا وحرقه��ا خ��ارج احلق��ل وميك��ن
مكافحتها كيميائيا باملبيدات املناسبة .
إن االحتي��اج األعظم��ي ل��ري حمص��ولالقط��ن يق��ع يف ش��هري مت��وز وآب وعلي��ه -جي��ب ع��دم ح��رق بقاي��ا احملاصي��ل
تعطى الريات بفرة احلر الش��ديد بش��كل الزراعي��ة (القم��ح والش��عر) والعم��ل
ري��ات خفيف��ة ومتقارب��ة وكل عش��رة أي��ام عل��ى مج��ع وكب��س م��ادة الق��ش عل��ى
ري��ة م��ع جتن��ب ال��ري بالغم��ر واس��تمرار ش��كل ب��االت لتغذي��ة حيوان��ات املزرع��ة
عملي��ات التح��ري ع��ن اإلصاب��ات وخاص��ة عن��د احلاج��ة أو معاملته��ا باليوري��ا لرف��ع
يف قم��م النبات��ات للتح��ري ع��ن دي��دان قيمته��ا الغذائي��ة.
الل��وز /األمريكي��ة والش��وكية.
أخ��ي مربي العس��ل ميك��ن قطاف إطاراتتتأث��ر النع��اج باحل��رارة لذل��ك جي��ب العس��ل املختوم��ة بالش��مع بع��د التأك��دأن تس��ريح خ��الل ف��رة الظه��رة حت��ت م��ن خلوه��ا الت��ام من احلضن��ة مع ضرورة
ت��رك بع��ض إطارات العس��ل ضم��ن اخللية
مظ��الت مناس��بة .
لتحاف��ظ عل��ى قوته��ا والتغذي��ة عليه��ا,
الب��دء بنق��ب األرض امل��راد زراعته��ا وه��ذا يع��ود تقدي��ره للمرب��ي حبس��ب ق��وةباألش��جار املثم��رة وحتضره��ا للزراع��ة .اخللي��ة.

 بع��د قل��ع الش��وندر الس��كري الب��د م��نإج��راء عملي��ة التصري��م للج��ذور وذل��ك
بقط��ع النب��ات بش��كل أفق��ي أس��فل منب��ت
األوراق حي��ث أنه��ا حتت��وي عل��ى كمي��ة
عالية من األمالح تضر بعملية التصنيع
واس��تخالص الس��كر ويقط��ع ذي��ل اجل��ذر
قط��ر 1س��م حي��ث أن التصري��م اجلي��د
ونظافة احملصول يقلل من نسبة اإلجرام  -تب��دأ زراع��ة الكوس��ا واخلي��ار كع��روة
ويزي��د نس��بة احل��الوة وغل��ة احملص��ول .خريفي��ة يف منتص��ف ه��ذا الش��هر .
 زراع��ة الع��روة اخلريفي��ة حملص��ولالبطاط��ا خ��الل الف��رة من منتصف متوز
وحت��ى منتص��ف آب.
 ض��رورة اس��تخدام املخلف��ات الزراعي��ةبع��د رف��ع قيمته��ا الغذائي��ة وتقدميه��ا
للحيوانات للتخفيف من نقص األعالف
وع��دم توفره��ا.
 جي��ب االنته��اء متام�اً من عمليات دراسحمص��ول الع��دس بع��د أن يت��م جتفيف��ه
حت��ت أش��عة الش��مس.
 اس��تكمال حص��اد حمص��ول احلم��صوخاص��ة الش��توي وميك��ن اس��تخدام
احلصادة الدراسة يف ذلك نتيجة ارتفاع
س��اقه وقابليت��ه للحص��اد اآلل��ي.

 ختس��ر األبق��ار الكث��ر م��ن طاقته��ااحلراري��ة يف الصي��ف لكي ترد عن طريق
التنفس أو التعرق لذلك جيب أن توضع
حت��ت مظ��الت مناس��بة لتخفي��ف ه��ذا
الفق��د.
 تعم��ل وزارة الزراع��ة عل��ى تش��جيعمن��و وتوس��يع وازده��ار املناط��ق احلراجي��ة
اخلاص��ة وذل��ك بتقدي��م اخل��رة
والغ��راس والب��ذور واملعون��ات األخ��رى يف
ح��دود اإلمكان��ات املتاح��ة وبس��عر التكلف��ة
وتس��تثمر بش��كل حماصي��ل خاص��ة
مبوافق��ة ال��وزارة /امل��ادة  /37م��ن احل��راج
اخلاص��ة واس��تثمارها.
 أخ��ي امل��زارع بإمكان��ك توف��ر حت��ى %50م��ن كمي��ة مي��اه ال��ري املضاف��ة وخف��ض
تكالي��ف اإلنت��اج وزي��ادة اإلنتاجي��ة عن��د
اس��تعمالك ط��رق ال��ري احلديث��ة .

للح��د م��ن م��رض ذب��ول الزيت��ون جي��بعلي��ك أخ��ي الف��الح إتب��اع اإلج��راءات
التالية للوقاية من اإلصابة مبرض ذبول
الزيت��ون واحل��د من انتش��اره:
 عن��د إكث��ارك للعق��ل جي��ب أخ��ذ العقلالغض��ة م��ن أش��جار س��ليمة وموثوق��ة
الصن��ف .
 ع��دم إقام��ة بس��اتني الزيت��ون يف أرضكان��ت مزروع��ة س��ابقا باخلض��ار وع��دم
زراع��ة اخلض��ار (خاص��ة نبات��ات العائل��ة
الباذجناني��ة) يف حق��ول الزيت��ون.

 جتن��ب الفالح��ات العميق��ة واإلق��اللمنها واالجتاه حنو نهج الزراعة احلافظة
 -ب��دء نض��ج حمص��ول البص��ل الصيف��ي  -تكاف��ح عش��بة الباذجن��ان ال��ري بقلعه��ا ,وذل��ك للحف��اظ عل��ى رطوب��ة الرب��ة
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واالبتع��اد ق��در اإلم��كان ع��ن الفالح��ات احلق��ول املزروعة باحملاصيل اخلريفية .إىل حجمه��ا الطبيع��ي إضاف��ة إىل تش��قق
اس��تخدام الطع��وم الس��امة يف اجلح��ور كمي��ة كب��رة م��ن الغ��الف اخلش��يبوختفي��ض تكالي��ف اإلنت��اج.
للثم��ار.
الفعال��ة.
إتب��اع أس��لوب الس��ماد املت��وازن يف عملي��ة األخ��وة مزارع��و البطاط��ا ب��ادروا إىلالتسميد .
شهر آب
 حمص��ول الش��وندر الس��كري :خط��وات  -قلع الش��وندر الس��كري  :البد من إجراء اس��تجرار حاجتك��م م��ن ب��ذار البطاط��اعملي��ة تصري��م اجل��ذور وذل��ك بقط��ع احمللي��ة املعتم��دة ل��دى املؤسس��ة العام��ة
قل��ع حمص��ول الش��وندر الس��كري :
*إيق��اف عملي��ة ري احملص��ول قب��ل قلع��ه النب��ات بش��كل أفق��ي أس��فل منب��ت األوراق إلكث��ار الب��ذار مل��ا تتمي��ز ب��ه م��ن إنتاجي��ة
ب �  / 20 - 15/يوم��ا عل��ى األق��ل وذل��ك حي��ث أنه��ا حتت��وي عل��ى كمي��ة عالي��ة وج��ودة عاليت��ني وخلوه��ا م��ن األم��راض.
لزي��ادة درج��ة حالوت��ه.
م��ن األم��الح تض��ر بعملي��ة التصني��ع
*عدم قطع أوراق الشوندر قبل قلعه ألن واس��تخالص الس��كر ويقط��ع ذي��ل اجل��ذر/
ذلك يؤدي خلفض درجة حالوته والبدء قط��ر 1س��م  /حي��ث أن التصري��م اجلي��د
بقلع��ه يف مرحل��ة النض��ج احلقيق��ي عن��د ونظافة احملصول يقلل من نسبة اإلجرام
اصف��رار أوراق النبات.
ويزي��د نس��بة احل��الوة وغل��ة احملص��ول.
*ع��دم قل��ع الش��وندر إال بع��د حصول��ك
عل��ى ترخي��ص بالقل��ع م��ن الوح��دة  -تأس��يس بس��اتني الزيت��ون خ��الل ش��هري
آب وأيلول بنقب الربة بعمق 100 �80سم  -تتأث��ر النع��اج واألبق��ار باحل��رارة خ��الل
اإلرش��ادية يف املنطق��ة املعني��ة.
هذا الشهر لذلك جيب أن تسريح خالل
*إج��راء عملي��ة التصري��م بش��كل جي��د باجتاهني متعامدين.
فرة الظهرة حتت مظالت مناس��بة .
وذل��ك بإزال��ة أعن��اق اجل��ذور أس��فل
منب��ت األوراق مباش��رة الن ذل��ك يس��اهم
 جتن��ب حراث��ة الرب��ة يف األراض��ييف تقلي��ل نس��بة الش��وائب وزي��ادة نس��بة
الزراعي��ة البعلي��ة قب��ل حل��ول موس��م
احل��الوة.
األمط��ار وذل��ك لتحقي��ق االس��تفادة
 ذباب��ة مث��ار الزيت��ون :اس��تخدام املصائ��دً
القصوى منها ومنعا جلريانها السطحي
اجلاذب��ة مبع��دل  /5/مصائ��د ل��كل دومن
واجن��راف الرب��ة .
م��ع ض��رورة تبدي��ل احملل��ول كلم��ا ل��زم
األم��ر للتح��ري ع��ن اإلصاب��ة بذباب��ة مث��ار
 تأم��ني االحتياج��ات املائي��ة لش��جرة  -مكافح��ة حش��رات القط��ن باألع��داءالزيت��ون .
الزيت��ون خ��الل ش��هري آب وأيل��ول نظ��راً احليوية املتوفرة وبنصح بالتوقف عن ري
 دودة مث��ار التف��اح :تعلي��ق املصائ��د لك��ر حج��م الثم��ار ويفض��ل إتب��اع ط��رق حق��ول القط��ن عندم��ا يبلغ عدد اجلوزاتالفرموني��ة اجلاذب��ة ال��ي تس��اعدك يف حص��اد املي��اه يف البس��تان كتقني��ة واج��ب الكام��ل عل��ى النب��ات  %90� 80م��ن جمم��وع
الثمار وذلك حتى ال يتأخر نضج القطن
حتدي��د موع��د انتش��ار دودة مث��ار التف��اح إدخاهل��ا يف حق��ول الفالح��ني.
وتتض��رر األقطان.
والتوقي��ت املالئ��م ملكافحته��ا.
إج��راء التقلي��م الصيف��ي لش��جرة -القي��ام بعملي��ة قط��اف البطي��خ األصف��ر للح��د م��ن أض��رار الدب��ور األمحر والذيالتف��اح.
واألمحر.
يعت��ر م��ن أش��د األع��داء ال��ي تفت��ك
 أخ��ي الف��الح يس��بب ف��أر احلقل خس��ائركب��ر للمحص��ول امل��زروع وعلي��ه جي��ب  -يب��دأ نض��ج الفس��تق احلل��يب يف ش��هر بعام��الت النح��ل وتفرس��ها بكمي��ات
آب ويس��تمر حت��ى بداي��ة تش��رين األول كب��رة ننص��ح بتضيي��ق مداخ��ل خالي��ا
مكافحت��ه بالط��رق التالي��ة:
وخيتل��ف موع��د القط��اف م��ن منطق��ة النح��ل إضاف��ة إىل توزي��ع مصائ��د ش��بكية
فالحة األرض احلصيد والبور.إت��الف األعش��اب عل��ى جوان��ب الطرق��ات إىل أخ��رى وحبس��ب األصناف.ويت��م ع��ادة يف املنح��ل وتوزي��ع قط��ع كرتونية مطليةحتدي��د نض��ج الثم��ار م��ن خ��الل تل��ون مب��ادة الصق��ة يتوس��طها قط��ع م��ن اللحم
والس��واقي واملص��ارف.
-اس��تخدام املصائ��د التنكي��ة عل��ى أط��راف قش��رة الثم��رة اخلارجي��ة ووص��ول الثم��ار املتفس��خ.
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 ختض��ع األش��جار احلراجي��ة املزروع��ةكمص��دات ري��اح لرخص��ة قل��ع وقط��ع
ونق��ل مأج��ورة م��ن الوح��دة التنظيمية يف
املنطق��ة / .امل��ادة  40فق��رة ب /م��ن فص��ل
احل��راج اخلاص��ة.

 أخ��ي امل��زارع بإمكان��ك توف��ر حت��ى %50م��ن كمي��ة مي��اه ال��ري املضاف��ة وخف��ض
تكالي��ف اإلنت��اج وزي��ادة اإلنتاجي��ة عن��د
اس��تعمالك ط��رق ال��ري احلديث��ة .

 االس��تمرار ب��ري حق��ول القط��ن خ��اللش��هر احل��ر الش��ديد وذل��ك بإعط��اء ري��ة
خفيف��ة كل عش��رة أي��ام م��ع جتنب الغمر
باملي��اه ,م��ع االس��تمرار بالتح��ري ع��ن
اإلصاب��ات احلش��رية.
 تع��د املي��اه املعاجل��ة والنامج��ة ع��نالص��رف الصح��ي مص��دراً مائي��ا هام �اً
ل��ري العدي��د م��ن احملاصي��ل والنبات��ات يف
س��ورية ,ويراع��ى عن��د اس��تخدامها التقيد
بالشروط الصحية والفنية بعد استشارة
خ��راء يف ال��ري والزراع��ة.

 الباذجن��ان ال��ري :مكافح��ة عش��بهالباذجن��ان ال��ري باقتالعه��ا قب��ل مرحل��ة
اإلمثار ثم مجعها وحرقها خارج احلقول
شهر أيلول
وكذل��ك ض��رورة فالح��ة الرب��ة بع��د
 الب��دء بعملي��ة فط��ام القط��ن ابت��داء منمج��ع احملص��ول.
منتص��ف أيل��ول  ,والب��دء بعملية القطاف
 ري البطاط��ا يف الفرت��ني احلرجت��ني عن��د تفت��ح  %70 - 60م��ن اجل��وز .وكلاألوىل عندما تبدأ الدرنات بالتكون حيث تبك��ر يف القط��اف يؤث��ر عل��ى خف��ض
قل��ة ال��ري يف ه��ذه الفرة يقلل من عددها كمي��ة اإلنت��اج وأي تأخ��ر يعرض النبات
والف��رة الثاني��ة عن��د ب��دء الدرنات بالنمو لألمط��ار اخلريفي��ة املبك��رة واإلصاب��ات
حي��ث أن قل��ة ال��ري يف ه��ذه الف��رة ي��ؤدي بدي��دان الل��وز.
إىل نقص يف اإلنتاج .
 إج��راء فالح��ة خريفي��ة لزراع��ة الث��وم إن أي زيادة أو نقص يف األعالف املقدمة والب��دء بالزراع��ة ابت��داء م��ن  /15 /أيل��وللألبق��ار م��ن حيث الكمي��ة والنوعية يؤدي يف املناط��ق الداخلي��ة.
إىل أض��رار صحي��ة واخنف��اض يف أنت��اج
احللي��ب وبالتال��ي اخنف��اض يف الدخ��ل
والربح.

 إعط��اء ري��ات منتظم��ة لنب��ات ف��ولالصوي��ا وع��دم تعريض��ه للعط��ش وخاص��ة
خ��الل ف��رة امت��الء الق��رون /ع��روة
تكثيفي��ة ,/والب��دء بعملي��ة احلص��اد عن��د
ظه��ور عالم��ات النض��ج.

 إج��راء فالح��ة ثاني��ة قب��ل زراع��ة القم��حوإضاف��ة الس��ماد الفوس��فوري والدفع��ة
األوىل م��ن اآلزوت��ي م��ع الفالح��ة وقب��ل
الزراع��ة.
إج��راء الفالح��ات املناس��بة لزراع��ةحمص��ول الش��عر وإضاف��ة الدفع��ة األوىل
م��ن الس��ماد اآلزوت��ي قب��ل الزراع��ة.
 بدء زراعة الفول باملناطق الدافئة. تنظي��م عملي��ة ال��ري لنب��ات امللف��وفمبع��دل  / 7 - 5 /ي��وم حت��ى نهاي��ة أيل��ول.
 القي��ام بعملي��ات الع��زق والتعش��يبحلق��ول ال��ذرة الصف��راء التكثيفي��ة.
 االس��تمرار بقل��ع حمص��ول البطاط��االصيفي��ة وفالح��ة األرض والتخل��ص م��ن
بقاي��ا احملص��ول الس��ابق.

 أخ��ي مرب��ي األغن��ام تتأث��ر إنتاجي��ةاحللي��ب اليوم��ي بش��كل كب��ر بالظ��روف
البيئي��ة اخلاص��ة يف البيئ��ة اجلاف��ة,
وبالتال��ي نؤك��د عل��ى انتخ��اب نع��اج
متأقلم��ة م��ع ظ��روف البيئ��ة اجلاف��ة /
البادي��ة الس��ورية./
 القي��ام بعملي��ة تفريد نبات الكوس��ا بعدم .عبد اهلل خباز
 /20/يوم من الزراعة اخلريفية املتأخرة.
مديرية اإلرشاد الزراعي
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نقل الملفات من الفالشة USB
المصابة بالفيروسات إلى حاسوبك دون ضرر

م��ع انتش��ار وس��ائل ختزي��ن البيان��ات ونقله��ا
ب��ني األجه��زة مث��ل( USBف��الش ميم��وري)
وغره��ا  ...أصب��ح هن��اك خماط��ر كب��رة م��ن
الفروس��ات  ،ألن الفالش ميموري أكثر وس��ائل
التخزين املستخدمة يف التخزين ونقل البيانات
ب��ني خمتل��ف احلواس��يب واألكث��ر ش��يوعاً،
وألنه��ا تس��تخدم عل��ى نط��اق واس��ع ب��ني الكث��ر
م��ن مس��تخدمي احلواس��يب ،وم��ع تع��دد أنواعه��ا
وأحجامه��ا ،أصبح��ت عملي��ة نق��ل أي بيان��ات
م��ن الفالش��ة  USBإىل احلاس��وب وبالعك��س
حمفوف��ة باملخاط��ر مل��ا ق��د حتتوي��ه الفالش��ة م��ن
فروس��ات وبرجمي��ات خبيث��ة ق��د تنتق��ل ه��ي
األخ��رى إىل احلاس��ب مم��ا يس��بب ض��رر كب��ر ولك��ن م��ن جه��ة أخ��رى ق��د حتتوي الفالش��ة على ملفات ومس��تندات
مهم��ة نرغ��ب يف نقله��ا إىل احلاس��ب والتعام��ل معه��ا.
ما هو احلل؟
قب��ل أن نق��وم بوض��ع الفالش��ة اخلاص��ة بن��ا يف احلاس��وب نقوم خبطوة هامة
وجيب على كل مستخدم القيام بها وهي تعطيل خاصية الفتح التلقائي
للفالش��ة  USBعل��ى احلاس��وب أي س��وف جنع��ل الفالش��ة تظه��ر فق��ط يف
احلاس��وب ب��دون أن تفت��ح تلقائي �اً ألن خاصي��ة الفت��ح التلقائ��ي للفالش��ة
تنق��ل الفروس��ات مباش��رة م��ن الفالش��ة إىل احلاس��وب دون احلاج��ة إىل
فتحها وتش��غيلها.
ملحوظة :خطورة التش��غيل التلقائي تكمن يف انتش��ار الفروس��ات مباش��رة
للحاس��وب مبج��رد تركيبه��ا وب��دون فتحه��ا وخاص��ة إذا كان به��ا ف��روس
مث��ل األت��ورون  Auto Runوغ��ره.

الطريقة:

نق��وم بفت��ح ناف��ذة موج��ه األوام��ر بضغ��ط عالم��ة
(الون��دوز  ) R+م��ن الكيب��ورد تظه��ر لدين��ا قائم��ة
 RUNنكت��ب فيه��ا األم��ر  gpedit.mscوه��ذا األم��ر
معن��اه فت��ح ناف��ذة Local Group Policy Editor
حتري��ر خاصي��ة اجملموع��ات أو الوس��ائط اخلارجي��ة
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بعد الضغط على نهج التشغيل التلقائي نضغط مرتني على إيقاف
التشغيل التلقائي تظهر النافذة التالية:

نضغط على الزر موافق تظهر لدينا النافذة التالية:

نفعل اخليار (مم ّكن) وخنتار كافة حمركات األقراص ثم تطبيق
ثم موافق
اخلط��وة الثاني��ة بع��د إيق��اف خاصي��ة الفت��ح التلقائ��ي ه��ي تثبي��ت
برنام��ج صغ��ر لنق��ل امللف��ات ب��كل أم��ان م��ن الفالش��ة إىل احلاس��ب
وبالعك��س وهن��اك العدي��د م��ن الرام��ج املتخصص��ة يف ه��ذا اجمل��ال
ومجيعها جمانية وسهلة التثبيت واخرنا لكم برنامج امسه (Free
خنتار قوالب إدارية ومن ضمنها خنتار (مكونات  ) Windowsومنها
. )Commander
خنتار (نهج التشغيل التلقائي) فتظهر النافذة التالية:
بع��د تنصي��ب الرنام��ج عل��ى احلاس��وب وتش��غيله نالح��ظ أن واجه��ة
الرنام��ج مقس��ومة إىل نصف��ني ميك��ن اختي��ار أي منهم��ا للفالش��ة
واآلخ��ر لله��ارد دس��ك اخل��اص باحلاس��وب وميك��ن نق��ل أي مل��ف
ب��ني النافذت��ني دون التط��رق إىل مش��كلة نق��ل الفروس��ات والرام��ج
اخلبيث��ة.
الصورة التالية تظهر واجهة الرنامج:
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استفسارات

وإجابات

س :1مزارع يسأل عن نبات الفول السوداني وموعد زراعته ...
ج :1يعت��ر الف��ول الس��وداني م��ن أه��م احملاصي��ل الزيتي��ة وزراعت��ه
حتق��ق رحب �اً مادي �اً وي��زرع الف��ول الس��وداني لفوائ��ده العدي��دة فه��و
مفي��د لإلنس��ان واحلي��وان والرب��ة فب��ذوره حتت��وي عل��ى نس��بة عالي��ة
م��ن الزي��ت تص��ل اىل ( )%60-40ونس��بة بروت��ني ( )%28-16وبع��ض
الفيتامين��ات اهلام��ة واملع��ادن وأمح��اض حيتاجه��ا جس��م االنس��ان
وزيت��ه دس��م يس��تخدم للطه��ي ويس��تخدم الف��ول الس��وداني بع��د
استخراج الزيت من بذوره كعلف للحيوانات (كسبة) أو كدريس
علف أخضر من عروشه اخلضر وهي مستساغة للحيوانات وتدخل
بذور الفول الس��وداني يف صناعات عديدة بعد متليحها وحتميصها
ويس��اعد الف��ول الس��وداني عل��ى حتس��ني خصوب��ة الرب��ة وإع��ادة
خصوبته��ا حي��ث يزوده��ا ب��اآلزوت واملواد العضوي��ة إذا دخل يف الدورة
الزراعي��ة ل��ألرض خاص� ًة بع��د زراعته��ا مبحص��ول جمه��د تفق��د في��ه
األرض خصوبته��ا وي��زرع الف��ول الس��وداني يف ث��الث مواعي��د وذل��ك
حس��ب حال��ة طق��س املنطق��ة حي��ث ي��زرع يف املناط��ق الدافئ��ة م��ن 15
آذار وحتى  15نيسان ويف املناطق املعتدلة من  15نيسان وحتى  15أيار
ام��ا يف املناط��ق الب��اردة فتتأخ��ر زراعت��ه حت��ى زوال ف��رة الصقي��ع أي
من  15أيار وحتى 15حزيران  .وجيب أن يكون البذار من مثار ممتلئة
وكب��رة وحت��وي أكث��ر م��ن ب��ذرة وس��ليمة غ��ر مش��وهة وال مريض��ة
ويفضل تقشرها قبل أيام قليلة للزراعة وأن تكون جديدة مل ميض
عليه��ا أكث��ر م��ن موس��م وغ��ر مكس��رة أو مش��وهة ويفض��ل خلطه��ا
مببيد حش��ري قبل زراعتها لتقاوم احلش��رات واألمراض وختتار من
أصن��اف جي��دة وحيت��اج اهلكت��ار اىل ( )70-60ك��غ ب��ذور أو ()100-90
ك��غ مث��ار وال حيت��اج الف��ول الس��وداني ألرض خصب��ة كث��راً ب��ل إىل
ترب��ة خفيف��ة متوس��طة الرطوب��ة جي��دة التهوي��ة والرب��ة اخلفيف��ة
ضروري��ة ألن هل��ذا احملص��ول مي��زة فالثمار تتغلغل داخل األرض فإذا
كان��ت الرب��ة طيني��ة ثقيل��ة س��يصعب عل��ى الثم��ار التغلغ��ل بالربة
وتصب��ح احلب��ات أق��ل حجم �اً وبالتال��ي ختليصه��ا م��ن األرض وق��ت
اجل��ين يصب��ح أكث��ر صعوب��ة وجي��ب أن تك��ون األرض غني��ة بامل��واد
العضوية وحتتوي على نسبة من الكلس وتهوية الربة ضرورية حتى
تنم��و الثم��ار حبج��م كب��ر.

س :2مربي أبقار يسأل عن االستخدام األمثل آلالت احلالبة ..

ج :2ميك��ن أن تس��بب آل��ة احلالب��ة ذات الش��روط الصحي��ة والفني��ة
غ��ر اجلي��دة أخط��ار عل��ى صح��ة الض��رع حي��ث ميك��ن انتش��ار الته��اب
الض��رع ع��ن طري��ق ك��ؤوس آل��ة احلالب��ة غ��ر النظيف��ة وغ��ر املعقمة
فيمك��ن أن تنتق��ل اجلراثي��م ع��ر ك��ؤوس آل��ة احلالبة غ��ر النظيفة
من بقرة إىل اخرى كما ميكن أن يؤدي استمرار احلالبة بعد افراغ
الض��رع م��ن احللي��ب إىل أض��رار وت��آكل يف نهاي��ة احللمة مما يس��هل
دخ��ول اجلراثي��م املس��ببة اللته��اب الض��رع ع��ر قن��اة احللم��ة كم��ا
أن الضغ��ط غ��ر ال��كايف آلل��ة احلالب��ة ي��ؤدي اىل دخ��ول اجلراثي��م
ع��ن طري��ق ع��ودة احللي��ب م��ن ك��ؤوس آل��ة احلالب��ة إىل قن��اة احللمة
ومن ثم إىل الضرع وجيب تبديل األنابيب املطاطية القدمية بأخرى
جديدة كل ستة أشهر على األقل حيث تصبح األنابيب التالفة ذات
س��طح قاس��ي يصع��ب تنظيف��ه وميك��ن أن يك��ون م��أوى ألع��داد كبرة
م��ن اجلراثي��م وإن وج��ود الثق��وب والش��قوق يف أنابي��ب احلالب��ة ي��دل
عل��ى تلفه��ا وي��ؤدي اىل اخنف��اض يف كمية الضغط الالزمة لكؤوس
آل��ة احلالب��ة م��ن أج��ل إمت��ام عملي��ة احلالب��ة ونتيج��ة لذل��ك يبق��ى
احلليب يف الضرع مس��اعداً يف حدوث اإلصابة بالتهاب الضرع وعن
كيفية إجراء عملية احلالبة جيب تنظيف الضرع بليفة قبل البدء
بعملي��ة احلالب��ة كذل��ك فح��ص الش��خبات األوىل م��ن احللي��ب
ودل��ك الض��رع جي��داً قب��ل الب��دء بعملية احلالب��ة ووضع كؤوس آلة
احلالبة بطريقة صحيحة وأن ال تستغرق عملية احلالبة أكثر من
( )8-5دقائق للبقرة الواحدة والقيام بعمل مساج لكل ربع من أرباع
الضرع وذلك من أجل إخراج احلليب املتبقى منه كذلك تعقيم
احللم��ات بع��د اإلنته��اء م��ن عملية احلالب��ة مبحلول اليود املخفف .
وننص��ح األخ��وة املرب��ني بع��دم اس��تخدام آلة احلالبة يف حالبة البقرة
املصاب��ة بالته��اب الض��رع ب��ل إتب��اع طريق��ة احلالب��ة اليدوي��ة وجتن��ب
انزالق كؤوس آلة احلالبة وسقوطها على األرض وأن تكون البقرة
مرتاح��ة عن��د احلالب��ة فال��ركل والرف��س بالقوائ��م اخللفي��ة دلي��ل
عل��ى ع��دم ارتي��اح البق��رة لعملي��ة احلالبة.
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س :3مزارع يسأل عن إكثار شجرة التني وفوائد مثارها ..
ج :3ش��جرة الت��ني ش��جرة تنم��و بع� ً
ال ولثماره��ا قيم��ة غذائي��ة وطبي��ة
واقتصادية هامة.وللتني أقسام متعددة تضم حتتها أصناف خمتلفة
أهمه��ا الت��ني الع��ادي املع��روف وهو الت��ني الي تنضج مثاره بكرياً دون
احلاج��ة إىل تلقي��ح وهن��اك قس��م الت��ني ال��ري حي��ث حيم��ل احلام��ل
الزه��ري األزه��ار املذك��رة حي��ث تك��ون الثم��ار كب��رة احلج��م ولكنها
غ��ر صاحل��ة ل��ألكل وهن��اك الت��ني األزم��ري ال��ذي الميك��ن للثم��ار
أن تنض��ج ويك��ر حجمه��ا إال إذا حدث��ت عملي��ي اإللق��اح واإلخص��اب
ويت��م التلقي��ح بأخ��ذ ع��دد م��ن مث��ار الت��ني ال��ري وتعل��ق يف األف��رع
الس��فلية ألش��جار الت��ني األزم��ري وبواس��طة حش��رة البالس��توفاجا
(دب��ور مث��ار الت��ني) حي��ث عن��د خروجه��ا م��ن مث��ار التني ال��ري ميتلئ
جس��مها م��ن األزه��ار املذك��رة املوج��ودة يف الثل��ث العل��وي لتجوي��ف
الثم��رة حي��ث تعل��ق حب��وب اللقاح الناضجة جبس��مها ث��م تدخل هذه
احلش��رات يف مث��ار الت��ني األزم��ري حي��ث يت��م اإللق��اح .ويت��م إكث��ار
الت��ني بع��دة ط��رق م��ن أهمه��ا الفس��ائل أو اخللف��ات وه��ي ال��ي تنم��و
حول الساق حيث ميكن فصلها مع جذورها عن النبات األم وزراعتها
كغراس مستقلة أو بالعقل وهي الطريقة األكثر سهولة وانتشاراً
حيث تؤخذ العقل من خشب ناضج خالل فرة السكون بطول (-20
 )25سم وثخانة ( )3-1سم ومن أفرع بعمر(  )3-1سنة تزرع العقل بعد
قصه��ا حت��ت العق��دة وت��زرع يف املش��تل مبس��افات( )20x90س��م وبعم��ق
( )16-15س��م حبي��ث يبق��ى رأس العقل��ة خ��ارج الرب��ة وبع��د أن يص��ل
عم��ر النب��ات إىل س��نة يف أرض املش��تل تقل��ع وت��زرع يف امل��كان املس��تديم
وهن��اك طريق��ة الرقي��د وه��ي قليل��ة االس��تخدام وتتب��ع عندم��ا تك��ون
األف��رع اجلانبي��ة قريب��ة م��ن س��طح الرب��ة حي��ث يدف��ن ف��رع به��ا يف
الربي��ع بع��د جتري��ده م��ن أوراق��ه ويواىل ريه حتى يتم تش��كيل اجلذور
علي��ه يفص��ل الف��رع ع��ن نب��ات األم يف نهاي��ة فص��ل النم��و ليك��ون نب��ات
جدي��د .وتس��تخدم مث��ار الت��ني يف كث��ر م��ن الصناع��ات الغذائي��ة
كاملربي��ات واحللوي��ات وللت��ني فوائ��د طبي��ة حي��ث يزي��ل محوض��ة
اجلس��م ال��ي تنش��أ ع��ن أم��راض عدي��دة باإلضاف��ة إىل ده��ن اجلس��م
وإن أغل��ب امل��واد الفعال��ة يف الت��ني ذات خ��واص مطه��رة وملين��ة فه��و
يس��تخدم خارجياً ملعاجلة اجلروح والقروح النتنة بتضميدها بثمار
الت��ني اجملفف��ة واملغلي��ة كم��ا يع��اجل الت��ني اإلمس��اك املزم��ن ويفي��د
منق��وع مث��ار الت��ني يف ع��الج التهابات اجلهاز التنفس��ي مثل التهابات
القصب��ة اهلوائي��ة واحلنج��رة ويف ختفي��ف الس��عال وأثبتت الدراس��ات
احلديثة بأن التني مينع تش��كل األورام الس��رطانية .
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س :4مزارع يسأل عن أعراض نقص البورون على النبات ..
ج :4إن أول ع��رض مرئ��ي بصف��ة عام��ة ه��و م��وت القم��ة واألع��راض
التالي��ة ه��ي ازدي��اد مس��ك االوراق وميله��ا لاللتف��اف و ق��د يظه��ر
ابيض��اض يف بع��ض احل��االت كذل��ك تصب��ح األوراق س��ريعة الكس��ر
وميتن��ع النب��ات ع��ن التزه��ر وإذا أزه��ر اليثم��ر وهناك أعراض خاصة
ختتل��ف باخت��الف احملص��ول أهمه��ا ظاه��رة القل��ب األج��وف وال��ذي
يبدو أسود اللون يف الشوندر السكري وتشكل بقع فلينية على سطح
مث��ار التف��اح وع��دم تك��ون احل��ب يف س��نابل القم��ح والش��عر وهن��ك

أسباب عديدة لنقص عنصر البورون منها فقدان جزء منه بالغسيل
واالستنزاف املستمر له من قبل جذور النباتات بدون تعويض وزيادة
حمتوى الربة من عنصر الكالسيوم الذي يعيق امتصاصه وارتفاع
مس��توى امل��اء األرض��ي وعن��د إج��راء حتلي��ل للرب��ة جي��ب التأكد من
تدني نس��بة عنصر البورون وميكن إضافة الس��ماد الصلب إىل الربة
خبل��ط الكمي��ة املخصص��ة بقلي��ل م��ن الراب اجل��اف والناعم ونثرها
عل��ى س��طح الرب��ة قب��ل عملي��ة الفالح��ة وم��ن ث��م خلطه��ا بالرب��ة
بشكل جيد،كما ميكن حل اجلزء املخصص لوحدة املساحة بكمية
كافي��ة ومناس��بة م��ن امل��اء ورش��ها عل��ى س��طح الرب��ة أو وضعه��ا م��ع
مي��اه الس��قاية وأخ��راً ميك��ن رش العنص��ر عل��ى اجملم��وع اخلضري يف
ح��ال ظه��ور أع��راض نقص��ه ومل نتمك��ن م��ن حتلي��ل الربة.ويتحك��م
الب��ورون بنس��بة امل��اء داخ��ل النب��ات كذل��ك يف امتص��اص امل��اء م��ن
الرب��ة كم��ا خيف��ض اس��تقالب الس��كر يف النب��ات ويقل��ل م��ن اجله��د
الالزم النتقاله و للبورون دور يف إنبات حبوب اللقاح .كما أنه مهم يف
تلقي��ح الزه��رة وتكوي��ن الثم��ار ويؤث��ر على امتصاص بع��ض العناصر
مث��ل اآلزوت والكالس��يوم وض��روري لتكوي��ن اهلرمون��ات يف النبات��ات
كم��ا يلع��ب دوراً يف عملي��ة تش��كيل الروتين��ات يف النبات��ات ول��ه دور
يف انقس��ام اخلالي��ا ومن��و النبات��ات خاص� ًة يف القمة النامية وهو أحد
مكونات األغشية باخللية .
م .راغب كردي

مديرية اإلرشاد الزراعي

الفالح و الحكيم
كان فيما كان
قري��ة به��ا رج��ل عج��وز حكي��م  ,وكان أه��ل القري��ة يستش��رونه يف أموره��م يف أح��د األي��ام  ،ذه��ب ف��الح إىل
العج��وز وق��ال بص��وت حمم��وم أيه��ا احلكي��م لق��د ح��دث ش��يء فظي��ع لق��د هل��ك ث��وري ولي��س ل��دى حي��وان
يس��اعدني على حرث أرضي!
أليس ذلك أسوأ شيء ميكن أن حيدث لي ؟
فأج��اب احلكي��م ( رمب��ا كان ذل��ك صحيح��ا ،ورمب��ا كان غ��ر ذل��ك ) فأس��رع الف��الح عائ��دا لقريت��ه وأخر
جرانه أن احلكيم قد جن بالطبع كان ذلك أسوأ شيء ميكن أن حيدث للفالح فكيف مل يتسن للحكيم
أن يرى ذلك إال أنه يف اليوم ذاته ،شاهد الناس حصانا قويا بالقرب من مزرعة الرجل وألن الرجل مل يعد
عن��ده ث��ور ليعين��ه يف عمل��ه وات��ت الرج��ل فك��رة اصطي��اد احلص��ان ليح��ل حم��ل الث��ور  ...وه��و م��ا ق��ام به فعال
وق��د كان��ت س��عادة الف��الح بالغ��ة  ,فل��م حي��رث األرض مبث��ل ه��ذا اليس��ر م��ن قبل وما كان م��ن الفالح إال أن
عاد للحكيم وقدم إليه أسفه قائال لقد كنت حمق ايها احلكيم إن فقداني للثور مل يكن أسوأ شيء ميكن
أن يق��ع ل��ي ،لق��د كان��ت نعم��ة مل أس��تطع فهمه��ا ،فل��و مل حي��دث ذل��ك مل��ا تس��نى ل��ي أب��داً أن أصي��د حصان��ا
جديداً ..ال بد أنك توافقين على أن ذلك هو أفضل ش��يء ميكن أن حيدث لي فأجاب احلكيم ؛ رمبا نعم
ورمبا ال  ...فقال الفالح لنفس��ه ( ال !) ثانية! البد أن احلكيم فقد صوابه هذه املرة وتارة أخرى مل يدرك
الف��الح م��ا س��يحدث بع��د م��رور بضع��ة أي��ام س��قط اب��ن الف��الح م��ن ف��وق صه��وة احلص��ان فكس��رت س��اقه ومل
يع��د مبق��دوره املس��اعدة يف حص��اد احملص��ول وم��رة أخ��رى ذه��ب الف��الح إىل احلكيم وقال ل��ه كيف عرفت أن
حصولي على احلصان لن يكون امراً جيداً ؟ لقد كنت على صواب ثانية ،فلقد جرح ابين ولن يتمكن من
مساعدتي يف احلصاد هذه املرة أنا على يقني بأن هذا هو أسوأ شيء ميكن أن حيدث لي ال بد أنك توافقين
ه��ذه امل��رة ولك��ن كم��ا ح��دث م��ن قب��ل ،نظ��ر احلكي��م إىل الف��الح وق��ال ( رمبا نعم ورمبا ال ) استش��اط الفالح
غضب��ا م��ن جه��ل احلكي��م وع��اد م��ن ف��وره إىل القري��ة ويف الي��وم التال��ي ،ق��دم الع��دو واعتق��ل مجي��ع الرج��ال
القادرين على محل السالح ،وكان ابن الفالح الشاب الوحيد الذي مل يصطحبوه معهم ومن هنا كتبت
ل��ه احلي��اة يف ح��ني أصب��ح حتم��ا على الباق��ني أن يلقوا حتفهم...
حكمة احلياة أن يف كل أمر خره وشره ...وخر العمل ما نفع وخر اهلدى ما اتبع.
حامد حوران

