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االفتتاحية

 بعــد عــام مــن عمــر األزمــة التــي أرخــت بظاللهــا الثقيلــة علــى وطننــا 
ً
   عامــا

الحبيــب ســورية، بمــا حملتــه مــن حصــار اقتصــادي وتخريــب للبنــى التحتيــة وغيرهــا، 

أثبــت القطــاع الزراعــي جدارتــه وتصــدره للقطاعــات االقتصاديــة مــن خــالل صمــوده 

بوجــه التحديــات، واســتمراره فــي تأميــن متطلبــات األخــوة المواطنيــن واحتياجاتهم.

وقــد أكــد الســيد الرئيــس فــي خطاب القســم على أهمية هذا القطــاع ودوره الكبير 

فــي تأميــن متطلبــات الصمــود، كمــا جســدت الحكومــة الجديــدة منــذ انطــالق برنامج 

عملهــا هــذا االهتمــام بحزمــة مــن القــرارات، حيــث أكــد الســيد رئيــس مجلــس الــوزراء في االجتماع الذي ترأســه فــي الوزارة 

علــى أهميــة القطــاع الزراعــي ودوره ومــا توليــه الحكومــة  لــه مــن دعــم واهتمــام، والتركيــز علــى زيــادة مســاحة األراضــي 

المزروعــة ،وإنتــاج المحاصيــل ذات األولويــة العليــا علــى المســتوى الوطنــي وخاصــة القمح والشــعير والمحاصيل البقولية.

 بالتعــاون مــع الجهــات المعنيــة معتمــدة 
َ
تقــوم وزارة الزراعــة واإلصــالح الزراعــي بإعــداد الخطــة اإلنتاجيــة الزراعيــة ســنويا

أســلوب التخطيــط التأشــيري الــذي يركــز علــى التخطيــط بهــدف تنظيــم عمليــة اإلنتــاج والحفــاظ علــى المــوارد الطبيعيــة، 

وفــي الوقــت ذاتــه تأميــن االحتياجــات األساســية مــن المنتجــات الزراعيــة ورفــع نســبة االكتفــاء الذاتــي، وتأميــن فــرص 

عمــل فــي المناطــق الريفيــة وتوفيــر الخدمــات الضروريــة.

 
ً
وأهــم مــا تميــزت بــه الخطــة اإلنتاجيــة الزراعيــة للموســم القــادم زيــادة المســاحة المزروعــة بالقمــح بمقــدار)72361( هكتــارا

 مقارنة مع الموسم الفائت، وتشكيل مجموعات عمل مركزية وفرعية 
ً
وزيادة المساحات المروية بمقدار )68716( هكتارا

لمتابعــة تنفيــذ الخطــة علــى مســتوى الحائــز، واتخــاذ مــا يلــزم من إجــراءات لمعالجــة المعوقات التي تعتــرض تنفيذ الخطة 

اإلنتاجيــة الزراعيــة، ومســاعدة األخــوة الفالحيــن للعــودة إلــى مناطقهــم وأراضيهــم التــي يحررها الجيش العربي الســوري.

 لزيــادة اإلنتــاج وإليجــاد فــرص عمــل فــي المناطــق الريفيــة، 
ً
كمــا أولــت الــوزارة المشــاريع التنمويــة االهتمــام الــالزم تدعيمــا

ــذي يســتهدف  ــك مــن خــالل عــدة مشــاريع، أهمهــا مشــروع تشــجيع الزراعــات األســرية ال تســاعد علــى االســتقرار وذل

 فــي محافظــات )ريــف دمشــق – طرطــوس- الالذقيــة( ومشــروع دعــم قــروض المشــاريع متناهيــة 
ً
)5000( أســرة ســنويا

الصغر)تصنيــع زراعــي محلــي( للنســاء الريفيــات ومشــروع تشــجيع الصناعــات الزراعيــة وغيرهــا مــن مشــروعات هامــة.

الجهــات  كافــة  بيــن  والتكامــل  التعــاون  وتعزيــز  الجهــود  كافــة  تضافــر  أهميــة  إلــى  اإلشــارة  مــن  البــد    
ً
وأخيــرا

مــن  المزارعيــن،  واألخــوة  للفالحيــن  العــام  االتحــاد  وخاصــة  ومنظمــات  وهيئــات  وزارات  مــن  المعنيــة  والقطاعــات 

لتأميــن  والرئيســة  االســتراتيجية  للمحاصيــل   2017 ـــــ    2016 الزراعــي  للموســم  الزراعيــة  اإلنتاجيــة  الخطــة  تنفيــذ  أجــل 

الغــذاء الــالزم لبلدنــا، ومواجهــة التحديــات االقتصاديــة واالجتماعيــة وتحســين المســتوى المعيشــي لألســر الريفيــة.

المهندس أحمد فاتح القادري
وزير الزراعة واالصالح الزراعي

الخطة اإلنتاجية الزراعية

2016 ـــ 2017
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األخبار
أداء وزارة الزراعة تحت قبة مجلس الشعب

    ناقــش مجلــس الشــعب أداء وزارة الزراعــة والمســائل المتعلقــة بعملهــا ونســب تنفيــذ الخطــط الزراعيــة الراميــة لتحســين واقــع 
اإلنتــاج الزراعــي وقــدم الســيد الوزيــر المهنــدس أحمــد القــادري عرضــا لمــا نفذتــه الــوزارة مــن خطــط للعــام الجــاري مؤكــدا أن 

ــات الحكومــة وأشــار  ــل أحــد أهــم أولوي القطــاع الزراعــي يمث
إلــى توافــر جميــع المنتجــات الزراعيــة فــي األســواق المحليــة 
مــا  الزراعيــة  المحاصيــل  بعــض  إنتــاج  فــي  فائــض  ووجــود 
ســمح بتصديــر كميــات منهــا وتــم اتخــاذ عــدد مــن اإلجــراءات 
القطــاع  احتياجــات  تأميــن  علــى  التــي ســاعدت  الحكوميــة 

الزراعــي ودعــم الثــروة الحيوانيــة وخاصــة قطــاع الدواجــن.
لتخفيــض  قــرارات  عــدة  اتخــاذ  تــم  إنــه  القــادري  وأضــاف 
أســعار الدواجــن مــن خــالل الســماح باســتيراد المــادة وإلــزام 
بســعر  المســتوردة  األعــالف  مــن   %  15 ببيــع  المســتوردين 
التكلفــة لمؤسســتي األعــالف والدواجــن وتــم الطلــب مــن 
المصــرف الزراعــي التعاونــي لمنــح قــروض لمربــي الدواجــن 
التابعــة  الدواجــن  مؤسســة  ودعــم  مســاعدتهم  بهــدف 
لتأميــن مســتلزماتها والعمــل علــى تطويــر المنشــآت التابعــة 
لهــا لتأميــن احتياجــات المواطنيــن مــن مادتــي الفــروج والبيــض 

موضحــا أنــه ســيتم تدشــين مشــروع فــي “منشــأة زاهــد” بمحافظــة طرطــوس لزيــادة طاقتهــا اإلنتاجيــة مــن بيــض المائــدة.
ــروة  ــى مربــي الث ــع جــزء منهــا إل ــع وبي ــد القطي ــر بغــرض تجدي ــورو الســتيراد البكاكي ــن ي وســيتم دعــم مؤسســة المباقــر بـــ 9 ماليي

الحيوانيــة، وأن الــوزارة شــجعت علــى الزراعــة األســرية فــي المســاحات الملحقــة بالمنــازل فــي األريــاف.
وبالنســبة للبحــوث العلميــة الزراعيــة بيــن أنــه تــم اســتنباط 19 صنفــا مــن األنــواع النباتيــة المختلفــة وأشــار وزيــر الزراعــة إلــى أنــه رغــم 

الظــروف االســتثنائية التــي تمــر بهــا ســورية فــإن نســب تنفيــذ الخطــط الزراعيــة تتــراوح بيــن 60 إلــى 70 %
وأن الــوزارة تتبــع سياســة محــددة لتســعير المحاصيــل االســتراتيجية بشــكل مجــٍز لتشــجيع الفالحيــن علــى تنفيــذ الخطــط الزراعيــة 

مبينــا أن هنــاك خطــة للتشــجير خــالل العــام القــادم وتأهيــل األراضــي الزراعيــة المتضــررة.
وهنــاك إجــراءات حكوميــة للحفــاظ علــى أغنــام العــواس ومنــع تهريبهــا ولفــت القــادري إلــى أنــه تــم تشــكيل لجنــة فــي كل وحــدة 
إرشــادية مســؤولة عــن تنفيــذ الخطــة الزراعيــة وتســويق المحاصيــل فــي المحافظــة والســيما القمــح مؤكــدا أن الــوزارة قامــت منــذ 
بدايــة العــام الجــاري بتلبيــة جميــع طلبــات الفالحيــن ومــن ضمنهــا عمليــات التمويــل والتســليف النقــدي عبــر فروع المصــرف الزراعي.

الــى  الزراعــة  وزارة  فــي  العربيــة  الخيــول  مكتــب  يســعى     
عبــر  الوطنيــة  الثــروة  بهــذه  المهتميــن  عــدد  زيــادة 

متطلباتــه  وتأميــن  بهــا  المتعلــق  العمــل  تطويــر 
مــن الخبــرات والكــوادر المتميــزة وقــال رئيــس 

الشــايب  المهنــدس غيــاث   الخيــول  مكتــب 
المكتــب  يعمــل  التــي  االســتراتيجية  أن 
مــن خاللهــا تعتمــد بالدرجــة األولــى علــى 
العربــي  بالجــواد  االهتمــام  دائــرة  توســيع 

المهتميــن  انتبــاه  جــذب  عبــر  ســورية  فــي 
الفعاليــات  انظــار  ولفــت  الفروســية  برياضــة 

بتطويــر  المشــاركة  أهميــة  الــى  االقتصاديــة 
فــي  خــاص   تخصيــص قســم  حيــث  الرياضــة  هــذه 

الســوري  الجــواد  عــن  تعبــر  التــي  بالصــور  الزراعــي  المتحــف 

عبــر  التاريــخ  أعمــاق  فــي  ضاربــة  جــذوره  اصيــل  كمــوروث 
ســورية. فــي  الجــواد  تســجيل  إلجــراءات  الموثقــة  الصــور 
وأضــاف الشــايب إن المكتــب تمكــن هــذا العــام مــن 
توصيــف واقــع الخيــول العربيــة بشــكل دقيــق عبــر 
إحصائيات تم توثيقها في سجالت محددة وتم 
إعــداد كتــاب األنســاب الجديــد للعــام الحالــي.
ولفــت إلــى أن جهــود المكتــب فــي تطويــر 
ســورية  فــي  األصيــل  العربــي  الجــواد 
قريبــا  ســيفتتح  كبيــر  هنغــار  بإنشــاء  توجــت 
مضمــار  فــي  اإلســطبالت  مــن   

ً
عــددا ويضــم 

ســباقات الســرعة فــي منطقــة الديمــاس بريــف 
والبــدء  الزراعــة  لــوزارة  التابعــة  الخيــول  إليــواء  دمشــق 
المحليــة. الســباقات  فــي  اكبــر  بشــكل  بالمنافســة  مجــددا 

مكتب الخيول العربية واالهتمام بالجواد السوري
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20030 أسرة مستفيدة من مشروع الزراعات األسرية لعام 2016
ــوزارة الزراعــة ان فكــرة مشــروع الزراعــات االســرية تقــوم علــى  ــة ب ــة المــرأة الريفي ــرة تنمي ــوب مدي ــدة اي ــورة رائ       اوضحــت الدكت
اســتثمار مســاحة األرض الملحقــة بالمنــزل مــن خــالل زراعتهــا بالخضــار الصيفيــة والشــتوية وتقديــم كافــة مســتلزمات اإلنتــاج حيــث 
ــذي تدهــور فــي ظــل  ــة وتحســين وضعهــا االقتصــادي ال ــن االســر الريفي ــق االكتفــاء الذاتــي وتمكي يهــدف المشــروع إلــى تحقي

منعكســات األزمــة الســلبية.
 مــن األزمــة كمــا 

ً
ــف المحافظــات  وهــذه القــرى مــن القــرى األشــد فقــرا واألكثــر تضــررا حيــث تــم اســتفادة 200 قريــة فــي مختل

تــم تشــكيل لجــان التنميــة المحليــة علــى مســتوى القــرى مــن أهالــي القريــة لإلشــراف علــى هــذه المشــاريع بشــكل كامــل وتــم 
اســتفادة 15100 أســرة فــي المحافظــات المذكــورة حيــث تــم االختيــار وفــق معاييــر محــددة كرغبــة األســرة بالعمــل وإقامــة األســرة 
ــوزارة اتخــذت كافــة  ــة ألســر الشــهداء والجرحــى األشــد فقــرا واألســر التــي تعيلهــا نســاء وأضافــت أن ال ــة واألولوي الدائمــة بالقري

اإلجــراءات الالزمــة النطالقــة المشــروع.

مؤتمر فرع نقابة المهندسين الزراعيين بدمشق
تحــت عنــوان ” االســتثمار األمثــل للمــوارد الزراعيــة المتاحــة دعمــا لصمودنــا ” عقــد فــرع دمشــق لنقابــة 
المهندســين الزراعييــن مؤتمــره االنتخابــي، وأكــد المشــاركون فــي المؤتمــر أهميــة النهــوض بالقطــاع الزراعي 

ــة. ــة االنتاجيــة وخاصــة الصناعــات الزراعي ــرة العجل ــادة وتي ــره وزي وتطوي
وأكــدت الدكتــورة رامــا عزيــز نقيــب المهندســين الزراعييــن أهميــة اســتثمار المــوارد الطبيعيــة والزراعيــة 

للحصــول علــى إنتــاج زراعــي بأفضــل المواصفــات مبينــة أن المهندســين الزراعييــن أثبتــوا خــالل 
األزمــة التــي تمــر بهــا ســورية تشــبثهم بأرضهــم وتواجدهــم فــي مختلــف أماكــن العمــل لتحقيــق 

االكتفــاء الذاتــي وصيانــة اســتقالل ســورية وقرارهــا الســيادي.
حيــث أشــار رئيــس فــرع دمشــق لنقابــة المهندســين الزراعييــن إلــى أن الفــرع ســيعمل مــن خــالل 

المؤتمــر علــى تقديــم خدمــات جديــدة للمهندســين وال ســيما فيمــا يتعلــق بخزانــة التقاعــد ورفــع ســقف 
الضمــان الصحــي وتعزيــز دورهــم فــي تحســين واقــع اإلنتــاج.

إجراءات لمواجهة الحرائق الحراجية 
     أكــد وزيــر الزراعــة أحمــد القــادري أن الــوزارة بتوجيــه مــن رئيــس 
الالذقيــة  لمحافظــة  الالزمــة  االعتمــادات  ســترصد  الــوزراء  مجلــس 
وزارة  مــع  بالتنســيق  ســيتم  أنــه  مبينــا  الحــراج  حرائــق  لمواجهــة 
ــر احتياجــات  ــة لتخصيــص هــذه االعتمــادات وتوفي ــة إجــراء مناقل المالي
 إلــى ضــرورة إنجــاز الدراســات 

ً
المحافظــة ومديريــة الزراعــة فيهــا، مشــيرا

لتنفيــذ آبــار وســدات مائيــة فــي ريــف المحافظــة بالتعــاون مــع عــدد 
مــن المنظمــات الدوليــة.

وأن الــوزارة مــن خــالل مديرياتهــا تعمــل علــى منــع التســبب بالحرائــق 
حــرق  جــراء  يحــدث  مــا  وخاصــة  والحراجيــة  الزراعيــة  األراضــي  فــي 
األعشــاب بيــن الحقــول والتشــدد فــي عقوبــات المخالفيــن، داعيا إلى 
ــق علــى األراضــي المتضــررة  ــة ووضــع إشــارة الحري إنشــاء طــرق زراعي

ــة. ــة والحراجي ــات وخاصــة مــع تداخــل األراضــي الزراعي بحصــر الملكي
ولفــت مديــر الزراعــة إلــى أن المديريــة ســتقوم بتحديــد بيــان ملكيــة االراضــي والتجــاوزات علــى األراضــي الحراجيــة معربــا عــن أملــه 
أن يتــم التعويــض علــى المزارعيــن وخاصــة أن الكثيريــن منهــم فقــدوا مصــدر دخلهــم الوحيــد “إذ أن نظــام صنــدوق التعويــض مــن 

آثــار الجفــاف والكــوارث ال يشــمل الحرائــق”.
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 مــن 
ً
    بيــن مديــر مشــروع تطويــر الثــروة الحيوانيــة فــي وزارة الزراعــة الدكتــور رامــي العلــي أن المشــروع يخطــط لزراعــة 65 هكتــارا

الشــجيرات الرعويــة للموســم الزراعــي 2016- 2017.
ــة   زرع فيهــا الشــعير والشــجيرات الرعوي

ً
وأوضــح العلــي أن عــدد الحقــول اإلرشــادية المنفــذة حتــى تاريخــه وصــل الــى 188 حقــال

علــى خطــوط الروثــة والرغــل األمريكــي والمحلــي فــي 32 قريــة.
وإن المشــروع بــدأ بنشــر زراعــة شــجيرات الفصــة الشــجيرية وأحــد أصنــاف السيســبان الشــجيري المعمــر فــي حيــازات المربيــن ضمــن 

منطقتــي االســتقرار 1 و 2 كأحــد البدائــل العلفيــة ذات القيمــة الغذائيــة العاليــة.
وتــم تأســيس حقــول األمهــات واإلكثــار لتأميــن البــذار الالزمــة لعمليــات تشــتيل الغــراس الرعويــة فــي المشــاتل وتأميــن ألــواح الصبــار 
األملــس لتنفيــذ الخطــط الزراعيــة، ومنهــا حقــل أمهــات الصبــار األملــس فــي مشــتل عــرى بالســويداء بمســاحة 5 دونمــات زرع فيهــا 
600 لــوح وأشــار العلــي إلــى انــه تــم توزيــع 30 ألــف لــوح صبــار أملــس زرعــت فــي حيــازات 452 مربيــا ضمــن 69 قريــة مســتهدفة فــي 

محافظــات الســويداء والقنيطــرة وريــف دمشــق وحمــص وحمــاة وطرطــوس والالذقيــة ومنطقــة الغاب.

 لزيادة مساحة المراعي.. 
ً
سعيا

وزارة الزراعة تخطط لزراعة 65 هكتارا بالشجيرات الرعوية

 احتفلــت ســورية وشــاركت بقيــة الــدول األعضــاء فــي منظمــة األغذيــة والزراعــة 
ً
    تحــت شــعار المنــاخ يتغيــر واألغذيــة والزراعــة أيضــا

االحتفــال بيــوم االغذيــة العالمــي الــذي يصــادف فــي الســادس عشــر مــن تشــرين األول مــن كل عــام حيــث يعتبــر التغيــر المناخــي 

وآثــاره الشــغل الشــاغل للعالــم بأثــره ألنــه يتســارع بوتيــرة خطــرة ممــا يهــدد الســلم واألمــن الدولييــن ووزارة الزراعــة بذلــت كل جهــد 

ممكــن لدعــم خطــط المنظمــات الدوليــة ومــن ضمنهــا منظمــة األغذيــة والزراعــة لألمــم المتحــدة الفــاو فــي موضــوع المنــاخ 

لتحقيــق االهــداف المشــتركة لمواجهــة تغيــر المنــاخ مــن أجــل زيــادة االنتــاج الزراعــي وتحقيــق االمــن الغذائــي ومكافحــة الجــوع. 

وقامــت الــوزارة بإجــراءات متعــددة منهــا إحــداث مديريــة خاصــة لمكافحــة الجفــاف لمواجهــة اآلثــار الســلبية الناجمــة عــن الجفــاف 

ــة  ــل الخطــط الزراعي ــة وتعدي ــري الحديــث وإحــداث مركــز لرســم السياســات الزراعي ــدوق ال ــك إحــداث صن ــة وكذل ــرات المناخي والتغي

والتوصيــة بــدورات زراعيــة مناســبة ومواعيــد الزراعــة وخاصــة القطــن والقمــح والــذرة وكذلــك إجــراء أبحــاث عــن التغيــرات المناخيــة 

والحــد مــن آثارهــا علــى الزراعــة تشــمل تربيــة النبــات واســتنباط االصنــاف المقاومــة لالجهــادات البيئيــة كالحــرارة والجفــاف والملوحــة 

باإلضافــة الــى مقاومتهــا لألمــراض والحشــرات واألعشــاب الضــارة  وإنتــاج أصنــاف مبكــرة النضــج وقليلــة فــي احتياجاتهــا للميــاه 

والتكامــل مابيــن اســتعماالت الميــاه وخصوبــة االراضــي وأبحــاث عــن المعامــالت الزراعيــة المختلفــة  والتنــوع فــي الزراعــة وكذلــك 

االقتصــاد الزراعــي والدراســات االجتماعيــة والسياســات الزراعيــة وبيــن بأنــه البــد مــن التعامــل مــع الميــاه بحــرص شــديد وبإجــراءات 

ذات كفــاءة عاليــة ويتحقــق هــذا فــي عــدة إجــراءات كترشــيد اســتخدام الميــاه المتاحــة  بكفــاءة عاليــة إلنتــاج أكبــر قــدر مــن االنتــاج 

الزراعــي بأقــل كميــة مــن الميــاه والحفــاظ علــى المــوارد المتاحــة مــن الميــاه مــن التلــوث واإلجــراء الثانــي اســتخدام الميــاه بشــكل 

ــات مــن  ــاه يحقــق أعلــى كمي ــادة المصــادر المائيــة وتنميتهــا واســتخدامها بأعلــى كفــاءة  بحيــث يكــون اســتخدام المي أفضــل وزي

االنتاجيــات الزراعيــة والبــد مــن الحفــاظ عليهــا. 

الزراعة تشارك منظمة األغذية والزراعة 
لألمم المتحدة الفاو احتفاالتها بيوم 

األغذية العالمي 2016
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  يســهم التعليم الثانوي الزراعي فى التنمية االقتصادية 
واالجتماعية، حيث يقوم بإعداد القوى البشــرية المؤهلة 
 والتي تحتاجها المجاالت المختلفة 

ً
 ومهنيــا

ً
 وثقافيــا

ً
علميــا

للتنميــة الزراعيــة والتــي تعتبــر من األركان األساســية فى 
اإلنتــاج وتــزداد أهميــة ذلــك بعــد التطــورات التــى حدثــت 
فــى مجــال الزراعــة، حيــث العمــل الزراعــي اليومي يقوم 
علــى كثيــر مــن األســس العلميــة والتكنولوجيــة الحديثــة 
 وهــذا 

ً
 وتنظيمــا

ً
كمــا أصبــح العمــل الزراعــي أكثــر تخصصــا

الزراعــي  التعليــم  مــدارس  فــى  التوســع  مايتطلــب 
واالهتمــام بهــذا النــوع مــن التعليــم الــذى يشــارك بقــوة 
فــى تحقيــق الكثيــر مــن خطــط التنميــة، وبالرغــم مــن 
التنميــة  الزراعــي ودوره فــى  الثانــوي  التعليــم  أهميــة 
أعــداد  فــى  نقــص  مــن  يعانــي  أنــه  إال  االقتصاديــة 

المــدارس بالنســبة ألنــواع التعليــم الفنــي األخــرى.  
إن التدريــب والتعليــم الزراعــي يتضمــن مراكــز تدريــب 
و  الزراعيــن  للمهندســين  الفنيــة  للكــوادر  متخصصــة 
مســؤول عــن ســد احتياجــات المجتمــع مــن الخريجيــن 
القادريــن علــى القيــام بمواكبــة التقــدم العلمــي فــي 
شتى جوانب الحيـــاة الـــصناعية والزراعيـــة والتجارية، وهو 
كأي نــوع مــن أنــواع التعليــم لــه مدخالتــه وعملياتــه 
تلبــي  مرضيــة  مخرجــات  إلــى  وللوصـــول  ومخرجاتـــه، 
طموحــات مجتمعنــا البــد مــن االهتمــام بالمدخــالت.   
ينعكــس  الزراعــي  التعليــم  و  بالتدريــب  االهتمــام  إن 
النــوع مــن التعليــم  علــى إقبــال الطــالب علــى هــذا 
ولذلــك فمــن الضــروري إعــادة النظــر فــى سياســاته، 
واالجتماعيــة  التكنولوجيــة  االحتياجــات  ربــط  ومحاولــة 
بالتعليــم ليصبــح المتعلمــون طاقــة فعالــة بالمجتمــع ال 
طاقــة عاطلــة، وبالتالــي تنميــة المهــارات الزراعيــة التــى 
تؤهلهــم لذلــك، ولــن يتــم ذلــك إال بالكشــف عــن األبعــاد 
الثقافيــة والمجتمعيــة المؤثــرة علــى هــذا النــوع مــن 
التعليــم وتغييــر نظــرة المجتمــع لــه، ومــن ذلــك العــرض 
نجــد أن هنــاك حالــة تســتوجب الدراســة وهــى التعليــم 
الثانــوي الزراعىــي وأبعــاده واتجاهاتــه واألســباب التــي 
تجعــل الطــالب يحجمــون عــن االلتحــاق بــه بالرغــم مــن 
أهميتــه، وهنــاك أســئلة تفــرض نفســها في هــذا المجال 

1- ماأهم المعالم الواقعية للتعليم الثانوي الزراعي؟
2- ما واقع التعليم الثانوي الزراعي؟

فــى  المؤثــرة  والمجتمعيــة  الثقافيــة  األبعــاد  مــا   -3
الزراعــي؟  الثانــوي  التعليــم 

4- مــا هــي كيفيــة مواجهــة هــذه األبعــاد وفقــا آلراء 
الخبــراء والقائميــن علــى إدارة التعليــم الثانــوي الزراعــي

الزراعــي  المهنــي  والتعليــم  التدريــب  أهــداف  وعــن 
أوضحــت المهندســة هــزار اســماعيل مــن مديريــة التدريب 
و التعليــم الزراعــي إلــى أن مــن أهــم مــا يرمــي إليــه هــو 
تخريج كادر زراعي مزود بالمعرفة الفنية والخبرة العلمية 
الزراعــة وتنميــة المجتمــع  وكل مــا مــن شــأنه تطويــر 
الريفــي وحــل مشــاكله كمــا يعمــل بجميــع إمكانياتــه مــع 
الدوائــر المختصــة والهيئــات المعنيــة لتحقيــق األهــداف 

ــة: التالي
1- تزويــد الطالــب بالمعرفــة والخبــرة العلميــة والعمليــة 
الريفــي من)زراعــة  بالمجتمــع  مالــه عالقــة  فــي كل 
زراعيــة(  حيوان–مــزارع–إدارة–أدوات  وصحــة  تربيــة   –
وتهيئــة  علمــي  بشــكل  الطبيعيــة  المــوارد  واســتثمار 

الزراعــي. العمــل  لدخــول ســوق  الخريجيــن 
2- توعيــة الطــالب فــي مختلــف المشــاكل التــي يعانــي 
وتربيتهــم  معالجتهــا  وطــرق  الريفــي  المجتمــع  منهــا 
رفــع  إلــى  تهــدف  رســالة  وحملــة  قضيــة  كأصحــاب 
ولكــون   

ً
ونظــرا  

ً
اجتماعيــا و   

ً
اقتصاديــا الريــف  مســتوى 

الطــالب مــن أبنــاء الريــف فــإن الخريجيــن ســيكونون قادة 
محلييــن يمكــن مــن خاللهــم نشــر المفاهيــم الزراعيــة 

الحديثــة وبالتالــي تحقيــق أهــداف التنميــة الزراعيــة.
خــالل  مــن  الخريجيــن  لــدى  االبتــكار  روح  تنميــة   -3
تعويدهــم أســلوب العمــل الجماعــي وتدريبهــم علــى 

. الخاصــة  الزراعيــة  مشــروعاتهم  تأســيس 
وعــن أهميــة التدريــب و  التعليــم الزراعــي أشــارت إلــى 
أن الــدور الــذي يلعبــه هــذا النــوع مــن التعليــم في تلبية 
التنميــة مــن خــالل إعــداد أفــراد مكتســبين  احتياجــات 
النظــري  الجانبيــن  مــن  المناســبة  والمعرفــة  للمهــارة 
والعملــي مؤهليــن للدخــول فــي ســوق العمــل ضمــن 
الحاجــات الفعليــة للســوق ومواكبة التقــدم التكنولوجي 
وبــث روح المبــادرة واالســتعداد للعمــل فــي القطــاع 
الخــاص وتدريبهــم علــى تأســيس مشــروعاتهم الزراعيــة 

الخاصــة.
الواقع الراهن

الواقــع  عــن  تقريــر  فــي  هــزار  المهندســة  وأوضحــت 
خــروج  فرضــت  الراهنــة  األمنيــة  الظــروف  أن  الراهــن 
المناطــق غيــر المســتقرة  الثانويــات فــي  العديــد مــن 
عــن الخدمــة الفعليــة وتنوعــت األضــرار علــى مســتوى 
مبانــي الثانويــات ومعداتهــا أو علــى مســتوى انخفــاض 
الطــالب  عــدد  وبلــغ  المســجلين،  الطــالب  أعــداد 

نحو تدريب وتعليم زراعي
كفؤ ومنتج
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.2016/2015 الدراســي  للعــام  المســجلين 

ولمعرفــة تفاصيــل معوقــات التدريــب و التعليــم الزراعي 
بينــت العديــد مــن النقاط:

ــذي  ــة األمــر ال ــات المهني 1-عــدم وجــود مــالكات للثانوي
ينجــم عنــه صعوبــة تأميــن المدرســين للمــواد الثقافيــة 

واألساســية.
2-عدم منح المدرسين بدل اللباس الممنوح للمهندسين 

العاملين في الحقول.
فــي  المســجلين  الطــالب  أعــداد  فــي  3-انخفــاض 
الثانويــات المهنيــة الزراعيــة والبيطريــة واآلالت الزراعيــة 
ــوي العــام  ــم الثان ــة فــي التعلي ــول وزارة التربي نتيجــة قب

التعليــم األساســي  الناجحيــن فــي شــهادة  الطــالب 
المرحلــة  فــي  الدراســة  إكمــال  فــرص  4-محدوديــة 
الجامعيــة وانخفــاض نســبة الطــالب المقبوليــن فــي 

الجامعــات.
5-ضعــف الموازنــة الجاريــة المرصــودة للثانويــات المهنيــة 
 فــي متابعــة تنفيــذ التدريــب 

ً
الزراعيــة ممــا يســبب إربــاكا

العملــي للطــالب والبرامــج التدريبيــة للمدرســين وإعــداد 
وتطويــر المناهــج.

المقترحات لتطوير التعليم المهني الزراعي:
للثانويــات  المــالكات  مرســوم  إعــداد  علــى  التأكيــد   -1

الزراعيــة. واآلالت  والبيطريــة  الزراعيــة  المهنيــة 
2- زيــادة فــرص متابعــة الخريجيــن للتعليــم العالــي فــي 
مــع  التنســيق  خــالل  مــن  الجامعــي  التعليــم  مرحلــة 
الجهــات صاحبــة العالقــة لقبــول دراســة الخريجيــن فــي 
ــوح فــي جامعــات القطــر أو  ــم المــوازي أو المفت التعلي

ــح للدراســة خــارج القطــر. ــق من عــن طري
فــي  األولويــة  الزراعــي  المهنــي  التعليــم  إيــالء   -3
التنميــة  واســتراتيجية  يتفــق  بمــا  المقترحــة  المشــاريع 

الزراعيــة.
4- إيجــاد فــرص عمــل للخريجيــن بالتعــاون مــع الجهــات 

المهتمــة وصاحبــة العالقــة مــن خــالل:
- تخصيــص قــروض صغيــرة ومتوســطة وآلجــال طويلــة 

الصغيرة)بيــت  المشــروعات  ببعــض  القيــام  أجــل  مــن 
ـــ  ـــ تســمين أغنــامـ  ـــــ مشــاتلـ  ـــــ مبقــرةـ  ـــــ منحــلـ  زجاجــيـ 
مدجنــة صغيــرة ــــــ معامــل صغيــرة ذات طابــع زراعــي(.
طريــق  عــن  الخــاص  القطــاع  منشــآت  إلــى  -الطلــب 
ــرات الخريجيــن  اتحــاد الغــرف الزراعيــة االســتفادة مــن خب

لديهــا. وتشــغيلهم 
مديــر  السبســبي  فــراس  الدكتــور  مــع  لقــاء  وفــي 
لنــا  قــدم  الــذي  بدمشــق  البيطريــة  المهنيــة  الثانويــة 
المهنيــة  الثانويــة  فــي  التعليمــي  الواقــع  عــن  لمحــة 

قــال: حيــث  بدمشــق  البيطريــة 
حدثــت الثانويــة المهنيــة البيطريــة بدمشــق عــام 1949 

ُ
أ

هــذه  وتعتبــر  حينــه  فــي  جمهــوري  مرســوم  وفــق 
وأقدمهــا.  القطــر  فــي  بيطريــة  ثانويــة  أول  الثانويــة 
الزراعــي  القطــاع  رفــد  إحداثهــا  مــن  الهــدف  كان 
بشــقه الحيوانــي بكــوادر فنيــة متخصصــة لدعــم الثــروة 
القطــر وتطويرهــا وحمايتهــا لألمــراض  الحيوانيــة فــي 
والمشــتركة  والمعديــة  الســارية  المختلفــة  الحيوانيــة 
وزيــادة أعدادهــا لدعــم االقتصــاد الوطنــي والتخفيــف 
مــن عمليــات اســتيراد الحيوانــات والمنتجــات الحيوانيــة 

الذاتــي. االكتفــاء  مرحلــة  إلــى  المختلفــة وصــوال 
مــن  أعــداد متواضعــة  قبــول  تــم  اإلطــار  هــذا  وفــي 
الطــالب فــي بدايــة إحداثهــا لتحقيــق هــذا الهــدف الهــام 
ثــم ازدادت هــذه األعــداد حســب الحاجــة وقــد بلغــت 
 مــن تاريــخ إحــداث هــذه 

ً
أعــداد الطــالب خــالل 67 عامــا

 
ً
ألــف طالــب وطالبــة تقريبــا  تفــوق 15 

ً
الثانويــة أعــدادا

الصحيــة  الرعايــة  تشــمل  مختلفــة  اختصاصــات  وفــي 
والدواجــن  والمخابــر  االصطناعــي  والتلقيــح  البيطريــة 
فــي  األربعــة  المجــاالت  هــذه  فــي  النقــص  لســد 

والخــاص. العــام  القطاعيــن 
 لنجــاح هــذه التجربــة فقــد تــم إحــداث ثانويــات 

ً
ونظــرا

أخــرى فــي عــدة محافظــات فــي التســعينيات ،حيــث 
بدرجــات  األفضليــة  حســب  الطــالب  قبــول  يتــم  كان 
عالمــات الشــهادة اإلعداديــة وأبنــاء المناطــق الريفيــة 
حيــث ســيعملون فــي مناطقهــم حيــث يتــم تدريــس 
المهنيــة  الثانويــة  فــي  ســنوات  ثالثــة  خــالل  الطلبــة 
البيطريــة المــواد العلميــة النظريــة والعمليــة الضروريــة 
مثــل دراســة األمــراض وطــرق مكافحتهــا وكذلــك كيفيــة 
والضروريــة  الهامــة  الوقائيــة  التلقيــح  بحمــالت  القيــام 
الســارية كطاعــون  الحيوانيــة  األمــراض  للقضــاء علــى 
ــة ودراســة األمــراض المشــتركة  البقــر والحمــى القالعي
كــداء الكلــب والحمــى المالطيــة باإلضافــة إلــى كيفيــة 

985 طالب وطالبةالصف األول

1251 طالب وطالبةالصف الثاني

938 طالب وطالبةالصف الثالث

3174  طالب وطالبة       المجموع
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 الــى ذلــك دراســة 
ً
تطبيــق التلقيــح االصطناعــي ،مضافــا
علــوم الــوالدة والتناســل والجراحــة.

 أمــا الوضــع الحالــي للثانويــة فقــد بلــغ عــدد الطــالب 
ســتة  علــى  موزعيــن   

ً
تقريبــا وطالبــة   

ً
طالبــا  150  

ً
حاليــا

. لثالثــة صفــوف  شــعب 
يتــم تنفيــذ التدريبــات النظريــة والعمليــة فــي المجمــع 
البيطــري واالســتفادة مــن األقســام الموجــودة ضمنــه 
اللقاحــات  إنتــاج  وقســم  البيطــري  المســتوصف  مثــل 
الدواجــن  أمــراض  وقســم  البيطريــة  المخابــر  وقســم 
وقســم األمــراض المشــتركة وقســم األمــراض الســارية 
والمعديــة وقســم الحجــر البيطــري وغيرهــا من األقســام  
الســوية  ورفــع  طالبنــا  كفــاءة  مــن  زاد  األمــر  وهــذا 
 بــأن الطالــب األول علــى 

ً
العلميــة والعمليــة لهــم علمــا

مســتوى القطــر للعــام الدراســي 2015 – 2016 هــو مــن 
خريجــي الثانويــة المهنيــة البيطريــة وهــو الطالــب أحمــد 
ــى  ــب الطــالب عل ــى تدري ــز عل  التركي

ً
ــا ــم حالي ــان ويت مزي

كيفيــة إجــراء التلقيحــات الوقائيــة ضد األمــراض الحيوانية 
الخطيــرة 

مبــدأ  واعتمــاد  البيطريــة  المناهــج   تطويــر  تــم  كمــا 
الشــعبة العامــة ليتــم االســتفادة مــن طاقــات طالبنــا 
فــي كل المجــاالت البيطريــة حســب الحاجــة وهنــاك عدة 

صعوبــات تواجــه طالبنــا بعــد تخرجهــم :
1- إلغاء عملية التزام الدولة بتعيين الخريجين

2- نســبة  الطــالب المتفوقيــن المقبوليــن فــي كليــة 
الطــب البيطــري متدنيــة  

3-عــدم وجــود معاهــد ضمــن المنطقــة الجنوبيــة مــن 
أجــل التحــاق الطــالب بالمعاهــد البيطريــة

ونــرى أن مــن أهــم المقترحــات التــي ترفــع مــن القــدرة 
االســتيعابية والتعليميــة والســوية العمليــة لخريجينــا :

1-إحداث معهد بيطري في دمشق 
2-رفــع نســبة الطــالب المتخرجيــن مــن ثانويتنــا لقبولهــم 

فــي كليــة الطــب البيطــري مــن 3% إلــى %7
3-فتــح مجــاالت لقبــول خريجــي ثانويتنــا فــي التعليــم 

المــوازي 
4-إعــادة العمــل بالتــزام الدولــة بتعييــن 10 % علــى األقــل 
مــن الخريجيــن المتفوقيــن فــي وزارات ذات االختصــاص 

  ) زراعــة – صحــة – إدارة محليــة (
5- رفــع بــدل اإلعاشــة للطــالب بمــا يتناســب مــع ارتفــاع 
ــة مــن  أســعار المواصــالت كــون معظــم طــالب الثانوي
 أن المبلــغ الحالي الذي يتقاضاه 

ً
المناطــق البعيــدة علمــا

الطالــب يبلــغ 410 ليــرة ســورية.

مع الطالب
مســتوى  علــى  األول  الطالــب  مــع  اللقــاء  ولــدى 
القطــر للعــام الدراســي 2015-2016 فــي الثانويــة المهنيــة 
البيطريــة أحمــد حامــد مزيــان أجابنــا  عــن الظــروف التــي 
المهنــي  التعليــم  بمــدارس  لاللتحــاق  الطالــب  تدفــع 

البيطــري:
مــع  التعامــل  فــي  الشــخصية  رغبتــي  لــي  بالنســبة 
ــة  ــة ( وكونــي ابــن بيئ ــة صحي ــة – رعاي ــات  ) تربي الحيوان
ريفيــة يتــم فيهــا تربيــة الحيوانــات بشــكل كبيــر وســبق 
صغــري  منــذ  البيطرييــن  األطبــاء  مــع  التعامــل  لــي 
لدينا)األبقــار  الماشــية  لرعايــة  يزوروننــا  كانــوا  لكونهــم 
والمفيــدة  النافعــة  اإلرشــادات  وتقدمــة  واألغنــام( 
لألمــراض  التعــرض  مــن  ماشــيتنا  حمايــة  لضمــان  لنــا 
ــا علــى  والمشــاكل الصحيــة، األمــر الــذي انعكــس إيجاب

االقتصــادي وضعنــا 
- هــل اختلفــت التوقعــات لديــك قبــل االلتحــاق بالثانويــة 

وبعدهــا ؟
ال لــم تختلــف كثيــرا حيــث أن المناهــج والمعلومــات التــي 
اكتســبناها فــي ثانويتنــا كنــت ألحظهــا منــذ صغــري مــن 
خــالل عمــل األطبــاء البيطرييــن أمامــي أثنــاء زيارتهــم 

المتكــررة لمتابعــة الوضــع الصحــي لماشــيتنا.
- مــا هــي رؤيتــك حول تطوير التعليم البيطري ؟

والعمليــة  النظريــة  التعليميــة  المناهــج  كان  حقيقــة 
جيــدة جــدا وذات ســوية عاليــة وكافيــة لممارســة عملنــا 
كمراقبيــن بيطرييــن حقلييــن إال انــه لــدي أمنيــة وهــي 
ــرة  ــة مزرعــة صغي ــرة دراســتنا بالثانوي أن يكــون خــالل فت
ــات  ــواع مختلفــة الحيوان ــة تربــى فيهــا أن ملحقــة بالثانوي

نشــرف عليهــا مباشــرة 
ــرة الدراســة  ــاء فت ــب أثن - مــا هــي نظــرة المجتمــع للطال

وبعــد  التخــرج؟  
تختلف حسب البيئة والمجتمع :

فالمجتمــع الريفــي يقــدر بشــكل كبيــر األطبــاء البيطريين 
والعامليــن الفنييــن فــي مجــال الطــب البيطــري وتربيــة 
الحيوانــات ورعايتهــا  لمــا لــه مــن فائــدة اقتصاديــة كبيــرة 
ماكنــت  وهــذا  األهالــي  علــى  ماديــا  دخــال  تنعكــس 
ألحظــه مــن خــالل تعامــل أهــل المنطقــة معــي كونــي 
مــن بيئــة ريفيــة ، أمــا فــي المجتمــع المدنــي فهــي 
مختلفــة حســب األفــراد فمنهــم مــن يربــي حيوانــات 
منزليــة فــي منازلهــم كالــكالب والقطــط تكــون نظرتهــم 
ايجابيــة للعامليــن فــي المجــال البيطــري أمــا الذيــن ليس 
لهــم تمــاس مباشــر مــع الحيوانــات فتكــون نظرتهــم إمــا 
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ــا. محايــدة أو ســلبية أحيان
وفــي محافظــة طرطــوس التقينــا المهندســة أحــالم 
فــي  التعليــم  واقــع  بطروحــات  أفادتنــا  التــي  شــريف 

المحافظــة:
فــي بلدنــا التــي تعتبــر فيهــا الزراعــة أساســا لالقتصــاد 
 
ً
 جيــدا

ً
نجــد أن التعليــم الفنــي الزراعــي ال يشــكل واقعــا

لهــذا القطــاع بالرغــم مــن أن هــذه اليــد العاملــة يجــب 
ــة،  أن تكــون الواقعــة األساســية فــي المجــاالت الزراعي
ذلــك ألن المــدارس تحتــاج إلــى تطويــر مســتمر لتواكــب 

المتغيــرات فــي ســوق العمــل
بنوعيــة  الزراعــي  المهنــي  التعليــم  معوقــات  تبــدأ 
الطــالب التــي تلتحــق بــه دون رغبــة أو ميــول وإنمــا 
الحصــول  فــي  رغبــة  أو  المتدنيــة  بســبب معدالتهــم 
ــى المســتوى المناهــج  علــى وثيقــة دراســية إضافــة إل
التكنولوجــي  التطــور  مــع  تتناســب  ال  التــي  الدراســية 
النظريــة  الدراســة  علــى  واالعتمــاد  الســوق  وحاجــات 
حتــى وإن كانــت الدراســة عمليــة فاإلمكانــات الماديــة 
للدراســة العمليــة غيــر متوفــرة مــن تحديــث أدوات أو 

وغيرهــا   .................. مســتلزمات 
ناهيــك عــن المســتقبل بعــد التخــرج حيــث فــرص العمــل 
قليلــة واإلمكانــات قليلــة بشــكل عام محدودة ال تســمح 

بالقيام بمشــاريع او اســتثمارات.
ولتطويــر هــذا التعليــم البــد مــن مجموعة إجــراءات تحفز 
الطــالب وتحســن نوعيتهــم والبــد مــن تخصيــص هــذه 
المــدارس ) مكتبــة _صناعــات غذائيــة _بيطريــة ......( 
بمــا يتناســب مــع مناطــق تواجدهــا وتحديــث التعليــم 
العمــل  ســوق  متطلبــات  مــع  يتماشــى  بمــا  النظــري 
ورصــد ميزانيــة تراعــى فيهــا متطلبــات الــدرس العملــي 
مــن تحديــث أدوات أو مســتلزمات أو تجهيــزات..( وإتاحــة 
ــل  ــب فــي القطاعــات العامــة والخاصــة يقب فــرص تدري
ــة  ــه، ونشــر الوعــي بأهمي ــج حســب كفاءت بعدهــا الخري
المشــاريع الصغيــرة وتنميتهــا وتمويلهــا وهــذا يتطلــب 

تكاتــف عــام مــن المجتمــع ومؤسســاته.
لتعييــن  مســابقات  مؤخــرا  الزراعــة  وزارة  أنجــزت  ولقــد 
الخريجيــن فــي المجــاالت الزراعيــة وهــذا عامــل مهــم 
فــي  العمــل  ففرصــة  الزراعيــة  الثانويــات  نجــاح  فــي 
النــاس  النهايــة هــي هــدف كل طالــب، وربمــا عــودة 
لزراعــة األرض أو اســتثمارها بســبب الظــروف المعيشــية 
تســاهم فــي نوعيــة اإلبقــاء علــى أهميــة هــذا القطــاع 
مدارســه  إلــى  باالنتمــاء  الحقيقيــة  والرغبــة  وتنميتــه 

والعمــل علــى تحســينه 

كمــا البــد مــن دراســة تجــارب الــدول الرائــدة فــي هــذا 
كــوادر  تخريــج  فــي  نتائجهــا  مــن  لالســتفادة  المجــال 
وايــدي عاملــة زراعيــة قــادرة علــى اســتثمار كل شــبر 
مــن األرض الزراعيــة الســورية حيــث النــوع البيئــي والتربــة 

الصالحــة التــي أكرمنــا اللــه فــي هــذا البلــد .

ختاما
ال بــد مــن تبنــي برامــج توعويــة لتوضيــح وتعزيــز أهميــة 
كافــة  علــى  الزراعــي  والبحــث  والتدريــب  التعليــم 
المســتويات الرســمية وشــبه الرســمية مــن خــالل رســم 
سياســات واضحــة المعالــم ومحــددة األهــداف وربطهــا 
اســتغاللها  وحســن  العمــل  وســوق  التنميــة  بواقــع 

معهــا  والتعامــل 
وإدخــال التعليــم الزراعــي فــي المناهــج  فــي مراحــل 
ــال الشــابة علــى  ــم المختلفــة بشــكل يحفــز األجي التعلي
حــب األرض وحمايتهــا وخدمتهــا وزراعتها،والعمــل علــى 
ــم الزراعــي المدرســي والجامعــي  ــم مناهــج التعلي تقيي
قطاعاتــه  بكافــة  العمــل  ســوق  مؤسســات  وإشــراك 
التعليميــة  المناهــج  وتطويــر  إعــداد  فــي  المعنيــة 
ســوق  بحاجــات  وربطهــا  الزراعيــة  التدريبيــة  والبرامــج 
العمــل ومتغيــرات العصــر لضمــان توفيــر فــرص عمــل 

المعنيــة الجهــات  للخريجيــن واســتيعابهم مــن قبــل 
توفيــر كافــة المــوارد الماديــة والبشــرية المطلوبــة لدعــم 
وتطويــر المــدارس الزراعيــة عبــر تعزيــز الوحــدات اإلنتاجية 
فيهــا ، والعمــل علــى زيــادة عــدد المــدارس الزراعيــة 
الجانــب  علــى  والتركيــز  القطــر،  أرجــاء  كافــة  لتغطــي 
العملــي أكثــر مــن النظــري وذلــك مــن خــالل اســتغالل 
اإلمكانــات المتوفــرة فــي المدرســة مــن أبنيــة ومختبــرات 

ومــزارع وغيرهــا.
فتــح برامــج زراعيــة جديــدة تلبــي حاجــة الســوق واعتمــاد 
نظــام البرامــج األكاديميــة الــدوارة وزيــادة نســبة الجانــب 
العملــي فــي الخطــط الدراســية،تبني الحكومــة برامــج 
دعــم للمشــاريع الصغيــرة لتوفيــر فــرص عمــل للخريجيــن 
 فــي مجــال المشــاريع الفرديــة المــدرة للدخــل 

ً
وخاصــة

والموجهــة نحــو االحتياجــات الحقيقيــة ســواء للمجتمــع 
المحلــي أو للتصديــر. 

  تحقيق عال أبو عجيب
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الشاي في العالم

الشاي .. المشروب المفضل
 الشــاي كلمــة صينيــة األصــل ) تــاي ( وليســت عربيــة، ويعــد الشــاي المشــروب األول المفضــل فــي العالــم ..تــم اكتشــافه 
مــن قبــل إمبراطــور صينــي كان مــن عادتــه أن يقــوم بغلــي المــاء قبــل شــربه فــي حلــة كبيــرة وذلــك عــام 2727ق.م، 

فــكان أن ســقطت ورقــة مــن أوراق الشــجر فــي هــذه األثنــاء ، األمــر الــذي أزعــج اإلمبراطــور، لكنــه مالبــث أن الحــظ 
ســرعة تغيــر لــون الميــاه مــن لونهــا العــادي إلــى اللــون األحمــر، فوضــع أوراقــا أخــرى ،وكان لــه الفضــل فــي 

انتشــار الشــاي فــي العالــم فيمــا بعــد.
 الوصف الفيزيولوجي:

الشــاي هــو شــجيرة ال يتجــاوز طولهــا 100 ســم وخاصــة الشــاي المــزروع .. وتقلــم هــذه الشــجيرة 
بشــكل تكــراري لتســهيل عمليــة القطــف .. وهــي دائمــة الخضــرة، كثيــرة التعشــيب..أوراقها 
لحميــة القــوام، لونهــا أخضــر داكــن، بيضويــة الشــكل ، لهــا ذنــب قصيــر وحوافهــا مســننة. يبلــغ 
طولهــا )5- 10(ســم وعرضهــا )2-14(ســم، أمــا أزهارهــا العطــرة فهــي تشــبه أزهــار الكــرز، وهــي 
أزهــار منفــردة، وتجتمــع علــى شــكل عنقــود صغيــر يتألــف مــن زهرتيــن أو ثــالث، ولهــا جــذع ضخــم 
ــازالء  ــذرة الب ــة فصــوص تحتــوي علــى ثــالث بــذور، كل منهــا بحجــم ب وغليــظ ، والثمــرة ذات ثالث

 .
ً
ــا تقريب

طرق زراعته:
يمكن للشاي أن يزرع بالبذور، حيث تقدر المسافة بين البذرة واألخرى بنحو متر واحد على األقل. 

ــدة، وعندمــا تبلــغ  كمــا يمكــن أن يــزرع بالعقــل، حيــث تؤخــذ العقــل مــن شــجيرات منتجــة ومــن نوعيــة جي
ــزرع فــي كل  ــة أومســتقيمة.. وي ــزرع مكشــوفة فــي المــزارع، فــي صفــوف منحني  ت

ً
 واحــدا

ً
ــرة عامــا الشــجيرات الصغي

هكتــار مابيــن )1500-4000(شــجيرة ، يســتغرق بــدء إنتاجهــا بيــن )3-7( ســنوات.
، وإذا مــا تــم االعتنــاء بالشــجيرات بشــكل جيــد فإنهــا 

ً
مالحظــة: تبقــى شــجيرة الشــاي قــادرة علــى اإلنتــاج خمســين عامــا

تســتمر باإلنتــاج بشــكل تــام نحــو 100 ســنة. 
عملية قطف األوراق: 

تعــد عمليــة قطــف أوراق الشــاي عمليــة دقيقــة وتتــم بعــد ثــالث ســنوات مــن زراعتهــا ، أمــا عمليــة الجنــي فتحتــاج إلــى 
مهــارة ، تقــوم بهــا النســاء علــى األغلــب . ويتــم قطــف البراعــم والورقتيــن المجاورتيــن لهــا فقــط وذلــك بكزهــا بيــن طــرف 
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اإلبهــام والســبابة، وتقطــف الشــجرة خــالل عمرهــا أكثــر مــن ألــف مــرة. 
إنتاج الشاي في الهكتار:

 يحتــاج إنتــاج 1كــغ مــن الشــاي الجــاف إلــى  5،4كــغ مــن ورق الشــاي األخضــر الطــري، ويــزن كل برعــم أخضــر )2(غ ، ويــزن 
 مــن األوراق الخضــراء وتعطــي )10(غــرام مــن الشــاي، وإن كل هكتــار واحــد يعطــي 

ً
 )44(غرامــا

ً
 مقطوفــا

ً
ًكل )22(برعمــا

 بيــن 800-4000كــغ  ســنويا
ً
تقريبــا

الشروط المالئمة لزراعته: 
الميــاه: تفضــل زراعــة الشــاي فــي المناطــق التــي ال تقــل غــزارة المطــر فيهــا عــن )1500 (مــم، لكــن يفضــل 
حفــر أقنيــة مــن أجــل صــرف الميــاه، لذلــك يــزرع فــي الغالــب علــى الســفوح والتــالل ويمكــن زراعتــه فــي 

المناطــق قليلــة األمطــار إذا توافــرت ميــاه الــري. 
الرطوبــة والحــرارة : يتطلــب الشــاي رطوبــة دائمــة فــي فتــرات الحــر للحصــول علــى محصــول جيــد، 

لذلــك ينمــو فــي المناطــق االســتوائية.
 التربــة: يجــود باألراضــي ذات التربــة الحمــراء الحاويــة علــى نســبة عاليــة مــن الحديــد، ويعيــش 
بمختلــف أنــواع التــرب علــى أن تكــون فقيــرة بالكلــس وغنيــة بالبوتــاس، مــع أهميــة التســميد 

ــاآلزوت والفوســفور. ب
 أهميته:

 ومســاًء ، وهــو ذو فوائــد ال تحصــى ، 
ً
الشــاي مشــروب عالمــي يشــربه معظــم النــاس صباحــا

للنفــس ووســادة رحميــة للقلــب ومنعــش للمعــدة.  وبلســم 
كيفية حفظه:

يعبــأ الشــاي فــي صناديــق ذات جــدر مضاعفــة بــورق القصديــر، ومحكمــة اإلغــالق وجافــة، وذلــك بعــد تعطيــره بمــا 
يتناســب مــن العطــور النباتيــة أو الزيــوت عطريــة التركيــب لمقاومــة الرطوبــة، ويحفــظ فــي أوان غيــر شــفافة، وذلــك لمنــع 
تســرب رائحتــه أو دخــول الضــوء، ويمتــص الشــاي الروائــح الغريبــة بســهولة لــذا يجــب تجنــب وضعــه فــي خزانــة تحتــوي 

علــى أشــياء ذات رائحــة كالفلفــل أوالفواكــه وغيرهــا.
 ألنه يفقد رائحته الزكية مع الزمن. 

ً
 طويال

ً
هذا ويجب عدم االحتفاظ بالشاي زمنا

االرشاد الزراعي / مقتبسة من حميد السيد رمضان

الشاي في العالم
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استخدام النظم الخبيرة 
في اإلرشاد الزراعي

  إن تطــور الزراعــة فــي العالــم يعتمــد علــى نقــل التقنيــات 
الزراعيــة الحديثــة إلــى المســتهدفين عــن طريــق المرشــدين 
الزراعييــن الذيــن يقومــون بتوصيــل المعلومــات والمعــارف 
والمهــارات إلــى المزارعيــن مــن خــالل القنــوات اإلرشــادية 
المختلفــة بهــدف زيــادة اإلنتــاج الزراعــي. ومــن هنــا يجــب 
نقــل  المرشــد فــي  تقنيــات جديــدة تســاعد  البحــث عــن 

المعلومــات. 
لنقــل  ممتــازة  ووســيلة  تقنيــة  الخبيــر  النظــام  ويعــد 
المعلومــات، ووســيلة مناســبة لزيــادة اإلنتــاج وتطويــر الــكادر 

الريفيــة. المناطــق  فــي  جيــد  أثــر  وخلــق  البشــري 
ما هو النظام الخبير؟

فــي  االصطناعــي  الــذكاء  تطبيقــات  أحــد  هــو  الخبيــر  النظــام 
مجــاالت عديــدة مثــل الطــب والزراعــة واالكتشــافات الجيولوجيــة 
.وهــو عبــارة عــن برنامــج كومبيوتــر يحاكــي الخبيــر المتخصــص 

الــذي تتــم استشــارته لحــل مشــكلة معينــة.
حيــث يحتــوي علــى خالصــة الخبــرات التــي يحتاجهــا المســتخدم 
فــي تخصــص مــا لحــل مشــكلة محــددة، فالنظــام الخبيــر يســأل 
الخبيــر  عنهــا  يستفســر  التــي  نفســها  األســئلة  المســتخدم 
المســتخدم  إجابــات  خــالل  مــن  النظــام  ليصــل  المتخصــص، 
إلــى الحــل، إن التطبيقــات العمليــة لنظــام الخبيــر فــي القطــاع 
الزراعــي قــد أثبتــت أنــه يمكــن اإلســهام فــي حــل العديــد مــن 
 
ً
المشــكالت الزراعيــة فــي وقــت قياســي، ممــا ينعكــس إيجابــا

.
ً
 ونوعــا

ً
علــى زيــادة اإلنتــاج كمــا

              أهمية النظم الخبيرة في الزراعة
ــة  ــة أن اســتخدام النظــم الزراعي أثبتــت البحــوث والتجــارب الحقلي
الخبيــرة تســاعد فــي اتخــاذ القــرار المناســب في الوقت المناســب 
 
ً
إيجابــا تطبيقهــا  ينعكــس  حيــث  والتقنيــات،  للبيانــات  بتوفيرهــا 

علــى زيــادة اإلنتــاج وتقليــل التكاليــف.

فــي  خبيــر  زراعــي  نظــام  لتطويــر  ماســة  حاجــة  يوجــد  لذلــك 
متخصصيــن  إرشــاديين  خبــراء  إلــى  افتقارنــا  بســبب  ســورية، 
علــى مســتوى القــرى والوحــدات اإلرشــادية، حيــث إن معظــم 
عاميــن  زراعييــن  مهندســين  عــن  عبــارة  الحالييــن  المرشــدين 
تنقصهــم الخبــرة العلميــة والعمليــة الكافيــة، فهــم فــي كثير من 
األوقــات ال يســتطيعون تحديــد المشــكالت الزراعيــة وأســبابها 
وهــم يعالجــون أعــراض المشــكالت وليــس أســبابها، وشــيء 
 مــن المرشــدين هــم خريجــون جــدد 

ً
 كبيــرا

ً
 هــو أن عــددا

ً
آخــر أيضــا

تنقصهــم الخبــرة الكافيــة، لذلــك هــم بحاجــة ماســة إلــى هــذا 
أثنــاء أداء عملهــم ،حيــث  الفنــي  النظــام مــن أجــل دعمهــم 
 يدعــم معلومــات المرشــد 

ً
 متخصصــا

ً
يعــد النظــام الخبيــر شــخصا

والمعلومــات  للمعــارف   
ً
مســتمرا  

ً
تدفقــا ويحقــق  الزراعــي، 

والتقانــات الزراعيــة الحديثــة، ويفيــد فــي تحســين أداء اإلرشــاد 
الالزمــة. بالمعلومــات  وترفــده 

مبررات استخدام النظم الخبيرة
يبلــغ عــدد القــرى فــي ســورية نحــو 13500 قريــة ،ويبلــغ عــدد 
الوحــدات  عــدد  يبلــغ  بينمــا  مصلحــة،   150 الزراعيــة  المصالــح 
اإلرشــادية 1068 وحــدة إرشــادية، إضافــة إلــى 113 وحــدة إرشــادية 
داعمــة، ويوجــد فــي هــذه القــرى نشــاطات زراعيــة مختلفــة ، 

كمــا يوجــد عــدد مــن المهندســين الزراعييــن اإلرشــاديين

Knowledge
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والمهندســات،  إضافــة إلــى عــدد قليــل مــن األطبــاء البيطرييــن 
والمراقبيــن الزراعييــن.

وهنــاك نقــص فــي عــدد المرشــدين الالزميــن لتغطيــة كافــة 
فيهــا  تمــارس  التــي  المختلفــة  الزراعيــة  والنشــاطات  القــرى  

الزراعيــة. األنشــطة 
تحقيــق  فــي  يســهم  خبيــر  نظــام  إلــى  بحاجــة   نحــن  لذلــك 
تطــور إنتاجــي ملحــوظ مــن خــالل التدفــق المســتمر للمعــارف 
اإلرشــاد  جهــاز  مــن  لــكل  الحديثــة  والتقانــات  والمعلومــات 
اإلرشــاد  أداء  تحســين  علــى  ويعمــل  والمنتجيــن  والفالحيــن 

الالزمــة. بالمعلومــات  ويمــده  الزراعــي، 
 ويعمــل علــى المحافظــة 

ً
 ونوعــا

ً
ويــؤدي إلــى زيــادة اإلنتــاج كمــا

أثــر  لــه  ويكــون  المتاحــة،  الطبيعيــة  المــوارد  مــن  القصــوى 
اجتماعــي ونفســي بيــن المرشــدين والفالحيــن، بمــا ينعكــس 

علــى ســلوك المرشــدين ورفــع كفاءتهــم. 
وبوســاطة النظــام الخبيــر يســتطيع المرشــد الزراعــي 
االســتعانة بــه عندمــا تختلــط عليــه األمــور ، وبوســاطته 
يتــم تخزيــن المعلومــات والمعــارف ومعالجتهــا للوصــول 
إلــى القــرار المناســب، وإتاحــة المعلومــات لمجموعــة 
كبيــرة مــن المســتهدفين  الذيــن يريــدون االســتفادة 

منهــا .
ــرة  ــد مــن إقامــة مركــز للنظــم الخبي ــك الب ــق ذل ولتحقي

لتطويــر الخدمــات الزراعيــة واإلرشــادية.
لديهــم  الذيــن  المرشــدين  مــن  فعــال  إرشــادي   كادر  وإيجــاد 
القــدرة الكافيــة علــى حــل المشــكالت، وإيجــاد حلــول مناســبة.

وبذلك يتم:
*  تحســين  مســتوى الخدمات اإلرشــادية التي يقدمها  اإلرشــاد 

الزراعــي ورفــده بالمعلومات الالزمة .
* خلــق أثــر معنــوي جيــد لــدى المرشــد مــن خــالل تزويــده بهــذا 
النظــام فهــو يعــد مــن المعنيــات اإلرشــادية والمســاعدات التــي 

تــؤدي إلــى زيــادة الثقــة بيــن المرشــد والفــالح .
 من خالل اإلرشادات التي يقدمها 

ً
 ونوعا

ً
* زيادة اإلنتاج كما

النظام الخبير للفالحين.
* زيادة المنفعة االقتصادية للمزارعين .

* خلق اتجاهات جديدة وحديثة لإلرشاد الزراعي في سورية.
الزراعــي  اإلرشــاد  فــي  الخبيــرة  للنظــم  مركــز  إقامــة  يتطلــب 

يلــي: ما
1ـ اســتقدام خبــراء فــي هــذا المجــال مــن أجــل وضــع االحتياجــات 
والبرامــج  الحواســيب  مــن  للمركــز  األساســية  والمســتلزمات 

. والمبانــي  والتوصيــالت 
واســتخدام  خبيــرة  نظــم  تطويــر  علــى  العامليــن  تدريــب  2ـ 

. واالتصــال  الحواســيب 
3ـ وضع برامج تنفيذية للعمل وخطة عمل .

4ـ متابعة تنفيذ العمل والبرامج وإجراء عملية تقييم لذلك .
5ـ وضــع هيكليــة إداريــة ومهــام فنيــة وتأمين الــكادر والمتطلبات 

الالزمــة لذلك.
6ـ تطوير برنامج تدريبي متكامل .

النتائج النهائية ستكون:
1. إقامة مركز وطني للنظم الزراعية والمعلومات .

الزراعــي  القطــاع  فــي  العاملــة  الوطنيــة  الخبــرات  تعريــف   .2
. وتصنيفهــا   ، اإلرشــاد  وخاصــة 

3. تأهيــل كــوادر اختصاصيــة فــي األنظمــة الخبيــرة مــن العاملين 
باإلرشاد . 

4. تدريــب المرشــدين وتحســين مســتوى أدائهــم وبالتالــي وضع 
إرشــادي  جيــد .

5. تقديــم الخبــرة والمشــورة للمرشــدين الميدانييــن لمواكبــة 
التطويــر العملــي والتكنولوجيــا .

6. اكتســاب المهندســين المعرفــة والخبــرة فــي نقــل التوجيهات 
اإلرشادية . 

الفنيــة  التقنيــات  نوعيــة  وتحســين  الزراعــي  اإلنتــاج  زيــادة   .7
والبيئــة.  الطبيعيــة   المــوارد  علــى  المحافظــة  مــع  الحديثــة 

8. تحســين طــرق نقــل التقنيــات والمعــارف والخبــرات مــن المركــز 
إلــى الفالحيــن .

9. االســتفادة مــن خبــرات المزارعيــن وحصــر المشــكالت التــي 
يعانــون منهــا ورصــد التقنيــات المطبقــة والراغبيــن بتطبيقهــا . 

إعداد
م. جسن اله رشي

مديرية االرشاد الزراعي



14

العدد 52 - 2016

عة
لزرا

ة ا
جل

م

األحياء الدقيقة
                    في التربة 

فــي  التربــة، وال ســيما  فــي  وتنشــط  وتنمــو  تعيــش  الدقيقــة  الحيــة  الكائنــات  مــن  مجموعــات 
منطقــة المحيــط الجــذري فــي التربــة. ويــزداد أعــداد هــذه الكائنــات ونشــاطاتها فــي التربــة الغنيــة 

بالمــادة العضويــة. ومعظــم هــذه الكائنــات مجهريــة وهــي غيــر ذاتيــة التغذيــة.

الشكل 1. أشكال الخاليا البكتيرية

الشكل 2. أشكال األكينومايسيس

الشكل 3. فطر البنسيليوم

  تضم التربة مجموعات عديدة من البكتريا والفطريات 
واألوليــات.   والطحالــب  واألشــنيات  وأكتينومايســس 
 
ً
ــر المجموعــات المكروبيــة وجــودا ــا bacteria: هــي أكث 1. البكتري

فــي التربــة، حيــث توجــد فــي جميــع أنــواع التــرب.   وقــد تصــل 
أعدادهــا فــي التربــة الخصبــة إلــى 1010 خليــة بكتيريــة فــي  1 غــرام 
تربــة جافــة. ويــزداد أعدادهــا فــي الطبقــة الســطحية مــن التربــة، 
زاد عمــق  الكائنــات وتنوعهــا كلمــا  ينخفــض عــدد هــذه  بينمــا 
التربــة. توجــد البكتريــا فــي التربــة بأشــكال مختلفة منهــا المكورات 
cocci والعصويــات bacilli والحلزونيــات spiral، وتعــد البكتريــا 
 فــي التربــة مــن المكــورات والحلزونيــات ) 

ً
العصويــة أكثــر انتشــارا

الشــكل 1(. كمــا تقســم هــذه الكائنــات إلــى بكتريــا ذاتيــة التغذيــة 
و بكتريــا غيــر ذاتيــة التغذيــة.

2. األكتينومايســيس actinomycetes: تصنــف هــذه الكائنــات 
مــن  الفطريــات،  مثــل  هيفــات  لهــا  و  البكتريــا  مــن  الدقيقــة  
التربــة،  فــي  العضويــة  المــواد  بتخميــر  تقــوم  أنهــا  وظائفهــا 
 المــواد صعبــة التخمــر مثــل اللســللوز والهيمســللوز 

ً
وخصوصــا

 فــي التربــة وهــي 
ً
واللغنيــن. كمــا أن لهــا وظيفــة هامــة جــدا

 .)2 )الشــكل   streptomyces مثــل  حيويــة  مضــادات  إنتــاج 

3. الفطريــات fungi: تعيــش الفطريــات فــي كل أنواع 
التــرب. و تمثــل التنــوع األكبــر ألحيــاء التربــة الدقيقــة، 
وهــي غيــر ذاتيــة التغذيــة ) الشــكل 3(. و للفطريــات 
وظائــف كبيــرة فــي التربــة بعضهــا ممــرض للنبــات و 
بعضهــا اآلخــر يقــوم بتحليــل المــواد العضويــة صعبــة 

ــن. ــل اللغني ــل مث التحل

بالمايكوريــزا  التــي تســمى  و  التربــة   كمــا أن بعــض فطريــات 
النباتــات بعالقــة تكافليــة،  mycorrhiza  تتعايــش مــع جــذور 
حيــث يــزود النبــات فطريــات المايكوريــزا بالكربوهيــدرات وبعــض 
المــواد الغذائيــة، بينمــا تســهم هيفــات المايكوريــزا فــي تعزيــز 
 
ً
خصوصــا و  الغذائيــة  العناصــر  امتصــاص  علــى  النبــات  قــدرة 

الفوســفور. وفــي الطبيعــة فــإن أكثــر مــن  80% مــن النباتــات 
المايكوريزيــة، فمعظــم  الفطــور  ل عالقــة تكافليــة مــع 

ّ
تشـــك

البطاطــا  الشــعير,   , القمــح   , الــذرة  مثــل  الزراعيــة  المحاصيــل 
ل عالقــة تكافليــة 

ّ
, الفصــة , وعبــاد الشــمس يمكــن أن تشــك
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الشكل 5. الخميرة

الشكل 6. أشنيات وحيدة الخلية

الشكل 4. فطرات الميكوريزا

مــع الفطــور المايكوريزيــة, ومــن جهــة أخــرى فقــد بينــت بعــض 
الدراســات أن الميكوريــزا تحســن مــن قــدرة النباتــات علــى تفــادي 
اإلجهــاد المائــي، وتزيــد مــن تحمــل النبــات لحــرارة التربــة المرتفعــة 
والملوحــة المرتفعــة، كمــا تســهم فــي زيــادة مقاومــة النباتــات 

للنيماتــودا الطفيليــة والفطــور المرضيــة ) الشــكل 4(.

كمــا توجــد بعــض الخمائــر فــي التربــة و التــي تنتمــي للفطريــات، 

لكــن أعدادهــا قليلــة فــي التربــة ) الشــكل 5(.

الكيميائيــة  التغذيــة  ذاتيــة  دقيقــة  حيــة  كائنــات  اشــنيات:   .4
photoautotrophic والتــي تحتــوي علــى اليخضــور، وتقــوم 
بعمليــة التمثيــل الضوئــي. بعضهــا مجهــري و بعضهــا يمكــن 
علــى ســطح  الكائنــات  هــذه  وتوجــد  المجــردة.  بالعيــن  رؤيتــه 
 عــن أشــعة 

ً
التربــة، و بعضهــا يوجــد تحــت ســطح التربــة بعيــدا

الشــمس، و تكــون أعدادهــا قليلــة مقارنــة مــع الموجــودة علــى 
ســطح التربــة. تكــون هــذه الكائنــات علــى شــكل وحيــدات خليــة 

أو خيطيــة أو مســتعمرية )الشــكل 6(. 

5. األوليــات protozoa: كائنــات حيــة مجهريــة تتكــون مــن خليــة 
واحــدة لكــن خالياهــا أكبــر مــن خاليــا البكتريــا. تتــراوح أبعادهــا 
مــن ميكرومتــر إلــى ســنتمتر. وتصنــف وفــق حركتهــا إلــى ثــالث 
 sarcodina الســركودينا و   ciliophora الهدبيــات مجموعــات 
والســوطيات flagellates.تتغــذى هــذه الكائنــات علــى البكتريــا 
والمــادة العضويــة فــي التربــة، و تقــوم البروتــوزوا بــدور كبيــر في 
 تحــدث 

ً
ــا ــة غالب ــات. وهــذه العملي ــة للنب ــة العناصــر المغذي معدن

بالقــرب مــن جــذور النبــات، كمــا تقــوم هــذه الكائنــات بتحفيــز نمــو 
البكتريــا وتســهم فــي تحلــل المــواد العضويــة و كذلــك فــي 

زيــادة تحبــب التربــة )الشــكل 7(.

خصائص األحياء الدقيقة و أهميتها في التربة
 فــي التربــة، فالبكتريــا والفطــور 

ً
 هامــا

ً
تعــد الكائنــات الحيــة عنصــرا

 مــن العمليــات التــي  تتــم  فــي  التربــة  مثــل  تحلــل  
ً
تتوســط كثيــرا

الجــوي  اآلزوت  تثبيــت  وكذلــك  وتمعدنهــا،  العضويــة  المــواد 
للنبــات. ومــن المعــروف أن األحيــاء  وتحريــر العناصــر الغذائيــة 
الدقيقــة تقــوم بــدور هــام فــي تحســين التغذيــة الفوســفورية 
 فــي إفــراز 

ً
 هامــا

ً
للنبــات، كمــا أن للكائنــات الحيــة الدقيقــة دورا

منشــطات النمــو، كذلــك تقــوم بإنتــاج العديــد مــن المضــادات 
الحيويــة و التــي تحــد مــن نشــاط الكائنــات الممرضــة فــي التربــة.

تأثير األحياء الدقيقة في التربة
تقــوم األحيــاء الدقيقــة بــدور هــام فــي دورات العناصــر المغذيــة 
فــي التربــة حيــث تقــوم بتحويــل هــذه العناصــر مــن أشــكال غيــر 
متاحــة للنبــات إلــى أشــكال متاحــة و ميســرة المتصــاص جــذور 

النباتــات، وهــذه الــدورات هــي:
1. دورة الكربــون فــي التربــة: يعــد الكربــون أســاس المركبــات 
العضويــة فخاليــا الكائنــات الحيــة تحتــوي علــى40 – 50% مــن 
ــة بشــكل  ــات الحي ــا الكائن ، ويوجــد فــي خالي

ً
ــا وزنهــا الجــاف كربون

  CO2عضــوي وفــي الغــالف الجــوي وهــواء التربــه علــى شــكل
الكربــون  تبــدأ دورة  حيــث يوجــد فــي الهــواء بنســبة %0.035. 
بــأن تقــوم النباتــات الخضــراء والطحالــب الخضــراء بأخــذ غــاز ثانــي 
ــة وبوجــود الطاقــة  ــون مــن الجــو ومــن هــواء الترب اكســيد الكرب
الشمســية خــالل عمليــة التمثيــل الضوئــي وتقــوم بإنتــاج المــواد 

العضويــة.

الشكل 7. بروتوزوا وحيدة الخلية

األحياء الدقيقة
                    في التربة
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 تستهلك الكائنات الحية ) اإلنسان و الحيوان و النبات و الكائنات 
الحيــة الدقيقــة( هــذه المــواد العضويــة خــالل عمليــة التنفــس و 
ــذي  ــج غــاز  CO2  ال ــك تنت ــة و كذل ــاء خالياهــا العضوي تقــوم ببن

ينطلــق إلــى الجــو و إلــى هــواء التربــة.
ــون  ــل مســتهلكات الكرب ــة الدقيقــة بتحلي ــات الحي و تقــوم الكائن
العضــوي بعــد موتهــا وبالتالي تشــكل الدبــال humus و انطالق 
قســم مــن الكربــون إلــى الجــو علــى شــكل CO2. و يبيــن الشــكل 

8 دورة الكربــون فــي التربــة.

2. دورة اآلزوت فــي التربــة nitrogen cycle: يوضــح الشــكل 9 
دورة اآلزوت فــي التربــة، حيــث تمــر هــذه الــدورة بعمليــات عديــدة 

فــي التربــة منهــا:

أ - النشــدرةammonification : يوجــد اآلزوت بشــكله العضــوي 
الحيــة  الكائنــات  وبقايــا  العضويــة  المــادة  فــي  التربــة  فــي 
األحيــاء  فــي  وكذلــك  للتربــة  المضافــة  العضويــة  واألســمدة 
الميتــة ، وتقــوم الكائنــات الحيــة الدقيقــة بعمليــة النشــدرة و 
ذلــك بتحليــل البروتينــات إلــى ببتيــدات ثــم أحمــاض أمينيــة و منهــا 

إلــى أمونيــا.   
األمونيــوم  أكســدة  عمليــة  هــي   :nitrification التــأزت  ب - 
التــي  و  نتــرات  ثــم  نتريــت  إلــى  النشــدرة  عمليــة  عــن  الناتــج 
ــة  ــة الكيميائي ــة التغذي ــا ذاتي ــل مجموعــات البكتري تحــدث مــن قب
هــذه  وتتــم   . هوائيــة  ظــروف  تحــت   chemoautotrophic
إلــى  األمونيــوم  أكســدة  األولــى  مرحلتيــن:  ضمــن  العمليــة 
نتريــت بفعــل بكتريــا Nirosomonas والثانيــة أكســدة النتريــت 
المعــادالت  بكتريــا Nitrobacter و توضــح  نتــرات بفعــل  إلــى 

التربــة:   التــأزت فــي  التاليــة عمليــة 

-NO2  → O2 +  +NH4
-NO3  →  O2 +   -NO2

إن االســتعمال غيــر المرشــد لألســمدة اآلزوتيــة يمكــن أن يســبب 
ــرات إليهــا، حيــث  ــاه الجوفيــة إذا رشــحت النتريــت والنت تلــوث للمي
ــروز  ــات النت ــات األمينــو وتشــكل مركب تتفاعــل النتريــت مــع مركب
رجــع ضمــن المعــدة 

ُ
أميــن المســرطنة، كمــا أن النتــرات يمكــن أن ت

إلــى النتريــت الســامة لكــن حموضــة المعــدة تحــد مــن هــذه 
األطفــال  عنــد  الخطــورة  تكمــن  بينمــا  البالغيــن  لــدى  العملــة 
الرضــع النخفــاض حموضــة معداتهــم حيــث تتفاعــل النتريــت مــع 
الهيموغلوبيــن وتســبب اختنــاق عنــد الرضــع بمــا يســمى مــرض  

.Methemoglobinemia
ت - عكــس التــأزت denitrification: هــي عمليــة إرجــاع النتــرات 
إلــى أزوت جــوي تــؤدي إلــى فقــد وخســارة اآلزوت مــن التربــة، 
والتــي تقــوم بهــا مجموعــة كبيــرة مــن الكائنــات الحيــة الدقيقــة 
الالهوائيــة، حيــث تســتعمل هــذه الكائنــات اآلزوت كبديــل عــن 
األكســجين فــي عمليــة التنفــس. تحــدث هــذه العمليــة فــي 
بعــض الظــروف التــي تمــر بهــا التربــة مثــل وجــود الغــدق و التــي 
تــؤدي لتحويــل الظــروف الالهوائيــة فــي التربــة إلــى ظــروف 
ــرات إلــى آزوت جــوي.  الهوائيــة. وفيمــا يلــي مراحــل إرجــاع النت

ــأزت فــي التربــة. ــأزت و عكــس الت ويبيــن الشــكل 10 عمليتــي الت
ث - تســكين اآلزوت nitrogen immobilization: تحــدث هــذه 
العمليــة فــي التربــة عنــد إضافــة مــواد عضويــة فقيــرة بــاآلزوت و 
غنيــة بالكربــون العضــوي )أســمدة عضويــة غيــر مخمــرة، قــش، 
بقايــا نباتــات ذات محتــوى عالــي مــن الســللوز أو الهيماســللوز أو 
اللغنيــن(، فتقــوم الكائنــات الحيــة الدقيقــة فــي التربة باســتهالك 
آزوت التربــة المعدنــي وتثبتــه بشــكل حيــوي فــي خالياهــا، األمــر 
الــذي يــؤدي إلــى ظهــور أعــراض نقــص اآلزوت علــى النبــات 

المــزروع. 
ج - تثبيــت اآلزوت الجــوي nitrogen fixation: يشــكل األزوت 
الجــوي نحــو 80% مــن الهــواء، وتقــوم بعــض الكائنــات الحيــة 
الدقيقــة فــي التربــة بتثبيــت اآلزوت الجــوي N2 وتحويلــه إلــى 
أنزيــم  إفــراز  بوســاطة   NH3 شــكل  علــى  التربــة  فــي  آزوت 

التاليــة: المعادلــة  وفــق   nitrogenase النتروجينــاز 
2NH3 →-6H + -6e + N2

 أن كميــة اآلزوت المثبتــة بوســاطة األحيــاء 
ً
 وقــد وجــد عالميــا

الدقيقــة المثبتــة لــآزوت الجــوي تقــدر بـــ 10 9 طــن وهــي عشــرة 
العالــم.  فــي  اآلزوتيــة  األســمدة  مصانــع  تنتجــه  مــا  أضعــاف 
ويقــوم بهــذه العمليــة عــدد كبيــر مــن الكائنــات الحيــة الدقيقــة و 

ــن: ــى مجموعتي ــي تقســم إل الت
: تقــوم هــذه 

ً
- األحيــاء الدقيقــة المثبتــة لــآزوت الجــوي تكافليــا

األحيــاء بتثبيــت اآلزوت الجــوي مــن خــالل العقــد الجذريــة، و التــي 
تتشــكل علــى جــذور النباتــات البقوليــة. وتنتمــي هــذه الكائنــات 
مركبــات  النباتــات  هــذه  تقــدم   .Rhizobium بكتريــا  لجنــس 

الشكل. 8 دورة الكربون في التربة

الشكل. 9 دورة اآلزوت في التربة

األحياء الدقيقة
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عضويــة للبكتريــا، بينمــا تقــدم Rhizobium اآلزوت الــذي تثبتــه 
للنبــات علــى شــكل أحمــاض أمينيــة، و هــذه األحمــاض األمينيــة 
فــرز خــارج العقــدة 

ُ
 مــا تزيــد عــن حاجــة النبــات، ولذلــك ت

ً
غالبــا

الجذريــة، األمــر الــذي يــؤدي إلــى تخصيــب التربــة التــي تــزرع 
بالنباتــات البقوليــة. و يبيــن الشــكل 10 بكتريــا Rhizobium داخــل 

ــات البقوليــة. العقــد الجذريــة المتشــكلة علــى جــذور النبات

: تقــوم هــذه 
ً
-األحيــاء الدقيقــة المثبتــة لــآزوت الجــوي ال تكافليــا

األحيــاء بتثبيــت اآلزوت الجــوي بشــكل حــر فــي التربــة بشــكل غيــر 
تكافلــي مــع النبــات ولكــن توجــد هــذه الكائنــات وتنشــط وتثبــت 
اآلزوت الجــوي بشــكل كبيــر ضمــن  rhizosphere مــن هــذه 
الكائنــات بكتريــا Azotobacter وبكتريــا Clostridium و بكتريــا 

.Azospirillium
كمــا تقــوم بكتريــا ســيانو باكتــر cyanobacteria أو )األشــنيات 
الخضــراء المزرقــة blue green algae( بتثبيــت اآلزوت الجــوي 
ــة هــذه األشــنيات  ــة بشــكل ال تكافلــي، وتكمــن أهمي فــي الترب
ــل الضوئــي، و تعــد هــذه  ــة التمثي ــام بعملي بأنهــا تســتطيع القي
الكائنــات مــن أقــدم أشــكال الحيــاة علــى األرض حيــث وجــدت 
.Azotobacter ــا ــن الشــكل 11 بكتري ــون عــام. ويبي ــل 3.5 بلي قب

3.دورة الفوســفور: تنامــت الدراســات المختلفــة حــول الكائنــات 
الحيــة الدقيقــة المحلــة للفوســفات فــي التربــة، و ذلــك فــي 
قــادرة  الكائنــات  فهــذه  للنبــات،  المعدنيــة  التغذيــة  تحســين 
وذلــك  الكالســيوم،  إذابــة فوســفات  و  البيئــة  تحميــض  علــى 
مــن خــالل إفــراز العديــد مــن األحمــاض العضويــة مثــل حمــض 
و  وسكســونيك  ومالونيــك  اوكزاليــك  و  اســتيك  و  الكتيــك 
التــي  البكتيريــة  األجنــاس  أهــم  إن  غلوكونيــك.  و  الســتريك 
تقــوم بعمليــة إذابــة الفوســفات فــي التربــة هــي Bacillus  و  
Pseudomonas ،وأهــم األجنــاس الفطريــة التــي تقــوم بهــذه  
العمليــة هــي Aspergillus  و Penicillium  ، وتتركــز هــذه 
الكائنــات بنســبة عاليــة فــي ريزوســفير النبــات و أكثــر مــن التربــة. 

 CO2 كذلــك تطلــق  هــذه  الكائنــات  خــالل نشــاطها الحيــوي
الــذي ينحــل بالمــاء، ويكــون لــه تأثيــر حامضــي فــي الوســط قــد 
ــادة تيســر الفوســفور مــن الصخــر الفوســفاتي كمــا  يســهم بزي

فــي المعادلــة التاليــة:
2)Ca(HCO3 + 2CaHPO4  → 2H2CO3+ 2)Ca(HPO4
كمــا أن بعــض الكائنــات الحيــة الدقيقــة تقوم بتحليل الفوســفور 
العضــوي وتحويلــه إلــى الشــكل المعدنــي المتــاح للنبــات، و 
ذلــك عــن طريــق إفــراز أنزيــم الفوســفاتيز.  ويبيــن الشــكل 12 دورة 

الفوســفور فــي التربــة: 

للكائنــات  الرئيســة  المكونــات  أحــد  الكبريــت  الكبريــت:  دورة   .4
التــي  الصخــور  تجويــة  خــالل  مــن  الكبريــت  دورة  تبــدأ  الحيــة. 
تحتــوي علــى الكبريــت مثــل الجبــس، ثــم ينتقــل الكبريــت علــى 
شــكل كبريتــات  ذائبــة SO4- إلــى التربــة، حيــث تمتصــه النباتــات 
 البروتينــات، 

ً
ويدخــل فــي مركبــات الخليــة العضويــة و خصوصــا

الحيــوان واإلنســان.  إلــى  ثــم ينتقــل عبــر السلســلة الغذائيــة 
بتحليــل  الدقيقــة  األحيــاء  تقــوم  الحيــة  الكائنــات  مــوت  وبعــد 
، و يعــود إلــى 

ً
المــواد العضويــة المحتويــة علــى الكبريــت هوائيــا

التربــة بشــكل ذائــب تمتصــه النباتــات مــن جديــد، أو تقــوم كائنــات 
حيــة دقيقــة أخــرى بتحليلــه فــي الظــروف الالهوائيــة و تنتــج غــاز 
الكبريــت H2S الــذي ينطلــق إلــى الجــو. كمــا أن حــرق الوقــود 
االحفــوري و المــواد العضويــة المحتويــة علــى الكبريــت يــؤدي 
 
ً
إلــى إنتــاج غــاز ثانــي أكســيد الكبريــت  SO2، و الــذي ُينتــج أيضــا
أكســدة الكبريــت بفعــل بكتيريــا الكبريــت ذاتيــة التغذيــة الكيميائية 

ــة. ــت فــي الترب ــن الشــكل 13 دورة الكبري .ويبي

Rhizobium الشكل. 10 بكتريا

Azotobacter الشكل. 11 بكتريا

الشكل. 12 دورة الفوسفور في التربة

الشكل. 13 دورة الكبريت في التربة
إعداد

الدكتور محمد منهل الزعبي
الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية

األحياء الدقيقة
                    في التربة
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المؤسسة العامة إلكثار البذار
إحــدى  البــذار  إلكثــار  العامــة  المؤسســة  تعــد 
الطابــع  ذات  الزراعيــة  اإلنتاجيــة  المؤسســات  أهــم 

الســوري. العربــي  القطــر  فــي  االقتصــادي 
أحدثــت المؤسســة بموجــب المرســوم التشــريعي 
ــن كافــة  رقــم /190/لعــام 1970 لخدمــة الفــالح وتأمي
مســتلزماته مــن البــذار الزراعــي المحســن المغربــل 
أســهمت  حيــث  تشــجيعية،  بأســعار  والمعقــم 
المؤسســة بالــدور األكبــر فــي تأميــن حاجــة األخــوة 
المزارعيــن مــن مختلــف أنــواع البــذار المحســن عالــي 
فــي  اإليجابــي  المنعكــس  لــه  كان  ممــا  الجــودة، 
 وأســهم في تطويــر الزراعة 

ً
 ونوعــا

ً
زيــادة اإلنتــاج كمــا

ــق األمــن الغذائــي  واســتقرارها فــي ســورية وتحقي
ودعــم االقتصــاد الوطنــي. 

تقــوم المؤسســة العامــة إلكثــار البــذار بتأميــن بــذار 
المحاصيــل االســتراتيجية كالقمــح والقطــن والبطاطا، 
إضافــة إلــى المحاصيــل األساســية األخرى)الشــمندر 
السكري-الشــعير-الحمص-الفول-العدس-الذرة 
ــاج المباشــر أو مــن  ــق اإلنت الصفــراء...( إمــا عــن طري

خــالل االســتيراد.
ــة:  ــار بــذور المحاصيــل التالي 1- تقــوم المؤسســة بإكث
القمــح ، الشــعير ،الحمــص، الفــول، العــدس، الــذرة 
الصفــراء، البطاطــا ، القطــن، فــول الصويــا وتوزيعهــا 

وتصديرهــا .
2-تقوم المؤسســة باســتيراد بذور المحاصيل التالية: 
البطاطــا )مرتبــة  ومرتبــة (، الشــمندر الســكري،  عبــاد 

الشــمس، الــذرة الصفــراء وتوزيعها.
األنســجة  زراعــة  تقانــات  المؤسســة  تســتخدم   -3
إلنتــاج بــذار البطاطــا مرتبــة  )وذلــك مــن خــالل برنامــج 
إلــى تأميــن كامــل احتيــاج القطــر  وطنــي يهــدف 
ــي بعــد عــدة ســنوات ( غــراس المــوز،  بشــكل محل
فســائل النخيــل،  شــتول البطاطــا الحلــوة، بــذار الفطــر 

ــل أخــرى. الزراعــي، ومحاصي
الواقع الحالي للمؤسسة 

نتيجــة إلــى األزمــة التــي يمــر بهــا وطننــا الحبيــب، 
والتخريــب الشــديد الــذي تعرضــت لــه البنيــة التحتيــة 
واإلنتاجيــة  االقتصاديــة  القطاعــات  معظــم  فــي 
أضــرار  إلــى  المؤسســة  تعرضــت  فقــد  والخدميــة، 
وخســائر كبيــرة علــى صعيــد البنيــة التحتيــة والمخازيــن 
والعنصــر البشــري، حيــث تعرضــت معظــم منشــآتها 

إلــى أضــرار كبيــرة، وخرجــت مــن الخدمــة حيــث طــال 
التخريــب: 

1. مراكــز غربلــة وإعــداد البــذار المنتشــرة فــي معظــم 
أنحــاء القطــر.

2. مختبرات جودة البذار.
الزجاجيــة  والبيــوت  األنســجة  زراعــة  مختبــرات   .3

. لهــا  التابعــة 
4. محطات إكثار البذار.

5. المستودعات العادية والمبردة.
6. اآلليات .

7. مخازيــن المؤسســة مــن البذار ومســتلزمات اإلنتاج 
)أســمدة –مــواد تعقيــم- أكيــاس...( التــي تعرضــت 

إلــى الســرقة والتعديــات.
حيــث بلغــت قيمــة االضــرار المباشــرة التــي لحقــت 

بالمؤسســة نحــو /30/مليــار ليــرة ســورية. 
كل هذه األمور كان لها أثر سلبي كبير على كفاءة 
عمــل المؤسســة وقدرتهــا علــى تنفيــذ خططها مما 
نتــج عنــه تراجــع كميــات إنتــاج المؤسســة وانخفــاض 
 
ً
معدالتــه، بعــد أن وصــل إلــى معــدالت عاليــة جــدا

خــالل الفترات الســابقة.
اإلجراءات المتخذة من المؤسسة لتجاوز

صعوبات العمل 
الواقــع  مواجهــة  فــي  المؤسســة  مــن  رغبــة 
واســتعادة دورهــا الريــادي كإحــدى أهم المؤسســات 
القطــاع  فــي  والبحثيــة  والخدميــة  االقتصاديــة 
ــم اتخــاذ مجموعــة مــن اإلجــراءات التــي  الزراعــي، ت
ســاعدت فــي تجــاوز جــزء مــن الصعــاب والمشــكالت 
 علــى 

ً
التــي باتــت تعتــرض عملهــا ،وذلــك اعتمــادا

مايلــي:
وفــق  واالســتثمارية  اإلنتاجيــة  الخطــط  وضــع   .1
معمقــة  دراســة  علــى  تعتمــد  علميــة  منهجيــة 
ودقيقــة لكافــة متطلبــات العمليــة اإلنتاجيــة، وتحليل 
المؤسســة. لــدى  المتوافــرة  البيانــات والمعطيــات 
2. وضــع خطــط بديلــة لخطــط العمــل األساســية 
تعتــرض   قــد  التــي  الصعوبــات  لمواجهــة  وذلــك 

العمــل.
العاملــة وتوظيفهــا  للقــوى  3. االســتثمار األمثــل 
ــرات  فــي المــكان المناســب وفــق االختصــاص والخب

الفنيــة.
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المؤسسة العامة إلكثار البذار

- في مجال إنتاج البذار وتسويقها :
ُ
أوال

قامــت المؤسســة باتخــاذ مجموعــة مــن اإلجــراءات 
فــي مجــال إنتــاج بــذار المحاصيــل األساســية التــي 
تتعامل بها)الحبوب-البقوليات-البطاطا( وتســويقها، 
وذلــك بهــدف االســتمرار فــي وقوفهــا إلــى جانــب 
ودعمهــم  واحــد،  خنــدق  فــي  المزارعيــن  األخــوة 
وتعزيــز الثقــة لديهــم بالمؤسســة وبحرصهــا علــى 

مصالحهــم.
ومن أهم هذه اإلجراءات:

مــع  المبرمــة  اإلكثــار  عقــود  فــي  النظــر  إعــادة   .1
المزارعيــن المتعاقديــن مــع المؤسســة بمــا ينســجم 
مــع الظــروف الراهنــة، حيــث تــم خفــض الحــد األدنــى 

ــرام العقــد. ــوب توافرهــا إلب ــازة المطل للحي
المتميزيــن ومــن ذوي  المزارعيــن  التعاقــد مــع   .2
مناطــق  وإدخــال  البــذور  إنتــاج  مجــال  فــي  الخبــرة 
جديــدة فــي عمليــة إنتاج البذار كالمنطقة الســاحلية 

الســويداء. ومحافظــة 
ــة مــن مواقــع  ــدة قريب 3. إحــداث مراكــز شــراء جدي
بغيــة  كبيــرة،  بكميــات  اإلنتــاج   واســتالم  اإلنتــاج، 

. المزارعيــن  علــى  التكاليــف  تقليــل 
البــذار  لفحــص  متنقلــة  ميدانيــة  محابــر  إنشــاء   .4
المــوردة مــن قبــل األخــوة المزارعيــن فــي مواقــع 
االســتالم. إجــراءات  بغيــة تســريع  البــذار،  اســتالم 

لألخــوة  تمنــح  التــي  اإلكثــار  مكافــأة  زيــادة   .5
المقــرر،  الرســمي  الســعر  علــى  زيــادة  المزارعيــن 
 
ً
حيــث تراوحــت هــذه النســبة بيــن 25%و40% وفقــا
لمرحلــة البذار،وذلــك لتحفيــز المزارعيــن علــى تســليم 

. للمؤسســة  إنتاجهــم 
لتمويــل  الحكومــة  مــن  موافقــة  اســتصدار   .6
علــى  المؤسســة  لــدى  المكتتبيــن  المزارعيــن 
 مــن خــالل المصــرف الزراعــي 

ُ
بــذار البطاطــا قرضــا
والبــذار. لألســمدة 

خــالل  مــن  البــذار  لبيــع  جديــدة  أســواق  فتــح   .7
المنظمــات الدوليــة )الفاو-الصليــب األحمر-اكســاد(.
هــذه اإلجــراءات كان لهــا انعكاســات إيجابيــة علــى 

المزارعيــن والمؤسســة، تمثلــت فــي مايلــي:
قبــل  مــن  المســتلمة  البــذار  كميــات  ارتفــاع   .1
بلغــت  حيــث  الداخليــة،  المناطــق  فــي  المؤسســة 
فــي الموســم الحالــي نحــو 33 ألــف طــن مقارنــة 

علــى  الماضــي،  الموســم  فــي  طــن  ألــف  ب18 
الرغــم مــن الظــروف المناخيــة الصعبــة التــي واجهت 
الموســم الحالــي، مقارنــة بالظــروف المناخيــة الجيــدة 

التــي ســادت خــالل الموســم الماضــي .
البطاطــا  بــذار  علــى  االكتتــاب  كميــات  ارتفــاع   .2
لــدى المؤسســة، حيــث بلغــت نحــو 2500 طــن فــي 
الموســم الحالــي مقارنــة ب400 طــن فــي الموســم 
الماضــي. إضافــة إلــى دخــول محافظــات ومناطــق 
ــدة فــي مجــال زراعــة البطاطــا كمــا هــو الحــال  جدي
للمــرة  ســجلت  والتــي  الســويداء،  محافظــة  فــي 
األولــى فــي تاريخهــا عمليــات اكتتــاب علــى بــذار 

البطاطــا.
3. تأميــن مــوارد ماليــة إضافيــة للمؤسســة من خالل 
ــذار القمــح والشــعير للمنظمــات  ــات مــن ب ــع كمي بي
الدوليــة حيــث بلغــت الكميــات المباعــة لهــم نحــو 6 

آالف طــن.
-في مجال المشاريع اإلنتاجية والمختبرات:

ً
ثانيا

1-المشروع الوطني إلنتاج بذار البطاطا:
علــى الرغــم مــن األضــرار البالغــة التــي لحقــت بكافــة 
البطاطــا  بــذار  الوطنــي إلنتــاج  المشــروع  مكونــات 
)مختبــرات ، بيــوت زجاجيــة ، بيــوت شــبكية ( إال أنــه 
إعــادة  تمــت  المؤسســة  فــي  العامليــن  وبجهــود 
اإلقــالع بهــذا المشــروع ، وذلــك بالتعــاون مــع عــدد 

مــن مؤسســات الدولــة.
 وهذه المراحل هي:

أ.المرحلة المخبرية:
مــع  بالتعــاون  األنســجة  لزراعــة  مخبــر  تجهيــز  تــم 
 للمؤسســة فــي 

ً
جامعــة حلــب التــي قدمــت مخبــرا

مبنــى كليــة الزراعــة، وقامــت المؤسســة بتجهيــزه 
البطاطــا  شــتول  إلنتــاج  الالزمــة  التجهيــزات  بكافــة 
المخبريــة ، حيــث تــم إنشــاء بنــك وراثــي ألهــم أصناف 
بــذار البطاطــا مــن خــالل إكثــار ميرســتيماتها  . كمــا 
ويقــوم هــذا المخبــر بإنتــاج الشــتول المخبريــة لهــذه 

األصنــاف . 
 تقــوم المؤسســة بتنفيــذ مخبــر كامــل للزراعــة 

ً
وحاليــا

باســتخدام تقانــة زراعــة النســج ، إضافــة إلــى غرفتي 
ســيتم  بطرطــوس،  المؤسســة  فــرع  فــي  نمــو 
اســتخدامها إلنتــاج شــتول البطاطــا وزيــادة الطاقــة 

ــذار الفطــر. ــة مــن ب اإلنتاجي
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ب. مرحلة البيوت الشبكية: 
فــرع  فــي  شــبكي  بيــت  عشــرين  تركيــب  تــم 
المؤسســة بحمــاة علــى قطعــة مــن األرض عائــدة 
لمديريــة زراعــة حمــاة ،  تبلــغ مســاحتها نحــو/ 17/ 
 ، حيــث تــم نقــل البيــوت الشــبكية مــن فرعــي 

ً
دونمــا

المؤسســة بطرطــوس والالذقيــة، وتــم تركيبهــا بعــد 
أن تــم تجهيــز الموقــع بشــبكة الــري بالتنقيــط، وتمت 
تغطيــة هــذه البيــوت بالشــبكة الالزمــة لمنــع دخــول 
الحشــرات الناقلــة لألمــراض الفيروســية إليهــا . وتمــت 
ــي المؤسســة.  ــل فني ــوت مــن قب متابعــة هــذه البي
 مــن بــذار 

ً
ــا وقــد بلــغ إنتــاج هــذه البيــوت نحــو 24طن

بأســعار  بيعــه  تــم  والتــي  ايليــت  مرتبــة  البطاطــا 
تشــجيعية لألخــوة المزارعيــن لزراعتهــا فــي العــروة 
 
ً
 شــبكيا

ً
 تأميــن تســعة عشــر بيتــا

ً
الخريفيــة. وتــم حاليــا

ســيتم  حيــث  إســعافية،  خطــة  خــالل  مــن   
ً
جديــدا

وضعهــا فــي االســتثمار خــالل الموســم القــادم.
2-المشروع الوطني إلنتاج بذار الفطر الزراعي :

كمــا هــو الحــال فــي المشــروع الوطنــي إلنتــاج بــذار 
البطاطــا فقــد تعرضــت وحــدات إنتــاج بــذار الفطــر 
الزراعــي للتخريــب ، إال أنــه تمــت إعــادة اإلقــالع بهــذا 
 . وتــم إنشــاء ثــالث وحــدات إلنتــاج 

ً
المشــروع أيضــا

توزعــت  والمحــاري،  األبيــض  بنوعيــه  الفطــر  بــذار 
علــى المناطــق الرئيســة إلنتــاج الفطــر وذلــك فــي 
فــروع المؤسســة فــي كل مــن حلــب وطرطــوس 

والســويداء.
األخــوة  حاجــة  بتأميــن  المختبــرات  هــذه  وتقــوم 
مزارعــي الفطــر مــن البــذار . وقــد بلغــت كميــات بــذار 
الفطــر المنتجــة والمباعــة نحــو 2000 لتــر مــن الفطــر 
 أن أســعار المبيــع هــي أســعار رمزيــة.

ً
األبيــض علمــا

كمــا تــم االنتهــاء مــن تجهيــز وحــدة جديــدة إلنتــاج 
بــذار الفطــر الزراعــي بالالذقيــة.

3.المختبرات:
جميــع  بحــل  المؤسســة  إدارة  قامــت  أن  بعــد 
فــرع  مبنــى  باســتالم  المتعلقــة  اإلشــكاالت 
الفــور بوضــع  بالالذقيــة، قامــت علــى  المؤسســة 
بمــا   ، المبنــى  هــذا  الســتثمار  المناســبة  الخطــط 
يتوافــق مــع طبيعــة النشــاط الزراعــي والتجــاري فــي 

مايلــي: وفــق  الســاحلية  المنطقــة 
أ-إنشاء مختبر للحجر الزراعي :

التجهيــزات  بكافــة  المخبــر  هــذا  تجهيــز  تــم  حيــث 
مــن  مجموعــة  تأهيــل  تــم  كمــا  للعمــل،   الالزمــة 
الفنييــن وتدريبهــم فــي فــرع المؤسســة بالالذقيــة 
علــى أعمــال الحجــر الزراعــي .حيــث ســيقوم هــذا 
المخبــر بفحــص جميــع إرســاليات البــذار المرســلة إليــه، 

مــن قبــل مراكــز الحجــر الزراعــي.
ب-إنشاء مختبر للعفن البني:

الالذقيــة  محافظــة  فــي  المخبــر  هــذا  إنشــاء  إن   
وإجــراء االختبــار فيــه، سيســهم بشــكل كبيــر فــي 
اختصــار المــدة الزمنيــة الالزمــة إلجــراء هــذا االختبــار، 

النتائــج. وبالتالــي ســرعة ظهــور 
- في المجال المالي والمحاسبي:

ُ
ثالثا

إن أي عمــل أو جهــد يتــم بذلــه لــن يكتــب لــه النجــاح 
قائمــة  جيــدة  ماليــة  بسياســة   

ً
مقرونــا يكــن  مالــم 

علــى التحديــد الدقيــق لمصــادر المــوارد الماليــة وآليــة 
 . ونتيجــة 

ً
إنفــاق هــذه المــوارد. وكمــا ذكرنــا ســابقا

للظــروف الحاليــة فقــد عانــت المؤسســة مــن عــدد 
ــات الماليــة. مــن المشــكالت والصعوب

المؤسســة،  فــي  المالــي  الــكادر  وبجهــود  أنــه  إال 
فقــد تــم تجــاوز جــزء كبيــر مــن الظــروف الصعبــة 
التــي فرضتهــا األزمــة. وتــم البــدء بمعالجــة التداعيــات 
التــي نتجــت عنهــا... وشــمل ذلــك النقــاط التاليــة:

الداخليــة  العالقــة  الماليــة  التشــابكات  حــل   -1
بعــض  فقــدان  ظــل  فــي  وخاصــة  والخارجيــة، 
الثبوتيــات )المصــارف الزراعيــة – أكاديميــة األســد - 
المؤسســة العامــة للمحروقات-شــركة النســيجية - 
معمــل الســماد وغيرهــا( وذلــك لتســوية وتحصيــل 

المؤسســة. مســتحقات 
2- تأميــن الســيولة الالزمــة لتمويــل عمليــات شــراء 

الحالــي2017-2016. للموســم  البــذار 
3- بالمطابقة مع صندوق الدعم الزراعي للتسوية،تم 

تحصيل مبلغ/1,9/ مليار من مستحقاتها.
وفــق  المؤسســة  مديونيــة  مــن  جــزء  تســديد   -4

المتوافــرة. الســيولة 
5- تســديد قــرض عــام 2011 بالكامــل بالنســبة لقــروض 
ــارات  ــي بلغــت قيمتهــا 10 ملي عامــي  2014و2015 والت
ليــرة ســورية. أمــا قــرض عــام 2012-2013 فلــم تتمكــن 
المؤسســة مــن تســديدها بســبب ســرقة البــذار مــن 
قبــل العصابــات االرهابيــة المســلحة. وتمــت معالجــة 

المؤسسة العامة إلكثار البذار
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اعداد: الدكتور بسام سليمان           
المدير العام للمؤسسة العامة إلكثار البذار 

المؤسسة العامة إلكثار البذار

تلــك القــروض، حيــث تــم تجميدهــا عــن طريــق اللجنــة 
االقتصاديــة والجهــات الوصائيــة األخــرى.

المؤسســة  علــى  المتراكمــة  المبالــغ  تســديد   -6
المصــارف  مقاطعــة  نتيجــة  األجنبــي  بالقطــع 
العالميــة والحصــار االقتصــادي الــذي فــرض علينــا، 
وذلــك لصالــح الشــركات األجنبيــة التــي كانــت تقــوم 
ســابقة. ألعــوام  والشــمندر  البطاطــا  بــذار  بتوريــد 
7- تأميــن كافــة مســتلزمات إنجــاز التراكــم المحاســبي 
مــن  االزمــة  أعــوام  خــالل  المؤسســة  لميزانيــات 
وكشــوفات  مفقــودة  بــدل  وثبوتيــات  ســجالت 
بالليــرات  المؤسســة  حســابات  لكافــة  مصرفيــة 

األجنبــي. والقطــع  الســورية 
الخطط المستقبلية للمؤسسة

 مــن رغبــة المؤسســة وحرصهــا الدائميــن 
ً
انطالقــا

علــى التطويــر المســتمر لعملها وتوســيع نشــاطاتها، 
فإنهــا تســعى وبشــكل مســتمر لتحســين ظــروف 
رؤيــة  وضــع  خــالل  مــن  اإلنتــاج  وشــروط  العمــل 
مســتقبلية تتضمــن األهــداف المطلــوب تحقيقهــا 

ومتطلبــات تحقيــق هــذه األهــداف.
والتي يمكن إيجازها في النقاط التالية:

- إعادة تأهيل البنية التحتية:
ُ
أوال

ومــؤازرة  عــون  إلــى  يحتــاج  األمــر  هــذا  تنفيــذ  إن 
ودعــم مــن كافــة القطاعــات الحكوميــة والمنظمــات 
والزراعــة             األغذيــة  كمنظمــة  والدوليــة،  المحليــة 
)الفــاو( – الوكالــة اليابانيــة للتعــاون الدولــي )جايــكا( 
.. والبرامــج اإلنمائيــة ، وبرامــج المنــح والمســاعدات 

الدوليــة.
وهذا البند يشمل مايلي:

1- تأمين مراكز غربلة وتعقيم بذار متنقلة:
العائــدة  الغربلــة  مراكــز  تأهيــل  إعــادة  عمليــة  إن 
االســتعاضة  ويمكــن   .  

ً
حاليــا صعبــة  للمؤسســة 

عــن هــذه العمليــة مــن خــالل تأميــن مراكــز غربلــة 
اســتطاعة  ذات  مقطــورة  )فــرازات(  بــذار  وتعقيــم 

طن/ســاعة.  10- طــن   5 بحــدود 
2- تأمين تجهيزات لمختبرات مراقبة الجودة:

وتشــمل هــذه التجهيــزات : أجهــزة قيــاس رطوبــة 
نقــل  أجهــزة  حاضنــات-  ويدويــة(-  )الكترونيــة 
برونر-موازيــن  أجهــزة   -) ويدويــة  نوعي)الكترونيــة 
الكترونية حساســة – مجاهر حديثة )ستريوســكوب(- 

ــوكالف- أجهــزة ســحب غــازات- عــدادات بــذار... أوت
3- تأمين مستلزمات اإلنتاج الحقلي:

للفالحــة  جــرارات  التجهيــزات:  هــذه  وتشــمل 
باســتطاعات مختلفــة - محاريــث متنوعــة – بــذارات – 

مبيــدات... رش  أجهــزة   - حصــادات 
4- آليات مختلفة:

وتشــمل: ســيارات حقليــة – ســيارات شــاحنة - روافــع 
شــوكية – ســيور ناقلــة...

5- تأمين أراض الستثمارها كمحطات إكثار .
6- صيانة البيت الزجاجي في طرطوس وتأهيله .

- تنمية الموارد البشرية:
ً
ثانيا

يعــد العنصــر البشــري حجــر األســاس فــي أيــة عمليــة 
الســوية  رفــع  الضــروري  مــن  فإنــه  لذلــك  تطويــر. 
الفنيــة والتقنيــة للعامليــن فــي المؤسســة لمواكبــة 
إخضــاع  خــالل  مــن  يتــم  وهــذا   . التطويــر  عمليــة 
العامليــن فــي المؤسســة لــدورات تدريبيــة داخليــة 
)إنتــاج-  البــذار  إنتــاج  وخارجيــة فــي كافــة مجــاالت 

غربلــة وتعقيــم- تســويق- مراقبــة جــودة...(.
- في الجانب المالي:

ً
ثالثا

ممــا  للمؤسســة،  االســمي  الرأســمال  زيــادة   -1
الحاجــة  دون  خططهــا  تنفيــذ  علــى  يســاعدها 
الســتجرار القــروض، وبالتالــي توفيــر مــا يترتــب علــى 

فوائــد. مــن  القــروض  هــذه 
علــى  المترتبــة  الديــون  كافــة  إطفاء)تصفيــر(   -2

لمؤسســة. ا
لتنفيــذ خطــط  الكافيــة  الماليــة  المــوارد  تأميــن   -3

واالســتثمارية. اإلنتاجيــة  المؤسســة 
4- إنجاز التراكم المحاسبي.

وفــي النهايــة نــود أن نشــير إلــى أن المؤسســة لــن 
تدخــر ولــن تبخــل بــأي جهــد لتطويرعملهــا وتوســيع 
نشــاطاتها لوعــي  المؤسســة  وإدراكهــا التــام لمــا 
ــة إعــادة  ــة علــى عملي لذلــك مــن منعكســات إيجابي

إعمــار القطــاع الزراعــي فــي القطــر.
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تعــد ســورية الطبيعيــة الموطــن األصلــي لهــذه الشــجرة 
ــون علــى  ــون (، كمــا أن وجــود الزيت المباركــة ) شــجرة الزيت
أن  المنطقــي  مــن  يجعــل  ســورية  فــي  البريــة  الحالــة 
أســالفنا القدامــى هــم أول مــن اســتأنس الزيتــون وزرعــوه 
منــذ آالف الســنين،األمر الــذي انعكــس علــى غنــى وتنــوع 
كبيريــن بــكل مــن الزيتــون البــري واألصنــاف المزروعــة التــي 

تعــد بالعشــرات )اإلبراهيــم وآخــرون،2007(.
وتعــد زراعــة الزيتــون خيــارا  زراعيــا أساســيا للمناطــق الجافــة 
مســتداما  شــكال  وتضمــن  والهامشــية،  الجافــة  ونصــف 

الســتخدام األرض و تحــد مــن الهجــرة إلــى المــدن.
التــي  األمــراض  أهــم  الطاووس)مــن  عيــن  مــرض  يعــد 
تصيــب شــجرة الزيتــون فــي المناطــق الســاحلية، ويمكــن 
القضــاء علــى انتشــار المــرض وفــق درجــة اإلصابة،فــإذا مــا 
كانــت اإلصابــة طفيفــة أو قليلــة فيمكــن الــرش بالنحــاس 
أو المبيــدات الفطريــة  أمــا المســتوى العالــي مــن اإلصابــة 
المبيــدات  باســتخدام  عليــه  الســيطرة  الصعــب  فمــن 
الكيميائيــة، تســبب الرطوبــة الجويــة والحــرارة المرتفعــة فــي 
فصــل الشــتاء خاصــة خــالل األشــهر)آذار- نيســان- أيــار(  فــي 
انتشــار هــذا المــرض فــي مناطــق انتشــار زراعــة الزيتــون، 
ويبــدأ ظهــور أعــراض المــرض فــي  الخريف)تشــرين األول-

تشــرين الثانــي(.
 أسباب المرض

يعد الفطر الناقص:
الــذي   Splocaea oleagina cycloconium oleaginu
   Pleosporales الرتبــة  مــن   Venturiaceae للعائلــة  ينتمــي 
مــن   Deuteromycetes الناقصــة  الفطريــات  لصــف  التابــع 
الفطريــات الحقيقيــة التابعــة للمملكــة النباتيــة )lopez، 2000( هــو 

الســبب الرئيــس لهــذا المــرض.
وتظهــر البقــع الناجمــة عــن نمــو الفطــر علــى األوراق بصــورة 

حلقــات محــددة الحــواف ومتداخلــة بعضهــا مــع بعــض ،حيــث 
الحلقــة  خــارج  محيــط  فــي  العقيــم  الفطــر  ميســليوم  يتركــز 
وإلــى الداخــل الحوامــل الكونيديــة، والتــي تتولــد منهــا الجراثيــم 

الكونيديــة المحيطــة بمركــز البقعــة. 
البيضاويــة  فمنهــا  متعــددة   

ً
أشــكاال الجراثيــم  هــذه  وتتخــذ 

.)1 )الشــكل  األغلــب  علــى  الشــكل  اللهبيــة  أو  والكمثريــة 

الظروف والعوامل المساعدة على انتشار المرض
 أ-  توافر العوامل المناخية: الرطوبة الجوية والحرارة المرتفعة.    
وتقليــم  )تســميد  المطلوبــة  الزراعيــة  الخدمــات  غيــاب   ب- 
وتوفيــر  الظــروف  تهيئــة  الــى  يــؤدي  األعشــاب(  ومكافحــة 
مصــادر العــدوى األوليــة لحــدوث اإلصابــة وتعاظمهــا ، وتوســيع 

واســتقراره. المــرض  انتشــار  رقعــة 
الجبــال  وســفوح  الوديــان  فــي  وينشــط  المــرض  يظهــر   ج- 
ــث  ــون والكثيفــة فــي زراعتهــا ، حي المتواجــدة فيهــا أشــجار الزيت
تتناســب الرطوبــة الجويــة بنســب عاليــة فــي تلــك المواقــع خــالل 

أشــهر الســنة مــع احتياجــات الفطــر .

عين الطاووس على الزيتون
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مبررات اعتماد الصنف
تعــد المنطقــة الســاحلية مــن المناطــق الهامــة التــي تنتشــر فيهــا 
زراعــة الزيتــون، حيــث تشــكل 21% مــن مناطــق انتشــار الزيتــون في 
ســورية. وتســود فيهــا الظــروف المناخيــة التــي تســاعد علــى 
انتشــار مــرض عيــن الطــاووس )حــرارة - رطوبــة جويــة( وبشــكل 
يصعــب معــه الســيطرة علــى المــرض، ويتســبب فــي خســائر 
كبيــرة خاصــة فــي حالــة وجــود أصنــاف حساســة لإلصابــة بمــرض 
عيــن الطــاووس )الدعيبلي-الخضيــري( ، علــى الرغــم مــن تنفيــذ 
تقليــم تجديــدي ومكافحــة متتاليــة منــذ 2002 ممــا يــؤدي إلــى:

 
ً
1- التســاقط الكبيــر لــألوراق المصابــة، وتعــري األشــجار منهــا جزئيــا
 ، والــذي يصــل أعلــى مــدى خــالل أشــهر الشــتاء والربيــع.

ً
أو كليــا

2- الفقــد الكبيــر فــي األوراق ، والــذي يــؤدي إلــى فقــد األشــجار 
قدرتهــا علــى تكويــن البراعــم الزهريــة، بســبب مــا فقدتــه مــن 

مجموعهــا الخضــري.
الزراعيــة يســبب حالــة  الخدمــات  تــردي  تكــرار اإلصابــة مــع   -3
ضعــف عــام لألشــجار وظهــور األغصــان الجافــة ، بحيــث تصبــح 
األشــجار عديمــة القيمــة االقتصاديــة وعرضــة لمهاجمة الحشــرات 

ناخــرات الخشــب.
موقع الدراسة

أجريــت الدراســة علــى أشــجار الزيتــون المزروعــة  فــي محافظتي 
طرطــوس والالذقيــة بعمــر 70 ســنة ، حيــث تــم حصــر أماكــن 

االصابــة بعيــن الطــاووس وهــي:
1- محافظة طرطوس:

فــي وادي الغمقــة  الممتــد مــن صافيتــا إلــى مدينــة طرطــوس 
بطــول 20 كــم. ويمتــاز بارتفــاع الرطوبــة النســبية علــى مــدار 
العــام، بســبب وجــود مجــرى نهــر الغمقة مع ســواقيه الشــتوية. 
ووادي بقعــو) الــذي يقــع غــرب مدينــة دريكيــش  وهــو وادي 
لمجــرى نهــري ترتفــع فيــه الرطوبــة علــى مــدار العــام( ، حيــث 

ينتشــر صنــف الزيتــون الدعيبلــي.
2-محافظة الالذقية:

عيــن البيضــا منطقــة تقــع شــمال مدينة الالذقية بين مســطحين 
مائييــن مــن الشــرق بحيــرة الســادس عشــر مــن تشــرين ومــن 
الغــرب البحــر المتوســط ، حيــث ينتشــر صنــف الزيتــون الخضيــري.

محافظــة  الطــاووس  عيــن  بمــرض  المصابــة  المســاحة  تقــدر 
طرطوس3400هكتــار محافظــة  2560هكتــار،  الالذقيــة 

الصنف السكري: 
صنــف قــوي النمــو، مبكــر النضــج، متوســط المعاومــة،  صنــف 

ــي الغــرض يبلــغ : ثنائ
متوسط وزن الثمرة:3.1 غ .
متوسط وزن البذرة:0.52غ.

النسبة المئوية للتصافي :%83 .
النسبة المئوية للزيت :%26-24 .

الصنف العيروني:
صنــف متوســط النمــو، متأخــر النضــج، متوســط المعاومــة، صنــف 

ثنائــي الغــرض. 
يبلغ :

متوسط وزن الثمرة: 2.65غ .
 متوسط وزن البذرة: 0.45غ.

النسبة المئوية للتصافي: %83.
النسبة المئوية للزيت:   %20 .

التوصيات
متحملــة  كأصنــاف  والعيرونــي  الســكري  الصنفيــن  اعتمــاد   -1
لمــرض عيــن الطــاووس وثنائيــة الغرض)فــي مناطــق اإلصابــة(.

2- االستفادة من الصنفين في تطعيم األشجار المصابة. 

اعــداد: د. ريــم عبــد الحميــد، د. حســين حــالق، د. رشــيد 
ــن النــص، م. غــادة قطمــة،م.  الســيد عمــر، م.بهــاء الدي

نضــال وزاز، م. أمــل نصيــر، م. رضــوان العلــي.
الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية
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البيئة مشكالت وتحديات وحلول

 مــن المشــكالت البيئيــة 
ً
  تواجــه أقطــار الوطــن العربــي عــددا

المشــتركة كشــح المــوارد والتلــوث البيئــي، حيــث يعانــي الوطــن 
العربــي مــن شــح شــديد فــي الميــاه ونقــص فــي األراضــي 
الصالحــة للزراعــة يزيــد مــن تفاقمــه التدهــور البيئــي والتصحــر، 
كمــا أن االنتقــال للعيــش فــي المناطــق الحضريــة بمعــدالت 

ســريعة يخلــق مشــكالت تلــوث هــواء كبيــرة.  
لذلــك يمكــن القــول إنــه مــا لــم تتوفــر الحلــول بشــأن المعضلتيــن 
الميــاه والتصحــر، فإنهمــا ســيمثالن حجــري  نــدرة  األساســيتين 
عثــرة أمــام كل البرامــج والمخططــات الراميــة إلــى مزيــد االرتقــاء 

.
ً
بــاألداء االقتصــادي فــي كل البلــدان العربيــة تقريبــا

 
ً
فالوطــن العربــي مهــّدد فــي كل أقطــاره، وأكثــر فأكثــر بــدءا

مــن ســنة 2015، بنــدرة الميــاه، وذلــك لقلــة مــوارده المائيــة مقارنــة 
بارتفــاع عــدد ســكانه المتزايــد مــن ســنة إلــى أخــرى، وتنامــي 
أخطــار تغّيــر المنــاخ وتفاقــم التلــوث فــي ربوعــه، إضافــة إلــى 
معطــى أساســي وهــو مناخــه الجــاف فــي أغلــب بلدانــه وشــبه 

الجــاف فيمــا تبقــى منهــا. 
إذن واقــع البيئــة العربيــة يشــير إلــى إشــكاليتين تمثــالن عنوانيــن 
بارزيــن للمعضلــة البيئيــة العربيــة فــي وقتنــا الحاضــر.. األمــر الــذي 
 بحثيــة مكثفــة واســتثمارات مرتفعــة فــي إطــار 

ً
يســتدعي جهــودا

مــن التضامــن العربــي بهــدف إنشــاء مراصــد مراقبــة لمعاينــة 
ــاء الحواجــز، ومــا  تقــدم التصًحــر مــن خــالل تكثيــف التشــجير وبن
إلــى ذلــك مــن المشــروعات التــي مــن شــأنها أن تحــّول الصحــراء 
إلــى واحــات يطيــب فيهــا العيــش ليســتقر فيهــا الســكان، إضافــة 
مــن  المزيــد  توفــر  الشمســية  للطاقــة  محطــات  إنشــاء  إلــى 

القــدرات الطاقيــة للبلــدان التــي تحتاجهــا..

مواجهة التحدي البيئي
دعــا األميــن العــام لألمــم المتحــدة بــان كــي مــون فــي القمــة 
العالميــة بشــأن تغّيــر المنــاخ جميــع حكومــات العالــم إلــى االلتزام 
بالتوصــل إلــى اتفــاق منــاخ عالمــي والقيــام بنصيبهــا العــادل 
للحــد مــن ارتفــاع درجــات الحــرارة العالميــة وأضــاف: »ال أحــد فــي 
مأمــن مــن تغّيــر المنــاخ، وحــث المجتمــع الدولــي علــى العمــل 

مــن أجــل إيجــاد حلــول لقضيــة المنــاخ.
مــن هنــا فــإن رســم اســتراتيجية عربيــة لمواجهــة التحــّدي البيئــي 

والحفــاظ علــى البيئــة يتطلــب:
ــة، وتعزيــز القــدرة علــى اســتخدام  * وقــف أســباب تدهــور البيئ
أدوات االقتصــاد البيئــي الحديثــة بمــا يوفــر لصانعــي السياســة 
تقديــرات دقيقــة للضــرر الــذي لحــق بالبيئــة نتيجــة عــدم اتخــاذ 
إجــراءات أو التأخــر فــي اتخاذهــا، وبمــا يخــدم معالجــة المشــكالت 

ــة. البيئيــة بســرعة وفعالي

 مــن 
ً
 واســعا

ً
* اعتمــاد اســتراتيجية اإلنتــاج األنظــف لتغطــي نطاقــا

الموضوعــات بمــا فيهــا تخفيــض اســتهالك المــوارد الطبيعيــة 
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اعداد: قاسم الشريف
وزارة السياحة

المــواد  اســتخدام  ــب 
ّ
وتجن ملمــوس  نحــو  وعلــى  بســرعة 

شــديدة الســمية أو الضــارة بالبيئــة.. وتحســين تصميــم المنتجــات 
وتصنيعهــا لتخفيــف العــوادم المنبعثــة والقمامــات والنفايــات، 

وتشــجيع إعــادة التدويــر. 
* زيــادة المشــاركة الشــعبية فــي خطــط عمــل حمايــة البيئــة 
ــد  ــذل جهــود لكســب تأيي ــة، وب ــا البيئي فــي التعامــل مــع القضاي
توعيــة  عبــر  التنميــة،  خطــط  فــي  تغييــرات  إلحــداث  الشــعب 
الجمهــور بأبعــاد المشــكالت البيئيــة.. وهنــا يبــرز دور اإلعــالم فــي 

التوعيــة البيئيــة..
دور اإلعالم في التوعية البيئية

لإلعــالم أهميــة بالغــة فــي المحافظــة علــى البيئــة وجعلهــا 
فــي خدمــة اإلنســانية فــال بــد مــن إنشــاء هيئــات بكافــة األجهــزة 
الوعــي  مســتوى  برفــع  تختــص  العربيــة  بالــدول  اإلعالميــة 
التلــوث  مــن  البيئــة  وحمايــة  البيئيــة  بالقضايــا  وتهتــم  البيئــي 
 إضافــة 

ً
ــا  وعالمي

ً
ــا بدرجــة تتناســب مــع تزايــد مخاطــر التلــوث عربي

إلــى وضــع برامــج تدريبيــة للعامليــن فــي مجــال اإلعــالم المرئــي 
والمقــروء والمســموع والتــي تتعلــق بكافــة التقاريــر الميدانيــة 
ــكار طــرق تقــوم  ــول وابت ــة مــع وضــع حل عــن المشــكالت البيئي

علــى نشــاطات فعليــة أكثــر منهــا مكتبيــة.
ضرورات تطوير التشريعات لخدمة البيئة 

يعيــش العالــم اليــوم علــى وقع تداعيات التلــوث المناخي الذي 
 الوصــول إلــى حلــول 

ً
طــال كافــة مناحــي الحيــاة، ويحــاول جاهــدا

لمواجهــة هــذه الظاهــرة، وتعــد المــدن أحــد أهــم مصــادر التلــوث 
حيــث تســهم فــي زيــادة درجــة التلــوث علــى ســطح الكوكــب 
بشــكل كبيــر. وال يخفــى علــى أحــد مــا يســببه هــذا األخيــر مــن 
أخطــار علــى ســكان المــدن، حيــث أشــارت دراســة أعدهــا معهــد 
أبحــاث اآلثــار الصحيــة فــي واليــة »ماساتشيوســتس« األمريكيــة 
إلــى أن ســكان المــدن المزدحمــة يعيشــون بشــكل أقــل بســبب 

انعكاســات التلــوث علــى الصحــة.

 وتبــرز أهميــة القوانيــن والتشــريعات العمرانيــة الدوليــة والمحليــة 
الخاصــة بتخطيــط المــدن، مــع أخــذ البعــد البيئــي بعيــن االهتمــام 
التــي  الحضريــة  البيئــة  تجــاه  البشــر  لســلوك  المنظــم  باعتبــاره 

 لتصرفاتهــم. 
ً
ــا يعيشــون فيهــا، والمقيــد جزئي

ويؤكــد العديــد مــن الباحثيــن فــي الشــأن البيئــي علــى ضــرورة 
إعــادة النظــر فــي القوانيــن والتشــريعات البيئيــة العربيــة بشــكل 
يخــدم تحقيــق التنميــة المســتدامة، وإعــادة النظــر فــي القوانيــن 
المتعلقــة بالصناعــة، وإعــادة تدويــر المــوارد الطبيعيــة وتشــجيع 
تطويــر  وضــرورة  للبيئــة..  الصديقــة  والمشــروعات  الصناعــات 
وتفعيــل التشــريعات البيئيــة بكافــة الــدول العربيــة لتتماشــى مــع 

األنظمــة العالميــة.

صياغة مشروع عربي لحماية البيئة
تحدد مالمحه بالنقاط التالية:

ــة للبيئــة: ال بــد مــن إعــادة  * المؤسســات والتشــريعات اإلقليمي
النظــر فــي القوانيــن والتشــريعات البيئيــة، بحيــث تتضمــن البعــد 
اإلقليمــي كوحــدة للتحليــل وكشــرط أساســي لتحقيــق التنميــة 
العربيــة  المؤسســات  دور  تفعيــل  يتطلــب  وهــذا  المســتدامة، 

ــة. ــة والتنمي ــة التــي تعنــى بالبيئ اإلقليمي
التعليــم  مهمــة  إن  واإلعــالم  والتعليــم  العامــة  الثقافــة   *
واإلعــالم الهادفيــن المســتنيرين تكمــن فــي قدرتهمــا علــى رفــع 
ســوية الخطــاب العلمــي، يســهم فــي تنميــة الــذكاء المجتمعــي 
يــدرك اإلنســان العربــي معنــى  ويشــكل كتلــة حرجــة، بحيــث 

التكامــل البيئــي وقيمتــه وأهميتــه فــي التنميــة. 
* المعلوماتيــة وتحليــل السياســات العامــة: مــن الضــروري أن 
تترجــم قيمــة التكامــل فــي العمــل البيئــي والتنمــوي ضمــن 
الوطــن العربــي إلــى إحصائيــات وتحليــل لالتجاهــات المســتقبلية، 
ــات المشــتركة  ــر االتفاقي ــق قيمــة هــذا التكامــل عب بشــكل يعمِّ
وحركــة الســكان والعمالــة وتبــادل الخدمــات عبــر التجارة، ويشــكل 
 لبنــاء المؤسســات المشــتركة ولقــراءة المســتقبل 

ً
ــا  معرفي

ً
إطــارا

برؤيــة عربيــة جديــدة.
* المعاييــر البيئيــة الموحــدة: يتعــدى مــدى اآلثــار الســلبية علــى 
البيئــة الحــدود القطريــة، لذا ينبغــي صياغة المعايير والمواصفات 
عادلــة  إقليميــة  أســس  ضمــن  ومراجعتهــا  وتفعيلهــا  البيئيــة 

ــة..  ومعقول
نســق  ســيطرة  هــو   ،

ً
إذا العربــي  الوطــن  فــي  التحــدي  إن 

التعليــم وخطــط التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة التــي تكــرس 
 مــن مراعــاة البعــد 

ً
إطــار العمــل ضمــن الدولــة القطريــة، بــدال

ــة  ــة والتنمي ــا البيئ االقليمــي كوحــدة أساســية للنظــر فــي قضاي
بأبعادهــا كافــة. ولتوضيــح ذلــك يمكــن النظــر إلــى أزمــة المــاء 
ضمــن إطــار تكاملــي بيــن قطاعــات الزراعــة والميــاه والتجــارة.
فمــن البدهــي أن أقطــار الوطــن العربــي تعانــي مــن شــح فــي 
المــوارد المائيــة، ألن وحــدة التحليــل هــي الدولــة بمفردهــا، وألن 
المعنيــة  القطاعــات  بيــن  التكامــل  تســتبعد  التحليــل  منهجيــة 

)زراعــة، ميــاه، طاقــة، تجــارة(.
خاتمة

البحثــي  التأكيــد علــى أهميــة العمــل  بــّد مــن  ممــا تقــدم ال 
العربــي الجماعــي فــي المجــاالت البيئيــة، واألهميــة للملتقيــات 
ــادل األفــكار بيــن  والمنتديــات العلميــة كآليــة لدعــم االلتقــاء وتب
األشــقاء، وصهــر مشــاعر الــود والمحبــة بينهــم فــي بوتقــة مــن 
والعمــل  العربيــة،  ألمتهــم  الواعــي  واالنتمــاء  األصيــل  الــوالء 
الدائــم واألميــن لالرتقــاء بهــا إلــى مكانــة تليــق بهــا كخيــر أمــة 
إلــى  البيئــة  قضيــة  تحويــل  علــى  والعمــل  للنــاس..  أخرجــت 
قضيــة هامــة أســوة ببقيــة القضايــا األخــرى للتحــول واالنتقــال 
المجتمعــي، وتطويــر برامــج التنميــة البشــرية بمــا يدعــم ويحافــظ 

علــى البيئــة ومواجهــة تحدياتهــا..
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تقنية إنتاج شتول الخضروات

   مــع التقــدم العلمــي أصبــح اســتخدام التكنولوجيــة واألســاليب الحديثــة فــي قطــاع الزراعــة ضــرورة البــد منهــا وخاصــة 
لتغطيــة الطلــب المتزايــد علــى المنتجــات الزراعيــة فأصبــح التطــور الرأســي يفــوق التطــور األفقــي لمــا لــه مــن أثــر كبيــر 
 اقتصــرت عمليــات إنتــاج شــتول الخضــروات علــى عمليــة الزراعــة فــي 

ً
علــى زيــادة اإلنتــاج فــي وحــدة المســاحة وســابقا

 أومــن خــالل إنتــاج مشــتل أرضــي وبعــد ذلــك يتــم نقــل الشــتول إلــى المــكان الدائــم.
ً

األرض إمــا مباشــرة

ويعاب على هذه الطريقة: 
* االقتصــار علــى زراعــة األنــواع ذات القــدرة علــى تكويــن مجمــوع جــذري من الســاق مثل:)الباذنجــان – البندورة   الفليفلة 

– الملفــوف – الزهرة( 
* فقد جزء كبير من المجموعة الجذرية أثناء النقل . 

* تعرض المجموعة الجذرية للعوامل الخارجية من جفاف وحرارة. 
* الحاجة إلى وقت طويل إلنتاج الشتل للمكان الدائم . 

* فقدان كمية كبيرة من البذور نتيجة عدم التحكم بالعمق –الكثافة –عوامل خارجية كالطيور . 
* تحتاج إلى وقت أطول حتى تستعيد الشتلة عافيتها وتبدأ بالنمو بعد الزراعة في المكان الدائم . 

* فقدان نسبة عالية من الشتول بعد التشتيل والحاجة إلى عملية ترقيع . 
* عدم إمكانية زراعة البذور الهجينة بسبب غالء سعرها . 

مــع تقــدم التقنيــات الزراعيــة يتــم حاليــا إنتــاج الشــتول الخضــراوات باســتخدام أطبــاق إلنتــاج الشــتول و أوســاط مناســبة و 
مــن خــواص هــذه الطريقــة: 

 مــن الســاق حيــث 
ً
1 – إنتــاج أصنــاف عديــدة مــن الخضــار حتــى الخضــار التــي ال تمتلــك قــدرة علــى إنتــاج جــذور اعتبــارا

ــز                   ــار – الكوســا - الفري ــخ األصفــر – الخي ــخ األحمــر – البطي ــة – البطي ــدورة – الفليفل ــاج كل مــن – الباذنجــان – البن ــم إنت يت
– الملفــوف – القرنبيــط. 

2 – عدم فقد المجموعة الجذرية أو جزء منها وعدم تعرضها ألي عوامل خارجية. 
3 – اختصار الوقت والتحكم بموعد الزراعة وحتى إمكانية إنتاج الشتول للزراعة تحت األنفاق. 

4 – إمكانية زراعة البذور الهجينة وذات المواصفات العالية وعدم فقد أي بذرة. 
5 – نسبة الفاقد في التشتيل قليلة و الشتول تستعيد النمو بعد التشتيل بوقت اقصر. 
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تقنية إنتاج شتول الخضروات

مراحل إنتاج الشتول
يتــم اســتخدام الصوانــي وهــي عبــارة عــن أطبــاق مــن البالســتيك أو الفليــن وهــو األكثــر اســتخداما حيــث تحتــوي هــذه 
األطبــاق علــى فتحــات صغيــرة لهــا فتحــة ســفلية للتهويــة، وذلــك باســتخدام الوســط الزراعــي ) التــورب ( المؤلــف مــن 
بقايــا نباتيــة متخمــرة ومعقمــة مضافــا إليهــا أســمدة حيــث يتــم تنعيــم التــورب إمــا يدويــا أو آليــا وبعــد عمليــة التنعيــم يتــم 
تعبئــة األطبــاق بالتــورب مــع الضغــط الخفيــف ثــم يتــم ضغــط كل الفتحــات بحيــث يصبــح التــورب أقــل مــن ســطح الطبــق 
بنصــف) ســم -1ســم (يتــم وضــع البــذور داخــل كل فتحــة وعنــد انتهــاء وضــع البــذور يتــم وضــع طبقــة مــن التــورب حتــى 

يصبــح التــورب علــى مســتوى الطبــق  و يكــون بذلــك قــد تــم تغطيــة البــذور بشــكل تــام . 

                                                                صواني معبأة بالتورب
                                                                    في بداية اإلنبات

 ثــم تكــدس فــوق بعضهــا )ارتفــاع عشــرة أطبــاق( وتكمــر بغطــاء مــن النايلــون ثــم بغطــاء معتــم 
ً
تــروى األطبــاق رشــا رذاذيــا

وتوضــع داخــل البيــت البالســتيكي لتأميــن الــدفء خــالل الفتــرة األولــى حيــث يتــم تجهيــز البيــت البالســتيكي مســبقا 
ويراعــى قبــل توزيــع األطبــاق داخــل البيــت البالســتيكي تخفيــف حــدة أشــعة الشــمس حتــى ال تــؤذي البــادرات

قبــل جاهزيــة الشــتول للتشــتيل يتــم نقــل األطبــاق إلــى تحــت الشــبك الزراعــي األخضــر لتتــم عمليــة التقســية لمــدة )7-3( 
أيــام وبعدهــا تصبــح جاهــزة للتشــتيل

 موعد الزراعة
تتم الزراعة الحقلية ابتداء من شهر شباط وحتى شهر أيلول حسب النوع النباتي . 

ــز – كوســا –   ــار –  فري ــخ أصفــر – خي ــخ أحمــر – بطي ــة  - بطي ــدورة – باذنجــان – فليفل ــة للتشــتيل: بن ــواع القابل أهــم األن
ــر مــن األنــواع ولكــن بدرجــة أقــل مــن الســابقة.                                                                     ملفــوف –  زهــرة –  خــس ، مــع إمكانيــة تشــتيل الكثي

        إعداد: م.باسل محمد سعيد الباكير
         مديرية االنتاج النباتي
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التفاح في سوريا

  وصــل إنتــاج التفــاح فــي القطــر إلــى نحــو 398 ألــف طــن للعــام 2014 وهــو مــن أهــم الفواكــه المنتجــة فــي ســوريا حيــث شــكل 
إنتــاج التفــاح للعــام 2014 نحــو 16% مــن إجمالــي إنتــاج األشــجار المثمــرة فــي القطــر وإنتــاج التفــاح المــزروع بعــال نحــو 57% مــن إنتــاج 
التفــاح، وحجــم اإلنتــاج المــزروع ســقيا نحــو 43% وعــدد األشــجار نحــو 13.6 مليــون شــجرة . واألشــجار المثمــرة نحــو 80% مــن أعــداد 
،حيــث تشــكل نحــو 32% مــن إنتــاج القطــر مــن التفــاح، ثــم دمشــق وريفهــا 

ً
األشــجار وتعتبــر محافظــة حمــص أكثــر المحافظــات إنتاجا

،حيــث وصلــت نســبة اإلنتــاج فيهــا إلــى نحــو 19% ثــم جــاءت كل مــن الالذقيــة والســويداء بنســبة 16% ، لتشــكل هــذه المحافظــات نحــو 
83% مــن إنتــاج القطــر مــن التفــاح لعــام 2014 زاد إنتــاج التفــاح فــي القطــر مــن نحــو 280 ألــف طــن فــي العــام 2007 إلــى نحــو 398 

 بيــن الســنوات.
ً
ألــف طــن فــي العــام 2014 ، وهــي الســنة األعلــى إنتاجــا

تجاوز اإلنتاج العالمي للتفاح 80 مليون طن، وكانت نسبة إنتاج التفاح السوري نحو 0.5% من االنتاج العالمي.
بلغ إنتاج الدول العربية من التفاح نحو 2.25 مليون طن ،حيث شكلت نحو  3% فقط من اإلنتاج العالمي للتفاح . 

وكانــت ســورية رابــع دولــة عربيــة فــي إنتــاج التفــاح بعــد كل مــن المغــرب والجزائــر ومصــر. وتراوحــت نســبة إنتــاج ســورية بيــن %11         
 و لــم تتجــاوز األلــف طــن 

ً
و حتــى 16 % مــن إنتــاج الــدول العربيــة أمــا بالنســبة الســتيراد التفــاح فقــد كانــت كميــات االســتيراد قليلــة جــدا

فــي الســنتين الســابقتين.
أهــم الــدول العالميــة فــي اســتيراد التفــاح كانــت روســيا وألمانيــا وبريطانيــا وهولنــدا والمكســيك وأهــم الــدول العربيــة فــي اســتيراد 

التفــاح فكانــت مصــر والعــراق والســعودية.

مــا بالنســبة لألســعار فقــد زاد متوســط أســعار الجملــة الســنوية للتفــاح الغولــدن مــن نحــو 36 ل.س / كــغ فــي العــام 2007  إلــى 
نحــو 174 ل.س / كــغ فــي عــام 2015 وبالنســبة ألســعار الجملــة الســنوية للتفــاح الســتاركن، فقــد زادت مــن نحــو 37 ل.س / كــغ 

فــي العــام 2007  إلــى نحــو 179 ل.س / كــغ فــي عــام 2015 .

                                                                 

تطور أسعار الجملة و المفرق للتفاح الغولدن                                                         
   و الستاركن وفق متوسط السنوات

إعداد م. عبد الله عتوم
مديرية االقتصاد الزراعي
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 مواد العلف غير التقليدية

  أخذ االهتمام بمواد العلف غير التقليدية منذ السبعينيات 
يــزداد بعــد تفاقــم أزمــة نقــص األعــالف وبالتالــي اتســاع 

الفجــوة العلفيــة.
إن تكثيــف الجهــود فــي البحــث عــن مــوارد علفيــة جديــدة، 
ســهم في حل 

ُ
ودراســة إمكانات اســتخدامها في التغذية ت

المشــكلة جزئيــا. وفــي هــذا النطــاق تــّم الكشــف عــن أهميــة 
العديــد مــن المخلفــات الزراعيــة والصناعيــة والفضــالت لــم 
تكــن مســتخدمة كمــواد علفيــة، وتدعــى بالمــواد العلفيــة 
غيــر التقليديــة، إذ ال ُيقصــد بمــواد العلــف غيــر التقليديــة، 
والتــي تســمح خواصهــا الطبيعيــة والكيميائيــة والغذائيــة 
ســواء  الحيــوان  تغذيــة  فــي  باالســتخدام  واالقتصاديــة 
بحالتهــا الطبيعيــة أو بعــد معاملتهــا بطريقــة خاصــة بهــدف 
مــواد  التعريــف  هــذا  يشــمل  وبهــذا  خواصهــا،  تحســين 
، ومتباينــة المنشــأ ومختلفــة بعضهــا 

ً
عديــدة ومتنوعــة جــدا

عــن بعــض فــي قيمتهــا الغذائيــة، ولــم تلــق هــذه المــواد 
فــي الماضــي أهميتهــا الكافيــة بســبب وجــود بدائــل أفضــل 
ــى مــواد  ــة معاملتهــا أو تحويلهــا إل أو بســبب عــدم إمكاني

صالحــة لتغذيــة الحيــوان.

وتعــد المخلفــات الصناعيــة والمنتجــات النباتيــة مــن أهــم 
المــواد  أهــم  مــن  بعضهــا  أصبــح  وقــد  المصــادر،  هــذه 
المســتخدمة فــي التغذيــة .وعلــى ســبيل المثــال كانــت 
مخلفــات صناعــة أو اســتخراج الزيــوت )األكســاب( تصنــف 

، لكنهــا أصبحــت تصنــف 
ً
مــع األعــالف غيــر التقليديــة ســابقا

مــن أهــم المــواد العلفيــة التقليديــة. إن التطويــر الســريع 
األعــالف  علــى  الطلــب  ســيزيد  الحيوانيــة  الثــروة  ألعــداد 
التقليديــة ممــا ســيؤدي إلــى ارتفــاع ســعرها ، وبالتالــي يزيــد 

مــن ضــرورة البحــث عــن المصــادر غيــر التقليديــة.
وفيما يلي أهم هذه المخلفات:

ـ مخلفات تصنيع المنتجات النباتية:
ـ تفل العنب:

ينتــج تفــل العنــب مــن مصانــع إنتــاج عصيــر العنــب ومصانــع 
تقطيــر العنــب، ويتكــون مــن البــذور وغــالف الثمــرة وبعــض 
األجــزاء مــن اللــب، وبعــض أجــزاء العنقــود . وتختلــف نوعيــة 
التفــل وقيمتــه الغذائيــة باختــالف الصنــف واحتوائــه مــن 
البــذور، وتمتــاز المــادة األوليــة باحتوائهــا علــى نســبة عاليــة 
عرضــة  يجعلهــا  ممــا  والرطوبــة،  الذوابــة  الســكريات  مــن 

ــل وســرعة الفســاد. للتحل
ـ تفل التفاح:

تقــدر كميــة تفــل التفــاح الناتجــة عن عصر التفــاح )30%( من 
المــادة األوليــة ، وتحتــوي علــى نســبة عاليــة مــن الرطوبــة 
)85-90%( ويمكــن اســتخدامها بعــد تجفيفهــا فــي تغذيــة 
المجتــرات واألبقــار الحلــوب واللحــم واألغنــام، وكذلــك بعــد 
تصنيعهــا علــى شــكل ســيالج بمفردهــا، أو بعــد خلطهــا 
بمــواد أخــرى لخفــض نســبة الرطوبــة فيهــا )تبــن القمــح، 
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ــور(. الشــعير، زرق الطي
يتميــز تفــل التفــاح بانخفــاض نســبة البروتيــن فيــه )%6-3(، 
وكذلــك انخفــاض نســبة األليــاف الخــام بالمقارنــة مــع تفــل 

العنــب.
تغذيــة  فــي  أساســية  بصــورة  المــادة  هــذه  تســتخدم 
ــة مــن مــكان توافرهــا  ــك فــي المناطــق القريب ــام وذل األغن
 
ً
ــا  أوتســتخدم بعــد تجفيفهــا هوائي

ً
ــا .وتســتخدم رطبــة أحيان
الشــمس. تحــت أشــعة 

 وبســرعة، إذا 
ً
لكــن قيمتهــا الغذائيــة يمكــن أن تتدنــى كثيــرا

 
ً
مــا تركــت ليتــم تخمرهــا فــي الهــواء، أو تركــت لتجــف هوائيــا

تحــت أشــعة الشــمس ولفتــرة طويلــة.
ـ تفل الحمضيات:

يتخلــف عــن أنــواع عديــدة مــن الحمضيــات التــي تســتخدم 
فــي صناعــة العصيــر والمكثفــات علــى نطــاق واســع مثــل 
البرتقــال والليمــون والنارنــج والكريفــون، إن التفــل الناتــج 
 مــن اللــب 

ً
كمخلــف لهــذه الصناعــة يشــمل القشــور وجــزءا

والبــذور، ويمكــن االســتفادة مــن هــذه المــواد فــي تغذيــة 
ــرات. المجت

لتفــل  الغذائيــة  والقيمــة  الكيميائــي  التركيــب  يختلــف 
الحمضيــات وفــق نــوع الحمضيــات المســتخدمة والصنــف، 
بالبروتيــن  فقيــر  الحمضيــات  تفــل  فــإن  عــام  وبشــكل 
ــف درجــة  ــه )≈ 5-6%( وتختل ــة ب الخــام لفقــر المــادة األولي
استســاغة المجتــرات لهــذه المــادة باختــالف نــوع الحمضيات، 
البرتقــال أفضلهــا استســاغة علــى عكــس  تفــل  يعــد  إذ 
تفــل الليمــون، وال يصلــح تفــل الحمضيــات لتغذيــة الدواجــن 
الرتفــاع محتــواه مــن األليــاف الخــام )≈ 13%( واحتــواء البذور 

علــى بعــض المــواد الضــارة.
مخلفات الزيتون:

مخلفات التقليم

تســتخدم بعــض نواتــج التقليــم وهــي األغصــان أو الفــروع 
التــي ال يتجــاوز قطرهــا )3-4ســم( والتــي تحتــوي علــى 
نســبة مــن األوراق تســاوي نحــو )50%( وعــادة تقــدم نواتــج 
التقليــم بشــكل حــر، إذ تســتهلك األغنــام األوراق واألفــرع 
الغضــة منهــا، وتحتــوي أوراق الزيتــون الخضــراء نحــو )%13-11( 

بروتيــن خــام وتنخفــض إلــى 7.7% فــي األفــرع. 
ويمكــن تحســين القيمــة الغذائيــة ألوراق الزيتــون المجففــة 

 ممــا يؤدي إلى 
ً
بالمعاملــة باألمونيــا الالمائيــة والصــودا معــا

تحســين القيمــة الغذائيــة للبروتيــن )زيــادة م حـــ البروتيــن(.
تقــدر الكميــة المنتجــة مــن مخلفــات التقليــم بنحــو )1.4( 
مليــون طــن علــى أســاس أن الشــجرة المثمــرة تعطــي نحــو 
ــة دراســة فــي  ــم تجــر عليهــا أي )2( كــغ مــن المخلفــات، ول

ســوريه حتــى اآلن.
تفل الزيتون

لــم تســتخدم هــذه المــادة حتــى اآلن فــي تغذيــة الحيــوان 
إال علــى نطــاق تجريبــي، إذ مــا زالــت تحتــاج إلــى مزيــد مــن 
وتعميــم  الغذائيــة  قيمتهــا  لتحســين  والدراســات  البحــث 
ــرة وفــي مناطــق  ــات كبي ــرر إنتاجهــا بكمي اســتخدامها، إذ يب
مختلفــة فــي ســوريه المزيــد مــن االهتمــام االقتصــادي 

بهــذه المــادة لُيســتفاد منهــا كمــادة علفيــة.
الخــام،  بالبروتيــن   

ً
فقيــرا عــام  بشــكل  الزيتــون  تفــل  يعــد 

الخــام              باألليــاف  وغنــى   )%7-6( مــن  نســبته  تتجــاوز  ال  إذ 
ــراوح بيــن 4-10% ، ويعــد  )≈ 40-45%( أمــا نســبة الدهــن فتت
 
ً
 بالكالســيوم والنحــاس والكوبالــت وفقيــرا

ً
تفــل الزيتــون غنيــا

والزنــك والمنغنيــز. بالمنغنيزيــوم والصوديــوم 
ــة اســتخدام تفــل الزيتــون  ــج إلــى إمكاني تشــير بعــض النتائ
فــي عالئــق تســمين األغنــام بنســبة )20-30%( دون ظهــور 

أيــة آثــار ســلبية علــى اإلنتــاج ونوعيتــه.
تفل البندورة:

إن اســتبدال التبــن بتفــل البنــدورة المجفــف فــي عالئــق 
اســتهالك  زيــادة  إلــى  أدى  العــواس  الحمــالن  تســمين 
ــه التفــل  ــة لعليقت ــي الكفــاءة التحويلي المــادة الجافــة وتدن
للحمــالن  اليوميــة  الوزنيــة  الزيــادة  معــدل  وانخفــاض   ،
وفرشــة  اليوريــا  إلــى   

ً
إضافــة البنــدورة  تفــل  واســتخدم 

العلفيــة  المكعبــات  تصنيــع  فــي  المــوالس  الدواجــن 
)بلــوكات(.

المتخلفــة فــي مصانــع  المــادة  البنــدورة هــي  وإن تفــل 
عصــر ثمــار البنــدورة، ومــا زالــت كميــات كبيــرة منهــا تهــدر 

التغذيــة. فــي  اســتخدامها  دون 
وقــد يكــون الســبب فــي ذلــك ارتفــاع محتــوى الرطوبــة 
فيهــا وكذلــك لصعوبــة تداولهــا، وبالتالــي تبقــى كفضــالت 
تســهم فــي تلــوث البيئــة علــى الرغــم مــن أن كمياتهــا 
مــا  طريقــة  إيجــاد  علــى  يشــجعان  الكيميائــي  وتركيبهــا 

التغذيــة. فــي  الســتخدامها 
باســتثناء  الثمــرة  أجــزاء  البنــدورة مــن جميــع  تفــل  يتكــون 
 
ً
ــذور وجــزء مــن اللــب. ونظــرا ــر أي مــن الغــالف والب العصي

لوجــود البــذور فيهــا فهــي غنيــة بالبروتيــن الخــام والدهــون 
واألليــاف الخــام.

تصــل نســبة البروتيــن الخــام للتفــل الجــاف إلــى 20% والدهــن 
إلــى نحــو 15% ونســبة أليــاف الخــام إلــى أكثــر مــن %30.
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بعض مخلفات المحاصيل:
حطب الذرة

 ، يمكن اســتخدامه في 
ً
 هاما

ً
 علفيــا

ً
يعــد حطــب الــذرة مــوردا

تغذيــة األبقــار. وتكــون فرصــة االســتفادة أكبــر عنــد جنــي 
، إذ يتــم حــش النباتــات وتقطيعهــا، كمــا يمكــن 

ً
الــذرة آليــا

التحكــم بموعــد الجنــي بحيــث يتــم مباشــرة عنــد اكتمــال 
نضــج الحبــوب . وفــي الوقــت نفســه تكــون النباتــات مــا 
زالــت خضــراء وتحــوي نســبة مناســبة مــن الرطوبــة لتحضيــر 

الســيالج.
وبينــت الدراســات إنــه يمكــن إنتــاج ســيالج جيــد مــن حطــب 
الــذرة، إذا كانــت نســبة الرطوبــة بيــن 60-70% دون الحاجــة 
إلــى إضافــة مصــادر الطاقــة الحتــواء النباتــات فــي هــذه 
المرحلــة علــى كميــة كافيــة مــن الســكريات، تكفــي لحــدوث 

التخمــر المطلــوب فــي الســيالج.
أمــا إذا تأخــر الجنــي فــإن نوعيــة الســيالج الناتــج تتدنــى 
الزمــن، نتيجــة ارتفــاع نســبة األليــاف،  بنســبة طرديــة مــع 

البروتيــن. نســبة  وانخفــاض 
يمتــاز ســيالج حطــب الــذرة المحضــر فــي الوقــت المناســب 
باحتوائــه علــى نســبة جيــدة مــن الكاروتيــن . أمــا استســاغته 
فهــي عاليــة ومعامــل هضــم المــادة العضويــة فيــه مرتفــع 
، مقارنــة مــع األعــالف الجافــة الخشــنة )يحــوي حطــب الــذرة 
نحــو 6-7% كيلــو كالــوري طاقــة اســتقالبية، أي مــا ُيكافــئ 

T.D.N نحــو 0.5 كــغ
مخلفات حقول الشوندر السكري:

بعــد قلــع جــذور الشــوندر، يجــري فصــل المجمــوع الخضــري 
ــق فصــل الســكر مــن  عي

ُ
ــذي يحــوي مــواد ت ــاج الجــذر ال وت

تــاج الجــذر علــى نســبة مرتفعــة مــن  العصيــر. ويحتــوي 
ــة  الســكر. ويشــكل مــع األوراق مخلفــات ذات قيمــة غذائي

عاليــة تســتهلكها األبقــار واألغنــام والماعــز بشــهية.
يبلــغ إنتــاج الهكتــار مــن هــذه المخلفــات بيــن 4-10 طــن مــادة 
أوليــة، وذلــك وفــق درجــة كثافــة الزراعــة ونجاحهــا، ويمكــن 
 
ً
اســتخدام هــذه المخلفــات بعــد تركهــا لتجــف وتذبــل قليــال

فــي تغذيــة المجتــرات.
المخلفــات  لهــذه  الغذائيــة  القيمــة  أن  المعلــوم  ومــن 
تتدهــور بســرعة، لذلــك يجــب التخطيــط لالســتفادة منهــا 
كمــورد علفــي تقــدر كميتــه بنحــو 100-150% ألــف طــن/ ســنة، 

الحقــول  مــن  مباشــرة  جمعهــا  يجــب  منهــا  ولالســتفادة 
ويمكــن تقديمهــا خضــراء للحيــوان ولكــن بكميــة محــدودة، 
ــة مــن حمــض األكزاليــك،   الحتوائهــا علــى نســبة عالي

ً
نظــرا

للحيــوان  يســبب  قــد  ممــا  باألتربــة،  تلويثهــا  إلــى   
ً

إضافــة
اضطرابــات هضميــة، لــذا ال ُينصــح بإعطــاء األبقــار أكثــر مــن 
10 كــغ/ يــوم، ويمكــن اســتخدام ســيالج الــذرة بمعــدل 25 

كغ/يــوم لألبقــار و2 كــغ/ يــوم لألغنــام.
مخلفات حقول القطن:

 لرعــي 
ً
ــازا  ممت

ً
ــا  علفي

ً
تعــد مخلفــات حقــول القطــن مــوردا

 أن جنــي القطــن يتــم 
ً

األغنــام بعــد جنــي المحصــول، خاصــة
فــي الخريــف.

 ويمكــن اعتبــار طريقــة الرعــي المباشــر للحقــول أفضــل 
وأنســب الطــرق لالســتفادة مــن المخلفــات وذلــك لصعوبــة 

جمعهــا.
ــة 

َّ
تتضمــن مخلفــات حقــول القطــن، األوراق واألفــرع الغض

، إضافــة إلــى األعشــاب الناميــة فــي الحقــول، وتتأثــر درجــة 
االســتفادة مــن هــذه المخلفــات بعوامــل عديــدة مثــل:

1ـ الظروف الجوية في نهاية موسم الجني.
2ـ حلول الصقيع المبكر وتلف المخلفات.

:
ً
مواد العلف المعدلة وراثيا

أنتجــت فــي العقديــن الماضييــن مئــات النباتــات المعدلــة 
، أي نبات تحتوي على DNA غريب قد يكون مصدره 

ً
وراثيا

بكتريــا أو فيــروس أو فطــور أو نبــات آخــر. وتــزداد المســاحات 
المزروعــة بالمحاصيــل المعدلــة وخاصــة المزروعــة إلنتــاج 
االعــالف والزيتــون ، مقارنــة مــع المســاحات المزروعــة إلنتــاج 

الخضــار والفواكــه.
وال تــزال بعــض األســئلة بحاجــة إلــى وضــوح حــول هــذا 

المجــال: 
 آمنة للبشر والحيوان؟ 

ً
هل المحاصيل المعدلة وراثيا

 ضارة بالبيئة؟
ً
هل المحاصيل المعدلة وراثيا

ومضــار،  منافــع  وراثــي  تعديــل  عمليــة  لــكل  إن  بالطبــع 
ــات االنتحــاب والتهجيــن أي طــرق  ويمكــن القــول إن عملي
الوراثيــة  األصــول  علــى  طــرأت  التــي  التقليديــة  التربيــة 
الحيويــة قــد غيــرت فــي  DNA  النبــات الجديد،وقــد ســاعد 

المحدثــة( أو  العشــوائية   ( الطفــرات  علــى ذلــك 
اعداد: الدكتور وسام النصر الله

مديرية الجاهزية
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حرائق الغابات

   ال شــك أن للغابــات أهميــة اقتصاديــة و بيئيــة كبيــرة، فهــي 
الرئــة التــي تتنفــس مــن خاللهــا المــدن، وهــي التــي تلطــف 
المنــاخ وتجلــب األمطــار و تحمــي مزروعــات البســاتين والحقــول 

ــة الضــارة . ــرات المناخي مــن المؤث
أمــا مــن الناحيــة االقتصاديــة فهــي تقــوم بــدور كبيــر فــي تنميــة 
 بالســياحة بأنواعهــا 

ً
ــدا ــم اســتثمارها جي ــي، إذا ت االقتصــاد الوطن

ــاج  ــك بإنت ــة والداخلية،وكذل ــة الخارجي ــة والترفيهي المختلفــة البيئي
العطــور  وصناعــة  الصيــد  وفــي  والفحــم  المميــزة  األخشــاب 
الــورق والموبيليــات  أخــرى لصناعــة  واألدويــة، وفــي مجــاالت 
والتنميــة الحيوانيــة . ولهــذا فهــي تســتحق أن نوليهــا الرعايــة 

والعنايــة ونحميهــا مــن نشــوب الحرائــق .
المعوقات والمشكالت

يوجــد عــدد مــن المشــكالت التــي تواجهنــا أثنــاء مكافحــة الحرائــق 
وهــي :

1- وعورة الطرق والتضاريس
2- عــدم تزويــد الغابــات بالخزانــات المائيــة و شــبكات المكافحــة 

الكافيــة .
3- عــدم كفايــة حواجــز الحريــق والخنــادق التــي تحــد مــن انتشــار 

الحريــق .
4- فصل الجفاف الطويل المناسب لنشوب الحرائق .

5- عــدم امتالكنــا طيــران إطفــاء يســهم بشــكل فعــال فــي 
. والمســاحية  الغابويــة  المرتفعــات  إطفــاء 

6- تــوزع الغابــات بشــكل طبيعــي وعشــوائي خــارج عــن التنظيــم 
والتخطيط .

7- قلة الكوادر المؤهلة والمدربة إلطفاء الحرائق. 
أسباب الحرائق وعواملها

هنــاك عوامــل مناخيــة  طبيعيــة  فيزيائية ، ويعد النشــاط البشــري 
هــو األكثــر فعالية:

أ- يجــب أن نــدرك أن العوامــل المناخيــة كالحــرارة والجفــاف و 

ســرعة الريــاح هــي األســاس فــي تفعيــل بقيــة العوامــل فــي 
نشــاط الحريــق وانتشــاره .

ب- العوامــل الطبيعيــة: الصواعــق والبراكيــن التــي أدت إلــى 
الكثيــر مــن الحرائــق . 

ج- العوامــل الفيزيائيــة: فهــي تنشــط بتوافــر العوامــل المناخيــة 
المالئمــة . كاحتــكاك األغصــان واألوراق الجافــة بشــكل مســتمر 
مصقولــة،  أجســام  عــن  الحــارة  الشــمس  أشــعة  أوانعــكاس 
أو  والهشــة  الجافــة  واألغصــان  األوراق  علــى   

ً
محرقــا لتشــكل 

وجــود  مــع  القضبــان  علــى  القطــار  عجــالت  احتــكاك  بســبب 
التالفــة. واألوراق  الجافــة  األعشــاب 

ــات، إذ  ــق الغاب د- النشــاط البشــري: يعــد مــن أهــم أســباب حرائ
يقــوم الصيــادون والرعــاة والحصــادون وعاملــو الفحــم وغيرهــم 
عنــد حــرق األعشــاب الضــارة حــول الغابــة وأثنــاء أعمــال الصيانــة 
واســتعمال المناشــير اآلليــة والتدخيــن باإلســهام فــي الحرائــق 
الحرائــق وتدميــر  الحــروب لهــا دور كبيــر فــي نشــوب  كمــا أن 
الغابــات كمــا حــدث ويحــدث اآلن فــي غاباتنــا الســاحلية حيــث تــم 

ــات بشــكل مقصــود. إحــراق الغاب
مــن  القريبــة  الســير  حــوادث  بســبب  الحرائــق  تحــدث  وقــد  ذ- 
الغابــات أو علــى الطــرق بداخلهــا ،أو بوســاطة عمــل الجــرارات 

علــى تخــوم الغابــات بمــا يصــدر بغفلــة عــن الحراســة .
كمــا أن التمديــدات الكهربائيــة عبــر الغابــات قــد تحــدث الشــرر 
ــاح والتمــدد.  ــكاك األســالك بعضهــا ببعــض بســبب الري ــد احت عن

الوقاية
إن الوقايــة مــن الحريــق هــي الســبيل األمثــل للمكافحــة قبــل 
نشــوب الحرائــق بكلفــة وجهــد أقــل وتجنبنــا الكثيــر مــن المخاطــر 

والخســائر.
فــإذا مــا تعرفنــا علــى أســباب الحرائــق والمشــكالت التــي تواجهنــا 
المســبق  للوقايــة والتحضيــر  التخطيــط  المكافحــة يمكننــا  أثنــاء 

لمواجهــة الحرائــق بنجــاح .
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وتتمثل سبل الوقاية من الحرائق بما يلي :
1- إحصــاء أماكــن الحرائــق المحتملــة » التــي يتكــرر بهــا نشــوب 
الحريــق » وتحديدهــا لتكثيــف المراقبــة وخصهــا بالتدخــل الســريع . 
2- تحديــد موســم الحرائــق مــن أجــل اســتنفار وحــدات اإلطفــاء 

بشــكل دائــم للتدخــل الســريع .
3- إزالــة الغطــاء النباتــي الجــاف واألشــجار الذابلــة الجافــة مــن 

أرض الغابــة و مــا يحيــط بهــا . 
4- وضع لوحات تحذير من التدخين و إشعال النار .

5- وضــع إجــراءات قانونيــة رادعــة لحمايــة الغابــات، تعمــم علــى 
كافــة المصالــح والــوزارات .

6- نشــر التوعيــة للمواطنيــن مــن خــالل المنظمــات الشــعبية 
وكافــة وســائل اإلعــالم .

7- تشــديد المراقبــة أثنــاء النشــاط البشــري فــي الغابــة ) كأعمــال 
الصيانــة والســياحة والصيد(  

8- وضــع أبــراج للمراقبــة فــي األماكــن العاليــة مجهــزة بالمناظيــر 
ووســائل االتصــال .

9- تأميــن المراقبــة األرضيــة بوســاطة الحــراس الجواليــن مزوديــن 
بالمصابيــح والمناظيــر ووســائل االتصــال .

ــة وعلــى محاورهــا  ــط الغاب  علــى محي
ً
ــال ــن الكشــافات لي 10- تأمي

الرئيســة .
11- منــع الدراجــات الناريــة والتركتــورات مــن دخــول الغابــة ، إذ 

يمكــن للشــرر الصــادر منهــا أن يســبب الحريــق .
12- تحديد أماكن خاصة للمخيمات معزولة و مسورة .

13- تحديــد أماكــن لتجــول الســياح وتنظيــف مخلفاتهــم ســريعة 
االشــتعال والمســببة لــه كالمعلبــات الفارغــة أوالزجــاج .

14- تجريــد المنطقــة الفاصلــة بيــن الغابــة والطريــق العــام مــن 
األعشــاب الجافــة أو زراعتهــا . 

15- تعييــن نقطــة ثابتــة لتنظيــم الحراســة وتلقــي المعلومــات 
مــن األبــراج والحــراس . 

16- تخصيــص فرقــة تدخــل ســريع دائمــة للتعامــل مــع الحريــق 
بدايــة نشــوئه علــى مــدار الســنة .

التدخل السريع
أهــم شــروط  الحرائــق مــن  المســبق لمواجهــة  إن االســتعداد 

نجــاح أعمــال المكافحــة ،و يتمثــل التحضيــر بمــا يلــي:
ــاه فــي األماكــن المرتفعــة، تتفــرع  ــات مي ــات بخزان 1- تزويــد الغاب

منهــا شــبكات لإلطفــاء

.
2- تقسيم الغابات بحواجز وخنادق كافية للحريق .

3- تزويــد الغابــات بمســتودعات آمنــة لمعــدات وعتــاد اإلطفــاء 

والمرشــات  والمخابيــط  والمعــاول  الرفــوش   « علــى  تحتــوي 
والمداخــل والبلطــات والمصابيــح والخراطيــم وقــواذف اإلطفــاء 
و  علــى ضمــادات  تحتــوي  إلــى صيدليــة  إضافــة   ، والكابــالت 

معقمــات و جبائــر وجهــاز إنعــاش وحمــاالت »
4- تفقد أبراج المراقبة وتفعيلها بشكل مستمر .

5- تحضير سجالت بأسماء عناصر االستطالع وأماكن توزعهم
6- إعــداد ســجالت بأعــداد عناصــر اإلطفــاء وعناوينهــم وأماكــن 

انتشــارهم )للتعبئــة( .
7- وضــع ســجالت خاصــة باآلليــات واألدوات المتوافــرة  لإلطفــاء 

علــى المســتويين اإلقليمــي والوطنــي .
8- تأمين االتصال المباشر مع كافة الجهات المعنية .

9- تأمين التموين واإلمداد » طعام وشراب ولباس ووقود ... 
10- وضع سجالت باألماكن التي يتكرر بها الحريق وأسبابه .

ومســاحية  وطبوغرافيــة  ومناخيــة  جغرافيــة  خرائــط  تأميــن   -11
والطرقــات  التضاريــس  توضــع  تظهــر  للغابــات،  وفوتوغرافيــة 
الغابويــة ومواصفاتهــا، وكذلــك تــوزع المــدن والقــرى المســاحات 
الســنة  مــدار  علــى  المناخيــة  والظــروف  والمزروعــة  الغابويــة 
أماكــن  أنهــا تظهــر  إلــى  الحرائــق، إضافــة  تنشــب فيهــا  التــي 
خزانــات الميــاه و أبــراج المراقبــة والمســتودعات وحواجــز الحريــق 

بالحريــق . المهــددة  واألماكــن الخطيــرة 
12- وضــع مخطــط لمكافحــة الحرائــق المحتملــة و نأخــذ بعيــن 
االعتبــار التجــارب الســابقة مــن األرشــيف لتقديــر عــدد األشــخاص 
وكيفيــة انتشــارهم مــع العتــاد الــالزم للتدخــل الســريع تحــت كافة 
الظــروف، وباالســتناد إلــى الخرائــط الغابويــة والوثائــق ســابقة 
الذكــر، يمكننــا مــن وضــع مخطــط لمكافحــة الحريــق. وال بــد مــن 
تنفيــذ مشــاريع مشــتركة لتنســيق التعــاون بيــن كافــة الجهــات 
لمواجهــة   

ً
اســتعدادا المحتملــة،  الحرائــق  لمكافحــة  المعنيــة 

الحرائــق بنجــاح وفاعليــة.
 تقسم عملية المكافحة إلى ثالث مراحل:

1ـ االســتطالع : وهــو اكتشــاف الحريــق  بمالحظــة الدخــان وتحديــد 
مكانــه و مســاحته و حجمــه وجهــة انتشــاره وتبليــغ مســؤول 
بالوقــت  األوليــة  المكافحــة  إجــراءات  التخــاذ   ،

ً
فــورا الحرائــق 

المناســب قبــل اســتفحال الحريــق وانتشــاره. ويمكــن أن يكفــي 
ذلــك إليقــاف الحريــق فــي كثيــر مــن األحيــان .

 كالتأمين المادي 
ً
2ـ تطبيق خطة التدخل الســريع المعدة ســابقا

المســتويين  علــى  واالتصــال  والتمويــن  والبشــري  والغنــي 
اإلقليمــي والوطنــي وفــق متطلبــات الموقــف .

مــن  الحريــق  بمهاجمــة  يتــم  الحريــق:  ومحاصــرة  اإلطفــاء  3ـ 
الخلــف ومحاصرتــه مــن كل الجهــات لمنــع انتشــاره، وذلــك بإزالــة 
األشــجار واألعشــاب الجانبيــة واألماميــة علــى مســافة آمنــة مــن 
الحريــق ،واســتعمال التركســات واآلليــات المناســبة لتمهيــد األرض 
وترطيبهــا وعمــل خنــادق وســواتر ترابيــة مواجهــة للحريــق، إذا لــم 
 بحواجــز وخنــادق للحريــق ومواقــد 

ً
تكــن الغابــة مجهــزة مســبقا

التفــاف  مراقبــة  وكذلــك  اســتفحالها  قبــل  المتفرقــة  الحريــق 
الحريــق .

المصابيــن  وإخــالء  والتمويــن  لإلمــداد  فهــو  الثالــث  الخــط   -
. الميــدان  فــي  األوليــة  اإلســعافات  وتقديــم 
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- وال شــك بــأن اشــتراك طيــران اإلطفــاء واالســتطالع يقــوم 
بــدور فعــال فــي إخمــاد الحرائــق ال ســيما فــي األماكــن العاليــة 

والمســاحية.

فيــه  يذكــر  العمليــة،  نهايــة  فــي  تقريــر  وضــع  مــن  بــد  وال   -
الحريــق  وســبب  تقريبــي  بشــكل  والماديــة  البشــرية  الخســائر 

. الطارئــة  والمشــكالت  وزمنــه 
إجراءات األمان أثناء مكافحة الحريق بالغابات

المتفرقــة، أو  النيــران بســبب المواقــد  التفــاف  إلــى  1- االنتبــاه 
خــط  باالعتبــار ضمــان  نضــع  ولهــذا  الريــاح  اتجــاه  تغيــر  بســبب 

. النيــران  للتراجــع قبــل أن تحاصــر 
2- تجنب خطوط التوتر العالي للكهرباء أثناء المكافحة .

3- تجنب الحواف المهددة باالنهيار .
4- االنتبــاه إلــى الكتــل والصخــور التــي قــد تتدحــرج مــن األعلــى، 

وكذلــك شــظايا الحصــى الحاميــة .
5- االنتباه أثناء التنقل إلى المطبات المستورة باألعشاب .

6- عدم قذف الماء بشكل عشوائي.
 
ً
7- عــدم ســحب الخراطيــم فــوق الرمــاد وحــواف الصخــور منعــا

إلتالفهــا .
8- عدم االقتراب من النيران،ً وارتداء الخوذات الواقية للرأس.

 للمفاجآت.
ً
9- يجب أن يحرس العناصر بعضهم تالفيا

 مــن انــدالع الحريــق 
ً
10- وضــع حراســة بعــد انتهــاء اإلطفــاء، خوفــا

.
ً
مجــددا

11- على السائقين القيادة بحذر ألن الطرقات عادة غير آمنة . 
12- يجــب أن تتوافــر ســيارات اإلســعاف  لنقــل المصابيــن و تقديــم 

اإلســعافات األوليــة لهم.
التوصيات

إن أهميــة حمايــة الغابــات وتطويرهــا ورفــع مســتوى االســتفادة 
مــن دورهــا الحيــوي والبيئــي واالقتصــادي تســتدعي توجيــه 
الدعــم العاجــل للمؤسســات القائمــة علــى تطويــر هــذه المــوارد 
وصيانتهــا وحمايتهــا مــن الغابــات، وذلــك مــن خــالل تدخــالت 
هامــة توصــي بضــرورة توجيــه الحكومــة للعمــل علــى تنفيذهــا .

وأهم تلك التوصيات :
1- توفيــر الميزانيــة والمــوارد الماليــة المطلوبــة وتبســيط اإلجراءات 
لتســهيل إمكانيــة الحصــول علــى اآلليــات والمعــدات المطلوبــة 
اإلطفائيــات  ذلــك  ويشــمل  وإخمادهــا.  الحرائــق  مــن  للوقايــة 
الكبيــرة المجهــزة واإلطفائيــات الخاصــة بعمليــات التدخــل الســريع 
تلــك اآلليــات خاصــة فــي  والبلــدوزرات والتركســات، وحامــالت 

ــزداد فيهــا الخطــورة . المناطــق التــي ت
تامــة  لبنــاء شــركة  المناســبة  2- العمــل علــى تشــكيل اآلليــة 
بيــن المؤسســات الحكوميــة والشــعبية والقطــاع الخــاص علــى 

المســتويين القطــري والمحلــي، للعمــل بصــورة تكامليــة للوقايــة 
ــق ومكافحتهــا . مــن الحرائ

3- إعــداد السياســات واقتــراح القوانيــن واالســتراتيجيات الداعمــة 
لتطويــر الغابــات وحمايتهــا، بحيــث يمكــن ذلــك مــن خــالل تفعيــل 
كافــة  ومشــاركة  للتطويــر  الراميــة  للدولــة  العامــة  السياســة 

الفعاليــات . 
4- العمــل علــى إعــداد برامــج توعيــة وإرشــاد وتنفيذهــا ، تســاعد 
علــى الوقايــة مــن الحرائــق الزراعيــة والحراجيــة . وهنــا نؤكــد علــى 
ضــرورة أن تســهم كافــة الــوزارات بمــا فــي ذلــك اإلعــالم والتربيــة 
فــي  وغيرهــا  والداخليــة  والبيئيــة  المحليــة  واإلدارة  واألوقــاف 
هــذا العمــل الــذي يتطلــب تضافــر الجهــود فــي إطــار آليــة بنــاء 

الشــراكة آنفــة الذكــر .
والتنميــة  التربيــة  لعمليــات  مكثــف  وطنــي  برنامــج  إعــداد   -5
وتتنفيــذه، للمســاعدة فــي تخفيــف الوقــود الخشــبي الســطحي 

ــات . ــة مواقــع الغاب  فــي غالبي
ً
 كبيــرا

ً
ــذي يشــكل خطــرا ال

ــادة عــدد  ــوزارة لزي ــة دعــم ال ــا إلــى أهمي هــذا وتجــدر اإلشــارة هن
اآلليــات  وتوفيــر  المجــال  هــذا  فــي  العاملــة  الميدانيــة  الفــرق 
والمعــدات والخبــرات التــي يمكــن أن تســاعد فــي تنفيــذ هــذا 

العمــل .
ــاه متعــددة  ــى إقامــة نقــاط أو مآخــذ مي ــم العمــل عل 6- أن يت
وقــت  أقصــر  فــي  الحرائــق  إلخمــاد  المطلوبــة  الميــاه  لتوفيــر 
ممكــن ، وفــي هــذا المجــال يمكــن اإلشــارة إلــى أهميــة التعــاون 

مــع مؤسســات توفيــر الميــاه للمســاعدة فــي هــذا العمــل .
الضغــط  خطــوط  مراجعــة  إلــى  الكهربــاء  وزارة  تعمــد  أن   -7
 بالمناطــق الحراجيــة، وذلــك 

ً
الكهربائــي العالــي المتواجــد حاليــا

للتقليــل مــن إمكانيــة حــدوث حرائــق ناجمــة عــن ســقوط بعــض 
الباليــة أو االلتماســات الكهربائيــة . الخطــوط 

8- أن يتــم العمــل علــى الحــد مــن ظاهــرة اســتخدام الغابــات 
 
ً
كقالــب قمامــة، حيــث يمكــن أن تشــكل مثــل هــذه الظاهرة خطرا

، إذ يمكــن أن تمتــد نيــران حــرق المخلفــات بتلــك المقالــب. 
ً
كبيــرا

هنــا يمكــن التوصيــة بــأن يتــم التشــاور بيــن المؤسســات المعنيــة 
تجهيزهــا  يتــم  المخلفــات  لحــرق  مواقــع  أو  مســاحات  لتوفيــر 

ــة . ــات المعني ومراقبتهــا مــن قبــل البلدي
ــة وإبرامهــا فــي مجــال  ــة والدولي ــات اإلقليمي 9- إعــداد االتفاقي
الحرائــق، حيــث يمكــن مــن خاللهــا دفــع عجلــة التعــاون فــي 
عمليــات الوقايــة مــن الحرائــق ومكافحتهــا خاصــة فــي المناطــق 
الحدوديــة التــي تــزداد فيهــا الغابــات ويمكــن أن تواجــه خطــر 

الحرائــق.
10- اســتحداث نظــم فنيــة وتقنيــة تســاعد علــى اإلدارة الحديثــة 
للحرائــق بحيــث تكــون هــذه النظــم قــادرة علــى اســتيعاب كافــة 
فــي  تســهم  التــي  والمؤسســية،  التكنولوجيــة  المســتجدات 
ســرعة التحــرك لمجابهــة الحرائــق المختلفــة. وهنــا يجــدر اإلشــارة 
ــكادر العامــل فــي المجــال،  ــب كافــة ال ــل تدري ــة تأهي ــى أهمي إل
 علــى اســتخدام النظــم والطــرق الحديثــة 

ً
بحيــث يكــون قــادرا

للوقايــة مــن الحرائــق ومكافحتهــا .
 إن حمايــة الغابــات مــن الحرائــق واجــب وطنــي يســتنهض 

ً
وأخيــرا

الهمــم لتحقيــق هــذا الهــدف النبيــل . 
اعداد: م. فراس بدور
مديرية زراعة الالذقية
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   نبــات بــري معمــر، لــه جــذور متفرعــة، ويــزرع فــي كوريــا 

واليابــان وأمريــكا. وهــو عشــبة آســيوية األصــل، ويطلــق 

عليــه المقــوي المطلــق، لمــا يشــمل عليــه مــن مــواد طاقــة 

مــادة  وهــو  االستشــفاء  علــى  تســاعد  وقائيــة،  وعناصــر 

جذريــة طريــة متعــددة الفــروع .

ُيعــد أشــهر األعشــاب الصينيــة دون منــازع ، وُيعتقــد أنــه 

فــي  الجنســنج  اســتعمل  وقــد  األمــراض.  جميــع  يعالــج 

،واســتخدمه  ســنة   7000 مــن  أكثــر  منــذ  واليابــان  الصيــن 

. األمــراض  مــن  العديــد  عــالج  فــي   
ً
كثيــرا الصينيــون 

والــذي يشــبه  والفريــد  المميــز  الجنســنغ بشــكله  ويتميــز 

إلــى حــد كبيــر شــكل جســم اإلنســان.

ولعــل هــذا التشــابه فــي الشــكل هــو الــذي جعــل الصينييــن 

تتكــون  الجنســنغ  كلمــة  إن  إذ  اإلنســان،  بجــذر  يســمونه 

مــن كلمتيــن صينيتيــن همــا ) jen - shen ( : بمعنــى جــذر 

اإلنســان .

الجنسنغ ... 
           أشهر األعشاب
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يحتوي الجنسينغ على مواد كثيرة منها:  
باناكســوزيد F , A - اناكســاترول – باناكســاديول – الفوســفور - الحديــد -  النحــاس- الماغنيزيــوم –الكالســيوم 

ــن ب  ــة - أنزيمــات نشــوية - فيتامي ــوت عطري ــار مــن زي ــوم - آث ــور – الصودي ــز – الفل – البوتاســيوم – المنغني

1 - فيتاميــن ب 2 ، وهــي مــواد تمتلــك القــدرة علــى تنشــيط إفــراز بعــض الهرمونــات الحيويــة بجســم اإلنســان، 

ممــا يــؤدي إلــى زيــادة كفــاءة اإلنســان وزيــادة مجهــوده العقلــي والجنســي .

أمــا الجــزء المســتعمل مــن الجنســنغ فهــو الجــذر. وهــو مغزلــي الشــكل، متفــرع علــى شــكل صــورة جســم 

إنســان، يمــد ســاقيه وذراعيــه فــي الهــواء كأنــه يطيــر فــي الفضــاء . رائحتــه تشــبه رائحــة الجــذر ، وطعمــه 

عطــري ، ثمــاره تســتخرج مــن جــذوره. وتمتــاز بالشــكل الطويــل والغليــظ. ويبلــغ طولهــا نحــو المتــر 

وقطرهــا نحــو : 5 – 10 ســم.

أنواع الجنسنغ 
1 – الجنسنغ اآلسيوي:وهو النوع الذي ينمو في منطقة شرق آسيا  .   

الجنســنغ  أنــواع  ينمــو بشــكل متوافــر بمنشــوريا. وهــو مــن أفضــل  المنشــوري:  الجنســنغ   -  2
اإلطــالق.  علــى  اآلســيوي 

3 - والجنسنغ األمريكي أو الكندي.
4 - الجنسنغ األحمر الكوري الخالص.

يتكون النبات كغيره من النباتات من ثالثة أجزاء هي
الجــذر : وهــو الجــزء المســتخدم فــي العــالج مــن النبــات ، يتميــز بالســماكة، وبلــون يميــل إلــى 

 إلــى حــد كبيــر بشــكل الجــذر .
ً
الصفــرة، ممــا يجعلــه شــبيها

الساق : ويتراوح طولها ما بين 5- 30 سم وفق عمر النبات . 

األوراق: عددهــا ثابــت وهــو خمــس ورقــات. كمــا تتميــز هــذه األوراق بصغــر حجمهــا وحروفهــا 

المشرشــرة.

الجنسنغ ... 
           أشهر األعشاب
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كيفية استعمال نبات الجنسنغ 
- المضغ : 

 ، كمــا يفعــل بالنســبة للبــان ، حتــى يســتخرج 
ً
 جيــدا

ً
يتــم أخــذ جــزء صغيــر مــن الجــذر ، ثــم يمضــغ مضغــا

مــا بــه مــن عصــارة ، وال مانــع بعــد ذلــك مــن بلــع مــا تبقــى مــن المضــغ .

 - الشرب:

 يتــم أخــذ بعــض أجــزاء مــن النبــات، ويتــم غليهــا فــي المــاء بغــد ذلــك مــدة تتــراوح مــا بيــن 

نصــف ســاعة وســاعة كاملــة، ثــم يتــرك حتــى يبرد. 

- التجفيف : 

 ، ثــم طحنهــا حتــى تتحــول إلــى بــودرة، وتحفــظ بهــذه 
ً
يتــم تجفيــف الجــذور جيــدا

الطريقــة، وتســتخدم كمــا يســتخدم الشــاي، فيؤخــذ نصــف ملعقــة مــن هــذه البــودرة، 

وتغلــى فــي نحــو كــوب مــن المــاء لمــدة ربــع ســاعة، ثــم يتــرك ليبــرد ويتنــاول بعــد ذلــك.  

- إضافته إلى الشاي.

- أقــراص بجرعــات مــن 500 مليجــرام إلــى 4 جرامــات كمقــٍو عــام ، وبجرعــات مــن 1 ـ 2 جــرام لعــالج 

الجــروح والنزيف. 

الفوائد الطبية
 يســتخدم فــي عــالج الحمــى وضيــق التنفــس ، وفــي نــزالت البــرد والصقيــع ، وتنشــيط عمــل الــدورة 

ــن 100 - 500  ــراوح مــا بي ــوة تت ــأ فــي عب ــي تعب ــة األعضــاء التناســلية، وتســتخدم أقراصــه الت ــة وتقوي الدموي

ملغــرام فــي عــالج الجــروح ونزيــف الــد،م ورفــع معــدل نشــاط الجســم، ويزيــد مــن فعاليتــه تجــاه الضغــوط 

عليــه، حيــث يعمــل علــى تقليــل حــدة تأثيرهــا علــى جســم اإلنســان، ويرفــع مــن معــدل كفــاءة الجســم 

مــن النواحــي الكيماويــة والفيزيائيــة والبيولوجيــة، ويعمــل علــى زيــادة معــدل طاقــة اإلنســان، 

 .
ً
 واضحــا

ً
ويضفــي علــى جســمه نشــاطا

الجنسنغ ... 
           أشهر األعشاب

اعداد: م. هدى عبسة
الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية
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النباتات الطبية والعطرية
 في البادية السورية

   تعــد الباديــة الســورية والتــي تشــكل مســاحة كبيــرة مــن مســاحة الجمهوريــة العربيــة الســورية غنيــة باألنــواع 
ــة. لكــن نتيجــة االســتخدامات الســلبية  ــات ذات االســتخدامات الطبيــة والعطري ــة المختلفــة، والســيما النبات النباتي
التــي تعرضــت لهــا الباديــة مــن ) تحطيــب ورعــي جائــر ومبكــر( وظهــور اآلليــات وازديــاد أعدادهــا المســتخدمة مــن 
قبــل الســكان المحلييــن فــي عمليــة الترحــال التــي زادت مــن الطــرق العشــوائية ، أحدثــت مســاحات كبيــرة مجــردة 

مــن غطائهــا النباتــي. 
وقــد أدت تلــك العوامــل إلــى تناقــص أعــداد بعــض النباتــات فــي مواقعهــا ، بينمــا أصبــح بعــض منهــا نــادر 
الوجــود. ومــن هنــا أصبحــت الحاجــة ملحــة وضروريــة للحفــاظ علــى تلــك النباتــات وتنميتهــا وتكاثرهــا، إلعادتهــا إلــى 

مواقعهــا األصليــة التــي انقرضــت أو تناقصــت نتيجــة تلــك العوامــل.
تنبــع أهميــة النباتــات الطبيــة والعطريــة فــي الوقــت الحاضــر واحتاللهــا مكانــة هامــة فــي اإلنتــاج الزراعــي 
والصناعــي فــي العالــم أجمــع ، مــن أنهــا المصــدر الوحيــد الــذي ينتــج المــواد الفعالــة التــي تدخــل فــي تحضيــر 
 وباســتمرار، لمعالجــة 

ً
األدويــة والعقاقيــر المختلفــة التــي تحتاجهــا الحيــاة البشــرية والنباتيــة والحيوانيــة يوميــا

الحــاالت المرضيــة المختلفــة ، حيــث تــم جمــع األصــول الوراثيــة )البــذور ( لعــدد مــن النباتــات ذات االســتخدامات 
الطبيــة والعطريــة المتواجــدة فــي الباديــة، ومــن ثــم إعــادة زراعــة قســم منهــا ضمــن المشــاتل الرعويــة مــن أجــل 
ــة (، واالحتفــاظ بجــزء مــن تلــك  إكثارهــا وإعــادة زراعتهــا فــي المواقــع الدائمــة المخصصــة لهــا )الحديقــة النباتي

البــذور )كبنــك وراثــي (.

البطم األطلسي
بيــن  ارتفاعهــا  يتــراوح  للراتنــج،  مفــرزة  شــجرة 

. م   /15-5/
اإلزهار: من آذار – نيسان. 

األفرع: فيها بنية إلى رمادية اللون
عــدة  مــن  مؤلفــة  ريشــية،  األوراق:متناوبــة، 

مســتطيلة. بيضاويــة  وريقــات 
ثنائيــة  والنباتــات  الجنــس  وحيــدة  األزهــار: 
المســكن ، األزهــار المذكــرة تجتمــع فــي نــورة 
ــة  ــة، النــورات األنثويــة عنقودي عنقوديــة مركب

الذكريــة. النــورات  أطــول مــن 
الغــالف   ، مقلوبــة  بيضاويــة  نوويــة  الثمــرة: 
الثمــري الخارجــي لحمــي، والغــالف الداخلــي 

عظمــي.

البــذور: مضغوطــة حيــث تجمــع ثمــاره فــي 

األول(. تشــرين   – )أيلــول  الخريــف  فصــل 
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االستعماالت الطبية والغذائية:  

يقــوم المســتخلص المائــي للنبــات علــى تخفيــض نســبة الســكر فــي الــدم، 

لألمعــاء. لإلســهال ومطهــر  واألوراق كمضــاد  الثمــار  وتســتخدم 

ــى اســتخدام  ــة مختلفــة ، إضافــة إل ــذور اســتخدامات غذائي ــت الب ولزي

ــذي  ــي ال ــج التربين ــوع مــن المكســرات، يســتخدم الراتن الثمــار كن

كمــا  والصابــون،  الشــمع  صناعــة  فــي  الشــجرة  مــن  يرشــح 

يدخــل فــي صناعــة مراهــم التجميــل والمعاجيــن والمركبــات 

المســتخدمة فــي صناعــة أفــالم التصويــر، وتســتخدم المركبــات 

الحبــر  صناعــة  فــي  واألوراق  القلــف  مــن  المســتخرجة  التانينيــة 

الجلــود. والصبغــات ودباغــة 

القيمة العلفية
يرعى من قبل األغنام والماعز والجمال.

االنتشار
وفــي  الجافــة  المشمســة  المنحــدرات  علــى  ينتشــر 

المرتفعــات المحجــرة، ويتواجــد فــي الباديــة الســورية  فــي 
المناطــق  وبعــض  البلعــاس  وجبــل  رجميــن  أبــي  محميــة 

المحيطــة.

النباتات الطبية والعطرية
 في البادية السورية
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الخلة الكبرى
نبــات عشــبي حولــي. يزهــر فــي نيســان – أيــار. يتــراوح ارتفاعــه بيــن /40-80/ ســم ، ذات ســاق مخطــط متفــرع ، األوراق 

بيضاويــة مســتطيلة ثنائيــة أو ثالثيــة التقســيم , أشــعة كل خيمــة تتألــف مــن 30 شــعاع ، واألزهــار بيضــاء صغيــرة مجتمعــة 

فــي نــورة.

االستعماالت الطبية:  
تحتــوي بــذور الخلــة الكبــرى علــى مــادة /Thymol/ تســتعمل لطــرد الريــح ومضــادة للتشــنج , كمــا يحتــوي النبــات علــى 

كيوماريــن الخليــن، ومــادة /Ammoidin/ وهــي فعالــة  فــي معالجــة ابيضــاض الجلــد.

القيمة العلفية: متوسطة القيمة الرعوية من قبل األغنام، لكنها تسبب العمى بالنسبة للخيول.     
االنتشار: ينتشر في المناطق الجافة وشبه الجافة وحول الطرق وبشكل متفرق.

النباتات الطبية والعطرية
 في البادية السورية
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برانقوس خشن
نبــات عشــبي معمــر يزهــر فــي أيــار وحزيــران.  يبلــغ طولــه /60-100/ ســم. الســوق زاويــة ، واألفــرع 
عديــدة متقابلــة ، واألوراق كبيــرة مثلثيــه مقســمة إلــى فصــوص خيطيــة ، النــورة خيميــة 

مركبــة شــمراخها طويــل ، واألزهــار تتكــون مــن تويــج لــه خمــس بتــالت صفــراء. 
االستعماالت الطبية :  

فعاليــة الزيــت الطيــار كمانــع نمــو لبعــض أنــواع الفطــور والبكتريــا ، تســتعمل بعــض 
ــن ومقــوِّ طــارد للغــازات والديــدان . أنواعــه كُمليِّ

القيمة العلفية : متوسطة .
الفقيــرة  التــرب  الســهول ذات  المنحــدرات وفــي  ينتشــر علــى   : االنتشــار 

الجافــة. الجافــة وشــبه  المناطــق  ، وفــي  الُمْحِجــرة 

القيصوم المنجلي
نبــات عشــبي تحــت شــجيري معمــر، كثيــر التفــرع ، يزهــر فــي نيســان 
وتمــوز . يبلــغ طولــه مــن 20-50 ســم ، الســوق مســتديرة تصبــح 
منجليــة مــع الطــول األوراق دقيقــة والنــورة المشــطية مركبــة، 
ــة  ــار صوفي ــة شــبه مســتدقة، تكســوها أوب األوراق ضيقــة خطي
أجــزاء صغيــرة تتوضــع  إلــى   ،مقســمة بعمــق 

ً
ومقوســة غالبــا

بعضهــا فــوق بعــض بشــكل عرضانــي ، تجتمــع الرؤيســات فــي 
 أنبوبيــة شــعاعية 

ً
نــورات مشــطية مركبــة ،يصبــح الــرأس أزهــارا

صفــراء، يكثــر فــوق التــرب الطمئيــة المحجــرة فــي المناطــق 
الجافــة وشــبه الجافــة.

االستعماالت الطبية :  
يفيــد الزيــت فــي منــع نمــو بعــض أنــواع الفطــور والبكتريــا 
. وثبــت أن المســتخلص الكحولــي للنبــات يفيــد فــي الحــد 
مــن تجلــط الــدم. يســتعمل مغلــي األوراق واألزهــار إليقــاف 
 ، بتراكيــز معينــة  اســتعماله  عنــد  والرحميــة  الداخليــة  النــزوف 
كمــا يتمتــع مغليــه بخــواص هاضمــة ونافعــة فــي عــالج التهــاب 

األغشــية المخاطيــة للمعــدة والتهــاب العيــون وطــرد حصيــات المثانــة.
القيمة العلفية: منخفضة.

ــة( فــي المناطــق الجافــة وشــبه  ــة المحجــرة )الجبلي ــرب الطميي ــات قزمــي ينتشــر فــوق الت االنتشــار: نب
الجافــة.
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القيصوم العطري   
   جنبــه صغيــرة معمــرة، تزهــر فــي شــهري نيســان وتشــرين األول. يصــل طولــه إلــى 30-60ســم مغطــى بشــعيرات 
ناعمــة أو صوفيــة ، رائحتــه عطريــة ،األوراق بســيطة صغيــرة مســتطيلة طولهــا) 0,5-1,5ســم (، حوافهــا منشــارية مغطــاة 
بشــعر صوفــي كثيــف علــى ســطحها الســفلي ،الهامــات صفــراء قطرهــا أقــل مــن )1( ســم مرئيــة فــي نــورة غيــر مزدحمــة 
ــة والجافــة وخاصــة فــي مجــاري  ــر فــي األراضــي الصحراوي ــورة ، يكث ــة نحيلــة قاســية تنتهــي بن منبســطة ، الســاق طويل

الميــاه.

االستعماالت الطبية: 
يســتعمل كعــالج آلالم المعــدة ولــدغ األفاعــي وطــرد الحشــرات مــن خــالل وضــع أغصانــه فــي خزائــن الثيــاب. ويتمتــع 

الزيــت الطيــار المســتخرج مــن القمــم المزهــرة بخــواص مضــادة للميكروبــات. 
القيمة العلفية :  تأكله الجمال فقط عندما تضطر له، أما األغنام فال تأكله.

 االنتشــار: نبــات ينتشــر فــي ســهوب المناطــق الجافــة ونصــف الجافــة وخاصــة علــى حــواف الوديــان , ال ينمــو فــي التــرب 
المالحــة.

القيصومة المقدسة
نبــات عشــبي معمــر، يزهــر فــي آذار ويمتــد إلــى أيــار. يتــراوح ارتفاعــه بيــن 10-30ســم. ذات ســاق منتصبــة إلــى صاعــدة بســيطة أو 

متنوعــة ومورقــة وخاصــة فــي القســم العلــوي أســفل الرؤيســات 

الزهريــة،األوراق بســيطة ضيقــة خطيــة خضــراء مقســمة بعمــق إلــى 

 غيــر متراصــة ، رائحتــه عطرية ، األزهــار صفراء مرئية 
ً
أجــزاء صغيــرة جــدا

فــي نــورة تهاميــة صغيــرة مجتمعــة فــي نــورة بســيطة، ينمــو فــي 

المناطــق الجافــة المتدهــورة وعلــى أطــراف الحقــول والبــوادي.

االستعماالت الطبية :

تســتعمل أجــزاؤه الهوائيــة بعــد الغليــان كمقــو عــام وطــارد للغــازات. 

وهــو نافــع فــي اضطرابــات جهــاز الهضم، ويســتعمله ســكان البادية 

كطــارد للحشــرات وفــي التخفيــف مــن آالم األســنان، كمــا يتمتــع 

زيــت القيصــوم الطيــار بخــواص مضــادة للبكتريــا.

القيمة العلفية : يرعى بقلة من قبل الماعز.

االنتشــار : نبــات قزمــي ينتشــر فــي المناطــق الجافــة المتدهــورة 

الحقــول والبــوادي والســهوب المشمســة. علــى أطــراف 
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الشيح
الشــيح العشــبي األبيــض جنبــه صغيــرة بطــول 20-40ســم ،عطــرة الرائحــة، زغبيــة فــي المراحــل األولــى، ثــم تصبــح 

جــرداء رماديــة فضيــة اللــون كثيــرة الســوق، الســوق 
بنــورة  فــرع  كل  ينتهــي   . متفرعــة  صلبــة  منتصبــة 
عنقوديــة، األوراق الســفلية معالقيــة بيضاويــة إلــى 
ــة أقصــر قليلــة  ــة مقســمة، أوراق الســوق الزهري دائري
ــة مســتطيلة جــرداء وملســاء  الفصــوص، الثمــرة أكيني

واإلزهــار مــن أيلــول إلــى كانــون األول.
االستعماالت الطبية والغذائية :  

القصبــات  التهــاب  فــي  كبيــر  بشــكل  يســتعمل 
واإلســهال,  الهضميــة  واالضطرابــات  والتشــنجات 
كمضــاد  لألزهــار  المائــي  المســتخلص  ويســتخدم 
للبكتريــا وبعــض أنــواع الفطــور الجلديــة، وفــي عــالج 
بعــض حــاالت الليشــمانيا الجلديــة . ويســتعمل زيــت 

الشيح كمطهر خارجي للحيوانات وطارد للحشرات.
القيمــة العلفيــة: يرعــى مــن قبــل الحيوانــات بعــد 

الموجــودة فيــه. العطريــة  المــادة  التــي تخفــف حــدة  هطــول األمطــار 
االنتشــار:نبات قزمــي ينتشــر بشــكل واســع فــي الســهوب وعلــى الهضــاب والمنحــدرات ذات التــرب الطمييــة الرمليــة 

المشمســة، وال يوجــد فــوق األراضــي المالحــة.
السلماس

يتــراوح  الثانــي.  تشــرين   – أيلــول  اإلزهــار  الحــول.  ثنائــي  عشــبي  نبــات 

طولــه 40-60ســم. أجــرد باســتثناء األوراق القاعديــة التــي يكســوها زغــب 

رملــي الســاق منتصبــة تتفــرع علــى طــول الســاق مشــكلة عناقيــد ، األوراق 

القاعديــة معالقيــة بيضاويــة أو مــدورة فــي شــكلها العام،األزهــار المحيطية 

أنثويــة، تتوضــع فــي صــف واحــد واألزهــار المركزيــة أنبوبيــة ، الثمــرة أكينيــة 

ــة: ــة ملســاء. االســتعماالت الطبي ــة مقلوب بيضاوي

ــة  ــت البحــوث فعالي ــد والمــرارة، أثبت يســتعمل لعــالج اليرقــان والتهــاب الكب

مــن  الكبديــة  االضطرابــات  معالجــة  Scoparoneفــي  النبــات   مركبــات 

خــالل تأثيــره علــى إفــراز العصــارة الصفراويــة وإفراغهــا ، إضافــة إلــى تمتــع 

المركــب نفســه بخــواص مضــادة لألكســدة وخافضــة للضغــط وموســعة 

لألوعيــة الشــريانية ومنظمــة لضربــات القلــب. وتشــير األبحــاث إلــى قدرتــه 

علــى خفــض نســبتي الســكر والكولســترول فــي الــدم. ويتمتــع الزيــت 

الطيــار بخــواص مضــادة للبكتريــا ومانعــة للعفونــة ومطهــرة.

القيمــة العلفيــة: يرعــى بشــكل قليــل مــن قبــل الجمــال. االنتشــار: نبــات غــازي يــدل علــى التدهــور البيئــي. ينتشــر علــى التــرب 

الطمييــة أو الرمليــة المشمســة والدافئــة ، وخاصــة فــي المســيالت المائيــة والمنخفضــات الطمييــة الرطبــة وعلــى جوانــب 

الطرقات.
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الخرشيف قاروري الرأس
نبــات عشــبي حولــي. طولــه /30-50/ســم، يكســوه أوبــار عنكبوتيــه 
ــاح مشــوك مفصــص ومتقطــع,  المظهــر, الســاق منتصبــة ذات جن
ومتفرعــة،  بيضــاء  أوبــار  العلــوي  وجههــا  يكســو  خضــراء،  األوراق 
ويكســو وجههــا الســفلي زغــب رمــادي، مقســمة إلــى فصــوص 
مســننة ومشــوكة، األوراق القاعديــة تكــون مفترشــة علــى ســطح 
مشــكلة  الســاق  مــن   

ً
قليــال فتمتــد  الســاقية  األوراق  أمــا  التربــة. 

شــبه أجنحــة, والرؤيســات الزهريــة مســتطيلة متجانســة ، واإلزهــار 
 فــي 

ً
ــار ، و تجتمــع األزهــار كل /3-5/ رؤيســات معــا فــي  آذار – أي

أرجوانيــة  األزهــار  متراكبــة،  باهتــة  خضــراء  القنابــات  األفــرع،  نهايــة 
يفــوق طولهــا طــول القنابــة .

االستعماالت الطبية:  
للمركبــات الجليكوزيديــة التــي يحتويهــا النبــات نشــاط مضــاد للميكروبــات, ويســتعمله الســكان المحليــون بعــد غليــه 

األغنــام. والدة  لتســهيل 
القيمة العلفية: يرعى من قبل اإلبل.

ــة وعلــى  جوانــب  ــرة وفــي األودي ــرب المتدهــورة الفقي ــات الجافــة علــى المنحــدرات ذات الت  االنتشــار: ينتشــر فــي البيئ
الطــرق.

هندباء برية
ــة  ــة، األوراق قاعدي ــه تفرعــات جانبي ــه ســاق رئيســة وعلي ــه  20- 50 ســم، فــي العــادة ل ــات عشــبي حولــي، يبلــغ طول نب
مســتطيلة  رمحيــة مقلوبــة، حوافهــا مســننة، تجــف عــادة وقــت اإلزهــار ، الهامــات قطرهــا مــن 2 - 3 ســم، زرقــاء فاتحــة 

جذابــة، وبهــا أزهــار شــعاعية وأنبوبيــة . ويتــم اإلزهــار فــي نيســان – حزيــران.

االستعماالت الطبية والغذائية :  
تعــد الجــذور واألوراق مقبالت،فهــو مهضــم، مــدر للبــول، مليــن ومقــوي، وينظــم مســتخلص الجــذور نبــض القلــب ويعالــج 
اليرقــان وتضخــم الكبــد النقــرس والروماتزم.القيمــة العلفيــة: عالــي االستســاغة فــي كل مراحــل النمــو مــن قبــل األغنــام 

والماعز.
                                                             إعداد االنتشار: على الحقول، حافة الطرق، األماكن المهجورة، المنحدرات.

        مقتبسة من الدليل العلمي للنباتات الطبية والعطرية في البادية السورية                                      

                               الهيئة العامة إلدارة وتنمية وحماية البادية
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خمس قضايا تغير صناعة وقاية النبات في العالم 

 1. المقاومة: 
وهــي مقاومــة األعشــاب للمبيــدات ، ومقاومــة األمــراض الفطريــة لمبيــدات الفطريــات ، ومقاومــة الحشــرات للمبيــدات 

وخاصــة الذبابــة البيضــاء والتربــس.

يتغيــر العالــم بأســرع ممــا كنــا نتوقــع، فأمــراض النبــات وخاصــة البيــاض الدقيقــي والســبتوريا والذبــول أصبحــت فــي 

معظمهــا مقاومــة لمبيــدات الفطريــات التقليديــة . 

وتعد مبيدات الفطريات الجديدة مرتفعة التكلفة وال أحد يعلم كم ستصمد أمام ظهور سالالت مقاومة.

تتفاقــم مقاومــة الحشــرات لمبيــدات الحشــرات الكيميائيــة بســرعة )وخاصــة الحشــرات الثاقبــة الماصــة مثــل المــّن والذبــاب 

األبيــض والتربــس( ، وكذلــك األكاروســات والنيماتــودا التــي تطــور يومــا بعــد يــوم ســالالت مقاومــة. 

وكنتيجــة تنهــار المبيــدات التــي كان يعتقــد قبــل بضــع ســنوات أنهــا الحــل الشــافي. والتحــدي هــو بإيجــاد الحــل المناســب 

بأســرع وقــت ممكــن.

وقاية النبات في العالم
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2. المواد االحيوية )البيولوجية(: 
: هــل يمكــن للمبيــدات األحيائيــة ) التــي تعتمــد علــى المــواد الحيويــة فــي تركيبهــا( أن تســاعد 

ً
الســؤال الــذي يكــرر يوميــا

 فــي إطعــام ســكان الكــرة األرضيــة الذيــن يتزايــد عددهــم باســتمرار وبشــكل مرعــب؟ أو لنســأل بطريقــة مختلفــة: هــل 
ً
حقــا

يمكــن للكيماويــات الزراعيــة وحدهــا أن تســتمر بفعاليتهــا فــي وقايــة النبــات وتســاعد فــي تغذيــة ســكان األرض الذيــن 

يتزايــد عددهــم بهــذا الشــكل؟ الجــواب واضــح وهــو ال ، ال يمكــن للكيماويــات فعــل ذلــك. لقــد تــم اســتخدام الكيماويــات 

 مــن هــذه المبيــدات يعانــي مــن تطــور مشــكالت 
ً
 متزايــدا

ً
الزراعيــة علــى نطــاق واســع فــي الســنوات الماضيــة ، لكــن عــددا

 متزايــدة مــن الســكان ›تطالــب‹ بغــذاء أنظــف مــع مخلفــات كيميائيــة أقــل. 
ً
المقاومــة. وإضافــة إلــى ذلــك، فــإن أعــدادا

لقــد تــم بالفعــل اســتبدال مــا يصــل إلــى 25% مــن برامــج المكافحــة بمبيــدات الفطريــات حــول العالــم بمــواد حيويــة 

ــذور والتربــة، والرقــم يــزداد بســرعة أكبــر مــن المتوقــع، وذلــك لعــدد كبيــر مــن المحاصيــل. وخاصــة علــى الب

إّن هــذه المبيــدات األحيائيــة فعالــة فــي عــالج عــدد كبيــر مــن األمــراض الصعبــة والمســتعصية ، فــي عــدد متزايــد مــن 

المناطــق الجغرافيــة. ونعتقــد بقــوة أنــه مــع اســتمرار البحــث والتطويــر، ســيزداد اســتخدام المبيــدات األحيائيــة ضمــن 

برامــج الــرش ، بــل إنهــا فقــط التــي ســتزداد فــي البلــدان الناميــة حيــث النمــو الســكاني هــو بأعلــى معــّدل، وسيتشــارك 

المزارعــون األغنيــاء والفقــراء علــى حــد ســواء حصــة األراضــي الطبيعيــة كمــا سيتقاســمون التحديــات التــي يجلبهــا التطــور 

الزراعــي وفــق الطــرق التــي كانــت ســائدة فــي القــرن الماضــي، بغــض النظــر عــن كثافــة المدخــالت، واالختــالالت فــي 

توافــر الميــاه، وخصوبــة التربــة وتوافــر البــذور التــي تتضافــر كلهــا لخلــق فجــوات إجهــاد علــى الطبيعــة التــي تتحــدى 

بانتظــام مهــارات ومــوارد المزارعيــن فــي معظــم البلــدان، كمــا يقــول الدكتــور برايــان مــاك ســبدان، البســتاني فــي جامعــة 

واليــة أوهايــو، قســم أمــراض النبــات. 

عــالوة علــى ذلــك، فــإن البنيــة التحتيــة الداعمــة لإلنتــاج الزراعــي فــي كثيــر مــن األحيــان تكــون محــدودة. وإزاء هــذه 

ــارات مســتدامة  ، وســهلة اإلدارة ، وتقــدم خي
ً
الخلفيــة فــإّن وســائل المكافحــة األحيائيــة تكــون منخفضــة التكلفــة نســبيا

لمكافحــة اآلفــات واألمــراض التــي يمكــن أن تزيــد اإلنتاجيــة بشــكل كبيــر ضمــن ظــروف محدوديــة اإلمكانــات. نشــير 

ــا إلــى نجــاح اســتخدام العديــد مــن مــواد المكافحــة األحيائيــة كبديــل أساســي ومناســب عــن المكافحــة الكيميائيــة،  هن

ــواع  ــر مــن األن ــا وباســيلوس وغيرهــا الكثي ــا مــع تريكودرمــا وبوفاري ــرة فــي أفريقي كمــا فــي الهنــد وفــي المناطــق الفقي

والســالالت التــي أصبحــت مــن الرشــات الرئيســة فــي هــذه المناطــق. هنــا تبــرز كيــف يمكــن لبرامــج المكافحــة الحيويــة أن 

ــاة المزارعيــن ودخلهــم.  فــي حي
ً
ــا  معنوي

ً
تحــدث فرقــا

وقاية النبات في العالم
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 توفــر المبيــدات الكيميائيــة والتكنولوجيــا الحيويــة مكافحــة جيــدة وســيطرة ثابتــة علــى اآلفــات وبراحــة فــي اســتخدامها ، 

 مــع ارتفــاع كبيــر فــي التكاليــف، بحيــث تجبــر المزارعيــن علــى تعويضهــا بشــكل مربــح مــن خــالل برنامــج 
ً
إال أنهــا تأتــي حاليــا

متكامــل إلدارة اآلفــات، التــي تشــمل المبيــدات الحيويــة والمكافحــة األحيائيــة. هــذا التكامــل يخلــق الفــوز والربــح لــكل 

 . ويمكــن لنهــج المكافحــة األحيائيــة فــي 
ً
األطــراف حيــث المــزارع والمســتهلك والبيئــة الطبيعيــة تســتفيد جميعهــا معــا

البيــوت البالســتيكية والزراعــة الحقليــة أن تكمــل الســيطرة علــى المقاومــة، بالتعاضــد مــع اســتراتيجيات الزراعــة المســتدامة 

والتدريــب وجهــود التوعيــة للمســاعدة فــي ضمــان النجــاح، مهمــا كان المحصــول وبأيــة مــواد كيميائيــة، بحيــث تلبــي 

الحاجــة االقتصاديــة واختيــار أو طلــب المســتهلكين. 

 وباختصار فإن المواد األحيائية هي تحدي اليوم من أجل ضمان المستقبل. 

3. الملقحات )أنواع النحل(: 
 مــع بــروز ظاهــرة المــوت الجماعــي لقفــران نحــل العســل )واختفــاء ملقحــات األزهــار مــن أنــواع 

ً
ــا بــدأت المشــكلة عالمي

النحــل البــري( حــول العالــم منــذ نحــو عشــر ســنوات حتــى اليــوم وألســباب كانــت غامضــة.

النيكوتينويــدات neonicotinoid  بســرعة، ومــع اإلعــالن عــن دور  لمبيــدات  االتهــام  البحــث وجهــت أصابــع  وبعــد 

( ، بــدأ الموضــوع 
ً
ايميداكلوبريــد المزعــوم فــي التأثيــر علــى صحــة ملقحــات األزهــار )نحــل العســل والنحــل البــري اساســا

باحتــالل عناويــن الصحــف فــي العالــم المتقــدم، ممــا دفــع كبــرى شــركات المبيــدات لتشــكيل لوبــي للدفــاع عــن منتجاتها. 

ــر منتــج لمبيــدات النيكوتينويــدات neonicotinoid( بإنشــاء مركــز بحثــي،  ــر كــروب ســاينس )أكب حيــث قامــت شــركة باي

تبلــغ مســاحته 6،000 قــدم مربــع مــن أمــالك الدولــة فــي المركــز األمريكــي للعنايــة بالنحــل فــي أمريــكا الشــمالية مــن أجــل 

العنايــة بالبحــوث المتعلقــة بالنحــل، مــع عــدة مراكــز بحثيــة فــي الواليــات المتحــدة وكنــدا . كذلــك بــدأت الشــركة حملتهــا 

فــي مطلــع عــام 2015 لتأميــن التغذيــة المناســبة للنحــل، عبــر اســتهداف زراعــة وتنميــة 50 مليــون زهــرة يزرعهــا المواطنــون 

بحلــول نهايــة العــام 2015، وذلــك كخطــة لتعويــض الفاقــد نتيجــة مبيــدات الحشــرات.

لكــن التجربــة ال تــزال لــم تنتــه، حيــث تــم الحصــول علــى طلبــات 35 مليــون بــذرة فقــط.  مــع ذلــك فــإّن المتحــدث باســم 

شــركة كــروب ســاينس صــرح » مــن الواضــح أّن الجمهــور يهتــم بصحــة النحــل، لذلــك نحــن متحمســون جــدا إلكمــال 

المشــروع.«  

المؤيــدة  األدلــة  مــن   
ً
قــدرا فــإّن  يبــدو،  كمــا   neonicotinoid النيكوتينويــدات مبيــدات  ازديــاد ســخونة قضيــة  ومــع 

للنيونيكوتينويــدات قــد بــدأت فــي الظهــور. فقــد أعلنــت وزارة الزراعــة األميركيــة أن أعــداد خاليــا نحــل العســل ارتفعــت 

4% فــي العــام الماضــي وهــي أعلــى زيــادة فــي العاميــن الســابقين. لذلــك أعلــن العلمــاء فــي جامعــة ميريالنــد و وزارة 

الزراعــة األميركيــة ووكالــة حمايــة البيئــة، فــي شــهر آذار الماضــي، نتائــج  دراســتهم التــي اســتمرت أربــع ســنوات، والتــي 

. علــى 
ً
وجــدت أن ايميداكلوبريــد ال يضــر بشــكل كبيــر نحــل العســل فــي مســتويات الجرعــة الموصــى باســتخدامها عالميــا

أيــة حــال، يبقــى الموضــوع فــي صــدارة الموضوعــات المثــارة للجــدل فــي الواليــات المتحــدة وأوروبــا المشــكلة األساســية 

التــي تواجــه البرلمانــات فــي تلــك الــدول وهــي أنــه فــي حــال حظــرت مبيــدات النيونيكوتينويــدات، فإنــه ال يوجــد بديــل 

حقيقــي فــي األســواق يمكــن أن يغطــي منــع اســتخدامها. 

هــا مــن غيــر المرجــح أن توافــق 
ّ
 ومــع كل مــا ســبق، فقــد قالــت وكالــة حمايــة البيئــة األمريكيــة فــي نيســان الماضــي إن

علــى اســتخدامات جديــدة  للنيكوتينويــدات، حتــى يتــم تقديــم بيانــات جديــدة مكتملــة تثبــت تقييــم مخاطرهــا علــى النحــل 

 مــن القيــود ســوف تؤثــر فــي المقــام األول علــى االســتخدامات المنزليــة 
ً
والملقحــات . فــوق كل ذلــك، يعتقــد أّن مزيــدا

للنيونيكتويــدات .و«بالنســبة للمحاصيــل األوليــة، فــإّن مبيــدات النيكوتينويــدات هــي أفضــل بكثيــر مــن حيــث ســميتها علــى 
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الثدييــات مــن مبيــدات الفوســفور العضويــة التــي هــي أكثــر ســمّية للبشــر، وأكثــر قابليــة للرشــح واالنجــراف فــي التربــة«.

ولالتحاد األوروبي قصة أخرى مع  مبيدات النيكوتينويدات.

فبعــد أن تــم صــدور قــرار بحظــر جميــع مبيــدات النيكوتينويــدات لمــدة ســنتين، تتــم اآلن مراجعــة هــذا القــرار، وســتقوم 

هيئــة ســالمة األغذيــة األوروبيــة بمراجعــة البيانــات لإلســهام فــي االســتنتاجات علــى تحديــث تقييــم المخاطــر.

وإضافــة إلــى ذلــك تعمــل المفوضيــة األوروبيــة علــى تقييــم أثــر هــذا الحظــر علــى النواحــي االجتماعيــة واالقتصاديــة ، 

كمــا يقــول المديــر العــام لوكالــة حمايــة المحاصيــل األوروبيــة.

 4. تغير المناخ: 
مــع التغيــر المناخــي الصــارخ والــذي بــات يهــدد وجــود الزراعــة فــي العالــم ، ازداد الطلــب خــالل الســنوات الماضيــة علــى 

أنــواع جديــدة مــن المحاصيــل ذات قــدرة أفضــل علــى التكيــف مــع اإلجهــادات المتنوعــة التــي باتــت تواجــه الزراعــة 

كالحــرارة والجفــاف واآلفــات واألمــراض، والتــي مــن المرجــح أن تزيــد أكثــر. لكــن العثــور علــى الصفــات الوراثيــة الجديــدة 

التــي يمكــن أن تســّهل التكيــف - ودمــج هــذه الصفــات فــي أصنــاف ناجحــة تجاريــا - هــو مســتهلك كبيــر للوقــت ومكلــف 

ــه قــد 
ّ
وصعــب مــن الناحيــة التقنية.يقــول تقريــر جديــد صــادر عــن دائــرة البحــوث االقتصاديــة فــي وزارة الزراعــة األميركيــة إن

تزايــد الطلــب فــي الســنوات األخيــرة علــى المــوارد الوراثيــة للمحاصيــل مــن النظــام القومــي االمريكــي للمــادة الوراثيــة 

)NPGS(، لكنــه تراقــق مــع انخفــاض ميزانيــة NPGS الحقيقيــة بالــدوالر.

 إّن اســتثمارات القطــاع العــام فــي اســتخدام المــوارد الوراثيــة تســاعد فــي تحديــد قــدرة القطــاع الزراعــي للحفــاظ علــى 

إنتاجيــة المحاصيــل بســبب عــدم وجــود حوافــز كافيــة للقطــاع الخــاص » كمــا ذكــر واضعــو الدراســة المتعلقــة بالموضــوع 

. ومــع ذلــك ال تــزال عوامــل عديــدة )مثــل قواعــد الملكيــة الفكريــة علــى المــوارد الوراثيــة وأدوات البحــث، أو االتفاقــات 

الدوليــة التــي تنظــم تبــادل المــوارد الوراثيــة( تتحكــم بهــذه البحــوث، إذ لديهــا القــدرة لتعزيــز أو كبــح زيــادة اســتخدام المــوارد 

الوراثيــة للتكيــف مــع تغيــر المنــاخ.

وهنــاك نوعــان مــن التغيــر التقنــي يمكنهمــا تقليــل تكاليــف اســتخدام المــوارد الوراثيــة، وبالتالــي زيــادة اســتخدامها للتكيــف 

مــع تغيــر المنــاخ، كمــا يقــول الباحثــون:

1. تحسينات في جمع الموارد الوراثية وحفظها وتوصيفها وطرائق تقييمها، 

2. زيادة الكفاءة في دمج الصفات الوراثية القّيمة في أصناف المحاصيل التجارية.

 يجري بالفعل إحراز بعض التقدم في مقاومة الجفاف.

وهنــاك اســتهالك متزايــد مــن أفضــل صنــف مــن بــذور الــذرة المتحملــة للجفــاف ، DroughtGuard )حــارس الجفــاف( 

لشــركة مونســانتو، التــي زرعــت مــا يقــارب 500،000 فــدان )200.000 هكتــار( تتبــع ألكثــر مــن 8000 مــزارع فــي عــام 2014، بعــد 

عاميــن فقــط مــن إطــالق هــذا الصنــف.

 Water Efficient Maize for Africa ــك فقــد حصــل حــدث مشــابه، حيــث تبرعــت الشــركة لمؤسســة إضافــة إلــى ذل

)وهــي شــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص(، تهــدف إلــى تقديــم الــذرة المتحملــة للجفــاف بالتقانــة الحيويــة لبلــدان 

مختــارة فــي أفريقيــا بحلــول عــام 2017.

وقد منحت الصين أيضا الموافقة  على استيراد غير مشروط لهذا الصنف في عام 2013.

 »لقــد شــهدنا زيــادة عامــة فــي غلــة المحاصيــل، كمــا تفوقــت األصنــاف الجديــدة بإنتاجيتهــا علــى اإلنتاجيــة التــي كانــت 

لدينــا فــي الماضــي« كمــا قــال أحــد المزارعيــن مــن ماكليــن بواليــة نبراســكا. »إّن زراعــة الــذرة الهجينــة المتحملــة للجفــاف 

DroughtGard يعطينــا القــدرة علــى أفضــل أداء حتــى فــي الظــروف غيــر المواتيــة، األمــر الــذي يضــع المــال فــي 
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جيوبنــا«.

 مــن الواقــع،  باعتبــار أّن 
ً
 فــي مجــال التعــاون للحــّد مــن تغيــر المنــاخ ســيغير كثيــرا

ً
 إّن دخــول الواليــات المتحــدة أخيــرا

الواليــات المتحــدة كانــت أكبــر ملــوث لكوكــب األرض. يجــري اليــوم اســتهداف الزراعــة التخــاذ إجــراءات بشــأن تغيــر المنــاخ 

مــن الداخــل.

وفــي نيســان قــدم وزيــر الزراعــة األمريكــي تــوم فيلســاك مجموعــة مــن المبــادرات الطوعيــة، القائمــة علــى الحوافــز التي 

تســتهدف المزارعيــن ومربــي الماشــية )وغيرهــا( للمســاعدة علــى الحــد مــن انبعاثــات غــازات الدفيئــة، وزيــادة امتصــاص 

الكربــون، وتوســيع إنتــاج الطاقــة المتجــددة. وتأمــل وزارة الزراعــة مــن خــالل هــذه البرامــج  خفــض صافــي انبعاثــات الكربــون 

ذات الصلــة بالزراعــة بواقــع 120 مليــون طــن متــري ســنويا بحلــول عــام 2025 ،وهــو مــا يعــادل إيقــاف عمــل أكثــر مــن 25 

مليــون ســيارة ركاب عــن الطريــق.

وهنــاك برنامــج واحــد مــن عشــرة برامــج تتنــاول صحــة التربــة مــن خــالل تشــجيع أنظمــة الزراعــة المســتدامة والزراعــة بــدون 

فالحــة. يهــدف أحــد البرامــج إلــى التوســع باســتخدام نظــام الزراعــة بــدون فالحــة لتغطيــة أكثــر مــن 100 مليــون فــدان )مــا 

يقــارب 40 مليــون هكتــار( بحلــول عــام 2025. 

و Stewardship   النيتروجين هو برنامج آخر تحت المبادرة. 

5. غاليفوسات: 
إن القضايــا التنظيميــة هــي عثــرة فــي الطريــق ، إلــى جانــب المقاومــة وانخفــاض أســعار المــادة األساســية، التــي أصابــت 

أســعار الغليفوســات بحــدة فــي الســنة الماضيــة.

ومــع ذلــك، وفقــا لجمعيــة حمايــة المحاصيــل الصينيــة )CCPIA(، فقــد عــاود ســعر المــادة الفعالــة لغاليوفوســات الخــام 

)التكنيــكال( تراجعــه فــي شــهر آذار الماضــي، عندمــا ازداد الطلــب فــي أمريــكا الشــمالية.

قالــت CCPIA إّن المطلعيــن يــرون أن الطلــب فــي الســوق يتزايــد علــى المــدى الطويــل مــع منتجــات البــذور الجديــدة 

 ، وخاصــة فــي البرازيــل، والتــي ســوف 
ً
مونســانتو التــي تطلــق فــي الســوق، والتــي ســوف تقــاد بالمحاصيــل المعدلــة وراثيــا

 علــى غاليفوســات. 
ً
تــؤدي الــى توجــه جديــد لزيــادة الطلــب مجــددا

 فــي العالــم، بعــد قــرار القســم البحثــي 
ً
يتزايــد التدقيــق فــي إعــادة دراســة غالبفوســات، وهــو مبيــد األعشــاب األكثــر مبيعــا

لمنظمــة الصحــة العالميــة فــي آذار تصنيفــه بأنــه »مــادة مســرطنة محتملــة«.

وتطلــب وكالــة حمايــة البيئــة فــي الواليــات المتحــدة قريبــا خطــة إلدارة مقاومــة األعشــاب لغاليوفوســات مماثلــة لتلــك 

التــي وضعــت لشــركة داو أغروســاينس ، ووفقــاً  لوكالــة رويتــرز لألنبــاء. باتجــاه مــواٍز، قالــت المتحدثــة باســم وكالــة حمايــة 

هــا لــم تؤكــد تفاصيــل الخطــة المبينــة فــي تقريــر رويتــرز، لكنهــا قالــت إن وكالــة حمايــة البيئــة ســتتناول 
ّ
البيئــة األمريكيــة، إن

 مــن شــهر تمــوز، فــي الوقــت نفســه 
ً
تقريــر وكالــة منظمــة الصحــة العالميــة الدوليــة لبحــوث الســرطان بالتفصيــل بــدءا

فإنــه ســتطلق دراســة أوليــة جديــدة لتقييــم مخاطــر غاليوفوســات علــى صحــة اإلنســان كجــزء مــن برنامــج إعــادة تقييــم 

لهــا.

ــار  وأشــار منــدوب وكالــة حمايــة البيئــة أنــه تــم فــي عــام 2014 اســتعراض أكثــر مــن 55 دراســة وبائيــة أجريــت علــى اآلث

المحتملــة للغليفوســات علــى مــرض الســرطان وغيــر الســرطان . وخلــص االســتعراض أن هــذه الكتلــة مــن مــن األبحــاث 

ال توفــر أدلــة تثبــت أن الغاليفوســات يســبب مــرض الســرطان، وأنهــا ال تبــرر أي تغييــر فــي تصنيــف وكالــة حمايــة البيئــة 

األمريكيــة EPA للغاليفوســات تجــاه الســرطان.
اعداد: د. وائل المتني

دكتور بالمكافحة الحيوية
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أصناف واعدة من الكرز والخوخ

 بالهيئــة العامــة للبحــوث العلميــة الزراعيــة بإدخــال العديــد مــن األصنــاف األجنبية إلى 
ً

   قامــت وزارة الزراعــة واإلصــالح الزراعــي ممثلــة

ســورية وذلــك بغيــة دراســتها وتقييمهــا لمعرفــة مــدى مالءمتهــا للبيئــة الســورية بهــدف تطويــر الزراعــة مــن خــالل إدخــال أصنــاف 

 وذات صفــات إنتاجيــة ونوعيــة عاليــة، العتمادهــا وحفظهــا ضمــن المجمعــات الوراثيــة 
ً
جديــدة ترفــد األصنــاف الشــائعة الزراعــة محليــا

ومنهــا بعــض األصنــاف اإليطاليــة المدخلــة مــن الخــوخ والكــرز والتــي أثبتــت نتائــج تقييمهــا تميزهــا بمواعيــد نضــج متباينــة وصفــات 

شــكلية ونوعيــة وإنتاجيــة جيــدة لثمارهــا وتأقلمهــا مــع البيئــة المحليــة  مــا دعــا العتمادهــا للزراعــة فــي بعــض المناطــق الســورية.

أصناف الكرز اإليطالي المعتمدة
:Burlat الصنف

صنــف مبكــر بالنضــج )25 أيــار( يتوافــق بالتلقيــح مــع الصنــف هــاردي 

جيانــت أشــجاره قويــة النمــو قائمــة كثيفــة التفــرع، األوراق متوســطة 

بيضويــة الشــكل أعناقهــا متوســطة، ثمــاره كرويــة قلبيــة الشــكل 

الطــول،  متوســط  حاملهــا  زاهــي  أحمــر  لونهــا  الحجــم  متوســطة 

اللــب متوســط التماســك نســبة الســكريات الكليــة )16.29%( ونســبة 

المــواد الصلبــة الذائبــة )18.16%(، بــذوره بيضويــة متوســطة الحجــم  

نصــف ملتصقــة باللــب نســبة تصافــي لــب الثمــار )93.85%( متوســط 

ــة الشــجرة )44.33 كــغ/ شــجرة(. إنتاجي

:Sunburst الصنف
صنــف متوســط التبكيــر بالنضــج: )منتصــف حزيران( ذاتي التلقيح، أشــجاره 

قويــة النمــو قائمــة، األوراق متوســطة الحجــم بيضويــة مســننة أعناقهــا 

متوســطة الطــول، الثمــار كرويــة مســطحة حجمهــا كبيــر  متوســط وزن 

الثمــرة )8.5 غ( لونهــا أحمــر غامــق اللــب متماســك نســبة الســكريات 

الكليــة )15.63 %(، نســبة المــواد الصلبــة الذائبــة فيــه )16.35%(، البــذور 

بيضويــة متوســطة الحجــم منفصلــة عــن اللــب نســبة تصافــي لــب الثمــار 

)94.22%(، متوســط إنتاجيــة الشــجرة )44 كغ/شــجرة(
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:Lapins الصنف
 صنــف متأخــر النضــج )أواخــر حزيــران( ذاتــي التلقيــح أشــجاره قويــة 

النمــو قائمــة وكثيفــة، األوراق كبيــرة بيضويــة أعناقهــا متوســطة 

كبيــر،  حجمهــا  متطاولــة  كرويــة  الثمــار  العمــق،  قليــل  التســنن 

اللــب متماســك  الطــول،  أحمــر غامــق حاملهــا متوســط  لونهــا 

نســبة الســكريات الكليــة )16.36%( نســبة المــواد االصلبــة الذائبــة 

)17.77%(، البــذور بيضويــة متوســطة الحجــم منفصلــة عــن اللــب 

نســبة تصافــي لــب الثمــار )94.72%(، /متوســط إنتاجيــة الشــجرة/ 

بعمــر عشــر ســنوات )49.67 كــغ/ شــجرة (

أصناف الخوخ اإليطالي المعتمدة
 :Grossa Di Felisioالصنف

صنــف متأخــر النضــج )أوائــل أيلــول( يتوافــق بالتلقيــح مــع 

النمــو قائمــة كثيفــة،  الصنــف Presiden، األشــجار قويــة 

أعناقهــا  بيضــوي متطــاول  الحجــم شــكلها  كبيــرة  األوراق 

لونهــا  بيضويــة،  الحجــم  كبيــرة  الثمــار  الطــول،  متوســطة 

أســود مــع خمــري بنســبة 5% حاملهــا قصيــر، اللــب أصفــر 

فاتــح متماســك نســبة الســكريات الذائبــة الكليــة )%18.86( 

ــذور متوســطة  ــة )20.21%(، الب ــة الذائب ونســبة المــواد الصلب

الثمــار  لــب  تصافــي  نســبة  اللــب،  عــن  منفصلــة  الحجــم 

10 ســنوات  إنتاجيــة الشــجرة/ بعمــر  )96.73%(، /متوســط 

كــغ/ شــجرة(.  55.17(

:Black Amber الصنف
 صنــف متوســط التبكيــر) أواخــر حزيــران( يتوافــق بالتلقيــح 

كثيفــة،  قائمــة  النمــو  قويــة  األشــجار   ،Frair الصنــف  مــع 

األوراق متوســطة الحجــم شــكلها بيضــوي متطــاول، الثمــار 

كبيــرة الحجــم كرويــة لونهــا أســود مــع لــون خمــري بنســبة 

نســبة  متماســك  فاتــح  أصفــر  اللــب  قصيــر،  حاملهــا   %5

الســكريات الكليــة ) 13.72%( ونســبة المــواد الصلبــة الذائبــة 

نســبة  باللــب،  ملتصقــة  نصــف  صغيــرة  البــذور   ،)%15.55(

إنتاجيــة الشــجرة  الثمــار )98.38%(، متوســط  لــب  تصافــي 

شــجرة(. )54.93كــغ/ 
  

إعداد: د.محاسن توكلنا د. رشيد السيد عمر م. إيمان مطر  م. لطفي جورية

                        م .م وفاء رمضان م. انطون انطون

                        الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية
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تعــودت علــى التجــول بيــن أحضــان الطبيعــة منــذ نعومــة أظفــاري  أطــارد الفراشــات وأالحــق العصافيــر ألعــب مــع خروفــي  أســبقه 

فيســبقني  أقطــف أزهــار النرجــس والدحنــون وأجمــع أزهــار البابونــج وأوراق الشــومر وحبــات الفطــر وباقــات مــن ســيقان الســناريا 

والخرفيــش والبســباس ناهيــك عــن الجلثــون وعرانيــس الكلــخ ودرنــات نبــات بيــض الحمــام.

كبــرت فــي بيئــة أخــرى بعيــدة مختلفــة فتجدنــي أجــوب البســاتين والســهول اســتمتع بمنظــر زهــرة رأيتهــا، أو نبتــة غريبــة شــاهدتها، 

أو طائــر جميــل فــّر مــن أمامــي. 

ــة بأوراقهــا الريشــية  ــات العــرق ســوس التــي عرفتهــا فــي بيئتــي الجديــدة والتــي تقــف مزهــوة منتصب أمــا نبات

 مــن 
ً
، وأمســك بالنبتــة قريبــا

ً
الخضــراء وأزهارهــا البنفســجية الزرقــاء، فمــا أن أمــر بينهــا حتــى أضــع كتابــي جانبــا

 اقتالعهــا والحصــول علــى 
ً
 محــاوال

ً
 وشــماال

ً
األرض بكلتــا يــدي وأشــّد بــكل قوتــي وأدور وأنــا ممســك بهــا يمينــا

  أرتــاح 
ً
 فــي القــاع وازدادت قــوة وثباتــا

ً
  فقــد ضربــت جذورهــا عميقــا

ً
جذرهــا منبــع العصيــر المنعــش أحــاول عبثــا

 وأكــرر المحاولــة وأشــد بــكل مــا أوتيــت مــن قــوة  وكــم مــرة انقطعــت النبتــة 
ً
قليــال

 بالجــزء العلــوي منهــا.
ً
ووقعــت علــى ظهــري وأنــا ممســكا

نبتــة  إلــى  فأنتقــل  التربــة  عمــق  فــي  بقــي  فقــد  أريــده  الــذي  جذرهــا  أمــا 

ــر الجــذر كعــود المســواك، وأبقــي العــود 
ّ

أخــرى حتــى يحالفنــي الحــظ أقش

ــة والنشــاط واالنتعــاش تحتــوي جــذور  فــي فمــي يزودنــي بالحــالوة والرطوب

العرقســوس علــى مــادة صابونيــة ذات طعــم حلــو تفــوق درجــة حالوتهــا أكثــر 

خمســين مــرة  الســكر الناتــج مــن قصــب الســكر، وعســل النحــل 

والبيبســي  الكوكاكــوال  مشــروب  إلــى  العرقســوس  يضــاف 

رغــوة،  ليعطيهــا  الكحوليــة  والمشــروبات  والبيــرة  كــوال 

ويضــاف الــى التبــغ والســجائر األمريكيــة كمــادة منكهــة 

حيــث يضفــي حــالوة طبيعيــة ونكهــة مميــزة، ويســهل 

علــى المدخنيــن استنشــاق الدخــان مــن خــالل توســيع 

ــح الرئتيــن ويســتخدم فــي  ــة ، التــي تفت الشــعب الهوائي

صناعــة الحلويــات إلضافــة الطعــم الحلــو والنكهــة أمــا فــي 

ــرة  ــه اســتعماالت كثي ــة والطــب الشــعبي فل الطــب والصيدل

مجــاالت  فــي  تفيــد   ، مختلفــة  صيدليــة  مســتحضرات  و 

عديــدة، منهــا عــالج قرحــة المعــدة، والقــيء الــذي يصاحــب 

الحمــل، والحموضــة المعديــة، وااللتهــاب الكبــدي الناتــج مــن 

 
ً
 مضــادا

ً
ــا فيــروس ســي، ويحتــوي العرقســوس علــى 125 مركب

للفطريــات. ويعــد أكثــر النباتــات المســجلة غنــى بهــذه المركبــات. 

ــر بوضــع 
ّ

 للفطريــات مــن خالصتــه المركــزة التــي تحض
ً
وأنجــع عالجــا

5 مالعــق صغيــرة مــن مســحوق العرقســوس ووضعهــا علــى كــوب 

مــاء .. ثــم تركهــا فتــرة، ودهــن المناطــق المصابــة بالســائل بوســاطة قطعــة قطــن، وذلــك مرتيــن إلــى ثــالث مــرات فــي اليــوم.

ــرة  ــى االحتفــاظ بالمــاء داخــل الجســم أطــول فت ــه يســاعد عل ولكــن ال يســتخدم العرقســوس مــع مريــض الضغــط المرتفــع، ألن

ممكنــة، ممــا يــؤدي إلــى التــورم وزيــادة الضغــط، وتــزول هــذه األعــراض بمجــرد التوقــف عــن تناولــه .. أمــا مرضــى هبــوط الضغــط 

فينصــح بتناولــه بصــورة منتظمــة.

 العرقسوس

اعداد: م. مأمون عبد اللطيف الرحال
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زحف المحاصيل العطرية

    ُيعــد القطــاع الزراعــي ومــا يرتبــط بــه مــن مــوارد طبيعيــة وأســاليب التخطيــط لهــا وإدارتهــا، انطالقــا مــن اســتراتيجية 

 أساســيا لبنــاء اقتصــاد هــادف ومتطــور, وهــو المرتكــز الرئيــس لعمليــة 
ً
واضحــة المعالــم واألهــداف واألولويــات، معيــارا

التطويــر، والســيما أنــه المصــدر الرئيــس للغــذاء، فــي وقــت تبــرز فيــه مشــكلة األمــن الغذائــي المســتدام كواحــدة مــن 

ــي.  علــى المســتوى الوطنــي واإلقليمــي والدول
ً
ــدا ــر المشــكالت تعقي أكث

ــر مــن 28%مــن إجمالــي العامليــن وبحــدود 30%مــن إجمالــي  إضافــة إلــى ذلــك فــإن الزراعــة تؤمــن فــرص العمــل ألكث

ــج المحلــي. النات

 ,هــي تأميــن مســتلزمات اإلنتــاج للمحاصيــل 
ً
 ســريعا

ً
لعــل أهــم إحــدى المشــكالت الزراعيــة الهامــة التــي تتطلــب حــال

االســتراتيجية )القمح,القطــن (,وكذلــك االعتمــاد علــى محاصيــل بديلــة منخفضــة التكاليــف وقليلــة المســتلزمات، وتصريــف 

 مــع التكاليــف، ليحقــق هامــش ربــح للمــزارع, إضافــة إلــى 
ً
المنتــج الزراعــي فــي األوقــات المناســبة، وبأســعار تتناســب طــردا

ظهــور مشــكالت صحيــة متمثلــة فــي تأميــن مصــدر للبروتينــات رخيصــة الثمــن، بديلــة عــن البروتيــن الحيوانــي غالــي الثمــن 

فــي اآلونــة االخيــرة.

ــدى المــزارع، فقــد توجــه بشــكل  ــر ل ــة التفكي  فــي آلي
ً
ــرا ــة االخيرة,نالحــظ تغيي ــى الواقــع الزراعــي فــي اآلون وبالنظــر إل

ملحــوظ نحــو أصنــاف بديلــة لمــا كان يزرعــه اآلبــاء واألجــداد وخاصــة القمح,ليتمكــن مــن المحافظــة علــى مســتوى 

معيشــي مناســب بالتخلــص مــن محصــول، تشــكل زراعتــه أعبــاء كبيرة,ابتــداء مــن تأميــن المســتلزمات، وخاصــة األســمدة 

ــة.  ــة الثمــن, وانتهــاء بالتســويق وعــدم توافــر األيــدي العامل ــة غالي ــدات الكيميائي ــد والمبي ــذار الجي والب

ولهــذه األســباب مجتمعــة ظهــرت المحاصيــل العطريــة كمحاصيــل بديلــة منخفضــة التكاليــف بســبب قلــة المســتلزمات، 
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وباعتبارهــا محاصيــل بعليــة ناجحــة فــي تــرب المنطقــة، وفــي كافــة مناطــق االســتقرار فــي المحافظــة, إضافــة إلــى وجود 

ــر مقاومــة لألمــراض  ــة مختلفة,وأكث  مناخي
ً
ــى أنهــا تتحمــل ظروفــا  إل

ً
ــان ، نظــرا ــب األحي ــي فــي أغل ــف محل ســوق تصري

وخاصــة فــي الســنوات األولــى مــن زراعتــه.

ــل:  )الكمــون والكزبــرة والعــدس والحلبة.......الخ(توافــر آالت   علــى تبنــي زراعــة محاصيــل مث
ً
مــا يشــجع المــزارع أيضــا

.. 
ً
ــا ــل أو يمكــن حصادهــا يدوي ــة لحصــاد هــذه المحاصي زراعي

فــي   
ً
ملحوظــا  

ً
تزايــدا نالحــظ  المحافظــة،  مــن  الزراعيــة  المناطــق  أغلــب  فــي  المزورعــة  المســاحات  إلــى  وبالنظــر 

المســاحات المزروعــة )الكمــون والكزبــرة والعدس..(..علــى حســاب المســاحات المزروعــة من)القمــح والشــعير(.في 

بالهكتــار: موســمي)2015-2014-( 

الشعيرالقمحالعدسحبة البركةالكزبرةالكمون

1500600015005000320007650   القامشلي

150013000500042100016000  القحطانية

400160004007200385004000   المالكية

40001000055011000465005211   عامودا

المصدر: وفق نتائج االستقصاء الميداني وبالتعاون مع الدوائر المذكورة.

المحصول

الدائرة
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المســاحات المزروعــة للمحاصيــل النجيليــة والعطريــة فــي أغلــب المناطــق الزراعيــة مــن المحافظــة ,لموســم 2015-  2016 

مقــدرة بالهكتــار:

الشعيرالقمحالعدسحبة البركةالكزبرةالكمون

6000100015004500265008000   القامشلي

200011000700075002600011000  القحطانية

10048003208600584004100   المالكية

1000100055013000440002600   عامودا

المصدر:وفق نتائج االستقصاء الميداني وبالتعاون مع الدوائر المذكورة.

ومــا زاد مــن إقبــال المزارعيــن علــى زراعــة المحاصيــل العطريــة ,ارتفــاع أســعارها  مقارنــة مــع التكاليــف , فقــد بلــغ صافــي 

الربــح الناتــج عــن هكتارمــن محصــول الكمــون والقمــح والعــدس لموســم 2016 علــى الترتيــب: )160( ألــف ليــرة ســورية،)92 ( 

ألــف ليــرة ســورية، )265 ( ألــف ليــرة ســورية، إضافــة إلــى الموســم  النمــو القصيــر لبعــض المحاصيــل، وتأميــن علــف جيــد 

لإلنتــاج الحيواني,إضافــة إلــى الفائــدة التــي تجنيهــا األرض الزراعيــة مــن خــالل تهويــة التربــة، وقلــة اســتنفاذ مكوناتهــا مــن 

المــواد العضويــة المفيــدة الصالحــة لزراعــة المحصــول المقبــل.

وأخيــرا يجــب أن نقــوم بواجبنــا كمرشــدين زراعييــن ومســاهمين فــي عمليــة التنميــة الزراعيــة ,بالتــوازي مــع اإلخــوة 

ــر الزراعيــة, بضــرورة توجيــه المــزارع نحــو أفضــل الطــرق الزراعيــة التــي  المزارعيــن و المراكــز البحثيــة والفنييــن فــي الدوائ

 للمــزارع ,وأفضــل الوســائل العلميــة والبيئيــة الســتثمار األرض الزراعية ,بمــا يضمن الحفاظ 
ً
 مناســبا

ً
تحقــق مســتوى معيشــيا

عليهــا ثــروة وطنيــة لألجيــال القادمــة , وذلــك عــن طريــق اتبــاع دورات زراعيــة مناســبة لجميــع المحاصيــل , واتبــاع دورات 

زراعيــة طويلــة للمحاصيــل العطريــة للحفــاظ علــى التربــة ,وتأميــن مســتلزمات اإلنتــاج وخاصــة الســماد للمحاصيــل الرئيســة 

وبشــكل مبكر,وتحديــد أســعار مناســبة تحقــق هامــش ربــح عــال للمزارع,وبشــكل مبكــر ليضمــن التشــجيع الــالزم للمــزارع 

لزراعــة المحاصيــل االســتراتيجية,ونضمن بذلــك التنــوع الزراعــي للمســاحات المزروعــة, وتحقيــق أفضــل مســتوى لإلنتــاج 

الزراعــي.

المحصول

الدائرة

 إعداد: م .شكرية  يونس خلف
      دائرة زراعة القامشلي
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  م. وليد الحلبي

  الزراعة المائية 
            واستنبات الشعير

  

قــام العلمــاء بتجربــة زراعــة النباتــات وذلــك فــي عــام 1930 م 
مســتخدمين العناصــر الذائبــة فــي المــاء ودون تربــة، ووجــدوا 

أن التربــة غيــر ضروريــة إال لتثبيــت جــذور النبــات. 
مــن  فــي كثيــر  واســع  نطــاق  اآلليــة مطبقــة علــى  هــذه  تعــد 
بلــدان العالــم إلنتــاج الغــذاء بتكاليــف أقــل وبشــكل تجــاري.

االستنبات والشعير المستنبت
     إن عمليــة اســتنبات الشــعير هــي عمليــة نقــع البــذور ثــم 
إنباتهــا داخــل غــرف محكمــة، لهــا جــو يماثــل الجــو الطبيعــي 
 إلــى أنــه نبــات شــتوي، وذلــك مــن خــالل 

ً
لزراعــة الشــعير، نظــرا

التحكــم بدرجــة حــرارة الغرفــة ودرجــة الرطوبــة واإلضــاءة.
عندمــا تتعــرض حبــة الشــعير للرطوبــة يتشــأ أنزيــم )ألفــا أميــالس( 
إلــى  الشــعير  حبــة  فــي  النشــاء  تفكيــك  علــى  يعمــل  الــذي 
إلــى  المعقــد  البروتيــن  يتحــول  وبالتالــي   ، بســيطة  ســكريات 
 أمينيــة ســهلة الهضــم، ومــن ثــم 

ً
بروتيــن بســيط يشــكل أحماضــا

، كمــا يتضاعــف 
ً
تتضاعــف فيتامينــات )ب(مــن 3 إلــى 12 ضعفــا

فيتاميــن )A ( إلــى 3 أضعــاف. وينشــأ فيتاميــن )C( بنســبة عاليــة، 
 علــى تجديــد 

ً
وتنشــأ أحمــاض أمينيــة حيــة لهــا تأثيــر هــام جــدا

خاليــا الحيــوان . وتنشــا أنزيمــات حيــة لهــا تأثيــر إيجابــي كبيــر علــى 
الشــعير  حبــة  فــي  تتواجــد  كمــا   . للحيــوان  الهضمــي  الجهــاز 
ــوم  ــل الكالســيوم والبوتاســيوم والمغنيزي ــة مث األمــالح المعدني
عمــر  عنــد  المســتنبت  الشــعير  حبــة  نمــو  وعنــد   . والفســفور 
العظمــى  بقيمتهــا  الغذائيــة  العناصــر  هــذه  تكــون   ) أيــام   7(
. ويعــد الشــعير المبرعــم هــو مصــدر حيــوي وطــازج للبروتيــن 
والفيتامينــات والمعــادن، وهــو طعــام بســيط ســهل الهضــم 

للحيــوان . 
الشعير المستنبت وآلية عمل غرف االستنبات:

 وتعقيمها من الفطريات. 
ً
1- يتم غسل بذور الشعير جيدا

2- تنقع البذور في الماء النظيف. 
غــرف  إلــى  ويدخــل  األوانــي،  فــي  الشــعير  وضــع  يتــم   -3

االســتنبات. 
4- تتم عملية االستنبات تحت درجة حرارة )18( درجة مئوية. 

ــاج الشــعير المســتنبت إلــى إضــاءة لتعويضــه عــن ضــوء  5- يحت
الشــمس. 

6- يتم ري الشعير بالتناوب خالل دورة الزراعة. 

الشــعير  علــى  نحصــل  حيــث  أيــام   )7( الزراعــة  دورة  تبلــغ   -7
المســتنبت. األخضــر 

صواني استنبات الشعير داخل الغرفة

الشعير مكتمل النمو بعمر 7 أيام

 الميزات والفوائد:
1- توفير 70 % من نفقات التغذية مما يزيد معدل الربح. 

2- إنتاج على مدار العام .

3- توفير األيدي العاملة .
4- توفيــر اســتهالك الميــاه حيــث يلــزم إلنتــاج 1 طــن  مــن الشــعير 

 .
ً
المســتنبت 400 لتــر مــاء يوميــا

5- توفير األرض الزراعية لزراعة محاصيل مفيدة لإلنسان. 
6- توفير ثمن السماد العضوي والكيماوي. 

7- ارتفاع معدل هضم الشعير المستنبت إلى 95 % . 
8- يبلغ معدل التحويل الغذائي نحو 80 % .

9- ارتفاع القيمة الغذائية للشعير المستنبت.
10- يقــوم بتحســين الصفــات الوراثيــة للحيــوان ممــا يهيــئ اإلنــاث     

إلنجــاب توائــم.
11- يعمل على إدرار الحليب بنسبة 25% أكثر من العلف الجاف. 
12- يعمــل علــى زيــادة إنتــاج اللحــم، ليصــل معــدل التحويــل إلــى 

 مــع عجــول التســمين .
ً
كيلــو ونصــف الكيلــو غــرام يوميــا

التحويــل  ليصــل معــدل  اللحــم،  إنتــاج  زيــادة  13- يعمــل علــى 
التســمين.  خــراف  مــع   

ً
يوميــا غ  إلــى300 

14- خال من الهرمونات والكيماويات (طبيعي 100 %(.
15- يعــد الشــعير المســتنبت مــن أساســيات مســتقبل الزراعــة 

فــي الوطــن العربــي.
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كانون 2
- اســتكمال زراعــة القمــح فــي حــال تأخــر 

الفــالح فــي الزراعــة.

- مكافحــة األعشــاب لألراضــي المزروعــة 
بالقمــح بشــهري تشــرين الثانــي وكانــون 

األول. 

- يتــم إضافــة الســماد اآلزوتــي 92 وحــدة 
نقيــة /هـــ للقمــح علــى دفعتيــن األولــى 

عنــد الزراعــة والثانيــة عنــد اإلشــطاء.

- استكمال عملية زراعة محصول العدس 
لألصناف المعتمدة والمغربلة والمعقمة.

- اســتكمال زراعة الحمص الشــتوي لألصناف 
المعتمدة والمغربلة والمعقم.

 
- استكمال زراعة نبات الفول بالمناطق 

الداخلية. 

- استكمال عملية جني محصول الملفوف 
والقرنبيط.

- تهيئــة التربــة ووضــع الســماد المناســب 
وفــرز القزح اســتعدادا لزراعــة نبات البصل.

 
بســاتين  تأســيس  عنــد  الفــالح  أخــي   -
األشــجار المثمــرة تجنــب الزراعــة باألراضــي 
المنخفضــة حيــث تتجمــع الميــاه  وتــؤدي 
إلى تعفنات بالجذور وأمراض بالمستقبل.

- التقيــد بزراعــة أعــداد األشــجار المذكــرة 
والمؤنثة لشــجرة الفســتق الحلبــي بمعدل 

.10\1

- فــي الليالــي البــاردة ننصــح األخــوة مربــي 
األبقــار بتقديــم الدريــس و التبــن ليــال لكــي 

تقــوم األبقــار بأكلهــا واجترارهــا ممــا يبعــث 
الــدفء فيهــا كمــا يجــب االهتمــام بنظافــة 

الفرشــة وجفافها. 

تبــدأ  الشــامي:  الماعــز  مربــي  أخــي   -
ــوالدات عــادة فــي هــذا الشــهر / بعــد  ال
أمهاتهــا  مــع  المواليــد  تتــرك  الــوالدة 
فرديــة  حظيــرة  فــي  أيــام   5-4/ لمــدة 
ــزام  ــك إلل ــأ والسرســوب وكذل لرضاعــة اللب
ــد  ــزة بتبنــي مواليدهــا وتبقــى الموالي العن
أســابيع   /8/ لمــدة  أمهاتهــا  مــن  ترضــع 
أســبوعين  خــالل   

ً
جزئيــا تفطــم  ثــم 

وبشــكل كامــل بعمــر 2.5 شــهر ويقــدم 
جيــد. بشــكل  والعلــف  الدريــس  لهــا 

 

االزوتيــة  األســمدة  إضافــة  اســتكمال   -
الســكري  للشــوندر  الخريفيــة  للعــروة 
قبــل  األســمدة  مــن  األولــى  والدفعــة 
بزراعــة  والبــدء  الشــتوية  للعــروة  زراعــة 
الشــهر. منتصــف  مــن  اعتبــارا  الشــتوي 

 
- استكمال العزيق والتفريد للعروة الخريفية 

للشوندر السكري. 

- البــدء بزراعــة العــروة الربيعيــة للبطاطــا 
بمنتصف الشــهر حســب الظــروف المناخية 

للمحافظــات. 

- أخــي مربــي النحــل: يجب تبخيــر اإلطارات 
الشــمعية المخزنــة بزهــر الكبريــت /50غ /
م3مــع تهويــة المســتودع إلزالــة الرطوبــة 
اســتخدام  ويمكــن  الفطــور  لنمــو   

ً
منعــا

حمــض النمــل ذو التركيــز 60-80% بمعــدل 
50 ســم3 لــكل 5 عاســالت فــوق بعــض.

 

شباط
الســماد  مــن  الثانيــة  الدفعــة  إضافــة   -
للزراعــة  االشــطاء  مرحلــة  فــي  االزوتــي 
المتأخــرة وبــدء التحــري عــن إصابــات الصــدأ 

القمــح. علــى 

لمحصــول  االزوتيــة  األســمدة  إضافــة   -
الشعير في حال هطول األمطار الكافية.

الســماد  مــن  األولــى  الدفعــة  إضافــة   -
اآلزوتــي ألشــجار الحمضيــات فــي النصــف 
األمطــار  مــع  الشــهر  هــذا  مــن  الثانــي 
للنمــو  الهامــة  الدفعــة  هــي  وتعتبــر 
ــاج, علــى أن تضــاف الثانيــة والثالثــة  واإلنت

فــي أيــار وتمــوز مــع ميــاه الــري.

أخــي مــزارع الكيــوي تجــري عمليــة الزراعة 
فــي نهايــة شــهر شــباط بدايــة آذار وذلــك 
الربيعي,تــوزع  الصقيــع  زوال خطــر  بعــد 
بنســبة  الحقــل  فــي  المذكــرة  األشــجار 
واحــد لخمســة لألشــجار المؤنثــة وتالئــم 
ــدة  ــرب الخفيفــة جي هــذه الزراعــة فــي الت

الصــرف.

- عــدم تعريــض الحيوانــات إلــى التيــارات 
أن  ويفضــل  المباشــرة  البــاردة  الهوائيــة 
تكــون فتحــات التهويــة فــي الحظائــر فــي 
األعلــى وليســت علــى مســتوى ارتفــاع 

األبقــار.

- تســتمر والدات الماعــز الشــامي حتــى 
شــهر شــباط. 

- استكمال عملية زراعة العدس.
 

- اســتكمال زراعــة العــروة الشــتوية للشــوندر 
السكري. 

- استكمال زراعة العروة الربيعية للبطاطا. 

- استكمال زراعة العروة الصيفية للبندورة.

ارشادات زراعية
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 - تاميــن ظــروف رعايــة مناســبة لتقليــل 
البيئيــة وبالتالــي تحســين  تأثيــر العوامــل 
العــواس. نعــاج  لــدى  الحليــب  إنتــاج 

- أخــي المربــي قبــل قيامــك بعمليــة حلب 
أبقــارك عليــك بغســل الضــرع بالمــاء الفاتــر 
بشــكل جيــد مــع التنشــيف وإجــراء مســاج 
خفيــف مــع وضــع كميــة مــن األعــالف 

أمــام البقــرة. 

- أخــي المربــي عنــد ظهــور حالــة االصــراف 
باألبقــار يتــم التلقيــح خــالل 12 ســاعة. 

- أخــي مربــي النحــل: يجب مراقبة المنحل 
 و إجــراء الكشــف عنــد 

ً
والطوائــف خارجيــا

ــة  ــات العطري الضــرورة مــع اســتخدام النبات
عنــد  الفــاروا  لمكافحــة  المدخــن  فــي 

الفحــص/ زعتــر – نعنــع – كينــا/.

آذار 
البعليــة  للزراعــة  ريــات تكميليــة  - إعطــاء 

القمــح.  علــى  الصــدأ  إصابــات  وتحــري 

- اســتكمال عمليــة الترقيــع والتفريــد للعروة 
الشــتوية للشوندر الســكري وإجراء مكافحة 

للعروة الخريفية. 

الغــاب  لمناطــق  القطــن  بزراعــة  البــدء   -
نيســان. آذار-10   23 مــن  ابتــداء  وحمــاة 

 

 
العضويــة   الزراعــات  مزارعــي  ننصــح   -
غنيــة  مــادة  وهــو  الكومبوســت  بتحضيــر 
تخمــر  عــن  الناجمــة  العضويــة  بالمــواد 
ــا  ــة بفعــل البكتري ــة  والحيواني ــا النباتي البقاي

الزمــن. مــن  لفتــرة  الحيــة  والكائنــات 
 

- تعتبر العناصر الكبرى المغنزيوم والكالسيوم 
والكبريــت إضافــة للعناصــر الصغــرى كالحديــد 
والبــورون  والنحــاس  والزنــك  والمنغنيــز 
العناصــر  مــن  والكوبالــت  والموليبدينــوم 
ــة الهامــة فــي تطــور ونمــو أشــجار  المعدني
 ,

ً
 ونوعــا

ً
الحمضيــات وبالتالــي فــي اإلنتــاج كمــا

نقصهــا  حــال  فــي  العناصــر  هــذه  تضــاف 
علــى شــكل شــيالت أو كبريتــات إلــى التربــة 
والكميــة  بالطريقــة  األوراق  علــى   

ً
رشــا أو 

والزمن المناســب ويفضل ســؤال المرشــدين 
المختصيــن.

- البدء بزراعة الحمص الربيعي. 

- استكمال زراعة العروة الصيفية للبطاطا. 

- االستمرار بزراعة العروة الربيعية للفاصولياء, 
وإضافــة  أيــام   10 بعــد  الترقيــع  وإجــراء 
اآلزوتــي. الســماد  مــن  األولــى  الدفعــة 

األعــالف  مــن  الدريــس  صناعــة  تتــم   -
والنباتــات الخضــراء وتجفــف تحــت أشــعة 
وتخــزن  الســاخن  بالهــواء  أو  الشــمس 
لتقــدم للحيوانــات فــي موســم تنــدر فيهــا 

الخضــراء.  األعــالف 

تاميــن  دعــم  فــي  المربيــن  - مســاعدة 
علفــي خــالل ســنوات الجفــاف مــن اجــل 

بقطعانهــم. االحتفــاظ 
  

- تحلــب األبقــار عــادة مــن مرتيــن إلــى 4 
مــرات يوميــا. 

- أخــي مربــي النحــل: إن الفحــص المبكــر 
وجــود  عــن  للتحــري  هــام  الخاليــا  علــى 
إصابــات أو رطوبــة مخزنــة , وإجــراء تقييــم 

للملكــة واســتبدالها عنــد الضــرورة.

                       نيسان  
- إعطاء رية تكميلية للزراعة البعلية للقمح.

 
- تنظيم عمليات الري للشوندر السكري.

 
- استكمال زراعة القطن لكافة المحافظات 

حتى 20 نيسان. 

- البــدء بزراعــة الفــول الســوداني اعتبــارا 
مــن منتصــف الشــهر. 

- استكمال زراعة العروة الصيفية للبطاطا 
حتى شهر أيار وذلك  حسب  المناطق.

 
- البــدء بزراعــة العــروة الصيفيــة للفاصولياء 
قطــاف  بــأن   

ً
علمــا المناطــق,  بحســب 

مــرور80-70  بعــد  يبــدأ  الخضــراء  القــرون 
يــوم علــى اإلنبــات ,ويتــم القطــاف كل 

القــرون. لتليــف   
ً
أيــام منعــا  5-4

فــي  اإلدرار  مؤشــرات  تحســين  يمكــن   -
وينصــح  وراثيــا  باالنتخــاب  المربيــن  نعــاج 
باســتبدال الكبــاش لتحســين طــول مــدة 

اإلدرار. 

- البــدء بالحملــة الربيعيــة لمكافحــة الفــاروا 
فــي خاليــا نحــل العســل وذلــك بحســب 
الطبيعيــة  المــواد  واســتخدام  المناطــق, 
مثــل / حمــض النمــل – مــادة الثيمــول – 

حمــض االوكزاليــك/.

- تنحصر المشاكل البيئية للمياه بمشكلتين 
أساســيتين /استنزاف الموارد المائية وتلوث 

مصادر المياه/.

مــن  والعطريــة  الطبيــة  النباتــات  تعتبــر   -
الزراعــات الهامــة والبديلــة نذكــر منهــا نبــات 
الحصلبان / /إكليل الجبل/ حيث تتم زراعته 
فــي مختلــف أنــواع التــرب وتجــود زراعتــه 
خاصــة علــى ســفوح الجبال. تحــش النباتات 
ابتداًء من شــهر نيســان حتى أيلول تجفف 
ــه  األوراق ويســتخلص منهــا زيــت عطــري ل
رائحــة مميــزة, للنبــات اســتخدامات غذائيــة - 
عطريــة وطبيــة عديــدة ويعتبــر مضــاد جيــد 

اللتهابــات الحلــق واللثــة والقــروح.

أيار 
- مكافحة حشرة السونة على القمح.

 
- البدء بحصاد الشعير بحسب المناطق.

 
- البــدء بحصــاد العــدس لتالفــي الفقــد 

نتيجــة االنفــراط. الحاصــل 

- إضافــة الســماد االزوتــي فــي منتصــف 
الشــهر للفــول الســوداني.

 
الســماد  مــن  الثانيــة  الدفعــة  إضافــة   -
اآلزوتــي ألشــجار الحمضيــات مع ميــاه الري.



59

العدد 52 - 2016
عة

لزرا
ة ا

جل
م

م. عبد الله خباز
مديرية اإلرشاد الزراعي

الورقــة  عنــد  القطــن  محصــول  تفريــد   -
الرابعــة للنبــات مــع عزيــق األرض واســتمرار 
عملية التفريد والتحري ومكافحة اآلفات.

 
- يتــم جمــع منتــج البطاطــا للعــروة الربيعية 
بحســب موعــد الزراعــة وتنظــف الدرنــات 
ــد مــع إجــراء  وتعقــم لتحفــظ بغــرف التبري

فــرز وإبعــاد الدرنــات المصابــة. 

لفــول  الرئيســية  العــروة  بزراعــة  البــدء   -
الصويــا. 

 

نبــات  خدمــة  بعمليــات  االســتمرار   -
أيــام   5 كل  ريــات  وإعطــاء  الفاصوليــاء 

الصيفيــة. للعــروة 

- االهتمام بمؤشر التوأمة باألغنام لهدف 
انتخابــي ولزيــادة طــول موســم الحالبــة

 
- االســتمرار بحملــة مكافحــة الفــاروا لخاليــا 

النحــل. 

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

لميــاه  اســتعمالك  عنــد  الفــالح  أخــي   -
أن  يجــب  الــري  فــي  المعالجــة  الصــرف 
القياســية  للمواصفــة  مطابقــة  تكــون 

الغايــة. لهــذه  الخاصــة  الســورية 

الملوثــات الصناعيــة مــن مخلفــات  - تعبــر 
ــاه الصــرف الزراعــي  ــع ومي المعامــل والمصان
والمحملــة  النبــات  حاجــة  عــن  الفائضــة 
بالمبيدات الحشرية والمخصبات, والمخلفات 
الناجمــة عــن المشــافي والمحملــة باألوبئــة 
وأخطــر  أهــم  مــن  الممرضــة  والجراثيــم 
ملوثــات مصــادر الميــاه علــى اإلطــالق  .

حزيران
- عــدم التأخــر بحصــاد القمــح لتالفي الفقد 
الحاصــل بســبب )الجفــاف – الريــاح والطيــور 

وتجفيفــه  العــدس  حصــاد  اســتكمال   -)
تحــت أشــعة الشــمس.

 

بــدء جنــي محصــول الشــوندر للعــروة   -
الخريفيــة.

- إعطــاء ريــة كل 10 أيــام لمحصــول الفــول 
السوداني. 

- اســتمرار عمليــات قلــع البطاطــا للعــروة 
الربيعيــة وتخــزن وتحفــظ بطريقــة ســليمة 
لإلصابــة  معرضــة  الدرنــات  تكــون  حيــث 
بأمــراض العفــن ولفراشــة درنــات البطاطــا. 

- زراعــة العــروة التكثيفيــة خــالل النصــف 
الثانــي مــن الشــهر لفــول الصويــا.

و  الفوســفورية  األســمدة  إضافــة   -
الخريفيــة  العــروة  زراعــة  قبــل  البوتاســية 
الســماد  مــن  الثانيــة  الدفعــة  وإضافــة 

الصيفيــة. للعــروة  اآلزوتــي 

- اســتمرار عمليــات تحــري اآلفــات وخاصــة 
العناكــب الحمــراء  حيــث تكافــح الحقــول 
المصابــة عنــد وصــول العناكــب المتحركــة 

إلــى أكثــر مــن 3 عناكــب علــى الورقــة.

- بدء التحري عن دودة اللوز األمريكية.
لــدى  الوراثــي  التقييــم  ثقافــة  نشــر   -
المربيــن لمعرفــة قيمــة حيواناتهــم الوراثية 
وإبقاءهــا واســتبعادها مــن القطيــع )أبقار- 

أغنــام (.

- ال يجــوز ألي شــخص أن يقــوم بحــرق 
أشــواك أو أعشــاب أو قــش أو غيرهــا مــن 
النباتــات الكائنــة فــي ارض ال يقــل بعدهــا 
عــن 300 متــر مــن الحــراج إال بعــد موافقــة 
الوحــدة التنظيميــة فــي المنطقــة )مــادة 
قانــون  مــن  الســادس  الفصــل  مــن   26

الحــراج (.

يــوم  الحالبــة لألبقــار 305  - تعتبــر مــدة 
وتختلــف مــن مــكان آلخــر.

 

لميــاه  اســتعمالك  عنــد  المــزارع:  أخــي   -
ينبغــي  الــري  فــي  المعالجــة  الصــرف 
عليــك تمييــز أنابيــب ميــاه الصــرف الصحــي 
األنابيــب  مــن  غيرهــا  عــن  المعالــج 
وصــل  ويحظــر  مميــز  لــون  باســتعمال 
المعالجــة  الصحــي  الصــرف  ميــاه  أنابيــب 
المزرعــة.  داخــل  اآلبــار  شــبكة  بأنابيــب 

- أخــي مربــي النحــل: يتــم الكشــف علــى 
الطوائــف كل / 15-20/ يــوم يتــم خاللهــا 
األساســات  وإضافــة  النواقــص  معالجــة 

المطلوبــة. الشــمعية 
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النســخ  أنــواع  مــن  العديــد  هنــاك  االحتياطــي:  النســخ  أنــواع 
االحتياطــي وهــي: نســخ – يومــي –  تفاضلــي – تزايــدي – 

التخزيــن. لوحــدة  نســخة خلفيــة  عــادي – 
كمــا يمكــن اختيــار وحــدات التخزيــن والملفــات والمجلــدات التــي 
 ونــرى مــن نافــذة أداة النســخ، مــع اختيــار 

ً
نريــد نســخها احتياطيــا

ــد  ــه عن كامــل وحــدة التخزيــن مــع بعــض المجلــدات ونالحــظ أن
اختيــار وحــدة التخزيــن كاملــة تكــون اشــارة التحقــق ذات لــون أزرق 
ومربــع الخيــار باللــون األبيــض، بينمــا عنــد انتقــاء بعــض الملفــات 
والمجلــدات علــى أحــدى وحــدات التخزيــن ، تكــون اشــارة التحقــق 
ومربــع الخيــار باللــون الرمــادي وســيتم بحســب الشكــــل اجــراء 
نســخ احتياطــي لــكل وحــدة التخزيــن E   ولبعــض المجلــدات 

                       .F علــى وحــدة التخزيــن

النســخ  أداة  يتـــــم فتــح  االحتياطي:عندمــا  النســخ  أداة  تجهيــز 
االحتياطــي ألول مــرة، فإنهــا تعمــل فــي وضــع المعالــج الــذي 
يســير خطــوة بخطــوة إلجــراء النســخ االحتياطــي واإلســتعادة 
 أو اســتعادته«، لكــن 

ً
، ويتيــح اختيــار » مــا تريــد نســخه احتياطيــا

ــع  ــود أرب ــارات متقدمــة. ونالحــظ وجـــ ــك خي هــذا الوضــع ال يمتل
صفحــات.

النقــر علــى الــزر » معالــج النســخ االحتياطــي ) متقــدم ( » يــؤدي 
إلــى تشــغيل معالــج النســخ االحتياطــي ، وتســتخدم الصفحــات 
األخــرى ألداء نســخ احتياطــي يــدوي، واســتعادة وســائل النســخ 

االحتياطــي وإدارتهــا وجدولــة المهــام، ويمكننــا تعييــن خيــارات 

)Options )أدوات   األمــر  باختيــار  وذلــك  االحتياطــي،  النســخ 
فــي  تجهيزهــا  يمكــن  التــي  الخيــارات  مــن  العديــد  ونالحــظ 
ــام(، فــي Windows7 ندخــل الــى لوحــة التحكــم  الصفحة)عـــــ
ثــم النظــام واألمــان  ثــم إجــراء نســخ احتياطــي للكمبيوتــر ونختــار 

إجــراء النســخ االحتياطــي.

تظهر الصورة التالية:

يشــكل النســخ االحتياطــي أهــم مــا يمكــن أن يقــوم بــه مســؤول الحاســب، إذ يتــم فــي بعــض أنــواع الشــبكات 
، األمــر الــذي قــد ال يتــم فــي كثيــر مــن األحيــان علــى 

ً
الكبيــرة إجــراء بعــض أنــواع النســخ اإلحتياطــي يوميــا

مجموعــة عمــل صغيــرة أو فــي حاســب منفــرد، وتتيــح أداة النســخ االحتياطــي القيــام بمــا يـــلي: اختيــار ملفــات 
ــة نســخ احتياطــي منتظــم -  ــة مــن القــرص الصلــب - نســخ احتياطــي لملفــات النظــام - جدول ــدات معين ومجل
اســتعادة ملفــات ومجلــدات النســخ االحتياطــي - اســتعادة ملفــات النظــام وحالــة النظــام - نســخ احتياطــي 

ــة فشــل الحاســب. ــدء التشــغيل مــن أجــل حال ألقســام القــرص وملفــات ب

النسخ االحتياطي و االستعادة
معلوماتية
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حيــث يمكــن إنشــاء صــورة عــن النظــام أو إنشــاء قــرص إصــالح  
ــة: النظــام كمــا فــي الصــورة التالي

حيــث نختــار موقــع الصــورة ســواء علــى قــرص ثابــت أو قــرص 
DVD أو علــى موقــع شــبكة 

كمــا يمكــن إنشــاء قــرص إصــالح للنظــام يســتخدم عنــد تلــف 
نظــام الونــدوز حيــث عنــد ذلــك وعنــد االقــالع نضغــط F8  ونختــار 

اســتعادة مــن قــرص اصــالح النظــام.

اســتخدام معالــج النســخ االحتياطــي فــي بيئــة ونــدوز XP:نتبــع 
مديــر   ( كمســؤول  الدخــول  بتســجيل  نقــوم  اآلتـــــــــــــي: 
نظــام( نفتــح أداة النســخ االحتياطــي عــن طريــق قائمــة )ابــدأ( 
)النســخ  ثـــــــم  النظــام(  )أدوات  ثــــــم  الملحقــة(  )البرامــج  ثـــــم 
ــج النســخ االحتياطــي ، فانقــر  ــم تشــغيل معال االحتياطــي(إذا ت
الــزر )التالــي( أمــا إذا تــم تشــغيل برنامــج أداة النســخ االحتياطــي ،

 فانقر الزر » معالج النسخ االحتياطي ) متقدم (.

فــي الصفحــة » نســخ احتياطــي أو اســتعادة انتــق الخيارات  نســخ 

 ثـــــــم انقــر الزر التالي.
ً
الملفــات واإلعــدادات احتياطيا

اســتعادة البيانــات باســتخدام معالــج االســتعادة:نقوم بتســجيل 
الدخول كمســؤول )مدير نظام( ونفتح أداة النســخ االحتياطي.
 انقــر الــزر معالــج االســتعادة ) متقــدم ( 

ً
فــي الصفحــة مرحبــا

ــج، فانقــر  ــدأت أداة النســخ االحتياطــي فــي وضــع المعال وإذا ب
اإلرتبــاط وضــع متقــدم انقــر الــزر التالــي لبــدء معالــج االســتعادة.
فــي الصفحــة أيــن يمكــن إجــراء االســتعادة اختــر الموقــع الــذي 
تريــد اســتعادة الملفــات إليــه، وهنــا لدينــا الخيــارات التالية:الموقــع 
األصلــي - الموقــع البديــل. مجلــد مفــرد )إذا اخترنــا هــذا الخيــار أو 
خيــار موقــع بديــل علينــا  اســتخدام زر اســتعراض لتحديــد الموقــع 

الجديــد ، ثــــم ننقــر زر التالــي.

م. جهاد العواد
مديرية اإلرشاد الزراعي

معلوماتية
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استفسارات
وإجابات

س1 : مزارع يسأل عن تقنية حصاد المياه.
ج1: حصــاد الميــاه هــي عمليــة جمــع ميــاه الجريــان الســطحي 
المختلفــة  لالســتخدامات  المطريــة  الهطــوالت  عــن  الناجمــة 
 لتناقص معدالت الهطول المطري وشــح المياه 

ً
وتركيزهــا، نظــرا

الجوفية، لذلك توجب علينا التعويض عن هذا الموضوع بترشيد 
اســتخدامات الميــاه باتبــاع طــرق اقتصاديــة، تعمــل علــى توفيــر 
الميــاه الالزمــة لالســتعماالت المنزليــة والــري التكميلي.وتتلخــص 
ــاه  ــه بوجــود منطقتيــن رئيســيتين يتــم اســتغالل مي هــذه التقني
الجريــان الســطحي المتشــكلة علــى األولــى، وإعطانهــا للثانيــة 
المســتهدفة بالزراعــة، بحيــث تزيــد كميــة الميــاه المتاحــة لهــا. 
وتســتخدم هــذه التقانــة فــي المناطــق الجافــة وشــبه الجافــة، 
حيــث االحتيــاج المائــي للمزروعــات أكبــر مــن المتــاح بســبب قلــة 
معــدل  يكــون  حيــت  المرتفعــة،  والحــرارة  المطــري  الهطــول 
 وفــي المناطــق التــي يكــون فيهــا معــدل األمطــار 

ً
التبخــر مرتفعــا

بيــن )100ـ350(ملم.ويوجــد عــدة أنــواع لهــذه التقنيــة وفــق شــدة 
الميــول حيــث يجــرى النــوع األول للميــول الكبيــرة والمتوســطة 
وتســتخدم فيــه جــدران حجريــه لألشــجار المثمــرة، والتــي تعمــل 
علــى حصــاد كميــة كبيــرة مــن ميــاه الجريــان الســطحي وحفــظ 
الرطوبــة وضبــط االنجــراف المائــي. وهنــاك تقنيــة حصــاد الميــاه 
باألقــواس الحجريــة. وتســتخدم علــى الميــول الضعيفــة إلنتــاج 
مــن  وتعــد  الشــجيرات.  وزراعــة  والحراجيــة  المثمــرة  األشــجار 
التقنيــات ذات الفعاليــة الكبيــرة فــي حصــاد المياه.وهنــاك تقنيــة 
ــة، وتســتخدم  ــة والترابي ــه الحجري ــاه بالحــواف الكونتوري نشــر المي
علــى مســتوى المزرعــة لنشــر الميــاه وضمــان تجانــس توزيــع 
الجريــان علــى كافــة األشــجار، مــع عــدم الســماح بخــروج الجريــان 
الســطحي خــارج المزرعــة عنــد الهطــوالت المطريــة المتدنيــة 
مثــل  المحاصيــل  لزراعــة  اســتخدامها  ويمكــن   . والمتوســطة 

القمــح والشــعير والبيقيــة.

 س 2 : مزارع يسأل عن ضرورة صيانة شبكات الري.

ج2: تعــد صيانــة شــبكات الــري مــن أهــم عناصــر اإلدارة الســليمة 
تتألــف  الشــبكات،  تشــغيل  اســتمرارية  لضمــان  الحقلــي  للــري 
الضــخ  ووحــدة  الترســيب  وحــوض  الخــزان  مــن  الــري  شــبكة 
الخــزان  وجــود  ويفضــل  األنابيــب  وشــبكة  التحكــم  ووحــدة 
الســتخدامه كمرشــح أولــي ويقــوم الخــزان بتنظيــم التصريــف 
إلــى الشــبكة وتثبيتــه، ويســاعد فــي تخزيــن المــاء حيــث يتــم 
مرورهمــا  قبــل  لتترســب  والمنغنيــز  الحديــد  عنصــري  أكســدة 
ــون األســود وتنظيفــه  ــه بالل فــي الشــبكة. ويجــب طــالء جدران
ــل  ــة لقت ــرة، وإضافــة بعــض المــواد الكيميائي مــن األوســاخ الكبي
مــن  فتتكــون  الضــخ  وحــدة  الدقيقة.أمــا  والكائنــات  الطحالــب 
المضخــة مــع ملحقاتهــا، ويفضــل تثبيتهــا علــى قاعــدة إســمنتية 
وحمايتهــا مــن العوامــل الجويــة وتضــم وحــدة التحكــم أجهــزة 
علــى  قــادرة  تكــون  أن  ويجــب  األســمدة.  وحاقنــات  الترشــيح 
ترشــيح كميــة مــن المــاء تتناســب مــع معــدل تصريــف المضخــة 
أثنــاء  الــري، بحيــث ال تتســبب بفقــد كبيــر بالضاغــط  ومعــدل 
عمليــة الترشــيح. وهنــاك عــدة أنــواع مــن المرشــحات الرملــي 
والطــرد المركــزي والشــبكي، حيــث يســتخدم الرملــي لترشــيح 
الميــاه المكشــوفة مــن الطحالــب والكائنــات الدقيقــة ومرشــح 
ــاه  الطــرد المركــزي، يســتخدم لفصــل الرمــال عنــد اســتخدام مي
 بعــد حاقنــة الســماد.

ً
اآلبــار. أمــا المرشــح الشــبكي فيركــب عــادة

وهنــاك شــبكة أنابيــب رئيســة وثانويــة وســقاية ويجــب غســل 
ــاه واألحمــاض عندمــا تســتدعي الضــرورة. شــبكة األنابيــب بالمي
ولتجنــب  لفهــا  قبــل  الشــبكة  تغســل  الموســم  نهايــة  وفــي 
أوالمــواد  الزراعــة  قبــل  األحمــاض  نضيــف  الموزعــات  انســداد 
 بحبيبــات الرمــل 

ً
القلويــة أو الكلــور وهــذا االنســداد إمــا فيزيائيــا

ــب أو كيميائــي بكربونــات  ــة أو الطحال  بالمــواد العضوي
ً
أو حيويــا

الكالســيوم وكبريتــات المغنزيــوم. ويجــب إفــراغ األنابيــب مــن 
الميــاه وغســلها فــي نهايــة الموســم.
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س3 : مربي أبقار يسأل عن أعراض مرض الحمى القالعية.
الفيروســية  األمــراض  مــن  القالعيــة  الحمــى  مــرض  إن  ج3:: 
التــي تتعــرض لهــا حيوانــات المزرعــة. وأهــم مــا يميــز هــذا المــرض 
حيــث  النفــوق،  معــدل  وانخفــاض  اإلصابــة  مســتوى  ارتفــاع 
نالحــظ ارتفــاع درجــة حــرارة الحيــوان، ويليهــا ظهــور بثــور فــي 
الفــم وبيــن الظلفيــن . ويالحــظ فقاعــات مملــوءة بســائل علــى 
اللســان والشــفتين والحلــق والبلعــوم والمناطــق الرقيقــة مــن 
الجلــد كالضــرع .ويمكــن أن تكــون نســبة النفــوق بيــن الحيوانــات 
 ،عندمــا 

ً
 لتعرضهــا للمــوت جوعــا

ً
ــة نظــرا ــرة والرضيعــة عالي الصغي

ــي تظهــر فــي الفــم مــن الرضاعــة، كمــا  ــات الت تمنعهــا االلتهاب
ترفــض اإلنــاث المصابــة إرضــاع الحيوانــات لوجــود التهابــات مؤلمة 
فــي الضــرع. ويرجــع الجانــب األكبــر مــن الخســائر إلــى انخفــاض 
اإلنتــاج مــن الحليــب وعــدم قــدرة حيوانــات الجــر علــى العمــل 
مــن  أو  الملــوث  العلــف  بواســطة  المــرض  فيــروس  وينتقــل 
ــراوح مــدة  خــالل استنشــاق الهــواء فــي المناطــق الموبوءة.وتت
 حســب ضراوة 

ً
حضانــة المــرض مــن أربعــة أيــام إلــى عشــرين يومــا

الفيروس.ويفيــد عــزل الحيوانــات المصابــة ومنــع اختالطهــا مــع 
الحيوانــات األخــرى مــن التخفيــف مــن شــدة اإلصابــة بالمــرض. 
كذلــك يفيــد التخلــص الصحــي مــن عالئــق ومخلفــات الحيوانــات 
المصابــة بالتطهيــر والحــرق والدفــن، وكذلــك اعتمــاد المطهــرات 
جديــدة  حيوانــات  إدخــال  الحظائر،وعــدم  لتطهيــر  المناســبة 
ــه وتنظيفــه  ــى موقــع ســبق تعرضــه للعــدوى إال بعــد إخالئ إل
األطبــاء  أكــد  بالتدريج.كمــا  إليــه  الحيوانــات  وتدخــل  وتطهيــره 
علــى أن مــرض الحمــى القالعيــة الــذي يتفشــى بيــن الحيوانــات 
 
ً
مســببا األطفــال   

ً
وخاصــة  

ً
أحيانــا اإلنســان  يصيــب  المستأنســة 

الشــفتين  علــى  صغيــرة  فقاقيــع  وظهــور  والقــيء  الحمــى 
واللســان داخــل الفــم .

س4 :مواطنــة تســأل عــن الحشــرات التــي تصيــب نباتــات الزينــة 
وطــرق مكافحتهــا.    

ج4: فــي الحقيقــة يواجــه التطــور العلمــي فــي توســيع الرقعــة 
الخضــراء فــي الشــوارع والحدائــق والمتنزهــات العامــة معوقــات 
كثيــرة مــن ضمنهــا انتشــار اإلصابــة باآلفــات الزراعيــة علــى أشــجار 
ونباتــات الزينــة والمســطحات الخضراء.ومــن أهــم اآلفــات الزراعيــة 
المنتشــرة فــي بيئتنــا المــن والحشــرة القشــرية والبــق الدقيقــي 
والنمــل األبيــض وسوســة النخيــل الحمــراء ،إضافــة إلــى العناكب.
وحشــرة المــن صغيــرة الحجــم يبلــغ طولهــا )1,5ـ3,5( ملــم طريــة 
البراعــم  علــى  مجتمعــة  تظهــر  األلــوان.  مختلفــة  الملمــس، 
واألجــزاء  لــألوراق  الســفلي  الســطح  وعلــى  الناميــة  والقمــم 
بامتصاصهــا  الحشــرة  هــذه  خطــر  ويكمــن  الغضــة.  الخضريــة 
للعصــارة النباتيــة حيــث تتغــذى عليهــا ممــا يســبب ضعــف فــي 
نمــو النبــات وتجعــد األوراق وتفــرز مــادة عســلية حلــوة، تجلــب 
هــذه  تصيبهــا  التــي  النباتــات  ومــن  واألمــراض.  النمــل  إليهــا 
الحشــرة الدفلــة والــورد الجــوري والقرنفــل واألبصــال .وتكافــح 
ــة، حيــث تســتخدم المبيــدات  هــذه الحشــرة حســب شــدة اإلصاب
مــع  الممــزوج  المــاء  ويســتخدم  شــديدة،  كانــت  إذا  الحشــرية 
بمســتخلص  أو  خفيفــة  كانــت  إذا  الجلــي  ســائل  مــن  قليــل 
شــجرة االزدرخت.وهنــاك حشــرة النمــل وهــي رهيفــة وتعيــش 
 عــن الضــوء 

ً
ــدا فــي مســتعمرات. وتقضــي معظــم حياتهــا بعي

.وهنــاك أنــواع مختلفــة مــن النمــل فمنــه األبيــض والعــادي 
ومنــه مايهاجــم النباتــات والمحاصيــل الزراعيــة .

وأهــم أعــراض اإلصابــة مهاجمــة جــذور النباتــات وتراكــم أجنحــة 
وأجــزاء النمــل األبيــض فــي أحــد أركان النباتــات، وتعتمــد طريقــة 
مكافحــة النمــل علــى تعقيــم التربــة قبــل زراعتهــا وإزالــة األنفــاق 
الطينيــة عــن الســيقان واألفــرع المصابــة وقلــب التربــة حــول 
الجــذع بشــكل دائــري إلتــالف أنفــاق الحشــرة، ثــم تــرش التربــة 

بأحــد المبيــدات الفعالــة فــي القضــاء علــى النمــل .                                     

م. راغب كردي
مديرية اإلرشاد الزراعي



قبو يوم القيامة
يجــري خــالل العــام القــادم تخزيــن شــحنتين مــن الحبــوب فــي قبــو )يــوم القيامــة( أو )ســفينة نــوح مملكــة 

النباتــات( الــذي أقيــم فــي كهــف أســفل جبــل نــاء فــي الدائــرة القطبيــة الشــمالية لتخزيــن تقــاوي المحاصيــل 

الزراعيــة العالميــة، وتأميــن اإلمــدادات الغذائيــة تحســبا لوقــوع كارثة.والهــدف مــن هــذا القبــو الــذي افتتــح عــام 

2008 علــى إحــدى جــزر أرخبيــل ســفالبارد بالنرويــج علــى مســافة 1300 كيلومتــر مــن القطــب الشــمالي حمايــة 

ــة.  ــة أو األوبئ ــل الفــول واألرز والقمــح، تحســبا ألســوأ الكــوارث علــى غــرار الحــرب النووي ــل مث تقــاوي المحاصي

، وحتــى فــي حالــة انقطــاع التيــار 
ً
ويحتفــظ القبــو بأكثــر مــن 860 ألــف عينــة مــن جميــع دول العالــم تقريبــا

الكهربائــي مــن القبــو، فتظــل العينــات محفوظــة فــي درجــة حــرارة التجمــد 200 عــام علــى األقــل. ويقــع القبــو 

 داخــل جبــل جليدي.وقالــت ســييرا 
ً
 فــوق مســتوى ســطح البحــر، وعلــى عمــق 150 متــرا

ً
علــى ارتفــاع 100 متــر تقريبــا

مارتيــن المتحدثــة باســم صنــدوق المحاصيــل، وهــي منظمــة تديــر قبــو ســفالبارد وتتخــذ مــن بــون مقــرا لهــا : »قبــو 

البــذور هــو االحتياطــي لالحتياطــي«.

 أنــه قلمــا يتــم فتــح 
ً
ومــن المخطــط أن شــحنتين ســتصالن العــام المقبــل... لكــن التفاصيــل لــم تتضــح بعــد، علمــا

القبــو ليتــم االحتفــاظ بالحبــوب.

وقــد أدت األوضــاع الحاليــة فــي ســوريه إلــى ســحب بــذور ألول مــرة مــن القبــو فــي أيلــول الماضــي فــي أعقــاب 

طلــب مــن المركــز الدولــي للبحــوث الزراعيــة فــي المناطــق الجافــة )إيــكاردا( الــذي نقــل فــي عــام 2012 مقــره مــن 

حلــب إلــى بيروت.

ــل األخــرى الصالحــة للزراعــة فــي  ــات مــن القمــح والشــعير والمحاصي ــذور »ومنهــا عين ــون هــذه الب ــب باحث وطل

المناطــق القاحلــة« لتعويــض مــا فقــد مــن بنــك للجينــات قــرب مدينــة حلــب الــذي دمــر أثنــاء األزمــة حســب رويتــرز. 

ــان، فيمــا  ــكاردا إلــى نقــل المجموعــات الموجــودة فــي ســوريه إلــى المغــرب ولبن وقالــت مارتــن : » اضطــرت اي

ســاعد القبــو فــي اســتعادة هــذه المجموعــات «.

وتعــد معظــم البــذور فــي القبــو ذات خــواص مقاومــة للجفــاف، التــي يمكنهــا إنتــاج محاصيــل، تصمــد أمــام 

ــاخ فــي المناطــق الجافــة. ــر المن ظــروف تغي

                                                       

                                                                                                     د.حسام شيخ رجب                                              






