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االفتتاحيــة

املهند�س اأحمد فاحت القادري 

وزير الزراعة والإ�صالح الزراعي

خروج  �إىل  �لقطر  بها  مير  �لتي  �لر�هنة  �لظروف  �أدت  ــ 
و�رتفاع  �النتاجية  �لعملية  من  كبرية  زر�عية  م�ساحات 
تكاليف �الإنتاج وتر�جع �الأمن �لغذ�ئي وم�سادر �لدخل لدى 

�الأ�سر �لريفية �لفقرية و�رتفاع معدالت �لهجرة
كبرية جتلت يف  �أهمية  �لزر�عي  �لقطاع  �أولت �حلكومة  ــ 
تقدمي �لدعم �ملادي و�لتقني وتاأمني مدخالت �الإنتاج �لتي 

متكن �سغار �ملز�رعني من �ال�ستمر�ر يف �لعملية �النتاجية.
ـــ �أعلنت �جلمعية �لعمومية لالأمم �ملتحدة يف دورتها /66/ عام 2014 �ل�سنة �لدولية 
للزر�عة �ال�سرية نظرً� لدورها �لهام يف �لتخفيف من وطاأة �حلاجة و�لفقر من خالل 
م�ساهمتها يف توفري �الأمن �لغذ�ئي لالأ�سرة �لريفية وحت�سني �سبل �لعي�ش و�إد�رة �ملو�رد 

�لطبيعية وحماية �لبيئة وحتقيق �لتنمية �مل�ستد�مة يف مناطق �لريف
�لعمل  فر�ش  تهيئة  جمال  يف  �لزر�عي  و�الإ�سالح  �لزر�عة  وز�رة  ��سرت�تيجية  �سمن  ــ 
يف �ملناطق �لريفية من خالل تنويع م�سادر �لدخل باعتماد �لزر�عة ذ�ت �ال�ستخد�م 
�ملكثف لالأيدي �لعاملة �الأ�سرية و�ملنتجات �لزر�عية عالية �لقيمة مت �طالق �لربنامج 
و�لتخفيف من حدة  �لنمو  لتحفيز  علمياً  يعترب خيارً�  �لذي  �الأ�سرية  للزر�عة  �لوطني 

�لفقر وتعزيز �الأمن �لغذ�ئي.
من  ميكنها  �لفقرية  �لريفية  لالأ�سر  و�لتقني  �لعيني  �لدعم  تقدمي  �إىل  �لربنامج  يهدف  ـــ 
زر�عة �حتياجاتها من �ملنتجات �لزر�عية لتاأمني �الكتفاء �لذ�تي وفو�ئ�ش تنفذ �إىل 

�الأ�سو�ق  ت�سكل م�سدر دخل يوؤدي �إىل حت�سني �سبل عي�سها و�حلد من هجرتها
ـــ ي�ستهدف �لربنامج �الأ�سر �لريفية �الأ�سد فقرً� مع �إعطاء �الأولوية الأ�سر �ل�سهد�ء و�جلرحى 

و�الأ�سر �لتي تعيلها �لن�ساء �الأكرث ت�سررً� بالظروف �لر�هنة.
ــ تعتمد �آلية تنفيذ �لربنامج على تقدمي كافة م�ستلزمات �الإنتاج للم�ستفيدين جماناً وحت�سني 
قدر�تهم �الإنتاجية و�لت�سويقية من خالل �لتدريب يف جمال �لتقنيات �لزر�عية و�لت�سنيع 

�لغذ�ئي �ملنزيل ومهار�ت �لتو�سيب و�لت�سويق وربط �الإنتاج باالأ�سو�ق. 

   �لزر�عة �الأ�سرية
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الأخبار
                       

حتت رعاية ال�سيد املهند�س عماد خمي�س رئي�س جمل�س الوزراء مت افتتاح م�ساريع املراأة الريفية 
حتت �سعار الن�ساء الريفيات �رشيكات يف التنمية والذي اأقامته وزارة الزراعة والإ�سالح الزراعي 

بالتعاون مع ” اأك�ساد ” يف مدينة اجلالء خالل الفرتة الواقعة بني 17 ـــ 21 /5/ 2017 حيث �سم املعر�س نحو  
مئتي م�ساركة عر�ست منتجاتها  من �سناعات 

غذائية واأعمال يدوية.  
واأكد خمي�س يف ت�رشيح له اأن هذه الفعالية 
املراأة  وقدرة  قوة  عن  اأجمع،  للعامل  ر�سالة  هي 
ال�سورية ودورها يف العملية التنموية ، ومن 
خالل هذا املهرجان تربز م�ساركتها يف الإنتاج 

والعمل بال�سكل املهني واحلريف.
ويعد املهرجان تظاهرة اقت�سادية كبرية تندرج 
�سمن خطة احلكومة يف التنمية ومتكني املراأة 
يجعلها  مبا  لها،  العمل  فر�س  وتوفري  الريفية 
هذا  وعملها   ، التنموية  العملية  يف  �رشيكة 
ي�سكل نواة يف الرافعة القت�سادية التي ت�سري 

بها احلكومة.
وقال وزير الزراعة املهند�س اأحمد القادري: ياأتي املهرجان �سمن الهتمام احلكومي بالتنمية الريفية وباملراأة 
الريفية ون�ساطاتها على وجه اخل�سو�س، وهو يعرب عن خمرجات العمل خالل الفرتة ال�سابقة مع الن�ساء الريفيات 
من خالل منحهن قرو�سًا لإن�ساء م�ساريع �سغرية مدرة للدخل، منوهًا اأن العمل الأهم هو ت�سويق هذه املنتجات.

م�رشوع  اإقامة  على  املوافقة  اأنه متت  اأيوب  رائدة  الزراعة  وزارة  يف  الريفية  املراأة  تنمية  مديرة  واأكدت 
وحدات ت�سنيع ت�سمل 5000 وحدة بقيمة مليار لرية �سورية لدعم ال�سناعة الريفية املنزلية. 

وزير الزراعة يلتقي اأع�صاء بعثة تقييم حالة املحا�صيل والأمن الغذائي

التقى وزير الزراعة املهند�س اأحمد القادري اأع�ساء بعثة تقييم حالة املحا�سيل والأمن الغذائي الذي يتم 
 WFP .تنفيذه بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة لالأمم املتحدة ” الفاو ” وبرنامج الغذاء العاملي

وبني القادري اأن هذا اللقاء ياأتي بعد اأن قام اأع�ساء الوفد بزيارة ميدانية ل�سبع حمافظات منها احل�سكة 
وحلب وحماة وحم�س والالذقية وطرطو�س وال�سويداء ، وذلك بهدف اإعداد تقرير متكامل لت�سخي�س الواقع 
الزراعي ب�سقيه النباتي واحليواين وحالة الأمن الغذائي، لتحديد الن�ساطات امل�ستقبلية مل�ساعدة املزارعني 

واملربني املت�رشرين نتيجة الظروف ال�ستثنائية التي متر بها �سورية.
قدمتها  التي  الت�سهيالت  العاملي عن  الغذاء  لربنامج  القطري  واملدير  ب�سورية  الفاو  كل من ممثل  وحتدث 
الوزارة والعاملون فيها يف املحافظات لإجناز املهمة واإعداد التقرير، موؤكدين ا�ستعدادهم لتقدمي كامل الدعم 

من اأجل النهو�س بالزراعة يف �سورية وحت�سني الإنتاج و�سبل العي�س للفالحني.
ويف �سياق مت�سل التقى القادري اأي�سًا املن�سق املقيم لأن�سطة الأمم املتحدة ب�سورية علي الزعرتي وذلك بهدف 
الطالع على واقع عمل املنظمات الدولية وما تقدمه من خدمات للقطاع الزراعي ول�سيما م�ساريع امل�ساعدات 

واملنح الإنتاجية الزراعية لتح�سني �سبل العي�س للمزارعني واملربني ودعم ا�ستقرارهم يف قراهم..

مهرجان منتجات م�صاريع املراأة الريفية



اأقامت الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية وبالتعاون مع املركز العربي لدرا�سات املناطق اجلافة 
والأرا�سي القاحلة اأك�ساد ومب�ساركة مديرية الر�ساد الزراعي ور�سة عمل يف حمطة بحوث اأك�ساد يف اأزرع من 
اأجل الطالع على اأن�سطة اأك�ساد يف جمال تربية القمح وال�سعري والربامج البحثية املكملة واملنفذة باملحطة 

ح�رشها باحثون من الهيئة ومر�سدون زراعيون من ريف دم�سق ودرعا والقنيطرة. 
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ور�صة عمل يف حمطة بحوث اأك�صاد

اإجناز املرحلة الأوىل من خارطة احلزام البيئي للزيتون 
بالعتماد على نظام املعلومات اجلغرايف 

اأكد وزير الزراعة املهند�س اأحمد القادري انتهاء املرحلة الأوىل لإعداد خارطة احلزام البيئي للزيتون، 
والتي تهدف اإىل معرفة توزع اأ�سناف الزيتون ح�سب املوا�سفات واخلارطة البيئية ل�سجرة الزيتون ، منوهًا 
بيئات غري مالئمة، ومن  املا�سية مت زراعتها يف  الفرتة  ، وخالل  لبيئات حمددة  ال�سجرة حتتاج  اأن هذه 

ن�ستطيع حتديد املناطق املنا�سبة  العلمي  العمل  خالل هذا 
وفق املتطلبات البيئة لزراعتها ، وو�سع حمددات املناطق 
اأر�س  �سيطبق على  غري املالئمة لفتًا اأن هذا امل�رشوع  
الواقع بت�سافر اجلهود العلمية والعملية ملا فيه م�سلحة الفالح 
الهامة  الأ�سجار  من  الزيتون  �سجرة  اأن  وخا�سة  والإنتاج 
واأن املرحلة الثانية من اخلارطة البيئية �ستت�سمن اإعداد 
خارطة انت�سار الأمرا�س واحل�رشات التي ت�سيب الزيتون 
وخارطة  لنت�ساره،  املنا�سبة  واملناطق  البيئية  والعوامل 

لالأ�سناف ح�سب الظروف البيئية.
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عقدت مديرية الر�ساد الزراعي عددًا من ور�سات العمل بهدف تطوير زراعة احلم�سيات والزيتون يف 
حمافظة طرطو�س ملو�سم 2016 - 2017  مب�ساركة اجلهات املعنية يف الوزارة  وحيث خل�س املجتمعون اإىل 
جملة من املقرتحات والتو�سيات حيث مت التاأكيد على موافاة مديرية الر�ساد الزراعي بنتائج الأبحاث 
من قبل البحوث العلمية الزراعية  لتعميمها على اجلهات املعنية و التو�سع يف بحوث الت�سويق ودعم هذين 
املح�سولني الهامني وتوفري م�ستلزمات الإنتاج والتعاون مع كافة اجلهات املعنية للو�سول اىل منتج مبوا�سفات 
الواقع  ار�س  على  البحثية  والتطبيقات  البحاث  تبني  و�رشورة  الأ�سواق،  يف  املناف�سة  على  قادر  عالية 
و�رشورة ت�سافر اجلهود من اأجل توعية املزارع للحفاظ والعناية باأ�سجاره واإعطاء احللول املنا�سبة لإدخال 
بدائل ماأمونة للمبيدات والأ�سمدة و�رشورة ت�سافر جميع اجلهود مع كافة اجلهات العامة واخلا�سة حلل امل�ساكل 

الت�سويقية.

 مهرجان اجلواد العربي الثالث بالدميا�س 

ور�سات عمل بالتعاون مع موؤ�س�سة الآغا خان

نفذت وزارة الزراعة والإ�سالح الزراعي مديرية الر�ساد الزراعي بالتعاون مع موؤ�س�سة الغا خان  ثالث 
ور�سات عمل حول تاأهيل م�رشفني على مدرا�س املزارعني احلقلية يف حمافظات ريف دم�سق وحماه وطرطو�س 
ح�رشها عدد من املر�سدين الزراعيني العاملني يف الوحدات الر�سادية حيث نوق�ست عدة موا�سيع مكنت 

امل�ساركني بالور�سات من اإدارة املدر�سة ب�سكل جيد واأي�سًا مهارات بالتوا�سل وزيارات حقلية. 

اأقامت وزارة الزراعة مهرجان اجلواد العربي الثالث يف م�سمار �سباق ال�سام بالدميا�س يف ريف دم�سق 
تاكيدًا لالهتمام الكبري الذي يحظى به اجلواد العربي لدى املربني واجلهات ذات ال�سلة به.

حيث بني ال�سيد وزير الزراعة اأن هذا املهرجان الذي اأقيم مبنا�سبة ذكرى اجلالء يوؤكد للعامل اأن �سورية 
العربي  باجلواد  كبريا  اهتماما  تعطي  الوزارة  اإن  م�سيفا..  املتنوعة يف جميع املجالت”  بن�ساطاتها  م�ستمرة 
ملا له من ارتباط وثيق برتاثنا وتاريخنا حيث تقوم بتوفري متطلباته الغذائية وال�سحية ودعم املربني 

لال�ستمرار برتبيته والعناية به.
واأو�سح مدير مكتب اخليول بوزارة الزراعة اأن املهرجان حظي بح�سور جماهريي كبري ول �سيما من قبل 
القادمة حيث  ال�سباقات  قاعدة  تو�سيع  يف  ي�سهم  مما  العربي  اجلواد  بتطوير  املهتمة  القت�سادية  الفعاليات 
تكفلت العديد من هذه الفعاليات برعاية ال�سباقات ورفع قيمة جوائزها ما �سيفتح املجال اأمام م�ساركات 
اأكرب م�ستقبال لفتا اإىل اأن طموح املكتب تطوير ن�ساطات اخليول العربية عرب اإقامة بطولت اجلمال وتنظيم 

عدد من املزادات املحلية.

ور�سات عمل متعددة للربامج الإر�سادية للحم�سيات والزيتون يف طرطو�س
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حتت رعاية �سيادة الدكتور ب�سار الأ�سد ـ رئي�ض اجلمهورية العربية ال�سورية، تقام الدورة التا�سعة واخلم�سون ملعر�ض 
دم�سق الدويل ......بعد خم�ض �سنوات من التوقف ..... معر�ض دم�سق الدويل ينطلق من جديد.........

رئا�سة جمل�س الوزراء تقر معر�س دم�سق الدويل:
قرر جمل�س الوزراء، وذلك بعد انقطاع دام خم�س �سنوات اإطالق دورة جديدة من معر�س دم�سق الدويل ، يف اأواخر 
ال�سيف احلايل، حيث تاأتي انطالقة هذا املعر�س ان�سجاما مع بداية دوران عجلة الإنتاج يف �سورية، وذلك 
بف�سل النت�سارات التي حققها اجلي�س العربي ال�سوري يف اإعادة الأمن والأمان اإىل مناطق الإنتاج ب�سكل عام، 
ومنها منطقة اإقامة املعر�س، وا�ستمرارا جلهود احلكومة املكثفة لإطالق الدورة التا�سعة واخلم�سني ملعر�س دم�سق 

الدويل كما يليق بانت�سارات �سورية.                                                                            
ال�سيد رئي�س جمل�س الوزراء املهند�س  اأكد  مت العمل على تاأمني امل�ستلزمات التي يحتاجها املعر�س ، حيث 
التي حتملها  القوية  الر�سالة  الالزمة لإي�سال  ، على �رشورة بذل اجلهود  للمعر�س  اأثناء زيارته  عماد خمي�س 
هذه الدورة للعامل، باأن �سورية قيادة وجي�سا و�سعبا اأقوى    من جميع املحاولت التي تهدف اإىل تدمري اقت�سادها 

واإ�رشار �سعبها على التميز والإبداع.
واأكد املهند�س خمي�س اأي�سًا على �رشورة تكثيف اجلهود الالزمة لإنهاء التح�سريات يف وقتها املحدد، واإعطاء 

جميع اأجنحة املعر�س الأهمية الق�سوى لت�ستطيع ال�ستفادة من املعر�س بال�سكل الأمثل .
ولفت املهند�س خمي�س كذلك اإىل �رشورة الهتمام بال�سياحة ال�سعبية ، نظرًا اإىل اأن املعر�س ُيعد تظاهرة �سعبية 
ينتظرها ماليني ال�سوريني، ليثبتوا من جديد لكل من حاول �سلبهم اإرادة احلياة اأنهم م�رشون على البقاء ، على 

الرغم من جميع الظروف القاهرة .
موؤ�س�سة املعار�س وجهود م�ساعفة:

اأنها تعمل على مدار ال�ساعة ل�ستكمال التح�سريات  اأكد القائمون على ور�سات العمل يف املعر�س  من جهتهم 
النهائية قبل موعد انطالق املعر�س، معربين عن رغبتهم يف اأن يعك�س املعر�س اإ�رشارهم كما هو حال جميع 

ال�سوريني، على ا�ستثمار النت�سارات التي يخطها اجلي�س العربي ال�سوري على كامل اجلغرافية ال�سورية .
وقد اأكد مدير عام املوؤ�س�سة العامة للمعار�س والأ�سواق الدولية املهند�س فار�س كرتلي يف ت�رشيح له يف هذه 

معر�س دم�سق الدويل 59
ر�سالة اإىل العامل

�صورية اأقوى من كل حماوالت تدمري اقت�صادها
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كانت  العربية حيث  الأو�سط واملنطقة  ال�رشق  اأقدم املعار�س يف  ُيعد من  الدويل  دم�سق  معر�س  اأن  املنا�سبة 
دورته الأوىل عام 1954، كما ُيعد ملتقى القارات و�سوقًا لتبادل املعرفة والتجارة بني ال�رشق والغرب،لفتًا اإىل اأن 
انعقاد املعر�س يف هذه الفرتة من عمر �سورية ما هو اإل تاأكيد على اأننا بخري، واأن �سورية هي كطائر الفينيق 
تنه�س من حتت رماد الإرهاب، لتقول للعامل باأ�رشه اإنها قادرة على مداواة جراحها ، واإن عجلة الإنتاج يف �سورية 

مل تتوقف على الرغم من العقبات الكبرية ، واإن حماولة ف�سل �سورية عن العامل اأمر م�ستحيل.
واأ�ساف ال�سيد املدير العام للمعار�س اإىل الدول امل�ساركة ، وهي : اأرمينيا- بيالرو�سيا -ال�سني- كوبا- الت�سيك 
الإ�سالمية  اجلمهورية   – العراق  جمهورية   – الإندوني�سية  اجلمهورية   – الهند  العربية-  م�رش  جمهورية   –
الإيرانية -جمهورية كوريا الدميقراطية ال�سعبية – اجلمهورية اللبنانية – دولة فل�سطني – رو�سيا الحتادية 
– جمهورية جنوب اإفريقيا – جمهورية ال�سودان- اجلمهورية اليمنية- اجلمهورية الحتادية الربازيلية- 

جمهورية اأبخازيا- جمهورية فنزويال البوليفارية.
املعر�س الزراعي الثامن �سمن فعاليات املعر�س الدويل:

واأكد ال�سيد وزير الزراعة والإ�سالح الزراعي املهند�س اأحمد القادري اأن الوزارة �ست�سارك يف معر�س دم�سق 
الدويل بدورته التا�سعة واخلم�سني، بجناح تبلغ م�ساحته نحو 1500 مرت مربع )داخلي وخارجي( وجناح اآخر خم�س�س 

ملنتجات املراأة الريفية مب�ساحة 200 مرت مربع.

واأ�سار الوزير القادري اإىل اأن املعر�س الذي �سيقام يف ال�سابع ع�رش من ال�سهر احلايل وحتى ال�ساد�س والع�رشين منه، 
�سيكون فر�سة للتعريف باملنتجات املحلية �سواء الزراعية اأوال�سناعية وغريها، وفتح اآفاق لت�سديرها وخا�سة 
البيطرية والزراعية والأ�سمدة والأعالف  الزراعية والأدوية  �سيتم عر�س الآلت  اأنه  ، مبينًا  الفائ�س منها 

واملتممات العلفية والدواجن وم�ستلزماتها، وغريها من املنتجات الزراعية.
وذكر ال�سيد الوزير اأنه �سيتم يف نهاية املعر�س بيع منتجات املراأة الريفية ب�سكل مبا�رش للمواطنني، م�سريا اإىل 
اأن الوزارة كانت تقيم �سنويا معر�سا متخ�س�سا ونوعيا للمنتجات الزراعية، اإل اأن الظروف ال�ستثنائية التي 
متر بها البالد حالت دون ا�ستمرار تنظيم املعر�س، واإنه �ستتم اإعادة الإقالع جمددا بهذا املعر�س ال�سنوي �سمن 

فعاليات معر�س دم�سق الدويل.
واأو�سح املهند�س القادري اأن معر�س دم�سق الدويل تظاهرة اقت�سادية كبرية ت�ساعد رجال الأعمال على عقد �سفقات 

مع اجلهات املنتجة يف �سورية، وهو ر�سالة للعامل باأن �سورية انت�رشت وبداأت مرحلة التعايف القت�سادي.
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ال�ساحات  وتهيئة  الأ�سجار  زراعة  على  حاليا  تعمل  دم�سق  زراعة  مديرية  اأن  اإىل  القادري  املهند�س  ولفت 
وامل�سطحات اخل�رشاء داخل املعر�س، وعلى الطريق املوؤدي اإليه، وتقوم باإزالة الأ�سجار الياب�سة ودهن جذوع 

الأ�سجار، كذلك لإعطاء منظر جمايل وح�ساري متميز.
اأما الدكتور �سامر خليل وزير القت�ساد والتجارة اخلارجية، فقد اأكد يف ت�رشيح له اأن مدينة املعار�س بكافة 
اأجنحتها و�ساحاتها اأ�سبحت جاهزة لإطالق فعاليات املعر�س منت�سف �سهر اآب املقبل وب�سورة اأجمل من الفرتات 
اال�سابقة، وذلك بف�سل م�ساعي العاملني واملعنيني يف املوؤ�س�سة العامة للمعار�س والأ�سواق الدولية ، منوهًا بكافة 

اجلهود املبذولة الأخرى من كافة القطاعات. 
دور مدير القت�ساد الزراعي واأجنحة متعددة للوزارة �سمن املعر�س:

وعن م�ساركة وزارة الزراعة يف املعر�س فقد �رشح ال�سيد مدير القت�ساد الزراعي يف وزارة الزراعة  املهند�س 
مهند الأ�سفر اأنه ملا كانت املعار�س الأداة الرئي�سة للرتويج للمنتجات عموما وخا�سة املنتجات الزراعية،  فاإن 
معر�س دم�سق الدويل بدورته التا�سعة واخلم�سني املقامة حتت رعاية كرمية  من ال�سيد رئي�س اجلمهورية العربية 
ال�سورية  هو البوابة الرئي�سة التي تنعقد عليها الآمال يف ت�سليط ال�سوء على الفعاليات القت�سادية امل�ساركة 
يف هذا املعر�س و�سمن توجيهات ال�سيد رئي�س جمل�س الوزراء باإقامة املعار�س التخ�س�سية �سمن معر�س دم�سق 
الدويل بدورته املنعقدة حاليًا ومنها املعر�س الزراعي الدويل )�سياتك�س ( الثامن بعد انقطاع دام خم�س �سنوات 
ليعود األق هذه املعر�س ، وذلك لأهميته على ال�سعيد املحلي واخلارجي، ليكون عنوان بداية التعايف الذي 
ي�سهده قطرنا احلبيب و الن�رش القادم على اعتبار اأن القطاع الزراعي رافعة حقيقية لالقت�ساد الوطني ،وعلى 
التوازي ولالأهمية القت�سادية للمنتجات الزراعية ب�سقهيها النباتي و احليواين التي مل ينقطع توافرها طيلة 

فرتة احلرب الغا�سمة على �سورية.       
ــة

اع
لزر

ة ا
جمل
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وبذلك فاإن املعر�س الزراعي الدويل ) �سياتك�س ( �سيحقق التوا�سل على اأر�س الواقع ما بني اجلهات امل�ساركة 
من القطاع اخلا�س والعام والقطاع امل�سرتك والفعاليات امل�ساركة وال�رشكات العاملة يف جمال ت�سدير املنتجات و 
ال�سناعات الغذائية املعتمدة على املنتجات الزراعية وحتقيق القيمة امل�سافة ، اإ�سافة اإىل ال�رشكات العاملة 
يف جمال الفرز و التو�سيب و �رشكات �سناعات الأدوية البيطرية و�رشكات الري احلديث و التقنيات الزراعية 

احلديثة يف جمال ا�ستنبات ال�سعري و �سناعة الأعالف و �رشكات الأ�سمدة الع�سوية الكيميائية.
اإمكانات فنية وبحثية ت�ساعد يف تطوير العمليات  هذا واإن وزارة الزراعة والإ�سالح الزراعي ملا متلكه من 
الإنتاجية وزيادة الإنتاج يف وحدة امل�ساحة و املمار�سات الزراعية اجليدة، اإذ ي�سع هذه الإمكانات والن�ساطات 
الفنية اأمام كافة امل�ساركني يف املعر�س وال�سادة الزوار وبالأخ�س البعثات الدبلوما�سية وال�رشكات الأجنبية 

امل�ساركة، التي �سيكون لها الأثر الأكرب يف تقاطع املعلومات وتالقي اخلربات يف فتح اآفاق ت�سديرية جديدة . .

وزارة القت�ساد م�ساركة فعالة:
وبني ال�سيد وزير القت�ساد اأن ما مييز الدورة التا�سعة واخلم�سون للمعر�س تنوع امل�ساركات وتخ�س�سها، حيث 
يت�سمن املعر�س اأجنحة لل�سناعات الن�سيجية والغذائية والهند�سية والكيميائية والزراعية والتعليم وامل�سارف 
والزهور ، اإ�سافة اإىل عدد كبري من الخت�سا�سات الأخرى، الأمر الذي �سي�سيف مل�سة فنية مميزة ملعر�س دم�سق 

الدويل.
واأو�سح اخلليل اأن اجلناح الوطني كان اأوىل الأجنحة التي اأنهت اأعمال ال�سيانة والتاأهيل والتجهيز والتقطيع 

الداخلي، وهو جاهز الآن لو�سع معرو�سات كافة امل�ساركني فيه.
اإىل  للح�سور  باملعر�س  امل�ساركني  كافة  داعيا  للت�سليم،  جاهزة  اأ�سبحت  الأجنحة  جميع  اأن  اإىل  اخلليل  واأ�سار 
باأعمال  ليبا�رشوا  لهم،  املخ�س�سة  وامل�ساحات  الأجنحة  وا�ستالم  الدولية،  والأ�سواق  للمعار�س  العامة  املوؤ�س�سة 

التجهيز والتقطيع.
اأعمال تاأهيل املدينة كان منا�سبًا، واأن  كما اأو�سح ال�سيد وزير القت�ساد اأن الربنامج الزمني املقرر لإنهاء 
املكلفني باأعمال اإعادة التاأهيل والتح�سري، مل يواجهوا اأية معوقات و�سعوبات، حيث يعود الف�سل اإىل تكاتف كافة 

الوزارات والهيئات احلكومية و�رشكائنا يف القطاع اخلا�س لإجناح معر�س دم�سق الدويل .
وختم وزير القت�ساد حديثه بدعوة كافة �رشائح ال�سعب ال�سوري وكل اأحرار العامل اإىل ح�سور فعاليات معر�س دم�سق 

الدويل، لي�ساركوا فرحة انت�سار ال�سعب ال�سوري على قوى الظالم واأعداء �سورية.
هذا وناأمل اأن يقوم معر�س دم�سق الدويل على اإحياء املا�سي العريق لبلدنا احلبيب،

 واأن يعيد الألق ملا�س م�سع، لنبني حا�رشًا م�رشقًا بحلة اأبهى
حتقيق عال اأبو عجيب 

مديرية الر�ساد الزراعي
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ملحة تاريخية عن الر�س ال�رقي:
لقد لوحظ قدرة الأوراق على امت�صا�ص املاء والعنا�صر املعدنية 
الر�ص  فتطبيق  ما�صية،  قرون  لثالثة  امتدت  طويلة  فرتة  منذ 
الورقي  املجموع  على  املعدنية  للعنا�صر  ال�صمادي  باملحلول 
اإىل  يعود  العنب  ل�صجريات  الأر�صي  للت�صميد  بديلة  كو�صيلة 
بداية القرن التا�صع ع�صر، ومنذ ذلك الوقت كان الت�صميد عرب 

الر�ص الورقي مدار بحث وجتربة على العديد من املحا�صيل.
تعريف الر�س ال�رقي:

يعَرف الر�ص الورقي على اأنه و�صيلة لتزويد الأ�صجار بالعنا�صر 
املعدنية مبا�صرة« عرب ر�ص الثمار، والرباعم، واللحاء، والأوراق 

مبحاليل خمتلفة الرتكيز من العنا�صر املعدنية.

مربرات تطبيق الر�س ال�رقي: 
تتمثل مربرات الر�ص الورقي مبا يلي:

اأوًل: ُيتبع يف اإنتاج ثمار الأ�صجار املثمرة، العديد من طرائق 
الت�صميد، منها:

اإىل  املعدنية  العنا�صر  باإ�صافة  املتمثلة  التقليدية  الطريقة   -  1

الرتبة.
2 - الت�صميد مع مياه الري.

الطريقة  م��ن  ك��ل  غ��ال��ب��ًا  ت��رتاف��ق  ال��ورق��ي، حيث  ال��ر���ص   -  3

التقليدية والت�صميد مع مياه الري مع اإ�صافات ع�صوائية زائدة 
املختلفة،  النبات  منو  مراحل  خالل  الكيميائية  الأ�صمدة  من 

توؤثر  اإمنا  لالإنتاج،  زيادتها  من  الرغم  على  الإ�صافات  وهذه 
ب�صورة غري مبا�صرة وب�صكل غري منا�صب يف الرتبة ويف نوعية 
امل�صافة غري  املعدنية  العنا�صر  يبقى ق�صم كبري من  اإذ  املنتج 
�ص للغ�صل اإىل طبقات  م�صتخدم من قبل �صجرة الفاكهة ومعرَّ
وتلوث  اجلوفية  املياه  تلوث  ي�صبب  الذي  الأمر  الأعمق،  الرتبة 
الرتبة، لذا يعد الر�ص الورقي بالعنا�صر املعدنية اأحد الطرائق 
الهامة امل�صتخدمة يف حت�صني نوعية الثمار املنتجة، حيث ي�صهم 
الر�ص الورقي يف التاأكد من ح�صول الثمار على ما حتتاجه من 

العنا�صر املعدنية.
حتت  تطبيقها  باإمكانية  ال��ورق��ي��ة  التغذية  تت�صف  ثانيًا: 
ظروف امت�صا�ص جذري حمدود مبا يف ذلك ت�صرر املجموعة 
اجلذرية، فرتة زمنية طويلة من الطق�ص اجلاف، وركود املياه 

فوق �صطح الرتبة.

طريقة امت�شا�س املحل�ل ال�شمادي عرب الأوراق:
على  الأوراق  خ��الل  من  املعدنية  العنا�صر  امت�صا�ص  يعتمد 
اأقل  وبن�صبة  الب�صرة  طبقة  خالل  من  املنحلة  الأم��الح  دخ��ول 
من  املعدنية  العنا�صر  فدخول  الورقة،  م�صام  بكثري من خالل 
خالل امل�صام النباتية ل يكاد يذكر، لكونها ذات فتحات �صغرية 
امل�صام  انفتاح  اأن  كما  الورقة،  �صطح  قليلة من  وت�صغل م�صاحة 
الورقة،  ترطيب  درج��ة  منها  العوامل  من  العديد  به  يتحكم 
وبالن�صبة لدخول العنا�صر املغذية من خالل طبقة الب�صرة فهو 
يتعلق بعدة عوامل منها: البنية الت�صريحية للورقة، عمر الورقة 

النباتية، و�صماكة الورقة.   

الر�ش الورقـي علـى الأ�شــجار املثمرة 
بالعنا�شر املعدنيــة 
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الر�ش الورقـي علـى الأ�شــجار املثمرة 
بالعنا�شر املعدنيــة 

الع�امل املحددة للر�س ال�رقي:
ال�صماد  ينحل  اأن  ينبغي  حيث  امل�صتخدم:  ال�صماد  نوعية   -  1

امل�صتخدم يف املاء ب�صكل تام، اأو يجب اأن ي�صكل عند اإ�صافته 
للماء معلق متجان�ص.

pH - 2 املحلول ال�صمادي: حيث اأ�صارت بع�ص الدرا�صات اإىل اأن 
pH املحلول ال�صمادي الأف�صل لتحقيق اأعلى معدل امت�صا�ص 

لليوريا على اأ�صجار التفاح يرتاوح بني) 5.4 - 6.6( يف حني 
اأ�صجار  اأوراق  على  اليوريا  لالمت�صا�ص  معدل  اأعلى  لوحظ 
احلم�صيات عند احلفاظ على pH بني)5.5 �� 6( يف حني اأن 
ال� pH املنا�صب عند الر�ص باملحلول ال�صمادي ملركبات احلديد 
لعن�صر  الأعظمي  المت�صا�ص  اأن  كما   )5( ال�  بحدود  يكون 
الكال�صيوم من قبل اأوراق اأ�صجار التفاح يتم عند pH يرتاوح 
اأن يكون ال�  اأ�صجار الكرز ينبغي  �� 5.2( بينما على  بني)3.3 
pH بحدود )7( اأما عند الر�ص باملحلول ال�صمادي لفو�صفات 

البوتا�صيوم فينبغي اأن يرتاوح ال� pH بني )7 �� 10(.

العالية  الن�صبية  الرطوبة  ت�صاعد  حيث  الن�صبية:  الرطوبة   -  3

لزيادة  تبعًا  املعدنية  للعنا�صر  الأوراق  نفاذية  زي��ادة  على 
جفاف  وتاأخر  جهة،  من  ل��الأوراق  الكيوتيكل  طبقة  ترطيب 
املحلول ال�صمادي املوجود على الأوراق بعد تطبيق الر�ص به 

من جهة اأخرى.
4 - درجات احلرارة اأثناء تطبيق الر�ص الورقي: ميكن تطبيق 
ال��ر���ص ال��ورق��ي �صمن جم��ال وا���ص��ع م��ن درج���ات احل���رارة، 
يرتاوح بني 0 و 40 درجة مئوية، اإل اأن تطبيق الر�ص الورقي 
يف درجة حرارة اأعلى من 40 درجة مئوية يوؤثر على لزوجة 
املحلول  لقطرات  ال�صطحي  التوتر  وع��ل��ى  ال��ر���ص  حم��ل��ول 
تبخر  تزيد من  العالية  اأن درجات احلرارة  امل�صتخدم، كما 
املحلول امل�صتخدم، وتقلل من وقت تواجد املحلول ال�صمادي 

على الأوراق.
اإر�شادات عامة لتطبيق الر�س ال�رقي:

كامل  تغطية  مع  رذاذ  �صكل  على  ال��ورق��ي  الر�ص  اإج���راء   -  1

امل�صطح الورقي.
2 - تطبيق عملية الر�ص الورقي يف ال�صباح الباكر اأو بعد انك�صار 

حدة احلرارة  يف فرتة بعد الظهرية .
3 - عدم اإ�صافة ال�صماد الورقي مبا�صرة اإىل خزان الر�ص، اإمنا 
وحتريكه  جانبي  وعاء  اإىل  الورقي  ال�صماد  باإ�صافة  القيام 

ب�صكل جيد للتاأكد من ذوبانه اأو ت�صكيله ملعلق متجان�ص. 
وفيما يلي جدول يبني تركيز بع�ص العنا�صر املعدنية امل�صتخدمة 

يف الر�ص الورقي على اأ�صجار التفاح:

   

د. حممد منهل الزعبي 
م. وائل حداد       م. و�شام م�شه      

 الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية

الرتكيز غ/ 100 لرتال�شماد امل�شتخدمالعن�شر
N200 - 1000يوريا

Mg1200 - 2000�صلفات املغنزيوم

P1000فو�صفات البوتا�صيوم

Ca300 - 500كلوريد الكال�صيوم

B60 - 100بوراك�ص

Zn120 - 1200�صلفات الزنك

Mn60 - 200�صلفات املنغنيز
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اأهمية الغابات: 
تعترب الأ�صجار مبثابة م�صفاة للج�صيمات ال�صامة مبا يف ذلك 
اأك�صيد  وثاين  الكربون  اأك�صيد  اأول  مثل  والغازات  الر�صا�ص 
الكربيت والتلوث ال�صو�صائي هو �صكل خطري على نحو متزايد 
فالأ�صجار ميكن اأن ت�صاعد يف ت�صفية ال�صوت وبالتايل تخفيف 
التلوث من هذا النوع حيث تعمل الأ�صجار النا�صجة الأوراق على 

بعرثة ال�صوت وت�صتيته ، بينما يعمل اجلذع على عك�ص ال�صوت.
وعالوة على ذلك الأ�صجار تقلل �صرعة الرياح ، وتخفف من تاأثري 
ال�صطرابات اجلوية حول املباين ، والتي ميكن اأن تفيد يف تقليل 
اأي�صا توفر موائل ملجموعة  تكاليف التدفئة والتربيد. الأ�صجار 
احليوي  التنوع  زيادة  وبالتايل   ، الربية  احليوانات  من  وا�صعة 
للمنطقة. كما توفر حاجز �صد الطائرات بدون طيار عن طريق 

الكثافة ال�صجرية التي تغطي ار�ص الغابة ب�صكل كامل.
الغابات يف حمافظة الالذقية:

الالذقية  م�صاحة  من   %  75 حوايل  النباتي  الغطاء  ي�صكل 
م�صاحة  يعادل  ما  اأي   %  37 ن�صبة  واحلراج  الغابات  ومتثل 
قدرها /85000/ هكتار م�صكلة بذلك ن�صبة 30 % من م�صاحة 
األف   20000 من  واأكرث  �صوريا  يف  الطبيعية  واحلراج  الغابات 

وهي  غابات،  تقريبًا  هكتار 
يف  الوحيدة  الغابات  تعترب 
ملرحلة  و�صلت  التي  �صوريا 
عمرها  اأن  اأي  النمو  يف  الأوج 
فهي  ال�صنني  اآلف  بل  مئات 

منوذج غابة كامل و نادر.
للغابات  حمميات  اأربع  ويوجد 
حممية  وهي  الالذقية  يف 
الأرز وال�صوح و الفرنلق و راأ�ص 
وجمموع   الطيور  اأم  و  الب�صيط 

م�صاحتها 7000 هكتار.

الق�انني الناظمة للغابات:
 2007 الرابع  بال�صهر  اجلديد  احلراج  قانون  م�صروع   �صدر 
بالرقم 25 عن ال�صيد رئي�ص اجلمهورية  الف�صل ال�صابع املادة 
19 من القانون تن�ص على اأن حراج الدولة ثروة وطنية ليجوز 

الت�صرف بها اأو تقلي�ص رقعتها من قبل اأى جهة كانت. 
الدولة  حراج  اأرا�صى  تاأجري  اأو  متليك  خا�ص  بوجه  ومينع 
عامة  جهة  اأو  �صخ�ص  لى  للحريق  تتعر�ص  التى  او  املحروقة 
اأو خا�صة اأيا كانت اأ�صباب احلريق و�صواء اأكانت هذه الرا�صى 
ح�صرا  املديرية  وتقوم  م�صجلة  غري  اأم  الدولة  با�صم  م�صجلة 

بعمليات ا�صتثمار هذه الرا�صى وتعيد حتريجها فورا.
مفه�م احلريق للغابات ؟

مفهوم احلريق للغابات مفهوم موجود بالطبيعة عندما حتدث 
بالظروف  يحدث  بالطبيعة  و  ال�صديد  اجلفاف  اأو  ال�صواعق 
غابات   يف  املحروقة  امل�صاحات  تتجاوز  ل  عمومًا  و  القاهرة 
املنطقة املتو�صطية منطقة مركز حدوث ال�صرارة الأوىل �صوى 
باحلدود الدنيا، وعمومًا الغابة لها القدرة الذاتية على ترميم 
ذاتها اأي مبعنى اآخر ل توجد غابة بكر بالعامل اندثرت بفعل 

احلريق الطبيعي التلقائي .
فاحلريق الذاتي ب�صبب احلرارة 
اأن  يجب  اجلفاف  و  العالية 
مثل  م�صاعدة  عوامل  له  تتوفر 
للحرائق  احل�صا�ص  النبات  نوع 
الذي  الربوتي  ال�صنوبر  مثل 
تتفتح خماريطه الثمرية الغنية 
العر�صة  العطرية  بالزيوت 
بهذا  فالتحريج     ، لال�صتعال 
ما  منطقة  يف  لوحده  النوع 
الحرتاق  احتمال  من  يزيد 

التلقائي .
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ملحة عن حرائق الغابات يف 
حمافظة الالذقية:

املا�صية  ال�صنني  مئات  خالل  انه  للعلم 
هكتار  املئة  جتاوز  حريق  يح�صل  مل 
مثل  التلقائية  الطبيعية  الظروف  ب�صبب 
الفرتة  ففي   ... اجلفاف  اأو  ال�صواعق 
امل�صاحة  كانت   1998  -  1987 العام  من 

املحروقة ب�صبب ال�صواعق 51 هكتار.
يحدث  مل  عمومًا  املحميات  هذه  �صمن   
�صوى  احلجم  ناحية  من  يذكر  حريق 
احلريق الذي حدث مبحمية الب�صيط �صنة 

 2004

يف  الأ�صباب  املجهولة  احلرائق  ت�صكل 
احلرائق  من   %  49 الالذقية  حمافظة 

كعدد و بحدود 90 % كم�صاحة . 
يوجد  ل  علميًا  احلرائق  اأنواع  �صمن  من 
يتجاوز  املتو�صطية  املنطقة  يف  حريق  اأي 
ال100 هكتار تقريبًا بدون ال�صيطرة عليه 

اإل و كان ال�صبب عمليًا العامل الب�صري 
 2007 عام  اآب  ب�صهر  ك�صب  حريق  للعلم 
يف  الغابات  م�صاحة  كم�صاحة  يعادل 

طرطو�ص قاطبة. 
ربيعة   منطقة  يف  كبري  حريق  حدث  كما 

مئات   ، حجما  اقل  اخرى  وحرائق 
ال�صنوبر  غابات  من  الهكتارات 
الربوتي دمرت مابني 2008 و2010.

تكون  عمومًا  املفتعلة  احلرائق 
ا�صتثمار   ، التفحيم   ( اأ�صباب  لعدة 
الأخ�صاب ، ا�صتثمار مقالع ،ا�صتثمار 
البناء  و  ارا�صي  با�صتمالك  �صياحي 

عليها( 
مل  �صنوات  ع�صرة  خالل  اخلال�صة: 
بظروف  املحروقة  امل�صاحة  تتجاوز 
يف  فقط  هكتارًا   51 ال  طبيعية 

بالفقرة  ورد  كما  الالذقية   حمافظة 
تليها  التي  �صنوات  الع�صر  بينما  ال�صابقة. 
جتاوزت ال 3802 هكتار حمروقة لأ�صباب 

جمهولة .كما وردت يف اح�صائيات مديرية 
احلراج، مع العلم اأن ميزانية احلراج  هي 
الأكرب يف مديرية الزراعة وم�صاريعها مع 

املنظمات الدولية الداعمة.
من ه� امل�شتفيد من احلريق 

املفتعل؟
1 - تاجر الفحم  
2 - �صاحب مقلع 

3 - تاجر اأخ�صاب 
قوانني  من  ي�صتفيد  قد  ما   �صخ�ص   -  4
تخ�ص احلرائق و الغابات مت تعديلها. 

حروب  اأ�صعلت  التي  احلالية   الأزمة   -  5
مدمرة لغاباتنا.

6 - القانون اجلديد واملر�صوم الذي �صدر 
اأعطى حق ال�صتثمار للغابة بعد اأن كان 
ميكن  حيث  لدخولها  تام  منع  هناك 
ال�صتثمار  اخلا�ص  للقطاع  حتى  الن 
لأهداف  الأ�صجار احلراجية  زراعة  يف 

اقت�صادية، 
و�شع الغابات باملحافظة حاليًا:

الغابات  من  كبرية  م�صاحات  هناك 
غابات  وخا�صة  كامل  ب�صكل  حمروقة 
املناطق  نالحظ  بينما  الربوتي  ال�صنوبر 

�صبه  ال�صنديان  غابات  تغطيها  التي 
العزري اأقل �صررًا وهذا طبعًا يعود للنوع 

النباتي كما هو مالحظ .

اأ�شباب هذه احلرائق: 
1 - �صقوط القذائف ب�صكل ع�صوائي.

2 - حرق متعمد للغابات. 
بع�ص  قبل  من  ال�صجار  وقطع  حرق   -  3
�صعاف النفو�ص من اأجل تو�صيع ملكيتهم 

لالأرا�صي وا�صتغالل غياب القانون. 
اجل  من  والغابات  الأ�صجار  قطع   -  4
طن  �صعر  و�صل  حيث  بها  الجتار  
حوايل    اإىل  التدفئة  اأجل  من  احلطب 

 40000

5 - الفحم والجتار به.
الغطاء  انح�صار  لنا  يتبني  من خالل هذا 
�صواقي  وحول  الوديان  على  الأخ�صر 
فيها  ليوجد  التي  املناطق  ويف  الأنهار 
عمليات م�صلحة واختفاوؤه حول الطرقات 

املعبدة .
وت�صهد  �صهدت  التي  املناطق  يف  بينما 
العمليات الع�صكرية ، مّت احرتاق م�صاحات 
غابات  وخا�صة  الغابات  من  كبرية 
 ، ال�صتعال  ال�صريعة  الربوتي  ال�صنوبر 
يليها الغابات املت�صاقطة الأوراق املختلطة 
قابليتها  عدم  ب�صبب  اأقل  مب�صاحات 

لال�صتعال ال�صريع.
و  الزراعة  وزارة  باأن  نذكر  اأن  ولبد 
قرارات  اتخذت  الزراعي  ال�صالح 
من  للحد  املا�صية   ال�صنة  جريئة 
الجتار والقطع لالأ�صجار وهذا �صيء 
جيد ، لكن نرى ان امل�صتفيد هو تاجر 

الحطاب الذي كون ثروات كبرية. 
افرادًا  اجلميع  من  نرجو  وبالنهاية 
وجمموعات م�صوؤولني و�صكان حمليني  
ا�صكالها  بجميع  العالم  وو�صائل 
من  ماتبقى  على  للحفاظ  ال�صتنفار 
حمافظتنا  يف  الفريدة  الغابات  هذه 

اجلميلة .
م. فرا�ض بدور

مديرية الزراعة بالالذقية

الو�سع احلالـــي للغابات يف �ســــــوريــة
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ا�صتهر الزعفران Crocussativus L.( Saffron( بكونه اأحد اأغلى النباتات يف العامل، وهو نبات عطري معمر ينتمي للعائلة 
ال�صو�صنية  Iridaceae،  يتكاثر بالكورمات الأر�صية التي تزرع يف نهاية ال�صيف وبداية اخلريف وتبداأ عملية الزهار خالل 
ال�صكون خالل فرتة الربيع، واجلزء الفعال من الزعفران هو  ال�صتاء ثم تدخل الكورمات بطور  اخلريف وينمو خ�صريًا خالل 
عبارة عن ميا�صم الزهرة فقط )اأع�صاء التلقيح( والتي تنزع يدويًا وبدقة من الأزهار املتفتحة، ثم جتفف يف الظل ثم على �صبكة 
رفيعة وعلى نار هادئة يف حني ي�صتخدم باقي اجزاء الزهرة كعلف للحيوانات او �صماد لالأر�ص، وحتتوي امليا�صم على مركبات 
كيميائية فعالة وزيوت دهنية طيارة ذات رائحة عطرية نفاذة ومواد ملونة ذات طعم مميز، ويعود �صبب غالئه ل�صعوبة جمعه 
حيث ان احل�صول على 500 غرام منه يتطلب جمع ما ل يقل عن 70.000 زهرة، كما اأنه يفقد اأربعة اأخما�ص وزنه عند جتفيفه، 
ويبلغ متو�صط انتاج الهكتار الواحد من 4-8 كغ فقط، لذلك يعترب اأغلى حم�صول زراعي واأثمن اأنواع التوابل يف العامل وي�صرتى 

بالغرام حيث يبلغ متو�صط �صعر الكيلوغرام منه 5000 دولر اأمريكي بح�صب نوعيته وجودته.
 اأكرث الدول املنتجة للزعفران هي اإيران ،اإ�صبانيا، الهند، اليونان، املغرب، ايطاليا وتت�صدر اإيران لئحة الدول املنتجة للزعفران 

من حيث امل�صاحة والنتاج العاملي.

الزعفران

زعفران
ال
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القيمة الغذائية وامل�اد الفعالة للزعفران:
فهو  واملغذية  الن�صيطة  املركبات  من  العديد  الزعفران  يحوي 
م�صدر مل�صادات الك�صدة وجمموعة من الزيوت الطيارة ال�صا�صية 
واأ�صهرها �صافرانال Safranal وهو امل�صوؤول عن نكهة الزعفران. 
 ،Phenethenol بيثانول ،Cineole كما ويحوي كل من: �صينول
من  وغريها   ،Limonene الليمونني   ،Geraniol جريانيول 
الزاهي اجلذاب،  لونه  امل�صوؤولة عن  املواد  اأما  الطيارة،  الزيوت 
 ،Carotenoids فهي مواد ن�صيطة تعرف با�صم  كاروتينويدات
الكرو�صني Crocin والبيكروكرو�صني Picrocrocine، ويحوي 
الزعفران جمموعة من الفيتامينات مثل فيتامني A وفيتامني ، 
حم�ص الفوليك. كما يعترب م�صدر للعديد من املعادن املهمة مثل 
املغني�صيوم والبوتا�صيوم والكال�صيوم والف�صفور والنحا�ص والزنك 

واملنغنيز واحلديد والزنك.
ف�ائده وا�شتخداماته الغذائية والطبية:

اأظهرت  كما  ونكهة مميزتني،  لون  وامل�صروبات  واحللويات  الأطعمة  تعطي  والتي  امللّونة  التوابل  اأنواع  كاأحد  الزعفران  ي�صتخدم 
البحاث اأن املواد الفعالة املوجودة يف الزعفران مثل الكرو�صني والبيكروكرو�صني والكرو�صيتني والكارتينوئيدات التي ت�صمل مادتي 
)الاليكوبني والبيتاكاروتني( وم�صادات الك�صدة وال�صيلينيوم ا�صافة اىل الفيتامينات واملعادن،جعلت له ا�صتخدامات وا�صعة يف 
عامل الطب الع�صوي والنف�صي، فهو يدخل يف عالج الربو وال�صعال ونزلت الربد والتهابات اجلهاز التنف�صي، كما انه مق�صع وخمفف 
للبلغم ومعدل حلمو�صة املعدة، طارد للغازات والديدان وم�صاد للت�صنجات الع�صبية، وي�صتخدم يف الوقاية من العديد من المرا�ص 
املزمنة مثل اأمرا�ص القلب وت�صلب ال�صرايني وال�صرطانات، حيث اأظهرت التجارب العلمية على احليوانات اأن للزعفران تاأثريًا 
فاعال يف قتل اخلاليا ال�صرطانية وتثبيط منوها يف �صرطان البنكريا�ص والرئة والكبد وكذلك القولون ، كما للزعفران دور فعال 
يف عالج الكتئاب والزهامير وي�صاهم يف عالج الرق وتهدئة الع�صاب وا�صطرابات النوم، وي�صاعد غناه باملنغنيز على تنظيم 
ال�صكر يف الدم وا�صتقالب الكربوهيدرات وامت�صا�ص الكال�صيوم، كما ي�صاعد يف ت�صكيل الأن�صجة والعظام والهرمونات اجلن�صية 
وعالج العقم عند الرجال، كما انه م�صدر للحديد الهام لتكوين الهيموجلوبني وي�صاهم يف تعزيز تغذية اخلاليا يف اجل�صم ونقل 
الك�صجني والتخل�ص من الف�صالت، وحمتواه من فيتامني C والكاروتينات يجعل له ميزة يف مكافحة العدوى. وي�صاعد حمتواه 
من فيتامني B6 على تكوين خاليا الدم احلمراء وتقوية الأع�صاب،وكذلك ي�صاعد حمتواه من البوتا�صيوم على توازن ال�صوائل يف 
اجل�صم و�صغط الدم، وتعزيز عمل الع�صاب و يدخل يف بع�ص 
اأنواع الأدوية لعالج غ�صاوة العني والتنك�ص البقعي، ويدخل يف 
امل�صتح�صرات التجميلية املغذية للب�صرة ويف املكمالت الغذائية، 
ا�صطرابات  تخفيف  باعتدال يف  الزعفران  تناول  ي�صاهم  كما 

الدورة ال�صهرية واحلد من النزيف الرحمي املزمن.
جانبية  تاأثريات  للزعفران  ان  ال  الفوائد  هذه  جميع  ورغم 
بعدم  ين�صح  لذا  مفرطة،   بكميات  ا�صتعماله  عند  �صلبية 
الزعفران  من  غلي جرام واحد  يكفي  حيث  منه  الإكثار 
الربد  نزلت  عند  تربيده  بعد  منه  يف لرت من املاء وال�صرب 

وا�صطرابات اجلهاز اله�صمي.
م.حممد مارديني

الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية

زعفران
ال
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امل�شبب املر�شي:
هذه   ،xylella fastidiosa ع�صوية  بكترييا  املر�ص  هذا  م�صبب 
البكترييا ت�صيب العديد من الأنواع النباتية بالإ�صافة للزيتون 

)متعددة العوائل( منها :

الدردار،  البلوط،  اخلوخ،  احلم�صيات،  اأ�صجار  العنب،  كروم 
امل�صم�ص، اللوز، الدفلة، عباد ال�صم�ص .

وهي من اأفات احلجر ال�صحي النباتي 

انتقال املر�س:
طريق  عن  ينتقل 
من  معني  نوع 
وهو  احل�صرات 
حيث  النطاطات 
مل�صافات  يطري 

ق�صرية .
لنتقال  بالن�صبة 

لف�صيلة  تتبع  ح�صرات  خالل  من  يتم  طويلة  مل�صافات  املر�ص 
حركة  طريق  عن  املر�ص  ينت�صر  وبالتايل   Cicadellidae

النباتات امل�صابة .
واخل�صب  والبذور  كالثمار  املر�ص  لنقل  اأخرى  و�صائل  وهناك 

واأوراق اأ�صجار الزينة لكن ن�صبتها منخف�صة .
اأعرا�س املر�س:

الأعرا�ص الأولية تظهر على قمم الأ�صجار حيث تذبل الأوراق 
وجتف، ثم ت�صاب الأغ�صان وبالتايل ت�صعف الأ�صجار اإىل اأن 

متوت متامًا وذلك يف احلالت احلادة 

نباتات  هناك   •
البكترييا  حتمل 
دون اأن تظهر عليها 
املر�ص  عالمات 
من  مايزيد  وهذا 

خطورتها .

اآلية عمل البكترييا بالنبات:
تقتل البكترييا النباتات امل�صابة عن طريق منع حركة الع�صارة 

النباتية يف الأ�صجار .
طرق املكافحة:

ل يوجد و�صيلة للق�صاء على هذا املر�ص، لذا ل بد من اتخاذ 
وذلك  املر�ص،  تف�صي  من  للحد  ال�صرورية  الوقاية  اإجراءات 

بالرتكيز على النباتات امل�صابة واحل�صرات الناقلة .
مقرتحات لتفادي الإ�شابة باملر�س:

•ت�صكيل جلنة فنية لتحديد احلالة ال�صحية للغرا�ص املوجودة 
•و�صع برنامج عمل وحتديد مواقع التواجد .

•الوقاية من ت�صرب البكترييا وذلك بالقيام باملعاينات امليدانية 
•رفع العينات للتحليل .

•دعوة مراقبي ال�صحة النباتية على اأخذ احلذر من الت�صرب 
يف الإر�صاليات الواردة للقطر .

من  والتوعية  بالبكترييا  التعريف  بهدف  حقلية  اأيام  •تنظيم 
خماطر ت�صربها اإىل بالدنا .

م.مها حم�شدو 
مديرية زراعة اإدلب

التدهور ال�شـــــريع على الزيتون
)Xylella fastidiosa اللفحــــة البكترييـــة ( 
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انطالقا من مبداأ حماية البيئة والأر�ص واملحافظة عليها من 
لالإنتاج  التحول  فاإن  القادمة لحقًا،  الأجيال  اأجل  ومن  اأجلنا 
اأنه فر�صة  ، كما  املبداأ  يعتمد على ذلك  ب�صكل عام   الع�صوي 
حقيقية لدخول الأ�صواق اخلارجية وحت�صني دخل العاملني يف 
ربح  اأنه يحقق  وم�صوقني حيث  الزراعي من مزارعني  القطاع 
اأكرب واأف�صل اإ�صافة لنخفا�ص التكاليف من خالل التقليل من 
ا�صتخدام املدخالت من خارج املزرعة ) الأ�صمدة - مبيدات ...( 

ذات الأثر ال�صار على البيئة واملنتج والإن�صان.
الزراعات  من  ع��دد  لتحويل  عديدة  مبقومات  �صورية  تتمتع 
واملنتجات الغذائية اإىل النظام الع�صوي من بني هذه الزراعات 
زراعة الكرز الع�صوي، حيث تعد �صورية يف طليعة الدول املنتجة 
للكرز من حيث الأهمية القت�صادية والغذائية ويعترب من اأ�صهل 
اأنواع اأ�صجار الفاكهة التي ميكن حتويلها واإنتاجها ع�صويًا وذلك 
ب�صبب ان معظم امل�صاحة املزروعة بالكرز بعلية ويتم ت�صميدها 
بالأ�صمدة الع�صوية )ال�صماد البلدي( اإ�صافة اإىل تطبيق برنامج 
التحكم  ميكن  اإذ  ال�صجرة،  هذه  اآفات  لأهم  املتكاملة  الإدارة 
بني  جتمع  منظمة  اإ�صرتاتيجية  خالل  من  والأمرا�ص  بالآفات 
املمار�صات الزراعية وفق القانون ال�صوري الع�صوي مثل: )اختيار 
املوقع وحت�صريه - اختيار الأ�صناف املالئمة - تقنيات الزراعة - 
التقليم - الرتبية - تاأ�صي�ص الب�صتان - املكافحة احليوية لالآفات 
من خالل ا�صتخدام املواد امل�صموح بها يف الزراعة الع�صوية - 

القطاف - التو�صيب والت�صويق -التخزين(  .
ولتاأ�صي�ص ب�صتان الكرز الع�صوي وفق النظام الع�صوي ال�صوري 
ابتداء من ب�صاتني تقليدية لبد من مرورها بفرتة التحول والتي 
على  الع�صوية  املمار�صات  تطبيق  من  ب��دءًا  �صنوات   3 مدتها 

الأر�ص واإخبار اجلهة املانحة لل�صهادة بذلك.

يتم التحول من خالل املراحل التالية:
اأول: اختيار امل�قع :

الباردة  املناطق  حتب  التي  الأ�صجار  من  الكرز  اأ�صجار  اإن 
حيث تقاوم ال�صقيع وظروف ال�صتاء القا�صية ميكن اأن تتحمل 
درجات حرارة  منخف�صة حتى 12 درجة مئوية حتت ال�صفر. 
مرحلة  خالل  خا�صة  الربيعي  لل�صقيع  ج��دًا  ح�صا�صة  ولكنها 
الإزهار والعقد مع مراعاة عدم  زراعة �صنف واحد من الكرز 
احللو يف الب�صتان لأن جميع اأ�صناف الكرز احللو عقيمة ذاتيًا.

ثانيا: حت�شري امل�قع :
ميكن  اإذ  الت�شميد  خطة  حيث  م��ن  ال��رتب��ة  خ�شوبة  اإدارة 

ا�شتعمال االأ�شمدة التالية يف الزراعة الع�شوية:
ال�صماد البلدي - الأ�صمدة املعدنية ذات من�صاأ طبيعي -املخ�صبات 

احليوية والكمبو�صت - الأ�صمدة اخل�صراء.
نقوم با�صتخدام ال�صماد الع�صوي املتخمر باإ�صافة الكمبو�صت 
الناجت من تخمر خملفات التقليم واأوراق ال�صجر املت�صاقطة و 
خملفات احليوانات  وي�صتطيع كل مزارع اأن يطبق هذه العملية 

يف حقله باأقل التكاليف املمكنة.
فالكمبو�صت يعد اأحد اأهم الو�صائل ال�صا�صية ل�صمان ال�صتدامة 
واملحافظة على البيئة واإعادة ال�صتفادة من خملفات املزرعة 
ا�صافة  تتم  كما  مبا�صر،  ب�صكل  للرتبة  ي�صاف  خم�صب  وهو 
الأ�صمدة اخل�صراء من خالل زراعة حما�صيل الت�صميد الأخ�صر 
وفرمها وقلبها يف الرتبة لتزيد الآزوت يف الرتبة ب�صكل ع�صوي 

وطبيعي وذلك بعد اإ�صافة ال�صماد الع�صوي.
وحافظنا  الجن��راف  من  الرتبة  بحماية  قمنا  قد  فاإننا  وبهذا 
على خ�صوبة الرتبة وقمنا بزيادة الن�صاط احليوي والكائنات 

احلية الدقيقة املفيدة يف الرتبة. 

اإنتاج الكرز الع�ضوي
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واإخبار  امل��ن��ا���ش��ب  ال����ري  ن��ظ��ام  اخ��ت��ي��ار 
اجلهة املانحة بذلك:

من   %  80 بعلية  ال��ك��رز  زراع���ة  اأغ��ل��ب 
مناطق  ويف  بعل  هي  املزروعة  امل�صاحة 

ال�صتقرار الأوىل والثانية.
ب�صرط األ تقل الأمطار ال�صنوية عن 400 مم .

يزرع يف الأرا�صي اخلفيفة واله�صة والغنية 
باملواد الغذائية لأن هذا النوع من الأرا�صي 

يعطي نتائج اأف�صل ومردود اأعلى .
التقليم: 

لأ�صجار  واملتوازن  تقليم اخلفيف  يجرى 
ال���ك���رز م���ع جت��ن��ب ال��ت��ق��ل��ي��م اجل��ائ��ر 
لالأغ�صان  مع النتباه جلمع كامل نواجت 
التقليم واإخراجها خارج املزرعة وميكن 

ا�صتخدامها يف حت�صري الكومبو�صت.
اختيار ال�شنف املالئم:

يعتمد اختيار ال�صنف على المور التالية :
1 - رغبة امل�صتهلك املحلي والأجنبي.

2 - رغبة و ذوق املزارع 
3 - الهدف من زراعة ال�صنف 

4 - مالئمة ال�صنف للموقع .
5 - مقاومته لالأمرا�ص والآفات .

6 - موعد الن�صج.
م�صتوى  على  احليوي  التنوع  مراعاة  مع 
النوع وال�صنف  ومراعاة التباين يف فرتة 
الن�صج ل�صمان اأطول فرتة تواجد للمنتج 
من  اأكرث  ال�صتفادة  يتح  مما  ال�صوق  يف 
هام�ص الربح للمزارع يف مواعيد مبكرة 

ومتاأخرة.
اختيار اال�شل:

اأهم الأ�صول املكاثرة يف �صوريا فهي:
 .)Prunus mahaleb( 1 - املحلب

.)Prunus avium( 2 - الكرز الربي
اأ�شناف الكرز:

مكافحة االآف��ات واالأم��را���ض الفطرية يف 
ب�شاتني  الكرز  الع�شوية:

وذلك من خالل : 
•املمار�صات الزراعية

•الر�ص باملواد امل�صموحة بها
•ا�صتخدام الأعداء احليوية

واأجيال كل من  الآف��ات  يتم مراقبة  كما 
احل�صرات التالية :

1 - ذبابة البحر املتو�صط :

                                
                                                 

 املراقبة احلقلية :
يوم من   40 قبل  و�صع م�صيدة فرمونية 
/ مرات   3-2 ومراقبتها  القطاف  موعد 
اأ�صبوع، احلد القت�صادي :ح�صرة واحدة 

/ م�صيدة / اليوم.
مكافحة وقائية :

•جمع احل�صرات املت�صاقطة واتالفها .
•حراثة الر�ص مرتني مرة بعد القطاف 
والثانية يف الربيع مما ي�صاعد على الق�صاء 

على العذارى املوجودة يف الرتبة.
•جتنب الزراعات لالأ�صجار املختلطة يف 

الب�صتان الواحد.
2 - ذبابة الكرز:

        

املراقبة  تتم  ال�صابقة  الطريقة  •وبنف�ص 
الوقائية)كما ذكر يف  احلقلية واملكافحة 

ذبابة البحر املتو�صط(.
3 - كابنود�ص اللوزيات :

    
                                       

�صو�صة  اأو  الأ�صجار  قلف  خنف�صاء   -  4

القلف :  
   

             
• املراقبة احلقلية:

مراقبة وجود اأنفاق عند م�صاهدة الثقوب 
اأو عند وجود عوار�ص �صعف ال�صجرة.

االأمرا�ض الفطرية التي ت�شيب االأزهار، 
االأغ�شان والثمار اأهمها:

املونيليا:

يبا�ص الأغ�صان واحرتاق العناقيد الزهرية
•املراقبة احلقلية:

مرحلة  منذ  الزهرية  العناقيد  مراقبة 
تكون الرباعم وحتى �صقوط التويجات.

•املكافحة الوقائية:
1 - اختيار اأ�صناف اأقل ح�صا�صية.

2 - زرع ال�صتول على م�صافة كافية للتهوية 
للرطوبة  املعر�صة  املناطق  يف  خا�صة 

العالية.
الأغ�صان  م��ن  وال��ت��خ��ل�����ص  ق��ط��ع    -  3

امل�صابة .

طلياين اأو خمريقو�ص قزح اأو مكحل

فرعوين

عوار�ص الإ�صابةاحل�صرة الكاملة

الريقة

احل�صرة البالغة

الريقة

عوار�ص لإ�صابة

احل�صرة البالغةالريقة

عوار�ص ال�صابة احل�صرة البالغة 

على اجلذع
اأنفاق احل�صرة  الريقة 

حتت ق�صرة اجلذع
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الوقائية  امل��ك��اف��ح��ة  ت��ت��م  ع���ام  وب�صكل 
وال��وق��اي��ة م��ن الأم���را����ص ال��ف��ط��ري��ة يف 

الزراعة الع�صوية من خالل :
والعناية  الرئي�صية  امل�صكلة  معاجلة   -  1

بالأ�صجار املهملة مع التقليم ال�صحيح 
واملنا�صب واإزالة الأغ�صان امل�صابة.

اأرا�صي  يف  ال�صليمة  الغرا�ص  زراع��ة   -  2

خالية من الإ�صابة.
3 - تقوية بنية ال�صجرة بوا�صطة الت�صميد 

اجليد والري املنتظم و املتوازن.
ب�صدة  امل�����ص��اب��ة  الأ����ص���ج���ار  ق��ط��ع   -  4

والتخل�ص منها.
5 - مكافحة الأع�صاب.

ال�صتاء مع مادة  - ر�ص زيت �صتوي يف   6

م�صموحة  م��ادة  باعتبارها  النحا�ص 
ملكافحة عدد من الأمرا�ص واحل�صرات 

يف الزراعة الع�صوية.
املراقبة  يف  امل�����ص��ائ��د  ا���ص��ت��خ��دام   -  7

 - ال��ف��رم��ون��ي��ة  ك��ان��ت  ���ص��واء  احلقلية 
اللونية  وامل�صائد  ال�صفراء  الورقية 

الال�صقة.
8 - طلي �صاق اأ�صجار الكرز بالكل�ص.

ت�صاهم  ال��ت��ي  ال��زراع��ي��ة  العمليات   -  9

واحل�صرات  الأم��را���ص  بع�ص  مبكافحة 
)تقليم –  فالحة – ري – ت�صميد...الخ(.

الزراعة  يف  بها  امل�صموح  املبيدات   -  10

الع�صوية وكمثال ميكن ا�صتخدام مبيد 
بريوثريدي ح�صري طويل الأمد.

11 - املكافحة احليوية املنا�صبة.

ال�صغرى  بالعنا�صر  ر���ص  اأهمية   -  12

نق�صها  حال  يف  امل�صموحة  وال��ن��ادرة  
مع اعالم اجلهة املانحة ببذلك.

يف  احلديثة  التقنيات  ا�صتخدام   -  13

مكافحة ال�صقيع الربيعي.
 ثالثًا: القطاف:

ب�صكل  املح�صول  اجل��م��ع  ميكننا  حيث 
عملية  بقواعد  العمال  اإمل��ام  م��ع   ي��دوي 
ال�صليمة  بالطريقة  والتعبئة  القطاف 
لتجنب  و  الثمار  ج��ودة  على  للمحافظة 

القابلة  الأم��را���ص  م��ن  تلوثها  خماطر 
اأومن  التلوث  الإن�صان من  لالنتقال عرب 
توعيتهم  يجب  كما  ميكانيكي،  �صرر  اأي 

وتدريبهم على النظافة ال�صخ�صية.
رابعًا:الت��شيب والت�ش�يق:

العام  املظهر  وم��راع��اة  التو�صيب  يتم 
ال�صوري  الع�صوي  للقانون  تبعًا  للعبوة 

وفق ال�صروط التالية: 
والتغليف  التعبئة  م��واد  حتافظ  اأن   -  1

الهوية  التخزين/النقل على  وحاويات 
الع�صوية واأل تلوث املنتجات الع�صوية 

التي حتتويها.
2 - ا�صتخدام التعبئة والتغليف ال�صروري 

فقط.

اأقل  والتغليف  التعبئة  ملواد  يكون  اأن   -  3

اأثر ممكن على البيئة، واأن تكون قابلة 
وقابلة  والتدوير  ال�صتخدام  لإع���ادة 
للتحلل احليوي كلما كان ذلك ممكنًا.

4 - مينع ا�صتخدام مواد التعبئة والتغليف 
املعاملة مبواد غري م�صموحة.

5 - يجب اتخاذ التدابري الالزمة ل�صمان 
والتخزين  النقل  ح��اوي��ات  ك��اف��ة  اأن 
مبواد  ملوثة  غري  الع�صوية  للمنتجات 

غري م�صموحة.
الع�صوية  الثمار  وو�صع  ف�صل  يجب   -  6

يف �صناديق خا�صة ومميزة عن الثمار 
اإن  بينهما  اخللط  ملنع  الع�صوية  غري 

تواجدت يف املزرعة.

خام�شًا: و�شم ببطاقات البيان:
ومالئمة  �صفافة  بطريقة  املنتج  و�صم 
يف  وم�صاعدته  امل�صتهلك  ثقة  لك�صب 
مرحلة  يف  ك��ان  اإن  املنتج  هوية  حتديد 
منتج  اأن��ه  اأو  الع�صوي  لالإنتاج  التحول 

ع�صوي.  
�شاد�شًا: التخزين:

تعترب درجة احلرارة املثلى للتخزين ملدة 
اأكرث من 8 اأيام هي:

)  0.5  (± )0( درجة مئوية مع  يف حدود 
درجة مئوية، و رطوبة  ن�صبية 95-90 %.

يف اخلتام 
الغذاء  اأهمية  اإىل  امل�صتهلك  وع��ي  اإن 
التي حتتويها  الغذائية  والقيمة  الع�صوي 
بالزراعة  املنتجة  الع�صوية  الكرز  حبات 
التي  ال�����ص��ح��ي��ة  وال���ف���وائ���د  ال��ع�����ص��وي��ة 
املواد  اإ�صافة  ع��دم  حيث  من  اأظهرتها 
على  رئي�صي  ب�صكل  والعتماد  امل�صنعة 

املواد الع�صوية الطبيعية.
واعتماد الزراعة الع�صوية ملقاربة النظام 
البيئي كوحدة متكاملة بكافة عنا�صرها 
النظام  هذا  عنا�صر  اإدارة  من  ميكنها 
يف  ي�صاهم  مما  اأكرب  وم�صوؤولية  بكفاءة 
الطبيعية وحتقيق  املوارد  املحافظة على 

مبداأ ال�صتدامة.
ال�صتدامة  هي  الع�صوية  الزراعة  فغاية 
على  للمحافظة  احليوي  والتنوع  البيئة 
والنبات  واحل��ي��وان  وامل��اء  الرتبة  �صحة 
بالتايل حماية الأجيال احلالية والقادمة 

ورفاهيتها 

فنحن الن���رث االأر�����ض م��ن اأب��ائ��ن��ا  بل 
ن�شتلفها من اأبنائنا.

عال مناديلي
دائرة االإنتاج الع�شوي

زراعة ريف دم�شق
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باب: الُذّ
 فئة من احل�صرات املُجّنحة التي تعي�ُص يف جميع اأنحاء العامل 
والّذبابة هو ا�صٌم دارٌج لأّي ح�صرة تنتمي اإىل ف�صيلة ُثنائّيات 
الأجنحة، وال�صُم العلمُيّ لها هو )Musca( ت�صُمّ هذه الف�صيلة 
عددًا كبريًا جّدًا من الأنواع يتجاوُز 120 األِف نوٍع خمتلف يعي�ُص 
جميع  يف  ُمنت�صرًة  فهي  لذا  الطبيعّية  البيئات  من  نوٍع  كل  يف 
الّطريان،  يف  احل�صرات  اأ�صرع  من  يعترب  وهو  العامل،  قاّرات 
ة يف  ٍل ي�صل اإىل نحو األف مَرّ فهو ي�صتطيُع رفرفة جناحيه مُبعَدّ
الّثانية لدى بع�ص الأنواع،  وت�صتطيُع الّذبابة املنزلّية الّطريان 
يرتاوُح  وقد  اأكرث.  اأو  ال�ّصاعة  يف  كيلومرتات  �صبع  ب�ُصرعة 
امل�صتنقعات  حول  يعي�ُص  الذي  الهّوام  الّذباب  من  حجمه  يف 
يف  ميدا�ص  ذبابة  اإىل  والّن�صف،  امللليمرت  طوله  يتعّدى  ول 
اأمريكا اجلنوبية والتي ي�صُل طولها وعر�ص جناحيها اإىل 7.5 
�صنتيمرتات. ويختلُف الّتعريف العامُيّ للّذباب عن تعريفه بني 
�صني يف علم الأحياء، فعلمّيًا جميُع اأنواع ف�صيلة الّذباب  املُتخ�صِّ
ا�ص:  الَنّ بني  �ُصيوعًا  اأكرثها  ومن  فقط  جناحان  لها  احلقيقّي 
ومن  والبعو�ص،  الربغ�ص  اأو  البالليع  وذباب  املنزلية  الّذبابة 
اأنواعها املُنت�صرة يف العامل: الّذباب الأ�صود، والّذباب الأزرق، 
ت�صي  وذبابة  الّرمل،  وذباب  الفاكهة،  وذباب  الغزلن،  وُذباب 
ت�صي )امل�صهورة باأَنّها تنقُل مر�ص الّنوم اخلطري يف اأفريقيا(. 
َة العديُد من احل�صرات الأُخرى التي ُي�صَطلح على ت�صميتها  وثَمّ
بالّذباب َرغَم اأَنّه لي�ص ُمعرتفًا بها علمّيًا باأّنها من اأنواِع الّذباب 
احلقيقّية، وذلك لأَنّ لها اأربعَة اأجنحٍة عو�صًا عن اثنني ومنها 
اأكرث  ولعَلّ  العقرب  وذباب  )مايو(،  اأّيار  وذبابة  الّرعا�صات، 
ال�صائع،  املنزيل  الّذباب  هو  احل�صرات  هذه  من  ماألوٍف  نوٍع 
وقد تكوُن هذه احل�صرات اآفاٍت خطرًة جّدًا على الإن�صان، فهي 

ل  التي  الأماكن  ويف  والّنفايات،  احلاويات  حول  وتنت�صر  تكرُث 
ُيعتَنى بنظافتها جِيّدًا من املُدن، وعندها قد تكون �صببًا يف نقل 
الكثري من الأمرا�ص اخلطرية مبا فيها املالريا، ومر�ص النوم، 
هّمًا  الّذباب  ُمكاَفحة  اأ�صبحْت  بب  ال�َصّ ولهذا  الفيالرّية.  وداء 
الّدرا�صات يف  العديُد من  وجُتَرى  واحلكومات،  للهيئات  كبريًا 
هذا املجال مثل جتفيف املُ�صتنقعات اأو تغطيتها بالّزيوت، ور�ّص 
�صغار  على  للق�صاء  كفياًل  يكوُن  قد  ا  مَمّ احل�صرية،  املُبيدات 

البعو�ص والّذباب التي تن�صاأ يف املياه. 
باب: ال�ظائف الأحيائية للُذّ

لدى الّذبابة جناحان �صّفافان قوّيان تنت�صُر فيهما ُعروق الّدم 
على �صكل ُخطوٍط �صوداء �صغرية، ومثل باقي احل�صرات، يتاأَلّف 
والبطن.  در،  وال�صّ الّراأ�ص،  هي:  اأجزاٍء  ثالثة  من  ج�صُمها 
متتاُز الذبابة باأّن لها راأ�صًا بي�صويًا، وعيننْي جانبَيّتني كبريَتي 
غرية التي  دا�صية ال�صّ بتني من اآلف العد�صات ال�ُصّ احلجم ُمرَكّ
ة  بعَدّ اأ�صبُه  فهي  �صديدة،  بدّقة  حُميطها  ُروؤية  على  ُت�صاعدها 
غرية املُكّد�صة فوق بع�صها، وبف�صل هذه  اآلٍف من الُعيون ال�صَّ
ن هذه احل�صرات من متييز اأ�صغِر احلركات حولها  امِليزة تتمَكّ
الّثانية،  من  اأجزاٍء  ظرِف  يف  لها  وال�صتجابة  هائلة،  ب�ُصرعٍة 
ا ُي�صاعدها على الإفالت من اأعدائها ب�ُصهولة. ويف املُقابل،  مَمّ
فاإَنّ ُعيون الّذباب      ل ُت�صاعده على الروؤية يف الّظالم، ولذلك 
وء القوّي واأ�صّعة  لمة احلالكة وينجذُب دائمًا لل�صَّ فهو يكرُه الُظّ
ُهنا  ومن  القوّية،  احلرارة  مع  ترتافُق  التي  ال�ّصاطعة  ال�صم�ص 
يف احلاّرة،  تكت�صُب هذه الكائنات ُذروة ن�صاطها يف �ُصهور ال�صّ

فُت�صبح �صديدة الإزعاج لالإن�صان واحليوان.
�صّتة  ولها  راأ�صها،  اأعلى  يف  ا�صاِن  ح�َصّ ا�صت�صعاٍر  قرنا  وللّذبابة 
عريات  ال�ُصّ وت�صتطيُع هذه  قيِق،  الَدّ عر  بال�َصّ ة  َمك�صَوّ قوَيّة  قوائم 
التقاط الهتزازات التي حُتدثها املوجات ال�صوتّية بكفاءٍة عاليٍة 

الذباب
ح�رشة
 ثقيلة
 الظل 
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تكت�صب  ُهنا  ومن  دماغها،  اإىل  ع�صبَيّة  عاٍت  جتُمّ عرب  ونقلها 
ة �صمع قوية. وفُم الّذبابة عبارٌة عن ُخرطوٍم طويٍل  الّذبابة حا�َصّ
اطَتني، وهو و�صيلُتها الوحيدة  مرٍن ينتهي ب�صفتني حلمَيّتني مَطّ
ال�ّصوائل  �صوى  تاأكُل  ل  فهي  ولذلك  الغذاء،  على  للُح�صول 
اأَنّ  اإل  القا�صي،  الّطعام  التهام  ت�صتطيُع  ول  للة  املُتِحّ الع�صوَيّة 
ل  لتتحَوّ كرَيّات  وال�ُصّ الّن�صويات  اإذابة  ت�صتطيُع  اإفرازاٍت  لديها 

اإىل �صوائل ت�صتطيُع امت�صا�صها. 
دورة حياة الذباب:

ل يحيا الّذباب لفرتٍة طويلة من الوقت، فُعمر الّذبابة العادّية 
الّتكاثر  على  قادرة  اأَنّها  اإل  �صهرين،  اإىل  اأ�صبوٍع  من  يرتواُح 
معظم  تتكاثُر  الق�صرية،  حياتها  فرتة  خالل  هائلة  ب�ُصرعة 
يف،  اأنواع الّذباب مع ارتفاع درجة احلرارة خالل ف�صل ال�صّ
اإذ تبداأُ الإناث بالبحث عن بيئاٍت غنَيّة باملواد الع�صوَيّة املُتعّفنة 
ال�صحّي  رف  ال�صَّ وجماري  الُقمامة،  مكّبات  مثل  واملتف�ّصخة، 
وما �صواها لت�صع فيها بُيو�صها، فكُلّ ذبابة اأنثى ت�صتطيُع و�صع 
ما يرتاوح بني مائة اإىل مائتي بي�صٍة ُدفعًة واحدة، وهي ت�صع 
التي  رعة  ال�ُصّ اإىل  وبالّنظر  حياتها.  خالل  مراٍت  ة  ِعَدّ البي�ص 
يكتمُل فيها منّو يرقات هذه احل�صرات، فاإَنّ زوجًا واحدًا منها 
)ذكٌر واأنثى( قادٌر على ترِك ذرَيّة من مئات اآلف الّذبابات يف 

ظرِف ب�صعة اأ�صابيع. 
 وعندما تكون الّظروف ُمواتيًة لفق�ص البي�ص تخرُج منه يرقاٌت 
ها من  الَلّون، وحتتاج احل�صرة حتى يكتمل منُوّ �صغرية �صوداء 
مرحلة الريقة وحتى الّذبابة البالغة ُمّدة ترتاوُح من �صبعة اإىل 
بعد  واحد.  �صهر  حلوايل  تعي�ُص  تن�صَج  اأن  وبعد  اأّيام،  ع�صرة 
القمامة  فيها  تكرُث  مناطق  يف  املنزلَيّة  الّذبابة  تعي�ُص  ذلك، 
املنزل  لها ذلك داخل  ق  يتحَقّ اأن  ومُيكن  الع�صوّية،  واملُخَلّفات 
من �صاّلت الُقمامة وبقايا الّطعام، حيث جتُد الكثري من الغذاء 
يف مثل هذه الأماكن. ويكوُن لونها رماديًا، ويغّطي ج�صمها �صعٌر 

كثيف، وي�صُل طولها اإىل حوايل ال�صنتيمرت. 
بابة البالغة �صّتة اأرجل ت�صتعمُلها جميعًا يف امل�صي، وتقف  لدى الُذّ
ي اأ�صفل كِلّ واحدٍة من �صيقانها  عادًة على اأربعٍة منها فقط، وُتغِطّ
طوح املل�صاء، مثل ُزجاج  ة ل�صقة ت�صمح لها بالُوقوف على ال�ُصّ ماَدّ
النوافذ، حتى ولو كانت مائلة اأو مقلوبة. واأجنحة الذباب رقيقة 
دة بُعُروٍق حتمل اإليها الدم وت�صاعد على تدعيمها،  جدًا، وهي ُمزَوّ
الّتوازن  دبو�صّي  يان  ُي�صَمّ الأجنحة  وراء  خلفَيّان  نتوءان  ولديها 
ريان وي�صتطيع  اأثناء الَطّ ُي�صاعدانها على احِلفاظ على توازنها 
الّذباب الّتحليق من اأِيّ مكاٍن ُدون احلاجة اإىل القفز اأو ال�ّصري. 

بابة من خالل ُثقوب عديدة على اأطراف ج�صمها. �ص الُذّ تتنَفّ

م�شاّر الذباب:
قد يكوُن الّذباب اآفًة خطرًة جدًا على الإن�صان، فبع�ُص اأنواعه 
ا اأن تلت�صَق ب�صعره  اإَمّ ُت�صاهم يف نقل اأمرا�ٍص وجراثيم كثرية 
من  ُيفرزها  اأو  ج�صده،  مالم�صة  مُبجّرد  الإن�صان  اإىل  فينقلها 
فمه عندما يع�ُصّ اجللد، وعندها تنتقُل العدوى اإىل ال�ّصخ�ص 

الذي لم�صته الّذبابة ب�صهولة. 
امل�صكوفة،  الأطعمة  على  بطبيعتها  الكائنات  هذه  تعي�ُص 
واحلروق،  كاجلروح  امل�صابة  والأماكن  الطعام،  وخملفات 
نة  ويف البيئات املّت�صخة، والرطبة الغنَيّة باملواد الع�صوَيّة املُتعِفّ
واملُتف�ّصخة واملُتحِلّلة، ولذلك فهي حتمُل داخلها اأعدادًا عمالقة 
من اجلراثيم على كِلّ جزٍء من ج�صدها، كما اأّنها اأي�صًا تنجذُب 
كثريًا لالأطعمة التي يتناوُلها الإن�صان، ومن ثَمّ تنقُل معها كَلّ 
اأن تالم�َص الّذبابة �صيئًا  د  اإىل الطعام، فبُمجَرّ هذه اجلراثيم 
وقد  حلظات،  خالل  اجلراثيم  اآلف  مئات  اإليه  تنقُل  فاإّنها 
بع�ص  يف  ها  لكَنّ  ، رورة  بال�صَّ خطرًة  اجلراثيم  هذه  تكوُن  ل 
الأحيان حتمُل اأمرا�صًا تفتُك بالإن�صان، مثل التهاب ال�ّصحايا، 
التوّعكات  من  الكثري  ُت�صِبّب  قد  كما  واملالريا،  والّطاعون، 
ذلك.  وغرُي  الغذائي  م  والت�صُمّ الإ�صهال،  فيها  مبا  ال�صحَيّة 
للق�صاء  الفّعالة  الطرق  لإيجاد  جاهدًا  الإن�صان  ي�صعى  لذلك 

على هذه احل�صرة املُزعجة.
بيعة والإن�صان،  وُرغم ذلك ُتعترب بع�ُص اأنواع الّذباب مفيدًة للَطّ
الّنحل  فائدة  نف�ُص  الأزهار  بني  الَلّقاح  حبوب  ينقُل  ما  فمنها 
ا ُي�صاعدها على الّتكاثر والنت�صار، كما اأَنّ من اأنواع الّذباب  مَمّ
فاإَنّ  الآفات احل�صرّية الأخرى، وعدا عن ذلك  يتغّذى على  ما 
ُت�صَتخدم لإجراء  اأهِمّ الكائنات احلَيّة التي  ذبابة الفاكهة من 

الّتجارب املخربَيّة يف جمال الهند�صة الوراثّية.
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طرق التخّل�س من الذباب:
ينزعج النا�ص عند روؤية الّذباب داخل املنازل، وذلك لأنه ُم�صٌرّ 
بذلك  ُم�صّببًا  لآخر  مكان  من  اجلراثيم  ينقُل  فهو  حة،  بال�صّ
خمتلفة  طرٌق  ة  وثَمّ لالإن�صان،  ال�صحّية  وامل�صاكل  الأمرا�ص 

ها ما ياأتي:  الة يف التخّل�ص من الذباب من اأهِمّ فَعّ
الّذباب  على  الق�صاء  ُطُرق  اأهِمّ  من  الّرطوبة:  من  التخُلّ�ص 
والأماكن  الغذاء،  اأو  للّتكاثر  اأماكن  على  احُل�صول  من  منُعُه 
اكدة الغنَيّة  لة للّذباب من هذه الناحية هي بقع املياه الَرّ املُف�صَّ
باملواد الع�صوَيّة، والتي مُيكن ب�صهولة اأن تنت�صَر يف اأنحاء املطبخ 
ُخ�صو�صًا داخل حو�ص اجللي، ويف �صَلّة املُهمالت عند رمي اأِيّة 
نفايات �صائلة اأو رطبٍة داخلها، اإذ يجُب احلر�ص على جتفيف 
اأِيّ �صيٍء قبل الإلقاء به داخلها، وعلى اإبقاء املطبخ جافًا قدَر 

الإمكان.
تغطية �صّلة القمامة: فهي جتذُب الكثري من الّذباب لحتوائها 

ها.  كمَيّاٍت �صخمة من املواد الع�صوَيّة التي ُيحِبّ
كثرية،  بُطُرٍق  بالّذباب  الإم�صاك  مُيكن  الِفخاخ:  ا�صتعمال 
مة لالإيقاع بهذه احل�صرات ُتَباع يف  فالعديد من الِفخاخ املُ�صَمّ
الاّل�صق املطلُيّ  الورق  اأهّمها  التجارّية، ومن  الأ�صواق واملحال 
بال�صّكر اأو ال�ّصوائل احُللوة، اأو الِفخاخ ال�صوئّية التي تعتمُد على 
وء القوَيّة، وقد ُتو�صع هذه  اجنذاب هذه احل�صرات مل�صادر ال�صَّ
الِفخاخ خارجًا يف حال كان الّطق�ص حارًا والّذباب منت�صر حول 

املنزل.
املبيدات  اأنواع  من  العديد  ُتوجد  احل�صرّية:  املُبيدات 
والّر�صا�صات التي ُتَباع يف الأ�صواق واملحاّلت التجارّية القادرة 
الة للق�صاء على الّذباب  على قتل الّذباب بخنِقه وتعد و�صيلٌة فَعّ
ها قد ل تكوُن كافية وحدها اإل يف حال مّت  والتخّل�ص منه، لكَنّ
العثور على الُع�ّص الرئي�صي للّذباب، واإل فاإَنّ الّذبابات البالغة 

البدء  ل  ُيف�صَّ ل  اأنه  اإل  والآخر.  احلني  بني  بالّظهور  �صت�صتمُرّ 
ا�صات لأّنها قد تكوُن موؤذية لالإن�صان  با�صتعمال املُبيدات والر�َصّ

واحليوانات الأليفة يف املنزل. 
الو�صائل التقليدية الطبيعَيّة: ُيوجد العديد من املواد الطبيعَيّة 
القوَيّة  لرائحتها  نتيجًة  للّذباب  طاردٌة  باأَنّها  ُت�صَتهر  التي 
نهائّيًا  املنزل  فُتغادر  احل�صرات  هذه  تكُرهها  والتي  فاذة،  والَنّ

اإذا ما امتالأ بروائحها. ومن اأبرز الأمثلة على ذلك :
كي�ص البال�صتيك: وت�صتعمل هذه الطريقة يف الكثري من املطاعم 
يف الدول الغربّية، وبخا�صة يف اأوروبا واأمريكا، ويتّم ذلك بو�صع 
كي�ص �صفاف مليء باملاء عند مدخل البيت ب�صكل مبا�صر لأ�صعة 
ال�صم�ص، ويكون تاأثريه وا�صحًا يف طرد الذباب بعيدًا حيث يظّن 

الذباب اأّن الكي�ص عبارة عن حيوان مفرت�ص.
الالفاندر  زهرة  من  ي�صتخرج  زيت  وهو  الالفاندر:  زيت 
العطرّية ذات الّرائحة اجلميلة النّفاذة التي متنُح املنزل رائحًة 
ومُيكن  الّذباب،  طرد  على  قدرتها  اإىل  اإ�صافة  جّيدة،  منع�صة 
على  الالفاندر  زيت  من  قطرات  ب�صع  �صكب  خالل  من  ذلك 
ع رائحتها القوّية  لتتوَزّ اأمام املروحة الكهربائية  ورقة وتثبيتها 
على اأرجاء املنزل، والتي ُتزعج ح�صرات الّذباب فتدفُعها اإىل 
البتعاد، لذلك يتوجب فتح جزء �صغري من النوافذ لكي يخرج 

الذباب من خالله
الكحول: ل�صبٍب ما يكرُه الذباب اأي�صًا رائحَة الكحول النّفاذة، 
اأجزاء  بع�ص  ونرثها يف  الطبّية  الكحول  ا�صتخدام  املمكن  من 

املنزل لإبعاد الّذباب عنها.
�صائل اجللي: ميكن ا�صتخدام �صائل اجللي للتخّل�ص من الّذباب 
من خالل حت�صري ِم�صيدة له، وذلك بو�صِع كمَيّة قليلٍة من �صائل 
حون مع ب�صع قطراٍت  جلي ذي رائحٍة قوّية على واحٍد من ال�صّ

اأخرى من املاء العادي، الأمر الذي يجذب اإليه الّذباب ومُييته.
التقليدّية  الّطرق  اأكرث  من  وهي  الّريحان:  اأو  الربّي  الّنعناع 
من  �صغرية  ة  �صَمّ و�صع  اإىل  يعمدون  اإذ  الّنا�ص،  بني  �صيوعًا 
اأو ب�صع ورقات من الّريحان الربّي يف غرفة  الّنعناع الأخ�صر 
الّنوم، وذلك لأن رائحتها احلاّدة تطرد الّذباب والبُعو�ص من 

املكان ب�صرعة، وُتبعده عن الأ�صخا�ص الّنائمني يف احُلجرة.
خل  اأو  الأبي�ص  اخلّل  من  القليل  خلط  مُيكن  اخلل:  م�صيدة 
التّفاح يف كوب من املاء، فهَو َيجذب اإليه الّذباب الذي يغرق يف 
املاء املخلوط يف اخلّل وميوت فيه، ويف�صل ن�صب هذه امل�صيدة 

كل يومني .
الّليمون  من  �صرائح  بتقطيع  وذلك  والّليمون:  الُقرنفل  حّبات 
الليمون  فلرائحة  فيها،  القرنفل  من  اأعواد  وتثبيت  الّطازج 

والقرنفل قدرة على جذب وقتل الذباب.
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البخور: ميكن ذلك من خالل تبخري املنزل كاماًل بامل�صك احلر 
ة  املنزل وبخا�صّ الّطائرة من  فاإنه يطرد احل�صرات  اللّبان،  اأو 

الّذباب والبعو�ص.
التي  بامل�صائد  وين�صح  للّذباب:  اجلاذبة  امل�صائد  ا�صتخدام 
حتتوي على مبيٍد ح�صرّي اأو مادة ل�صقة، وهناك اأي�صًا م�صائد 
جتذب   %  20-10 بن�صبة  ن�صادر  كربونات  من  تتكّون  للبيو�ص 

الذباب لو�صع بيو�صه، ثّم التخل�ص منه.
ا�صتعمال �صماٍد بلدّي: بتوزيعه يف طبقات رقيقة من الرتبة من 

اأجل قتل البيو�ص والريقان واحلّد من حتّولها لذبابة كاملة.
واأ�صهل طريقة للتخل�ص من النامو�ص والذباب :

ناأخذ زجاجة م�صروبات غازية بال�صتيكية فارغة ونقوم بغل�صها 
هو  كما  الزجاجة  نق�ص   ، عليها  من  املل�صقات  ونزيل  جيدا 
الع�صائر مثل الربتقال  اأي نوع من  بال�صورة ثم ن�صع  مو�صح 
اأو خل التفاح اأو املاء وال�صكر، ن�صع اجلزء العلوي من الزجاجة 
مرة اأخرى ولكن ب�صكل مقلوب ونقوم بل�صق اأطراف الزجاجة 

ب�صريط ل�صق .
تتمكن  حتى  ال�صائل  الزجاجة  فوهة  تالم�ص  األ  على  نحر�ص 

احل�صرة من الدخول والغرق يف ال�صائل .
احل�صرات  اجتذاب  وناجحة يف   % 100 فعالة  الطريقة  وهذه 

داخل الزجاجة
اأ�شرع طريقة للتخل�س من النام��س والذباب : ميكننا 
اإغالق الغرفة واإطفاء الأنوار ثم فتح ال�صرفة اأو منفذ خلروج 
الذباب ، مع تهوية الغرفة يف اجتاه هذا املنفذ با�صتخدام مروحة 
يف  اخلارجي  ال�صوء  م�صدر  اإىل  يتجه  الذباب  اأن  جند  حيث 

ال�صرفة اأو يف ال�صباك ، اأما لياًل فيمكننا ت�صليط �صوء يف اجتاه 
الذباب  من  للتخل�ص  الغرفة  اأ�صواء  باقي  اإطفاء  مع  ال�صرفة 

دون ر�ص مبيدات ح�صرية.
ن�شائح للتخّل�س من الذباب:

على  للق�صاء  ذكُرها  ابق  ال�َصّ الو�صائل  ا�صتعمال  عنَد  حتى 
ة  الّذباب، من الواجب مراعاة بع�ص الِنّقاط لتجّنب ُدخوله مَرّ

ها:  ه، ومن اأهِمّ اأخرى اأو انت�صاره يف املنزل اأو تقليل م�صاِرّ
مك�صوفًا يف  تركه  وعدم  يوؤكل  �صيء  كل  اإخفاُء  املُ�صتح�َصن  من 
املطبخ اأو يف اأي واحدٍة من الغرف، واحلر�ُص على تنظيف بقايا 
ينجذب  فالّذباب  الّثالجة،  يف  منُه  يبقى  ما  وو�صع  الّطعام، 
ليتغّذى منُه فينقل  لعاَبه  ُيفرز عليه  الإن�صان وقد  لغذاء  كثريًا 

اإليه الكثري من اجلراثيم.
ُبقع  من  خ�صو�صًا  جّيد،  ب�صكل  املنزل  وتنظيف  جتفيف  يجُب 
طعاٍم  ُفتات  اأّي  من  وكذلك  طبة،  الَرّ والأ�صياء  واملاء  الع�صري 

اأو ما �صاَبه.
الأبواب  حول  اأو  اجلدران  يف  فتحات  اأّية  �صُدّ  روري  ال�صّ من 
د من عزلها اجلِيّد بحيُث        ل ت�صمُح  وال�ّصبابيك جّيدًا والتاأُكّ
بدخول املزيد من الذباٍب اإىل املنزل، وكذلك يجُب يف حال فتح 
الّذباب  بدخول  ت�صمح  ل  املناخل كي  ُمراعاة وجود  ال�ّصبابيك 

اىل املنزل.
اأماكن الّتكاثر من املفيد جدًا البحُث عن املكان الذي  تطهري 
وداء،  ي�صُع فيه الّذباب بُيو�صه بحيث تنمو وتن�صُج يرقاته ال�َصّ
عند الُعثور على �صيء من هذا القبيل يجُب التخُلّ�ص من اآثار 
الّذباب وتنظيفه على الفور باملاء واملُنّظفات للق�صاء على الآثار 
ورة عاّمة يجب  التي جتذُب املزيد من الّذباب اإىل املكان. ب�صُ
اإىل  لها  حتُوّ لتجُنّب  املنزل  اأجزاء  جميع  نظافة  على  احلفاظ 

اأماكن لتكاثر الّذباب.
�شدق اأو لت�شدق :

كاجلروح  املُ�صكالت  من  العديد  لعالج  الذباب  ُي�صتعمل   •
على  اأج�صامه  بالإ�صافة لحتواء  يرقاته،  با�صتخدام  واحلروق 

الكثري من امل�صادات احليوّية .
• يلجاأ الذباب عند تعر�صه ل�صغوط نف�صية ل�صرب الكحول.

• يقطن الذباب يف اأّي مكان لكنه ل ي�صتطيع العي�ص يف القطبني 
ال�صمايل واجلنوبي.

• تبلغ مدة حياة الذبابة اأربعة ع�صر يومًا فقط.
• يدق قلب الذبابة 1000 مرة يف الدقيقة الواحدة.

م. هدى العب����ش�����ة
الهيئ�ة العام�ة للبحوث العلمية الزراعي�ة

الذباب
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الفريز:
 فاكهة رقيقة امللم�ص، جميلة املنظر، كما اأّنها تعّد غذاًء جّيًدا 
للحفاظ على الّر�صاقة، حيث يحتوي 100  غ منها على ثالثني 

�صعرًا حرارّيًا فقط.
يعترب الفريز من املحا�صيل التي زرعت يف اوئل القرن الثامن 

ع�صر يف فرن�صا وهو �صمن الفواكه التي تزرع يف احلدائق تغذية 
نباتات الفريز بوا�صطة ا�صتعمال ال�صمدة الكيميائية قبل وبعد 
الزراعة  وقبل الزراعة خ�صو�صا عندما يتم زراعتها يف الأكيا�ص 
اأو الو�صائد البال�صتكية حيث حتتاج اإىل عن�صر النيرتوجني يف 
متو�صطة  معدلت  اإىل  حتتاج   حني  يف  )الزراعة(  النمو  بداية 
ب�صفة  زراعتها  يجعل  ما  وهذا  والبوتا�صيوم  الفو�صفور  من 
من  مب�صتويات  تكتفى  اأن  ميكن  حيث  ممكن  امر  ع�صوية 
او  القمح  خملفات  حتلل  من  الناجتة  والبوتا�صيوم  الفو�صفور 
بني   pH درجة   تف�صل  كما  املا�صي   املو�صم  املزروعة  ال�صعري 
الزراعات  اأخر يجعل من زراعتها يف  6.5. وهذا �صبب   - 5.5

اأمر مهم حيث يف الزراعات بدون تربة  الع�صوية وبدون تربة 
الأحما�ص  باإ�صافة   pH التفاعل  درجة  يف  التحكم  ميمكن 
بانخفا�ص  تتميز  الع�صوية  املادة  انواع  ان بع�ص  الع�صوية كما 
نوع   200 الآفات حوايل  او  بالن�صبة لالأمرا�ص  تفاعلها.  درجة 
الفراولة  حم�صول  ت�صيب  قد  التي  الآفات  او  المرا�ص  من 
منها التعفن، احل�صرات الطيارة والرخويية، ال�صو�ص الذي قد 

ي�صيب اجلذور، اخلناف�ص ، واملن والكثري من المرا�ص 
زراعة الفريز:

• زراعة املحمية داخل البيوت البال�صتيكية، )�صمن اأنفاق(
• الزراعة الراأ�صية 

• داخل البيوت البال�صتيكية والأنفاق ال�صغرية
ال�صتاء  ذات  املناطق  يف  البال�صتيكية  البيوت  باعتماد  ين�صح 
مقارنًة  باحلرارة  الحتفاظ  على  لقدرتها  وذلك  القار�ص 
فاإن  املعتدل  ال�صتاء  ذات  املناطق  يف  .اأما  ال�صغرية  بالأنفاق 
الأنفاق ال�صغرية تكون اأف�صل جلهة ك�صر طور �صكون النبات. 
تعترب البيوت البال�صتيكية اأكرث تهوية واقل رطوبة من الأنفاق 

ال�صغرية.
املحمية  البيوت  داخل  اخلريف  فرتة  يف  الزراعة  هذه  ُتعتمد 
على  للح�صول  وبالتايل  الإنتاج  للتبكري يف  ال�صغرية  والأنفاق 

اأ�صعار تناف�صية.
احلمل  طراز  اأ�صناف  جمموعة  الزراعة  هذه  يف  تعتمد 

الربيعي.
ُتعتمد م�صافات الزرع ال�صيقة )7500 - 8500 (�صتلة يف الدومن  

وذلك للح�صول على اإنتاج مرتفع. 
يوؤدي ا�صتعمال البيوت املحمية والأنفاق ال�صغرية اإىل:

• التبكري يف الدخول يف طور الإثمار واإطالة فرتة القطاف
• زيادة عدد الثمار

• ثمار ذات اأحجام كبرية. 
• حماية الأزهار من ال�صقيع يف الربيع اأو اخلريف 

)هواء،  املنا�صبة  غري  املناخية  الظروف  من  الإنتاج  حماية   •
رياح، ثلوج، برد(. 

• يرتبط جناح هذه التقنية بعدة عوامل منها:
• اختيار نوعية البال�صتيك 

• ا�صتخدام طريقة الري بالتنقيط 
• �صبط عملية التهوية والتلقيح. 

بال�صتيكية  اأنابيب  بو�صع  فتتم  الراأ�صية  للزراعة  بالن�صبة  اأما 
من  موؤلفة  معقمة  بخلطات  ومملوءة  �صم   20 حتى   12 بقطر 

زراعة الفريز ع�شويًا
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الكومبو�صت والبتمو�ص والربليت.
يف  امل�صاحة  وحدة  ا�صتغالل  بزيادة  الراأ�صية  الزراعة  ت�صمح 

البيت البال�صتيكي وبالتايل احل�صول على اإنتاج وافر. 
اإحدى �صلبيات الزراعة الراأ�صية  �صعف منو النباتات املتمو�صعة 
لأ�صعة  تعر�صها  عدم  ب�صبب  وذلك  الأنبوب  واأ�صفل  و�صط  يف 

ال�صم�ص. 
الري:

• جتنب القطاف بعد الري مبا�صرة
تكُون  الزرع عند  بداية  النبات يف  املرحلة احلرجة من منو   •

اجلذور وخا�صة اجلذور ال�صعرية يف طور النمو. 
من  وخلوها  تلوثها  عدم  من  والتاأكد  املياه  حتليل  يجب   •
الرتكيزات العالية لالأمالح ال�صارة يف حالة ا�صتخدام املياه 
الرتوازية اأو م�صادر اأخرى قريبة من مياه ال�صرف ال�صحي 

وغريها من امللوثات.
• يجب التاأكد من اأن �صبكة الري توزع املاء يف كميات متجان�صة 
ا�صتعمال  عند  خا�صة  املزروعة  الأمكنة  اأنحاء  جميع  على 

ال�صبكة يف الت�صميد واملكافحة الكيميائية.
الت�شميد: 

من  للفريز  الدقيقة  الحتياجات  حتديد  جدًا  ال�صعب  من 
العنا�صر يجب الأخذ بعني العتبار النقاط التالية:

اإذ  الرتبة،  من  كبرية  م�صاحة  ال�صطحية  اجلذور  ت�صغل  ل   •
يرتكز 90% منها يف طبقة 15 �صم الأوىل من الرتبة.

• امل�صافة بني خطوط الزراعة حوايل 30 - 50 %.
• اإن ا�صتخدام رقائق البال�صتيك لتغطية اأثالم الزراعة يوؤدي 
اإىل رفع درجة حرارة الرتبة مما يوؤثر �صلبًا على امت�صا�ص 

الآزوت. 
املادة الع�ش�ية: 

الإيجابي  لتاأثريه  ع�صويًا  امل�صمدة  الأرا�صي  يف  الزراعة  جتود 
على:

• حت�صني خوا�ص الرتبة وقوامها وبنائها وح�صن تهويتها. 
• حت�صني خوا�ص املعقد طني – دبال على زيادة �صعة التبادل

• حت�صني قدرة الرتبة على الحتفاظ باملاء 
• حت�صني خوا�ص الرتبة البيولوجية 

• حت�صني �صفات الثمار  واإك�صابها لونًا جذابًا.
برنامج املكافحة املتكاملة:

�صواء«  والأمرا�ص  الآفات  من  للعديد  الفريز  زراعة  تتعر�ص 
الأمرا�ص  م�صكلة  اأن  اإل  اخلارجية  اأو  املحمية  الزراعات  يف 
ب�صبب  املحمية  البيوت  ال�صاحل ويف  رئي�صية خا�صة على  تبقى 
الرطوبة العالية وتزايد ال�صغط على الرتبة يرتتب على املزارع 

منذ  وقائية  كاإجراءات  الزراعية  الأعمال  ببع�ص  يقوم  اأن 
حم�صوله  اإ�صابة  جتنب  يف  لحقا«  ت�صاعده   ، الأر�ص  حت�صري 
باملبيدات  العالجية  املكافحة  وتبقى  القت�صادية،  بالآفات 
الكيميائية احلل الأخري الذي يجب اأن يلجاأ اإليه عندما مل تفلح 
الو�صائل الوقائية املذكورة لحقا« من حماية املح�صول تت�صمن 

الإجراءات الوقائية التو�صيات التالية:
عائلة  زرع  خاللها  مينع   ، ثالثية  زراعية  دورة  اعتماد   •

الباذجنيات والقرعيات لأنها ت�صاب باآفات م�صرتكة 
م�صيفا«  لكونها  الزرع  قبل  الزراعية  املخلفات  جميع  اإزالة   •

لبع�ص الآفات.
• اإجراء فح�ص للرتبة من حيث الأمرا�ص الفطرية والديدان 
الأر�ص  تعقيم  الزرع،(  قبل  ومعاجلتها  (النيماتودا(  الثعبانية 
الكيميائية امل�صرح  ا�صتكمالها باملعقمات  و  ال�صم�صية  بالطاقة 

بها عند الإ�صابة ال�صديدة(. 
بع�ص  نقل  لتفادي  جيدا«  املختمر  البلدي  ال�صماد  ا�صتعمال   •

الآفات وبذور الأع�صاب. 
بع�ص  من  خللوها  وم�صدقة  اجلودة  عالية  �صتول  اختيار   •

الأمرا�ص والفريو�صات التي تنتقل عربها
متى يجب التدخل للمكافحة؟

احلرج  القت�صادي  احلد  اإىل  الإ�صابة  ن�صبة  ت�صل  عندما 
لالإ�صابة وهو احلد الذي من بعده ت�صبح قيمة الأ�صرار التي 

ت�صببها الآفة اأكرب من كلفة العالج.
كيف تتّم املراقبة احلقلية؟

• و�صع امل�صائد الورقية الال�صقة خا�صة على اأطراف احلقل، 
مداخل البيوت املحمية وممرات الهواء.

• مراقبة ال�صتول مرتني كل اأ�صبوع يف ال�صباح الباكر. 
• مراقبة ال�صتول اأوًل يف اأماكن بدء الإ�صابة: اأطراف احلقل، 
مداخل البيوت املحمية، ممرات الهواء، الأماكن الأكرث دفئا« 
لر�صد اأول جممعات احل�صرات، والأماكن الأكرث بردًا ورطوبة 
يتّم  الإ�صابة  على  العثور  وعند  الأمرا�ص  انت�صار  اأول  لر�صد 

مراقبة ال�صتول يف الو�صط.
• و�صع عالمة ك�صريط اأحمر على ال�صتول امل�صابة ومراقبتها 

با�صتمرار ملعرفة تطور الإ�صابة وفعالية املكافحة. 
كيفية الزراعة منزليًا: 

اأنها  حيث  الزراعات  اأنواع  اأجنح  من  املنزلية  الزراعة  تعترب 
ت�صاعد على:

اأعلى  على  للح�صول  امل�صاحة  لوحدة  الأمثل  ال�صتغالل   •
اإنتاجية.

• تر�صيد ا�صتهالك مياه الري والأ�صمدة.

زراعة الفريز ع�شويًا
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• توفري العمالة واجلهد.
• تقليل الإ�صابة باحل�صرات والأمرا�ص.

• ال�صتفادة من خملفات املنزل يف الت�صميد والوقاية
خط�ات الزراعة ع�ش�يًا يف املنزل:

اأول: حت�صري بيئة الزراعة التاأكد من اأن تربة احلديقة منا�صبة 
للزراعة ، وباإمكانها ت�صريف املاء ب�صكل جيد ، والتاأكد من اأن 
اأ�صعة ال�صم�ص ت�صل اإىل املكان املراد الزراعة به ب�صكل م�صتمر 

فهي حتتاجها ب�صكٍل كبري .
للزراعة  واملمتازة  اجليدة  الأ�صناف  من  �صتالت  -اختيار 

واخلالية من الآفات والأمرا�ص.

ثانيا: نقوم بثقب النبوب ذات الطول املنا�صب للحو�ص املراد 
الزراعة به من جميع جوانبها و فائدة النبوب من اجل عملية 

الري و ال�صرف.
خليط  بو�صع  ونقوم  اجلرة  منت�صف  يف  النبوب  ثالثا:ن�صع 
حتى  وهكذا  جيدا  نتبثها  و  ال�صتالت  نغر�ص  ثم  ومن  البيئة 

اكتمال التعبئة و نقوم بعملية الري.
اأكملنا  و  اجلرة  جانبي  على  �صتالت  غر�صنا  اإن  بعد  رابعا: 
العملية بنجاح نقوم بغر�ص من 3 اإىل 5 �صتالت من فوق ونبداأ 

الري تدريجيا حتى ل تنجرف الرتبة.
الت��شيات:

ين�صح مزارعو الفريز  بالتحول التدريجي لالأ�صباب التالية:

• الأ�صعار العالية للمنتج الع�صوي.
املنتجة ع�صويًا وبني  الفريز  نكهات  الوا�صح بني  • الختالف 

املنتجة بالطرق التقليدية.

املهند�شة انعام عثمان
مديرية االنتاج الع�شوي

زراعة الفريز ع�شويًا
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تظهر اهميه م�صاكل التغذية بداية يف ال�صطرابات  ال�صتقالبية 
ظهورا وا�صحا يف البقار عالية النتاج  و الغنام ذات احلمل 
املزرعة  حيوانات  مع  مقارنه  خا�ص  بوجه  اأكرث  اأو  التوامى 
الخرى التي تظهر لديها هذه ال�صطرابات  بوجه فردي. ن�صبه 
ال�صطرابات  ال�صتقالبية عالية يف البقار احللوب يف الفرتة 
الواقعة من الولدة  وامل�صتمرة حتى ذروة فرتة اإدرار احلليب و 
الكبري  ال�صتخدام  من  الفرتة  هذه  يف  البقار   ح�صا�صية  تاأتي 
لل�صوائل والمالح و املواد الوليه الع�صوية  املنحلة يف  املرحلة 
الوىل من فرته ادرار احلليب. لتحافظ البقرة على  ا�صتمرارية 
اإنتاجها من احلليب  مبعدل 35 ليرت يوميا فانها تزيد من كمية 
للمركزات   وال�صريع    الزائد  التناول  لكن  تتناوله  الذي  العلف 
�صريعة التخمر يف الكر�ص ي�صبب ع�صر ه�صم و ارتفاع حمو�صة 
الكر�ص و تخريب الفلورا الطبيعية بالكر�ص هذا ي�صبب ا�صطراب 
�صديد للحيوان و فقدان ال�صهية وانخفا�ص يف النتاج يف احلالت 
ال�صديدةالتغري الويل يتمثل يف حدوث حما�ص ا�صتقالبي عام  
وهذا لي�صبب  ارتياح احليوان و�صعوره باملر�ص فقط لكن اي�صا 
ي�صبب حدوث العرج نتيجة للتهاب ال�صفائح احل�صا�صة للظلف 
وحدوث اأمل  ليحتمله احليوان، اإن حتريك املواد الغذائيه مثل 
الربوتني والدهون من احتياطي اجل�صم هو اأمر �صحي و طبيعي 
اإىل حد ما كما اأ�صلفنا لكن  التحريك الزائد للدهون مثال ميكن 
اأن ي�صبب حدوث الكيتوز�ص واإىل  ت�صحم وانحالل خاليا الكبد 
على حني ي�صبب فقدان كمية كبرية من الربوتني تهيئة احليوان  

لي�صبح عقيما
فيه  املوجوده  امليكروبات  تقوم  للكر�ص   الطبيعيه  الظروف   يف 
التي يف جدران اخلاليا )اللياف  ال�صكريات  و ه�صم  بتخمري 
لنتاج  �صكر(   - )ن�صاء  اخللية  حمتويات  ويف  لله�صم(  القابلة 
احل�صا�صة  ال�صفائح  التهاب  اأما  الطيارة،  الدهنية  الحما�ص 
نتيجة  يح�صل  اأن  فيمكن  احلما�ص  يتبع  الذي  لالظالف 
و  الكر�ص  يف  التخمر  عن  الناجتة  ال�صامة  املواد  امت�صا�ص 
لهذه  املغذية  الدموية  الوعية  يف  اللتهابية   املواد  حترير 
ال�صفائح احل�صا�صة هذا ي�صبب ارتفاع حرارة الن�صجة املحيطة 
بالظالف و تتفاقم حالة التهاب ال�صفائح اذا ترافقت مع بع�ص 
الجهادات امليكانيكية الخرى ومتتنع البقرة عن امل�صي وتقف 
مت�صلبة اجل�صم مع ت�صلب القوائم المامية يف اغلب الحيان، 
وملا كان التهاب ال�صفائح احل�صا�صه نتيجة �صائعة و ل�صبطها من 
الناحيةالعلمية يجب التاكد اأن معدل التخمر يف الكر�ص ليزيد 
على قدرة احليوان على امت�صا�ص  املركبات احلم�صية  الناجتة 

عن عملية التخمر وميكن ان يتحقق من تطبيق مايلي : 
مثل  املالئة  العالف  تاأمني  املركزة،  العليقه  كمية  من  احلد 

الدري�ص من ق�ص اأو تنب  �صعري وهذا التطبيق له �صيئة بتخفي�صه 
اجمايل تركيز الطاقه امل�صتقلبة يف كغ من العليقة، ال�صتبدال 
غنية  باأعالف  ال�صعري  مثل  بالن�صا  الغنية  للحبوب  اجلزئي 
بكربونات  ا�صافه  ال�صوندر،  تفل  مثل  لله�صم  القابلة  باللياف 

ال�صوديوم اىل العليقه مبعدل 10-20  كغ /طن عليقه. 
يف  احلدوث  �صائع  الدم(:مر�ص  الكيتوز�ص)تخلون  مر�ص 
البقار عالية النتاج نتيجة �صعف يف ا�صتقالب الكربوهيدرات 
و احلمو�ص الدهنية الطيارة يف املرحلة  الوىل لنتاج احلليب 
ويتميز بنق�ص �صكر الدم وزيادة الج�صام الكيتونية يف الدم  و 
مرادفات  عدة  للمر�ص  الكبدي  الغليكوجني  انخفا�ص  و  البول 
عند  احلملي  الت�صمم  ومر�ص  الدم  تخلون  البقار  يف  اهمها 

الغنام واملاعز او مر�ص اجلوع.
عند  الكيتوز�ص  حلالة  م�صابهها  البقار  الكيتوز�ص  حاله  ان 
عن  ينتج  الذي  احلملي  الكيتوز�ص  عتيها  يطلق  التي  الغنام 
الذي  نف�صه  الوقت  يف  للغلوكوز  العالية   الجنة  احتياجات 
الرحم  ل�صغل  نتيجه  املتناول  العلف  فيه نق�ص يف كميه  يحدث 
ذي احلمل التوؤامي حلجم كبري من التجويف البطني  ان هذه 
احلاله يف كثري من الحيان ت�صبب النفوق  لن النعجه تكون غري 
قادره على تخفي�ص احتياجاتها من �صكرالغلوكوز ال عن طريق 
نفوق  الكيتوز�ص  ي�صبب  ان  جدا  النادر   ومن   اجنتها  اجها�ص 

البقار  ولكن يكون قادر على تخريب انتاجيتها 
ال�قايه والعالج:عن طريق التاكد اأن البقار  لي�صت �صمينه 
كثريا عند اللولده حيث ان البقار ال�صمينه  وخا�صه يف نهايه 
يتعلق باعالف  فرتة الدرار تكون �صهيتها �صعيفة خا�صه فيما 
املالئة ذلك لن �صحم البطن الداخلي الكبري ل يرتك ال جمال 
�صيقا للكر�ص على حني ان قله  ال�صهية الناجتة يف بداية فرتة 

الدرار تهيىء البقرة للكيتوز�ص. 
تركيز الربوتني العايل يف العليقة ميكن  ويزيد م�صكلة  الكيتوز�ص 
ال�صبب يف ذلك هو غنى هذه  يكون  العملية ورمبا  الناحية  من 
العالئق بالربوتن و فقرها  بالن�صاء و املالحظ كثريا ان حالت 
الكيتوز�ص تكرث  يف البقار املربوطة دائما باحلظائر مقارنة مع 
ال�صهية  من  تزيد  واحلركة  الن�صاط  ببع�ص  تقوم  التي  البقار 
ولكن متنع ال�صمنة واي�صا تقوم بتن�صيط هرمون ق�صرة  الكظر 
لال�صتعداد  احليوان  تهىء  ثم  ومن  اجل�صم  احتياطي  لتحريك 
لالحتياجات ال�صتقالبية الكبرية املفرو�صة عند بدء الدرار و  
هذا مايف�صر ملاذا تعطى هرمونات الكظر ال�صرتئديه حقنا  يف 

عالج املر�ص مع اعطاءالغلوكوز حقنا بالوريد. 
م. اأماين احليجي
زراعة ريف دم�شق

 اأهم الأمرا�ض عند حيوانات املزارع 
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طري الرماج: وي�صمى بطائر احلب لتعلق الزوج الواحد منه 
ببع�صهما البع�ص تعلقًا �صديدًا، فاإن فقد اأحدهما الآخر لميكن 

تعوي�صه ب�صهولة .
ينتمي هذا الطائر لف�صيلة الببغاوات، ويعد من اأ�صغر الببغاوات 
يف العامل كما اأنه اأكرث الطيور �صعبية من طيور الزينة فهو يتميز 

ب�صغر حجمه وجمال �صكله وتنوع األوانه وحيويته العالية.
امل�طن الأ�شلي: يعي�ص يف تنزانيا وكينا – راوندا – ا�صرتاليا 
من  نف�صه  حلماية  )رفوف(  جماعي  ب�صكل  ويعي�ص  كندا    –
اأو الطيور اجلارحة ،و�صمن الرفوف يكون على �صكل  الأعداء 
اأزواج اأي اأحادي الزوج هذا يف احلياة الربية، اأما �صمن غرف 
الرتبية فقد لوحظ وجود اأكرث من اأنثى لذكٍر واحد يوجد عدد 
كبري من اأنواع هذه الطيور املعروف منها روز – ف�صر الإناث هي 
التي تقوم بح�صانة البي�ص اأما الذكور فهي تقوم بحماية الأنثى 

وت�صاعدها يف اإطعام الفراخ .
ميزات هذا الطري:

1. طري ذكي ميلك قدرة عالية على التاأقلم.
2. �صهل الإ�صتئنا�ص من قبل الب�صر.

3. له القدرة على التقليد وتعلم بع�ص املفردات.
اإىل  الثامن  ال�صهر  يف  البلوغ  عمر  اإىل  الطري  هذا  ي�صل   .4
العا�صر، ويلعب املناخ دور هام يف بلوغ هذا الطري حيث يبداأ 

له  املف�صل  هو  البارد  املناخ  اأي  العا�صر  ال�صهر  يف  بالإنتاج 
لالإنتاج وغالبًا فرتة الراحة يف ال�صهر ال�صابع وله القدرة يف 
ال�صنة على اإنتاج من 4 - 5 اأفواج، وميكن القول ب�صكل عام اأن 
فرتة التكاثر متتد من ال�صهر العا�صر من ال�صنة حتى ال�صهر 

ال�صاد�ص اأو ال�صابع منها.
بي�صات   5  -  3 من  مرة  كل  البيو�ص يف  من  الأنثى عدد  ت�صع 
8 بي�صات بفا�صل زمني قد ي�صل  واأحيانًا ت�صل اإىل اأكرث من 
اإىل 20 يوم. ول تقوم بح�صن البي�ص اإل عند النتهاء من و�صعه 
لذلك هناك خالف على فرتة احل�صانة ولكن هي ت�صل اإىل 19 

يوم)- + 2 يوم( .
طرق الرتبية: 

• ب�صكل منف�صل كل زوج على حدى �صمن اأقفا�ص معينة ي�صل 
طول القف�ص 90 �صم  وعر�صه 70�صم وتو�صع الأع�صا�ص �صمن 

القفا�ص.
• ب�صكل جماعي �صمن غرف مغلقة ويو�صع عدد من الأع�صا�ص 
�صم   )23  -  20( مربعة  خ�صبية  �صناديق  هيئة  على  ال�صناعية 
ولين�صح  اجلدران  على  متوازي  ب�صكل  معلقة  الغرف  داخل 
بو�صع الأع�صا�ص ب�صكل مبعرث اأو على �صكل رفوف فوق بع�صها 
البع�ص لتفادي ال�صجار الذي يوؤدي على الأغلب اإىل قتل بع�ص 

الطيور وظهور عادة �صيئة وهي »الفرتا�ص«.

الرماج )طيور وردية الوجه(
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م�ا�شفات الغرفة التي يربى بها الرماج:
1.  ل ين�صح باأن يكون فوق 15 زوج من الرماج �صمن الغرفة 

الواحدة  هذا بناًء على جتارب عديدة.
2. ارتفاعها ل يقل عن 270 �صم وم�صاحتها 12مرت.

3. مهّواة ب�صكل جيد.
4. اأن ت�صل اأ�صعة ال�صم�ص اإىل اأكرب قدر من الغرفة .

من  يكون  باأن  وين�صح  جيد  ب�صكل  الغرف  �صقف  عزل   .5
الإ�صمنت .

6. اجلدران مل�صاء ومطلية بالكل�ص احلي.
7. ال�صبابيك اأن تكون وا�صعة توؤمن التهوية والإنارة اجليدة واأن 
تكون حممية من الداخل واخلارج ملنع الطري من الهرب وملنع 

دخول اأي ح�صرة اأو اأفعى اإىل داخل الغرف.
8. اإذا كانت الغرف غري متوفرة فيها ال�صروط ال�صابقة ميكن 

�صناعة مطري خارجي.
اأما الأع�صا�ص فت�صتخدم اأوراق النخيل املروحي لكي يقوم الطري 
ببناء هذه الأع�صا�ص عليها وهي الأف�صل واإذا تعذر ذلك ميكن 

ا�صتخدام اأوراق الزال اأو الذرة ولكن بعد التجفيف.
امل�صتخدمة  الأوراق  بغ�صل  يقوم  اأن  املربي  على  يجب  كما   -
احل�صرات  بيو�ص  لإزالة  وتعقيمها  الغرف  داخل  و�صعها  قبل 

الطفيليات )النم�ص من الأوراق( 
اخلدمات ال�اجب تقدميها لإجناح هذا العمل:

كما اأي م�صروع اإنتاج حيواين فم�صروع تربية الرماج يتطلب :
اهتمام �صاحب امل�صروع بالنظافة العامة داخل املزرعة .

الق�صور  رمي  اأو  الغرف  داخل  الأغذية  بقايا  ترك  عدم   .1
املتبقية �صمن الغرفة.

2. و�صع الغذاء املخ�ص�ص �صمن اأطباق نظيفة وتبديل الأطباق 
يوميًا .

3. ا�صتخدام م�صارب خا�صة وتبديل املياه يوميًا مع النتباه اإىل  
عدم �صكب املياه �صمن الغرفة.

4. اإزالة الزرق عن الأقفا�ص ب�صكل اأ�صبوعي.
وحتى  الأول  القف�ص  من  ت�صل�صلي  ب�صكل  الأقفا�ص  ترميم   .5

ّاخر قف�ص ل�صهولة و�صع �صجل خا�ص للطيور.
6. و�صع �صجل للمزرعة يو�صع فيه: 

اأ - عدد الطيور .
ب - عدد الطيور املتزاوجة .

ت - يخ�ص�ص لكل قف�ص جزء من ال�صجل ل�صهولة عدد الطيور 
النافقة واحلية وبالتايل ي�صهل الفح�ص من قبل املخت�ص.

�صاحب  من  داعي  اأي  يوجد  ول  باليد  البي�ص  مل�ص  عدم   .7
املزرعة لفح�ص البي�ص املخ�صب والغري خم�صب.

8. عند بدء الفق�ص يجب على املربي اأن يقوم بفح�ص الفراخ 
من  ليتاأكد  ال�صم  حا�صة  ي�صتخدم  وقد  فقط  بالنظر  يوميًا 
يجب  نفوق  اأي  وجود  وعند  الفراخ  �صمن  نفوق  وجود  عدم 

اإزالة النافقة فورًا من الع�ص.
اإزالة  املربي  على  يجب  اأيام  بب�صعة  فوج  كل  نهاية  قبل   .9

الأو�صاخ العالقة على الع�ص.
10. الفراخ التي تخرج من الأقفا�ص ترتك مع اأمهاتها لب�صعة 

اأ�صابيع ليتم اإفطامها ثم  تعزل �صمن املزرعة اأو تباع ويجب 
اأّل ترتك �صمن الغرف وبالأخ�ص عند املربني الذين يرغبون 

بزيادة عدد الطيور.
11. عدم ا�صتخدام اأي نوع من الأدوية اأو الفيتامينات اإل عند 

احلاجة ويجب اأن تكون بو�صفة من الطبيب.
تغذية الطري يف بالدنا:

بلدي  تكون  باأن  وين�صح  الدخن  بذور  هو  الرئي�صي  الغذاء   .1
تكون  فقد  امل�صتوردة  البذور  اأما  غ�صلها  ميكن  ول  جافة  لأنها 
معر�صة لبع�ص الأدوية مثل الأقرا�ص ملنع تلفها وبالتايل توؤدي 

على ت�صمم الطيور.
2. القمح املبلول ويجب اأن يكون معر�ص للنقع فقط ليوم واحد 

، اأو القمح املربعم.
مرات   3 وت�صتخدم  فقط  م�صلوقة  تكون  ال�صفراء:  الذرة   .3

بالأ�صبوع .
4. البي�ص امل�صلوق: ين�صح باإزالة الق�صرة من على البي�ص.

5. بذور عباد ال�صم�ص  3 مرات بالأ�صبوع .
6. اخل�صار: اخل�ص - مع اجلرجري كميات قليلة - ورق الفجل 

- الفليفلة احللوة. 
مالحظة :عند تربية غرفة رماج واحدة )15 زوج( بقايا الغذاء 

املخ�ص�ص لها تطعم 5 دجاجات ب�صكل جماين .

م. اأن�شام اأديب م�شعود
مديرية الزراعة بال�شويداء 
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يعد الأمن الغذائي ق�صية مهمة جدًا على �صعيد الوطن العربي 
بني  تدريجيًا  يظهر  اخللل  بداأ  حيث  خا�صة  و�صورية  عمومًا، 
ركزت  وقد  ال�صبعينات  مطلع  منذ  وا�صتهالكه  الغذاء  اإنتاج 
الأمن  هذا  تعزيز  على  �صوريا  الزراعية يف  الإنتاجية  اخلطط 
من خالل حت�صني الإنتاج الزراعي، حيث يعد توفري الغذاء من 
املالحظ  ومن  حياته.  الإن�صان يف  ت�صادف  التي  امل�صاكل  اأهم 
يف ال�صنوات الأخرية  اأن التو�صع الأفقي ل يكفي لزيادة الإنتاج 
الزراعي، لأن الحتمالت ت�صري اإىل اأن التو�صع الزراعي �صيكون 

يف امل�صتقبل �صئياًل وهذا يوؤكد �صرورة التو�صع الراأ�صي اأي زيادة 
اإليها  تو�صلت  التي  املوؤ�صرات  وتبني  امل�صاحة،  وحدة  اإنتاجية 
جمالت  وجود  العامل  دول  من  العديد  يف  الزراعية  الأبحاث 
زيادة  ياأتي هذا من  اأن  الإنتاج وميكن  لزيادة  وكبرية   وا�صعة 
طريق  عن  بالزراعة  امل�صتخدمة  احلالية  الأرا�صي  اإنتاجية 
الزيادة يف  التي ت�صاعد على  حت�صني تقنيات ما بعد احل�صاد 
الإنتاج الإجمايل اأو بزيادة التكثيف الزراعي وهذا يعني تكثيف 
لزيادة  املبذولة  اجلهود  وترتكز  املوارد،  ا�صتخدام  من  العائد 
جديدة  نباتية  اأ�صناف  تربية  على  النباتية  املحا�صيل  اإنتاجية 
ثم اإدخال هذه الأ�صناف وال�صاللت الزراعية يف ظروف اإنتاج 
اأف�صل متكنها من حتقيق ما تتحه لها طاقاتها الوراثية، وميكن 
اأي�صًا التحول من زراعات اأقل قيمة نقدية اإىل اأخرى اأعلى قيمة 
التكثيف  من  عالية  درجة  وهي  الزراعة  �صناعة  ا�صتخدام  اأو 
الزراعي ويتم عن طريق زراعة العديد من املحا�صيل يف بيوت 
والرطوبة  فيها من احلرارة  للتحكم  �صخمة وظروف خا�صعة 
ا�صتخدام  هي  الأهم  والنقطة  الأمرا�ص،  ومكافحة  والإ�صاءة 
نظام الزراعة التحميلية، حيث يتم زراعة حم�صولني اأو اأكرث 

يف قطعة الأر�ص الواحدة.

اأن�اع الزراعات التحميلية:
1 - التحميل العادي: يتم زراعة املح�صول الرئي�صي والثانوي 
معًا ويق�صيان فرتة منوهما معًا كتحميل الذرة ال�صكرية على 

البطاطا اخلريفية.
منفردًا  املح�صولني  اأحد  زراعة  يتم  املتناوب:  التحميل   -  2

بحيث  الآخر  املح�صول  زراعة  يتم  منوه  فرتة  نهاية  وعند 
كتحميل  وجيزة،  فرتة  معًا  املح�صولني  تواجد  فرتة  تكون 

القطن على القمح اأو على الفول البلدي.
زراعة ثالثة حما�صيل منفردة  يتم  املح�شويل:  التعاقب   -  3

ومتعاقبة بالعام الواحد بدًل من زراعة حم�صولني متتابعني 

زراعة  التحميل  من  النوع  هذا  اأمثلة  ومن  الواحد  العام  يف 
الذرة ال�صامية ثم البطاطا ثم عباد ال�صم�ص.

ف�ائد نظام الزراعة التحميلية تتلخ�س يف عدة حماور:
1ـ كفاءة االإنتاج يف وحدة امل�شاحة وزيادته:

التي ميكن  الزراعي  التكثيف  اأحد طرائق  التحميل  نظام  يعد 
من خاللها زيادة اإنتاجية وحدة امل�صاحة وحتقيق ربحية عالية 
زيادة  اأن  الأبحاث  بينت  فقد  الأ�صعار،  تقلبات  من  والتقليل 
كثافة نباتات الذرة من 16.7 اإىل 33.3 األف نبات/ه� رغم اأنها 
 %  29 مبقدار  عليه  املحملة  البطاطا  اإنتاجية  تقليل  اإىل  اأدت 
اإل اأن زيادة الكثافة النباتية يف وحدة امل�صاحة �صاهم بتحقيق 
درا�صة حملية زرعت  املح�صولني، ويف  عالية من كال  اإنتاجية 
الذرة ال�صكرية �صنف فيحاء )على م�صافة 60 �صم بني النباتات( 
حتمياًل على البطاطا اخلريفية )30 �صم بني النباتات( يف نف�ص 
امل�صاحة من  اإنتاجية وحدة  اإجمايل  اإن  النتائج  وبينت  اخلط، 
كال املح�صولني البطاطا والذرة بلغت )3095 كغ/دومن(، والتي 
حم�صول  )اإنتاج  منفردًا  حم�صول  كل  اإنتاجية  على  تفوقت 

البطاطا 2344 كغ/د، واإنتاجية الذرة 1552 كغ/د(.

دور نظام �لزر�عة �لتحميلية و�أهميته
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على  حمماًل  الثوم  حم�صول  زراعة  املزارعني  بع�ص  اعتاد 
املح�صول  من  وال�صتفادة  التبكري  بهدف  اأخرى  حما�صيل 
العالية  الثوم وحمايتها من احلرارة  نباتات  تظليل  املحمل يف 
كبرية  اأحجام  ذات  روؤو�ص  على  احل�صول  من  ميكنهم  وهذا 
ت�صاهم يف زيادة الإنتاجية الكلية واملح�صول القابل للت�صويق، 
ومن املحا�صيل املف�صلة للتحميل مع الثوم هي حم�صول الذرة، 

الفا�صوليا، اللوبيا.
تعرية  من  احلد  ـ   2

الرتبة: 
من  العديد  لحظ 
الباحثني اأن نظام الزراعة 
من  يقلل  التحميلية 
واجنرافها  الرتبة  تعرية 

با�صتغالل  ت�صمح  اأنها  عن  ف�صاًل  الغذائية  عنا�صرها  وفقدان 
اأمثل لالأ�صعة ال�صم�صية ال�صاقطة على املجموع اخل�صري لكال 
الدويل  املعهد  بني  ال�صياق  هذا  ويف  املزروعني،  املح�صولني 
اأن ن�صبة الأ�صعة ال�صم�صية التي   IRRI لأبحاث الرز يف الفلبني 
 % 40 -  30 بن�صبة  زادت  الأوراق قد  قبل  يتم اعرتا�صها من 

عند تطبيق هذا نظام.
3 ــ احلد من انت�شار االأمرا�ض واحل�شرات.

الأبحاث  بينت 
تطبيق  اأن  موؤخرًا 
الزراعة  نظام 
ي�صاهم  التحميلية 
من  احلد  يف 
الأمرا�ص  انت�صار 
التي  واحل�صرات 
النباتات،  ت�صيب 

العادية  البطاطا  مع  ال�صفراء  الذرة  حتميل  اأن  لوحظ  فقد 
يقلل من انت�صار الذبول البكتريي وهذا برهان قوي اأن انت�صار 
البكرتيا يتم بني النباتات القريبة عن طريق اجلذور اجلانبية 
لذلك من الوا�صح اأن زيادة امل�صافات بني نباتات البطاطا يقلل 

من فر�صة حدوث انتقال العدوى. 
كما لوحظ اأهمية زراعة البقدون�ص وال�صوندر واللفت والكرنب 
اأعفان  منو  لعرقلة  جذورها  اإفرازات  من  لال�صتفادة  واخل�ص 
لعفن  احل�صا�صة  النباتات  على  حتميلها  عند  وذلك  اجلذور 
مع  حتمياًل  الباذجنان  يزرع  كما  القرعية،  كالعائلة  اجلذور 
البطاطا،  على  املتطفلة  الكولورادو  خنف�صاء  جلذب  البطاطا 
البلدي  الفول  على  حتمياًل  احللبة  حم�صول  زراعة  وت�صاهم  

على  الثوم  زراعة  توؤدي  بينما  الهالوك،  منو  من  التقليل  يف 
نف�ص خطوط مع حم�صول العنب يف تقليل انت�صار النيماتودا، 
درا�صة  الوعائي، ويف  الذبول  لبكترييا  قاتلة  مواد  الثوم  ويفرز 
اأن الكثري  اأ�صرار املن على نبات الفا�صولياء وجد  اأخرى على 
زراعة  وعند  معنويًا  ت�صررت  املفردة  الفا�صولياء  نباتات  من 
الفا�صولياء مع الذرة ب�صكل كثيف قلت م�صتعمرات املن وكانت 

اأ�صغر حجمًا والأ�صرار اأقل.
 4 ــ احلد من انت�شار االأع�شاب ال�شارة

ال�صارة  الأع�صاب  مكافحة  يف  ي�صاهم  الزراعي  التحميل  اإن 
اأو  اللوبياء  حتميل  اأدى  فمثاًل  الإنتاج،  معدل  عمومًا  ويح�صن 
البطاطا احللوة مع الذرة ال�صفراء اإىل ال�صيطرة على الع�صبة 
مثل هذه البيانات ت�صري اإىل اأن هناك اإمكانية لزراعة جمموعات 
حتميل مع بع�صها البع�ص لتخفي�ص ظهور وتكاثر  ع�صبة واإنتاج 

عائدات اأعلى باملقارنة مع الزراعة املفردة للذرة مثاًل.
5 ــ  زيادة معدل ا�شتغالل االأر�ض

يعترب معدل ا�صتغالل الأر�ص اأحد املعايري امل�صتخدمة لتحديد 
الن�صبية  العالقة  عن  ويعرب  التحميلية،  الزراعة  نظام  كفاءة 
بني اإنتاجية املح�صول يف نظام التحميل اإىل اإنتاجيته منفردًا، 
كفاءة  اإىل  ي�صري  هذا  الواحد  من  اأكرب  قيمته  تكون  فعندما 
املفردة، ولوحظ  الزراعة  التحميلية على نظام  الزراعة  نظام 
بالتناوب مع  الب�صل(  امللفوف،  )البطاطا احللوة،  عند حتميل 

البطاطا
 ،1.20  ،1.23( كالتايل  الأر�ص  ا�صتغالل  معدل  كان  العادية، 
اإنتاجية  اأعطت  الفا�صولياء  نباتات  اأن  لوحظ  كما   ،)1.12

عالية عندما زرعت مبعدل خطني بالتناوب مع خط من الذرة 
بينما   ،)1.61( الأر�ص  ا�صتغالل  معدل  قيمة  وبلغت  ال�صفراء 
)1.46( عند زراعة البامياء بالتحميل مع الذرة  �صجلت قيمته 
حتميل  وعند  بالتناوب،  منهما  لكل  خطني  مبعدل  ال�صفراء 
الذرة ال�صكرية على البطاطا اخلريفية على نف�ص اخلط و�صلت 

قيمته اإىل )1.58(.
على �صوء ما تقدم نبني اأهمية اإدخال نظام الزراعة التحميلية 
الإنتاج وحت�صني دخل  زيادة  لأهميته يف  ال�صورية،  الزراعة  يف 
وتنويع م�صادره، ف�صاًل عن حتقيق معدل ربحية عاٍل  املزارع 

مقارنة مع زراعة كل حم�صول منفردًا.

 د. اأ�شامة العبد اهلل 
د. روعة الببيلي         

الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية
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البيئة ومناطق النت�شار 
عرف ال�صماق على �صطح املعمورة، منذ غابر الع�صور، بحيث 
وجدت ثماره حمفوظة ب�صكل م�صتحاثات، منذ الدور احلواري 
ما  ال�صماق  من  وجد  فقد  احلايل،  عهدنا  يف  اأما  املتو�صط، 

الكل�صية  الأرا�صي  يف  تلقائيًا  منت�صرة  نوعًا،   120 من  يقارب 
اجلافة، اأو الطينية الكل�صية، والرملية – الكل�صية، من املناطق 
احلارة، وما حتت ال�صتوائية واملعتدلة املحيطة بحو�ص البحر 
قرب  ال�صمال  يف  �صوريا  ويف  فرن�صا   جنوب  املتو�صط  الأبي�ص 
الغربي  ال�صمال  ويف  )عفرين(،  الرتكية  ال�صورية  احلدود 
ينت�صر  كما  الأمانو�ص(  و  الالذقية،  الب�صيط،  ك�صب،  )�صلنفة، 

على اجلبال ال�صاحلية ويف ال�صرق وال�صمال ال�صرقي: )حم�ص، 
حماه، اإدلب، الفرات( ويف الو�صط )�صواحي دم�صق، دوما، التل 
واأخريًا  يربود(  و  ومعلول  التواين  جبعدين،  القلمون،  جبال   -
)جبل  ال�صويداء  حمافظة  يف  بكرثة  جنده  حيث  اجلنوب،  يف 

العرب، تل كليب، تل الأحمر، و�صهبا ( . 
املتو�شط  االأبي�ض  البحر  حو�ض  يف  ال�شماق  اأنواع  •اأهم 

،وخا�شة ال�شورية منها: 
1. �صماق الدباغني، �صماق اخلل.

القطني،  ال�صماق  ال�صوري،  ال�صماق   ، ال�صباغني  �صماق   .2
البق�ص. 

3. ال�صماق ال�صوكي، �صماق اللك.
– راتنجية تعي�ص يف  اأو �صجريات �صمغية  اأ�صجار  تكون ب�صكل 
»اأحمر«،  باليونانية  كلمة  تعني  حيث  البيئية،  ال�صروط  نف�ص 
وهذا اإ�صارة اإىل اللون الأحمر لأوراق اأزهار وثمار ال�صماق عند 
الن�صج لدى �صماق الدباغني واأ�صمر لمع عند �صماق ال�صباغني 

وبني الأخ�صر – الأ�صفر لدى ال�صماق ال�صام والطالئي. 
ال��شف النباتي: 

جنبة ل يزيد ارتفاعها على خم�صة اأمتار اأوراقها ري�صية مفردة 

وتوجد  املتو�صطية  املنطقة  يف  تعي�ص  مت�صاقطة   خ�صنة  وبرية 
العادي  ميكن  ال�صنديان  لغابات  مرافقة  الطبيعية  احلالة  يف 
ا�صتعماله كت�صجري اأويل يف كل الطوابق   البيومناخية اجلافة 
بي�صوية  اأوراقها متناوبة مركبة ري�صية ال�صكل، والوريقات  و 

م�صننة احلافة حادة النهاية.
و النورة �صنبلة كثيفة ، والأزهار �صغرية خ�صراء مبي�صة اللون 
غدية  كثيفة  �صعريات  تغطيها  �صغرية  الثمار  ، و  جميلة  وغري 
يف  ثماره  بداية ال�صيف وتن�صج  يف  يزهر  وحتوي بذرة واحدة 

�صهري اآب واأيلول. 
•ال�شاق:

متتد ال�صاق الأ�صلية والأ�صطاء نحو الأعلى، التي تبلغ طولها من 
1-5 م يف �صماق الدباغني، ومن 1-4 م يف �صماق ال�صباغني، 

ويف ال�صماق ال�صوكي ترتاوح ما بني 1-2 م، وقد ت�صل حتى 10 
اأنواع اأخرى من ال�صماق غري املحلية كال�صماق الطالئ.  م يف 
و�صماق تيفينا. تكون ال�صاق قوية متخ�صبة بلون بني فاحت حممر 
من  بحزمة  وتتوج  قلياًل،  ملتوية  اأو  م�صتقيمة  م�صود،  قامت  اأو 
اأخ�صر حممر،  لينة وبلون  التي تكون يف بدء تكوينها  الفروع، 
ثم تت�صلب وتتخ�صب، وتتفرع بدورها اإىل فروع رفيعة، كما يف 
�صماق الدباغني وال�صباغني، هذا وجتهز كامل الفروع امللتوية 
باأ�صواك كما يف ال�صماق ال�صوكي اأو الق�صم العلوي منها كما يف 

�صماق الدباغني.
احلال  هو  كما  م�صتلقية،  اأو  زاحفة  ال�صاق  تكون  قد  واأخريًا 
وتاأقلم يف  زرع  والذي  الأمريكي  الأ�صل  ال�صام ذي  يف ال�صماق 
بالأوتاد  املعروفة  فروعه  فبع�ص  فرن�صا،  يف  العامة  احلدائق 
باأن تالم�ص الرتبة  التكاثر اخل�صري، وذلك  اأي�صًا يف  ت�صاهم 

الـــــ�ســــــّماق
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تثبت  التي  الأ�صفل،  نحو  ال�صامة  اجلذور  من  حزمة  تن�صاأ   ،
وتتاأ�صل يف الرتبة. وبالتايل تعطي نحو الأعلى �صاقًا، وهذا مما 

يك�صب هذا النوع من ال�صماق �صكاًل تزيينيًا جمياًل.
•االأوراق:

اأخ�صر  بلون  ال�صباغني  �صماق  اأوراق  تكون  الربيع،  بداية  يف 
فتاأخذ  اخلريف  يف  اأما  الوجهني،  من  قامت  م�صود،  اأو  مزرق 
األوانًا خمتلفة بني البني الآجري والأحمر، وهذا مما يك�صبها 

�صكاًل تزيينيًا جمياًل.
وقد تكون الأوراق يف ال�صماق مركبة من 3-25 وريقة، متباينة 
الأ�صكال فورقة ال�صماق ال�صوكي ت�صبه حلد كبري اأوراق الزعرور 
وريقات لطئة   3 من  ومركبة  مذيلة  فهي  الف�صو�ص،  الثالثية 
العلوي،  ثلثها  يف  باأ�صنان  متوجة  ال�صكل،  مثلثية  اأو  بي�صوية   ،
3 وريقات  اأما يف ال�صماق ال�صام، فالوريقة مذيلة ومركبة من 
كبرية، قلبية ال�صكل، تتو�صطها ع�صيبة اأ�صا�صية ظاهرة، تتفرع 
قد  واأخريًا  الثانوية،  الع�صيبات  من  جملة  ري�صي  ب�صكل  عنها 

ت�صبح الورقة املركبة طويلة ري�صية كما يف ال�صماق الطالئي.
اأما عدد و�صكل وريقاتها فهو متفاوت، فورقة ال�صماق الطالئي 
ت�صم من 7-13 وريقة، بي�صوية حادة بطول 15 �صم وعر�ص 7 
�صم، اأما ورقة �صماق الدباغني وتيفينا فهي ت�صم 7-15 وريقة، 
متقابلة ولطئة، تتو�صطها ع�صيبة اأ�صا�صية بارزة، تتفرع عنها 
بو�صع ري�صي جملة من الع�صيبات التالية، اأما الوريقة يف �صماق 
الدباغني فهي بي�صوية متطاولة، م�صننة كاملن�صار، وهي دائمة 
اخل�صرة يف حني اأن وريقة �صماق تيفينا فهي كاملة متطاولة اأو 

رحمية ال�صكل.
•النورات: يزهر �صماق ال�صباغني يف حزيران – اآب، و�صماق 
الدباغني ما بني اأيار حزيران، اأما ال�صماق ال�صوكي، فهو يبدي 

نوراته اأثناء اآذار – حزيران. قد يكون ال�صماق وحيد امل�صكن 
عندها تكون جميع اأزهاره خنثى كما يف �صماق ال�صباغني، اأو 
جتتمع الأزهار الذكرية والأنثوية يف عنقود واحد كما يف �صماق 

الدباغني.
وقد يكون ال�صماق ثنائي امل�صكن بحيث اأن اأزهاره الذكرية منها 

على قدم والأنثوية على اأخرى.
نهائية  عنقودية  نورات  عامة  ب�صورة  وتوؤلف  الأزهار  جتتمع 
)بالفرن�صية وهي ق�صرية يف ال�صماق ال�صوكي، اأو ب�صكل �صمراخ 
زهري خمروطي، منت�صب وكثيف كما يف �صماق الدباغني، اأو 
بهيئة عثكول هرمي كما يف �صماق تيفينا، وقد يتع�صب العثكول 
الأ�صفل كما هو  الفروع امل�صرتخية، واملدلة نحو  اإىل عدد من 

احلال يف �صماق ال�صباغني.
•الزهرة:

وثالث  ال�صباغني،  �صماق  يف  واحدة  بقنيبة  جمهزة  وتكون 
تكون  فقد  الزهرية  اأما احلوامل  الدباغني.  �صماق  قنيبات يف 
جرداء ومثمرة ول تنمو بعد الأزهار، كما يف �صماق ال�صباغني. 
بعد  ولتنمو  بثمرة،  بع�صها  وينتهي  موبرة،  ت�صبح  قد  واأخرى 
عقيمة،  فتكون  اأغلبها  اأما  ال�صباغني  �صماق  يف  كما  الأزهار، 
بني  الن�صج  مرحلة  ح�صب  لونها  ويختلف  ري�صية،  تغدو  والتي 
تزيينيًا  �صكاًل  يك�صبها  وهذا  والبنف�صجي،  والزهر  البني 

جمياًل.
تكون الأزهار يف �صماق ال�صباغني جرداء، ويف �صماق الدباغني 
نوعًا ما موبرة، اأما يف �صماق تيفينا فهي م�صتورة باأ�صعار خمرية 
ال�صكل،  ال�صماق عادة �صغرية جدًا، كروية  اللون، تكون زهرة 
خما�صية،  وغالبًا  رباعية،  تكون  ما  نادرًا  وخنثى،  منتظمة 

ول�صيما يف اأنواع ال�صماق ال�صورية، 
اأ - الغالف الزهري: وهو خم�صر يف �صماق الدباغني، وم�صفر 

يف �صماق ال�صباغني ويتاألف من :
1 - الكاأ�ص: وهو ي�صم 5 اأوراق كاأ�صية دائمة.

الأوراق  مع  متبادلة  تويجية  اأوراق   5 ي�صم  وهو  - التويج:   2

الكاأ�صية.
ب- الطلع: وي�صتمل على 5 اأ�صدية، متبادلة مع الأوراق التويجية 
الذي  ال�صكل،  حجابي  قر�ص  على  الزهري،  والغالف  وترتكز 
مبئرب  ال�صداة  خيط  وينتهي  على تخت الزهرة  بدوره  ي�صتند 

بي�صوية، الذي يحتوي على غبار الطلع.
على  وي�صتمل  �صائب،  �صفلي  مبي�ص  من  ويتاألف  ج- املتاع: 
3 اأخبية، تلتحم فيما بينها، بحيث حتدد م�صكنًا واحدًا، الذي 
مدلة  اأعلى،  من  ال�صري  بحبلها  معلقة  واحدة،  بوي�صة  ي�صم 
نحو الأ�صفل يعلو املبي�ص 3 اأقالم ق�صرية ومدببة، التي ت�صبح 
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لطئة يف بع�ص اأنواع ال�صماق، ويتوج كل منها مبي�صم كروي.
يف  كاملة  �صبه  وهي  الدائم،  بالكاأ�ص  د- الثمرة: ح�صلة وتقمع 

�صماق الدباغني اأي اأنها مركبة من:
1 - غالف الثمرة: وهو رقيق وم�صتور باأوبار غدية حام�صة.

2 - لب الثمرة: وهو الق�صم اللحمي منها.

عدمية  واحدة،  بذرة  وت�صم  عظيمة،  وهي  النواة:   -  3

الألبومني.
اأما يف �صماق ال�صباغني فالثمرة النووية الناق�صة، جافة وغري 
بذرة  ت�صتمل على  التي  النواة،  اأنها مقت�صرة على  اأي  حلمية، 

واحدة مثلثية.
ومن حيث �صكل الثمرة فهي: كلوية م�صطحة وموبرة يف �صماق 
الدباغني وقلبية م�صغوطة معرقة وجرداء، يف �صماق ال�صباغني. 
يكون لون الثمار عند الن�صج، بني حممر، لدى �صماق الدباغني 
– الأ�صفر  الأخ�صر  وبني  ال�صباغني  �صماق  واأ�صمر لمع عند 

لدى ال�صماق ال�صام والطالئي.
املتطلبات البيئية :

ال�صماق متكيف للعي�ص يف بيئات خمتلفة : فنجده يف الأماكن 
املحجرة ، و حول الب�صاتني ك�صياج و م�صد الريح ، وعلى حواف 
يف  و  البحرية،  وال�صخور  التالل  وعلى  وال�صواقي،  الأخاديد 
ارتفاع  وحتى  اجلبال  كعب  من  اعتبارًا  ال�صنوبرية،  احلراج 
البادية  يف  عليه  نعرث  وقد  م،   1800 واأحيانًا  م   800-120

وال�صحراء..الخ.
ال�صماق نبات ربيعي، �صيفي، خريفي، ميتد منوه من �صباط – 
ت�صرين الثاين هذا وميكن اأن يزرع كنبات اقت�صادي يف البيئة 
يف  الدباغني  �صماق  تزرع  التي  ك�صوريا  املالئمة،  والظروف 
جهات القلمون بعليا. تنمو تلقائيًا، يف الأرا�صي الكل�صية اجلافة 
املحيطة  واملعتدلة،  ال�صتوائية  حتت  وما  احلارة،  املناطق  من 

بحو�ص البحر الأبي�ص املتو�صط.
ال�صتوائية  ال�صماق  من  اأنواع  بزراعة  قامت  فقد  فرن�صا  اأما 
القت�صادية: ال�صناعية منها و التزيينية ، حيث تاأقلمت فيها 

ب�صهولة.
التكاثر

يتكاثر ال�صماق جن�صيًا بالبذور، التي تنمو يف الربيع يف الظروف 
املنا�صبة، وتعطي نحو الأ�صفل جذورًا قوية، ونحو الأعلى �صاقًا 
بالتفريخ،  خ�صريًا  ال�صماق  يتكاثر  وبالتايل  هوائية.  اأ�صلية 
م�صافة  ومن  بعيدًا،  املمتدة  جذوره  طول  على  يظهر  بحيث 
الأعلى  نحو  منها  كل  تعطي  عر�صية،  جانبية  براعم  لأخرى 
 Regeton صاقًا طارئة هوائية وامل�صماة بال�صطء اأو الفرخ�
من  جملة  ين�صاأ  واحدة  بذرة  من  واعتبارًا  الطريقة  فبهذه 

الإ�صطاء، التي كثريًا ما جند بع�صها بعيدًا عن ال�صاق الأ�صلية، 
وبذلك يغطي ال�صماق م�صاحات وا�صعة، خالل فرتة وجيزة من 

الزمن.
اأهمية نبات ال�شماق :

يعترب ال�صماق من النباتات القت�صادية املفيدة، فله ا�صتعمالت 
امل�صار  بع�ص  له  وباملقابل  وتزيينية.  وعطرية  و�صناعية  طبية 

.اهم ا�صتخداماته الطبية
و  ال�صهال  �صد  ال�صماق  نبات  ق�صور جذور  ي�صتخدم طبيخ   •

الد�صنتاريا .
• يعالج مغلي الق�صور الفطور املوجودة على اجللد. كما يفيد 

كغرغرة لعالج م�صاكل احلنجرة. 
اأي�صا  وت�صتعمل  للحمى  وخمف�صة  مدرة  كمادة  الثمار  تفيد   •

البذور على هيئة غرغرة لعالج م�صاكل اللثة  واحلنجرة .
• ي�صتخدم ال�صماق كم�صاد للبكرتيا واجلراثيم.

النزيف،  مينع  »ال�صماق   : القانون  يف  �صينا  ابن  يقول   •
ي�ّصكن  الأذن،  قيح  مينع  للروماتيزم،  م�صاد  ال�صعر،  ي�صّود 
وي�صهي  العط�ص  ي�صكن  لها،  مقو  للمعدة  دابغ  الأ�صنان،  وجع 
حلمو�صته وي�صكن الغثيان ال�صفراوي، ويوقف النزف ويحقن 

به للد�صتناريا والبوا�صري«.
• كما اأن ال�صماق ي�صتخدم يف الغذاء حيث ي�صتعمل لتحمي�ص 

بع�ص املاأكولت فيح�صن طعمها ويطيب نكهتها 
املواد  من  كبرية  كمية  على  يحتوي  ال�صماق  لأن  ونظرا   •
العف�صية »دابغة« فاإنه ي�صتعمل يف �صناعة دبغ اجللود وي�صمى 

»ح�صي�صة الدباغني« 
كما  لاللتهابات  وم�صادة  ومطهرة  قاب�صة  كمادة  ي�صتعمل    •
والقرحات،  احلروق  يف  مراهم  اأو  حماليل  ب�صكل  ي�صتعمل 
وتعطى حماليله يف حالت الت�صمم بالقلويدات واأمالح املعادن 

الثقيلة.
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اأخريًا :
تعترب بع�ص اأنواع ال�صماق من النباتات التزيينية، التي تزرع يف 
احلدائق العامة لظلها الوارف وجمال منظره ، و لبد من التنويه 
عن دور �صماق الدباغني كنبات مع�صل ، حيث يجد النحل يف 
اأزهاره رحيقًا �صهيًا مف�صاًل لديه. ميكن ال�صتفادة من ال�صماق 
يف اأعمال التحريج كنبات مقاوم للجفاف، لأن اأوراقه الكبرية 
تعمل على اإيجاد و�صط معتدل، كما حتمي وتن�صط منو الأ�صجار 
النمو كال�صنديان مثاًل، واأخريًا ي�صتعمل  البطيئة  اأو  احل�صا�صة 

ال�صماق كم�صدات رياح املناطق ال�صورية الهام�صية.
تلقائيًا  انت�صر  اإذا  فيما  ال�صارة  الأع�صاب  من  ال�صماق  يعترب 

خا�صة  وب�صورة 
بني  ع�صوائية 
اقت�صادي  حم�صول 
باأن  نعول  اآخر. 
كما  اأ�صا�صيًا،  يكون 
يالحظ يف حمافظة 
حيث  ال�صويداء، 
ب�صرعة  ينت�صر 
الدباغني  �صماق 
العنب،  كروم  بني 
يتكاثر  باعتباره 
كما  طرق  بعدة 
وبهذه  �صابقا  ذكرنا 
يغطي  الطريقة 

م�صاحات وا�صعة بني الكروم في�صاركها الغذاء واملاء ويحرمها 
وا�صفرارها  منوها  اإيقاف  اإىل  يوؤدي  ما  وهذا  والهواء  النور 
اجلفاف  اإىل  ت�صل  وقد  ونوعًا  كمًا  مردودها  تقليل  وبالتايل 

واملوت.
باحليوان  ال�صارة  ال�صامة  النباتات  من  ال�صماق  يعترب  كما 
يف  ولكن  غريزيًا،  ال�صماق  رعي  تتجنب  فاملا�صية  والإن�صان 
حالة جدب املراعي واملجاعة اأو اختالط ال�صماق بالعلف فاإنها 
تتناوله ق�صرًا مما ي�صبب لها �صوء ه�صم، قد يكون مميتًا عندما 
ت�صبح الكميات املتناولة كبرية جدًا. وهذا ما يحدث للماعز يف 
مطلع الربيع، عندما ترتاد امل�صالك اجلبلية واحلراج، حيث قد 

يرعى ال�صماق الذي كثريًا ما ينمو فيها ب�صورة تلقائية.
اأما عند الإن�صان، فتناول كمية كبرية من ثمار �صماق الدباغني 
الت�صمم  اإىل  توؤدي  ما  كثريًا  فاإنها  املتخمرة  وغري  الطازجة 
اإذا قب�صنا باليد على  اإننا  اأكد العامل كازان  املميت، هذا وقد 
لتخديرها  كاف  ذلك  فاإن  طويلة  مدة  الدباغني  �صماق  نورة 

فيها،  وفقاعات  حوي�صالت  اإحداث  وبالتايل  وا�صرتخاءها، 
الأبخرة  من  كمية  اأقل  واإن  للب�صرة،  املحرق  تاأثريها  نتيجة 
الكاوية لع�صارة ال�صماق الطالئي وال�صام، والتي ميكن اأن تظهر 
من خد�ص ب�صيط يف القلف، كافية لإحداث بثور موؤملة جدًا يف 
الأيدي والوجه، وعليه يكون اخلطر اأعظم على العاملني، الذين 
لذلك  الالك،  با�صم  واملعروفة  الغزيرة  ع�صارته  ي�صتخل�صون 
اتخاذ جميع الحتياطات  املجال،  العاملني يف هذا  يجب على 
املالم�صة  من  اجل�صم  من  املك�صوفة  الأجزاء  ل�صيانة  الالزمة 
املبا�صرة لهذه الع�صارة، اأو التعر�ص لأبخرتها التي ميكن اأن تنفذ 
اإىل اجل�صم عن طريق اجلهاز اله�صمي اأو التنف�ص، اأو الأن�صجة 
كقرينة  الرقيقة : 
لذا  الخ،،  العني، 
اليدين،  �صرت  يجب 
بدقة،  الوجه  ووقاية 
الأنف،  فتحتي 
العينني  وخا�صة 
تاأثرهما،  ل�صرعة 
العتناء  واأخريًا 
اأجزاء  جميع  بغ�صل 
مبا�صرة،  اجل�صم 
التي كانت على متا�ص 
اأو  مع هذه الع�صارة 

اأبخرتها.
باجلهات  يجدر  لذا 
و  الطبيعية  بالطرق  �صار  كع�صب  ال�صماق  مقاومة  امل�صوؤولة 
امليكانيكية و الكيميائية ، وذلك على �صوء املوا�صفات النباتية 

والدرا�صات الفنية الأخرى.
وباملقابل العمل على �صيانة وحفظ وحت�صني واإكثار اأنواع ال�صماق 
القت�صادية املحلية وت�صجيع زراعة الأنواع غري املحلية، وذلك 
يف البيئة املنا�صبة كمح�صول اقت�صادي قائم بذاته بغية زيادة 

املردود، والدخل القومي.
والتي  حمليًا  النابتة  وال�صجريات  الأ�صجار  من  العديد  )هناك 

تفيد يف تثبيت الأتربة وحماربة الت�صحر 
فلنحاول قدر امل�صتطاع اأن نعيد اإحياء غابات ال�صنديان ليعود 

الخ�صرار جلبالنا ال�صاخمة(.
م. بهاء ال�شومري
م. طارق هنيدي

مديرية زراعة ال�شويداء
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اإن اإيجاد فه�م م�ص�رتك للع�القة بني الت�غ�ذي�ة والأم�ن الغ�ذائي 
للذهن  تتبادر  التي  املفاهيم  بع�ص  ت�صويب  يتطلب  وال�زراعة 
على  احل�صول  اأجل  من  هي  ال�زراعة  باأن  ال�صائع  كالعتقاد 
الغ�ذاء ولك�ن ذل�ك غي�ر �صحيح ففي ال�واق�ع اأن ال�زراعة ه�ي  
ج�دوى  فال  ذل�ك  ي�راعى  مل  واإذا  الأ�ص�ا�ص  يف  ربحي   عم�ل  
بعي�ن  ذل�ك  ت�اأخ�ذ  مل  التي  ال�زراعي�ة  ل�ل�ص�يا�ص�ات  جناح  ول 
العتب�ار لذلك لبد من ر�ص�م واإعادة برجمة ال�ص�يا�ص�ات العامة 

وال�زراعية بعي�دًا ع�ن املف�اهي�م الكال�ص�يكية.
فكثريًا ما يتم اخللط بني تعبري)الأمن الغذائي( و )التغذية( 
ولأنها  )ال�صمود(  مفه�وم  م�ن  اأ�ص��ا�ص��يان  ج�زءان  وهما 
مفاهي�م مرتابطة ب�صكل متني ل�زم تو�صيحها  فمه�وم التغ�ذية 
الأ�ص��رة  يخ�ص  الغ�ذائي  الأم�ن  مفه�وم  بينما  الف�رد   يخ�ص 
الغذاء  توفر  يف  تتمثل  اأ�صا�صية  اأركان  اأربع  وي�صمل  واملجتمع 
الواجب  من  و  وا�صتمراريته  اإليه  الو�صول  واإمكانية  وتنوع�ه  
مراعاة خطر)�ص��وء التغ�ذية( وهو يق�ا��ص على م�صتوى الف�رد 
و�ص��المته  املتوازن  الغ�ذاء  كف�اية  وت�صمل  ال�صمود  ل�صمان 
اأخذ  ل�صمان  وال�ص�يا�ص�ات  ال�ت��ص�ريعات  تع�زيز  ل�زم  وع�ليه 
الك�وارث ويف درا�ص���ة  اإدارة  التغ�ذوي�ة ب�صكل كامل يف  امل�صائل 

ب�رامج حت��ص�ني �ص��بل الع��ي���ص. 

املفاهيم وامل�ش��ائل الرئي��ش��ية يف حت�ش��ني التغ�ذية من خ�الل 
االأم�ن الغ�ذائي وال�زراع�ة  

 فال�تغ�ذي�ة هي :»املتن�اول م�ن الغ�ذاء والتف�اع�ل بي�ن العمليات 
البيولوجية والجتماعية والقت�صادية التي توؤثر على منو وعمل 
اجل��ص�م  ق�درة  ال�تغ�ذوي   بال�و�صع  ونعني  اجل�صد«،  وترميم 
وال�ح�صول  املغ�ذي�ات  وا�ص�تخ�دام  وامت�صا�ص  ه��صم  ع�لى 
الغ�ذائي  النظ�ام  من  املاأخ�وذة  ال�تغ�ذوي�ة  الحتي�اجات  ع�لى 
ال�ذي يج�ب اأن ي�وف�ر كمية وتنوع�ًا منا�ص�بًا م�ن الغ�ذاء ل�تغطية 

حي�اة  اأج�ل  م�ن  واملغ�ذي�ات  الط�اق�ة  م�ن  اجل��ص�م  احتي�اجات 
ن��ص�ط�ة و�صحي�ة. ويج�ب اأن ي�كون مكون�ًا م�ن جمم�وع�ة من�وع�ة 

م�ن الأغ�ذي�ة م�ن خمت�ل�ف املجم�وع�ات الغ�ذائي�ة.
ال�تغ�ذي�ة وع�لى  ب���ص��وء  ال�مق�ص�ود  م�ا  ان نح�دد  وعليه ميكننا 

م�اذا يحت�وي؟ 
�ص�وء  يحدث   « ان  ميكن  ما  وه�و   : التغ��ذي�ة«  ��ص�وء  »م�صطلح 
التغ�ذية عندم�ا تك�ون الكمية املتناولة من الغذاء  والطاقة غري 
كافية اأو تتجاوز الكمية املطلوبة لحتياجات الفرد الالزمة يف 

عملية النمو وزيادة املناعة ووظائف الأع�صاء «.

وال���صمنة،  املف�رط  ال�وزن  خ�الل  م�ن  التغ�ذي�ة  �ص�وء  يظه�ر 
نق��ص ف�ي التغ�ذي�ة، وك�ذل�ك ع�وز املغ�ذي�ات ال�صغرى« مع اأن ل 
نن�ص��ى الإ�ص�ارة اإل�ى �ص��وء التغ�ذية ال�وظيفي الن�ات�ج ع�ن خل�ل 
م�ر�صي اأو خلق�ي كحالة �ص�وء المت�صا�ص املوج�ودة ع�ند كث�ري 
م�ن النا��ص وخا�صة" الأطفال وبع�ص ال�ص��باب وحتى ال�ص��يوخ. 
وع�ليه اأ�صبحنا اأمام ما ي�ص��مى بالع�بئ الثالثي ل��ص�وء التغ�ذية 
وه�و نق��ص اأو ع�وز ل�لغ�ذاء اأو نق��ص اأو خل�ل يف عنا�صره ال�صغرى 
وبعبارة اأخرى �صوء التغذية يتج�صد  اإما )كمًا او كيفًا اأو نوعًا(.
فيب�دو  التغ�ذي�ة  �ص��وء  من  يع�ان�ون  من  على  نتع�رف  كيف  اأما 
الأم�ر �ص�هاًل ل�ل�وه�لة الأوىل ولكن اإذا اأمع�نا ال�نظ�ر يف ال��صور 
ال�ب�ص�اط�ة  به�ذه  ل�ي���ص  ف�الأم�ر  التغ�ذي�ة  �ص��وء  يع�ان�ون من  ملن 
تب�داأ  وم��صتوي�ات  درجات  على  التغ�ذي�ة  �ص��وء  اأن  ع�رفن�ا  اإذا 



اأو بال�موت حيث  ال�دائ�م  ب�العج�ز  ل�لمع�اجل�ة وينتهي  بالق�اب�ل 
كبع�ص  ال��صغرى  ال��عنا�صر  ل�بع�ص  يفتق�ر  الغ�ذاء  يك�ون  ق�د 
الأمالح كاليود اأو كالغذاء الذي يفتقر للحديد اأو الذي ي�زيد 
ي�وؤدي  مما  وال�ده�ون  وال��ص�كري�ات  كالن��ص�وي�ات  بع�صها  ف�يه 
ل�زيادة يف ال�وزن م�ع ع�وز لعن�ا�صر اأخرى )فقر ال�دم لنق�ص 
اأو  الف�لور(  لنق��ص  الأ�ص��نان   وت�صو�ص  ت�صبغ  اأو  احلديد 
ال�ظ�واهر  وهذه  ناق�ص  اأي  ك�اف  غي�ر  ذاته  بحد  الغذاء  اأن 
واأم�ا  التغ�ذي�ة.  ل��ص�وء  الث�الث�ي  الع�بء  عليها  يط�لق  الثالث 
احل�ص�ا�ص��ة  التدخ�الت  خالل   من  الت�غ�ذي��ة  �ص���وء  مع�اجلة 
ل�لمع�اجلة  ق�اب�ل  الأم�ر  ي�كون  ع�ندما  وه�ي  ؟  للتغ��ذي��ة 

ال�فيتامينات  نق��ص  اأو  ال�غ�ذاء  ك�نق�ص  املبا�ص��رة  بالأ�ص��باب 
ال�مدي�د  النق�ص  ول�كن  حمدودة  فرتة  �صم�ن  الم�الح  اأو 
ط�وي�ل الأم�د ي�صب�ح غ�ري ق�اب�ل ل�لعالج ويت�رك ع�اه�ة دائم�ة 
بال�درق...وهو مو�صوع  الإ�صاب�ة  اأو  ال�عمى  اأو  الب�صر  ك�صعف 

ذو �ص�جون واحل�ديث ف�يه يط�ول.

الجتماعي  امل��ص�توى  ع�لى  اإما  الف�ردي  امل�ص�توى  على  هذا   
ت�واج�د  ع�ند  تك�ون  وه�ي  الغ�ذائي(  الأم�ن  )ح�ال�ة  فاإن 
ال�متح�دة  ل�الأمم  وال��زراع��ة  الأغ�ذي�ة  منظمة  تع�ريف  ح�صب 
)الف�او(  عند �صمان ح�صول جميع ال�نا�ص ويف جميع الأوق�ات 
الكمي�ات  ل�ص�تهالك  والقت�ص�ادية  امل�ادية  الق�درة  ع�لى 
احتي�اج�اته�م  لتحقي�ق  واملغ�ذي  الآم�ن  الغ�ذاء  م�ن  الك�افية 
حي�اة  يحي�وا  اأن  م�ن  يتمكنوا  ولك�ي  الغ�ذائية  وتف�صي�الته�م 

اأو�صع ويحتاج لبحث م�صتقل. �ص�ليمة ون�ص�طة  فهو مو�صوع 
التغذية  حتقي�ق  نح�و  اجله�ود  ت�صاف�ر  اأن  ن�اأمل  وخت�ام�ا  
اأ�ص��رنا  ما  خ�الل  م�ن  للتغ�ذي�ة  ال�داعمة  وال�زراعة  ال��صحية 

اإلي�ه اأع�اله ومما �ص���تتخ�ذه ال�دولة م�ن خط�وات و�ص��يا�ص��ات 
�صروري��ة.   واإ�صالح�ات  ت�ر�ص��يدي�ة 

م.اأحم�د مق�دام ق�باين

37

ــة
اع

لزر
ة ا

جمل

العدد 53 - 2017



38

هائلة  قدرات  امتالكها  الع�صور  مر  وعلى  املراأة  اأثبتت  لقد 
و�صرب بال حدود واأثبتت الأزمة التي مير بها بلدنا احلبيب، ان 
املراأة ل تقل ج�صارة عن الرجل يف الت�صدي لتحديات الأزمة 
من ظروف اقت�صادية واجتماعية تعاين منها الأ�صرة ال�صورية 
ب�صكل عام، فرنى املراأة جنبا« اىل جنب ت�صاهم يف التخفيف 
من وطاأة الأزمة عليها وعلى اأ�صرتها، من خالل م�صاهمتها يف 

جميع املجالت .ومنها:
والنباتي  احليواين  النتاج 
ت�صخري  على  عملت  حيث 
يف  املتاحة  الإمكانيات  كافة 
وخري  اأ�صرتها.  لتنمية  املجتمع 
ريفية  امراأة  ذلك  على  مثال 
القام�صلي،  منطقة  قرى  من 
م�صغرة  مزرعة  اأقامت  حيث 
لديها  ب�صيطة ومتاحة  وباأدوات 
فعملت على تربية الطيور بكافة 
اأنواعها وذهب الن�صاط والعمل 
بها اىل تربية طائر يعترب رمز 
بالنف�ص  والفتخار  اجلمال 

يف  اليزيدية  الطوائف  بع�ص  عند  والتقدي�ص  للملوك  ورمز 
املنطقة ورمز الب�صالة يف الع�صور اليونانية والرومانية القدمية 
اإنه الطاوو�ص املزرك�ص.وكان يزين الأطباق التي حتتوي حلمه 
بري�صه الزاهي للملوك ،فلحمه كان يعترب من اطيب اللحوم.     

الزينة  وبق�صد  نادر  ب�صكل  اجلزيرة  منطقة  يف  يتواجد  حيث 
به  ي�صرب  طائر  الأخرى.والطاوو�ص  املحافظات  من  ويجلب 
املثل يف التباهي والتفاخر و يتميز بطول ذيله الذي يفرده خلفه 
اأمتار، ، لفظ الطاوو�ص يف لغة العرب  وقد ي�صل حتى خم�صة 
يق�صد بها الذكر والنثى ويعترب من  الطيور الأجتماعية التي 
تعي�ص يف جماعات �صغرية، ينتمي اىل اململكة احليوانية ومن 

طائفة الطيور ومن ف�صيلة الدجاجيات.   
اأما حجمه فهو بنف�ص حجم الديك الرومي تقريبًا ويعتمد يف 
غذائه على الزواحف ال�صغرية والديدان واحل�صرات واحلبوب 
املليء  املاء  للبيئة ويف�صل  والفواكه، لذلك يعترب كائن �صديق 

من  وبالقرب  الأ�صجار  على  وينام  العذبة،  املعدنية  بالأمالح 
قدمه  �صكل  الأقفا�ص،  يف  البقاء  يف�صل  ول  البع�ص،  بع�صها 
ي�صبه الدجاج العادي ولكن ب�صكل اأكرب قليال«، يف�صل التزاوج 
عند ارتفاع درجات احلرارة  يف اأوائل الربيع حيث يتم جذب 
الأنثى بطريقته اخلا�صة والتي يعتمد فيها على األوانه وحركات 
معينة لديه جلذب الإناث، وت�صتطيع الأنثى ان تبي�ص حتى 20 

بي�صة .
بني  البي�ص: وهو كروي ذولون 
بي�صة  حجم  حجمه  يف  ي�صبه 
الديك الرومي، موؤلف من الآح 
لكليهما،  �صافية  باألوان  واملح 
كبرية  غذائية  فوائد  وله 
من  كبرية  ن�صبة  يحتوي  حيث 
املعدنية  والأمالح  الربوتينات 
ق�صرة  ذو  الفو�صفور،  وخا�صة 
اأكرث �صماكة من بي�ص الدجاج 

العادي. 
اأهم  من  يعترب  حيث  الري�ص: 
ويت�صف  الطاوو�ص  ميزات 
باألوانه املتدرجة من الأخ�صر والأزرق والأبي�ص والأ�صود، ويعترب 
الطاوو�ص  اأ�صا�صها  على  ي�صنف  التي  ال�صفات  اإحدى  اللون 
بالإ�صافة اإىل �صكل القدم والعيون، وقد كان لري�ص الطاوو�ص 
عند  يرمز  كان  حيث  القدمية  احل�صارات  يف  عديدة  معاين 
على  القبيلة  قائد  وي�صعها  القوة  اىل  اآ�صيا  و�صرق  الهندو�ص 
وعند  والقيامة  اخللود  اإىل  القدماء  امل�صيحيني  وعند  راأ�صه، 

احل�صارات الإ�صالمية اأداة للكتابة وخا�صة القراآن الكرمي.
تنوعا"،  واأكرث  اأزهى  واألوانه  الأنثى  من  اأجمل  الذكر  ويعترب 
والأثاث،  التنظيف  واأدوات  الزينة  لأغرا�ص  الري�ص  وي�صتخدم 
وو�صيلة  الطبية  امل�صتح�صرات  بع�ص  يف  الري�ص  ي�صتخدم  وقد 
من  احلماية  وو�صيلة  العائلة،  نف�ص  من  الطيور  بني  للتزاوج 
احلرارة واملطر حيث يعترب زيتي القوام و�صميك الري�ص واأي�صًا 
تخويف اأعدائه حني القرتاب منه وهو عك�ص الإعتقاد اخلاطئ 
اأنه يفرد ذيله للتباهي والفتخار فقط ،وي�صل طوله احيانًا اإىل 

الرتبية املنزلية للطاوو�س
  يف اجلزيرة اخل�ضراء



50 �صم واأقل  اأمتار للري�ص الطويل واملرتين للمتو�صطة  خم�صة 
من ذلك للري�ص الق�صري، ويعترب اإحدى اأهم ركائز الت�صنيف 

عند مربي الطاوو�ص.
األذ  من  حلمه  ويعرت  اللحم: 
للقيمة  واأجودها  اللحوم  اأنواع 
يتمتع  التي  العالية  الغذائية 
من  �صماكة  اأكرث  ولكنه  فيها 
حيث  العادي،  الدجاج  حلم 
بالربوتينات  غني  يعترب 
املعدنية  والأمالح   3 والأوميغا 
والفيتامينات والألياف ،ويعترب 
لآلم  م�صكن  اللحم  ح�صاء 
املعدة والكولون واآلم املفا�صل 
، كما ي�صتخدم م�صحوق الذيل 

يف اإزالة الثاآليل وم�صحوق عظامه يف اإزالة الكلف، لكنه غايل 
الثمن، وغري متوفر ب�صكل كايف فيندر وجوده على موائدنا .

الفراخ اأو ال�صي�صان: وتعترب املرحلة الأهم يف حياة الطاوو�ص 
�صروط منا�صبة من  وبكميات كبرية اىل  التفريخ  يحتاج  حيث 
رطوبة وحرارة وتربيد وتغذية مالئمة وخا�صة يف الع�صرة اأيام 
للتفريخ  واآمن  الطائر ويجب توفر مكان جيد  الأوىل من عمر 
انتقال  خ�صية  املفارخ  يف  و�صعه  عند  نظيفًا  البي�ص  يكون  واأن 
ميكن  ولكن  التفريخ،  ن�صبة  يف  يوؤثر  مما  لالأجنة  الفريو�صات 
الديك  اإناث  حتت  و�صعه  خالل  من  طبيعي  ب�صكل  تفريخه 

الرومي.
فراخ  مع  تبقى  حيث  تقريبًا  �صهر  مدة  التفريخ  فرتة  وتدوم 
الديك الرومي ملدة خم�صة ع�صر يومًا على الأرجح . ويجب توفري 
م�صاحة كافية يف الأقفا�ص لكل �صو�ص حيث يحتاج ال�صو�ص 
الواحد اىل 20 - 25 �صم عند عمر ع�صرة اأيام لي�صل اىل 1 - 2 
لهم  اأقفا�ص خم�ص�صة  يو�صع يف  ثم  اأ�صهر،  م يف عمر ثالثة 
بارتفاع 2 م وعر�ص 2 م تقريبًا، ويتم تغذية الفراخ ال�صغرية 
امل�صلوق  البي�ص  على  كتاكيت  املراجع  بع�ص  يف  ت�صمى  التي 
واخلبز والديدان ال�صغرية والفواكه حيث يف�صل املوز والتفاح 
الأمالح  على  احلاوي  النظيف  املاء  تقدمي  ويتم  والأع�صاب، 
معتدلة  ورطوبة   حرارة  من  منا�صبة  ظروف  وتاأمني  املعدنية 

حوايل 25 درجة مئوية ورطوبة 55 %. 
الإبا�صة  تتم عملية  تقريبًا حيث  ال�صنة  ويتم يف عمر  الن�صج: 
يف ف�صل الربيع وتتم عملية الن�صج يف الربيع التايل، حيث تتم 

عملية التزاوج بني اجلن�صني يف الطبيعة .  
يبداأ الطاوو�ص دورة حياة جديدة ب�صقوط ري�ص الذيل يف بداية 

الفراخ  ويعترب  دي�صمرب.  �صهر  يف  بالنمو  الري�ص  ويبداأ  اأكتوبر 
تبداأ  اأ�صهر حيث  الع�صرة  تبلغ  اأن  اإل  اللون  مت�صابهة من حيث 
بلون  التلون  يبداأ  ثم  املخطط  الرمادي  باللون  بالتلون  الذكور 
ومتيل  النوع   اأو  الف�صيلة 
الإناث اإىل اللون الرمادي غري 

املخطط.
من  يعترب  الطاوو�ص  العمر: 
يكون  حيث  املعمرة  الطيور 
 25  -  20 بني  املتو�صط  العمر 
عاما ح�صب نوع ال�صاللة وح�صب 
الرعاية البيطرية املتكاملة التي 

تقدم له.
الت�صنيف  ح�صب  ال�صاللت: 
لت�صنيف  الدويل  الحتاد 
الهندي  بني  ما  نوعًا   225 ال�صناف  عدد  بلغ  فقد  الطاوو�ص، 
الأزرق واملزرك�ص والأبي�ص واأ�صهرها الهندي جاوة املتميز بان 

اأغلب األوانه خ�صراء جميلة وعيونه كبرية وذيله طويل.
الت�صويق: ويعترب امل�صكلة الأهم التي حتدثت عنها املربية حيث 
اأثرت الأزمة احلالية ب�صكل كبري على ت�صويق الطيور وانقطعت 
ال�صبل نحو املحافظات الأخرى من جهة والت�صدير اخلارجي 
اىل �صمال العراق وتركيا من جهة اأخرى، فكان م�صدر ك�صب 

لدى عائلتها لغالء اأ�صعاره وخا�صة يف ال�صوق اخلليجية.
وميكن ت�صويق الطاوو�ص عن طريق الآلية التية:

1 - اإيالء اجلهات احلكومية ول�صيما وزارة الزراعة الهتمام 
الطائر  هذا  على  علمية  اأبحاث  واإقامة  الطائر  هذا  برتبية 
فنية  كوادر  واإعداد  والتغذية  والرتبية  الرعاية  جمال  يف 
متخ�ص�صة يف جمال الدواجن واإقامة دورات تاأهيلية لذلك.

2 -امل�صاركة بهذا الطائر يف املعار�ص الدولية واملحلية. 
تربية  مناطق  يف  الريفية  للمراأة  تنموية  م�صاريع  اإقامة   -  3

الطائر لت�صجيع هذه الرتبية بني ال�صكان.
ختامًا: اإن تربية الدواجن وخا�صة الطاوو�ص مربح من الناحية 
جهود  اإىل  حتتاج  ولكنها  اجلميل،  ريفنا  يف  القت�صادية 
يف  لت�صاهم  وعامليا  حمليا  وت�صويقها  لدعمها  وخا�صة  حكومية 
اجلميع  متناول  يف  الطاوو�ص  وليكون  الوطني  القت�صاد  دعم 
،وليظل دليال على التنوع احليوي يف اأر�ص اجلزيرة اخل�صراء.                                                                      

م. �شكرية يون�ض خلف
 تنمية املراأة الريفية
يف وحدة القام�شلي
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خالل  العوا�س  اأغنام  تغذية 
مرحلة اإنتاج احلليب

وخا�صة  احليوان  تغذية  ملبادئ  احلديثة  العلمية  املعرفة  اإن 
ه�صم املواد العلفية وا�صتعمالها بالطريقة ال�صحيحة من ِقبل 
منتجي الأغنام اأدت اإىل تغطية املتطلبات ال�صرورية للحيوانات 
ب�صورة دقيقة فمعرفة الحتياجات الغذائية الأ�صا�صية للحيوان 
وتغطيتها ب�صورة دقيقة اأدى اإىل زيادة الإنتاجية بحوايل 100 
الرعوية  الظروف  حتت  اأما  املكثف.  الإنتاج  ظروف  حتت   %
يعتمد  النجاح  اأن  حيث  كافية  لي�صت  وحدها  العلمية  فاملعرفة 
اإكمال  اإىل  الطرق  هذه  توؤدي  بحيث  تطبَّق  التي  الطرق  على 
التغطية لحتياجات احليوان اأو القطيع حتت ظروف املرعى . 

اإن الهدف من تغذية النعاج هو اإنتاج حمالن وحليب ، وبالتايل 

فاإن الهدف من اأّية  طريقة للرتبية �صواًء كانت تربية مكثفة اأو 
انت�صارية يعتمد على العاملني املذكورين �صابقا .

اإن تطبيق الدفع الغذائي وقت التزاوج ومعرفة درجة الكتناز 
واإي�صال النعاج لدرجة مقبولة ومراقبة التزاوج ملعرفة النعاج 
ال�صبقة بالإ�صافة اإىل و�صع النعاج على درجة اكتناز جيدة يف 
جميع املراحل التنا�صلية اأي وقت التزاوج ويف بداية فرتة احلمل 
اأو و�صطها اأو نهايتها اأو يف بداية احلالبة يعترب ذو اأهمية كبرية 
اأو  للحمالن  �صواًء  الإنتاجية  من  درجة  اأعلى  على  للح�صول 

احلليب .
اإنه يجب اأن يكون وا�صحا اأن مفهوم التغذية ل يعتمد على فرتة 
حمدودة بل يرتابط مع بع�صه البع�ص طوال العام ، لأن التغذية 
د عدد  التزاوج حتدِّ للتزاوج وخالل فرتة  ال�صابقة  يف الأ�صابيع 
احلمل  خالل  التغذية  .اأما  الرحم  داخل  يف  املكونة  الأجنة 
النمو ب�صكل  فتحدد عدد احلمالن املولودة حيًة والقادرة على 

جيد .

احلليب   اإنتاج  على  فعال  تاأثري  فلها  الولدة  بعد  التغذية  اأما 
الفطام  وبعد  قبل  التغذية  .اأما  احلمالن  منو  على  وبالتايل 
فرتة  خالل  ا�صتهلك  الذي  اجل�صم  من  اجلزء  ذلك  فتعو�ص 
الإنتاجي  للمو�صم  النعجة  تعدُّ  التغذية  هذه  اأن  كما   ، احلمل 

القادم .

على  النعاج  تغذية  اعتبار  ال�صروري  من  اأنه  يتبني  تقدم  مما 
عن  اإنتاجية  مرحلة  اأي  عزل  عدم  ومراعاة  �صنوي  اأ�صا�ص 
الأخرى. اإن طبيعة الإنتاج امل�صتمرة توؤدي اإىل تغريات يف الوزن 

احلي للحيوان .
هذه  تقدر  الذي  احلليب  على  يعتمد  اخلراف  منو  معدل  اإن 
يعتمد  املنتج  احلليب  كمية  اإن   ، عليه  احل�صول  على  اخلراف 
الولدة  يف  اخلراف  وعدد   ، الإنتاج  على  النعجة  مقدرة  على 

الواحدة.  
اإن عدد  و اأوزان احلمالن املوجودة له تاأثري كبري على اإنتاج الأم 
من احلليب . اإن النعجة املر�صعة حلملني تنتج 40 %  زيادة يف 
احلليب عن النعجة املر�صعة حلمل واحد . اإن النعجة املر�صعة 
اأ�صبوعني  اأول  يف  احلليب  من  اإنتاجها  اأعلى  يكون  لتواأم  اأي�صا 
للنعجة  الإنتاج  قمة  تكون  بينما  الولدة  بعد  اأ�صابيع  ثالثة  اإىل 
املر�صعة حلمل واحد يف الأ�صبوع اخلام�ص بعد الولدة مما يعني 
اأن منحنى اإنتاج احلليب يختلف ما بني النعاج الوالدة لتواأم عن 
النعاج الوالدة حلمل مفرد . كذلك فان انحدار اإنتاجية احلليب 



يكون اأ�صرع يف النعجة املر�صعة لتواأم وبعد 4 اأ�صهر من الولدة 
لي�ص هناك اختالف بينهما.

يف  زيادة   %  10 فتنتج  حمالن  لثالثة  الوالدة  النعجة  اأما 
فان اخلراف ذات  ، كذلك  لتواأم  املنتجة  النعجة  احلليب عن 

الوزن الكبري حتفز الأمهات على اإنتاجية حليب اأكرث .
وقد  احلليب  من  جيدة  اإنتاجية  ذات  العوا�صي  اأغنام  اإن 
ربيت  اإذا  فيما  جدا  عالية  كميات  اإىل  اإنتاجها  معدل  ي�صل 
اإذا  فيما  جيدة  اإنتاجية  اإىل  ب�صهولة  ت�صل  وقد  مكثفة.  تربية 
�صحب  اأو  الر�صاعة  من  النتقال  اإن   . جيد  ب�صكل  تغذيتها  مت 
احلمالن من الأم نتيجة الفطام يوؤثر على اإنتاجية احلليب وقد 
يوؤدي اإىل نق�ص يف الإنتاجية من 30 - 40 % . اإن اأعلى اإنتاج 
يكون للولدة الثالثة ويبقى ثابتا حتى الولدة ال�صاد�صة وميكن 
بالتغذية اجليدة والأ�صنان القوية غري امله�صمة اإبقاء الإنتاجية 

جيدة حتى بعد الولدة ال�صاد�صة . 
التي  انه ميكن تقدير كمية احلليب املنتج ملعرفة كمية الغذاء 
يجب تقدميها للنعجة وميكن تقدير الكمية املنتجة من احلليب 
احلليب  كمية   : النمو  كفاءة  اأن  حيث  احلمالن  منو  بوا�صطة 
 1 5 كغم حليب ت�صنع  اأن كل  وحيث   1:1  = امل�صتهلك  اجلاف 
كغم حليب جاف فان 1 كغم منو يتطلب 5 كغم حليب وفيما اإذا 
كان منو احلمل 320 غم يوميا فان اإنتاجية النعجة من احلليب  
= 1.6 كيلو حليب )وهو ما ير�صع من اأمه( . وفيما اإذا كانت 
النعجة تر�صع تواأما ومعدل منوهما 250غم فاإنها تنتج حليبا 

مقداره 250 × 2× 5 = 2.5 كغم اإنتاجية النعجة من احلليب.
اإن مقدار الدهن يف اجل�صم يوؤثر على اإنتاجية احلليب فنعجة 
وزنها 70 كغم وحتتوي على 5 كغم دهن وحت�صل على 20   ميجا 
جول طاقة متثيلية ت�صتطيع اإنتاج 2 كغم حليب  وحتلل 100 غم 
دهن من ج�صدها يوميا . وفيما اإذا كانت النعجة ذاتها حتتوي 
 2.8 اإنتاج  20 كغم دهن وتاأكل نف�ص الأكل فاإنها ت�صتطيع  على 

كغم حليب وحتلل 350 غم دهن من ج�صدها يوميا .
اإل بتزويد النعجة  اإن هذه الإنتاجية العالية ل ميكن حتقيقها 
اإنتاج احلليب   ال�صتمرارية يف  لإبقاء  الطاقة  بكمية كافية من 
ولكن الأهم من الطاقة هو حت�صيل كميات كافية من الربوتني 
غري املحطم حيث اأن الكمية املح�صرة من قبل الكائنات الدقيقة 
اأن الكمية املاأكولة ل  من الأحما�ص الأمينية لي�ص كافيا ، كما 
اأن  حتقق املطلوب من الطاقة والربوتني يف هذه املرحلة .كما 
الربوتني الحتياطي املخزون الذي على اجل�صم ا�صتعماله من 
اأن�صجته  ) mobilized (قليل مقارنته بالطاقة ولذلك فان اثر 
الربوتني على اخلاليا اأهم من الطاقة لالأغنام العالية باإنتاج 
خا�صة  الكتناز  درجة  اإىل  النتباه  يجب  ذلك  ومن   . احلليب 

اأعلى  لتواأم  املر�صعة  النعجة  .اإن حاجة  نهاية فرتة احلمل  يف 
مبقدار 70 % من الطاقة التي حتتاجها نعجة حاملة ملفرد يف 

اآخر اأ�صبوعني من احلمل .

ويف النهاية يجب التذكري باأهم النقاط يف تغذية النعاج ووقت 
احلالبة :

يعتمد  احلالبة  بعد  اأ�صهر  ثالثة  اأول  يف  احلمالن  منو  •اإن 
عل حليب اأمه .

بعد  اجل�صد  يف  املتواجد  الدهن  ن�صف  ا�صتهالك  ميكن  •اإنه 
وقت  الدهن  وزن  بان  علما  كغم   )11  -  9( مبقدار  الولدة 
التزاوج كان 12-15 كغم بكفاءة عالية بدون اأي اأثر  اإذا ما 

اأ�صيف بروتني من النوع غري املحطم .
 2 الدرجة  عن  الكتناز  درجة  بنزول  ال�صماح  عدم  يجب  لكن 
لأنه من ال�صعب تعديل درجة الكتناز اإىل 3.5 عند قدوم موعد 

التزاوج القادم .
اإىل  والربوتني  الطاقة  مبركزات  التغذية  ال�صروري  من  اإن 
النعاج احللوب يف اأوائل فرتات احلالبة اإل اأن يتم منو الأع�صاب 

اخل�صراء بكمية كافية .
الرعاية  نظام  على  االعتماد  مت  اإذا  فيما  العلفية  االإ�شافات 

ال�شرحي:
الإ�صافات  فان  الكامل  ال�صرحي  النظام  اتبع  اإذا  فيما  انه 
الأوقات ال�صرتاتيجية ت�صبح �صرورية وذلك وفقا  العلفية يف 

حلالة املرعى لذلك العام .
ومن ال�صعب معرفة حالة املرعى لكل مو�صم ولكن ميكن اإعطاء 
التقديرات املبدئية لالإ�صافات العلفية ، وهي مدونة يف جداول 
ومو�صم  جيد  مو�صم  اإىل  املو�صم  تق�صيم  مت  باأنه  علما  خا�صة 

جاف ، وهذه الأرقام اعتمدت على التجارب يف املنطقة.
املنطقة  العوا�صي يف  املمثلة لالأغنام  املتطلبات  ويبني اجلدول 
التجارب  بناًء على  اأخذت  الأرقام  ، وهذه  العلفية  والإ�صافات 

التي قامت يف املنطقة .
41
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جدول متطلبات الطاقة و الربوتني وقت احلالبة

الدكتور املهند�ض اأ�شامة خالد دياب
مدير فرع م�شروع تطوير الرثوة احليوانية بالقنيطرة

كيف يتم ت�شديد متطلبات الطاقة التمثيليةعدد االأيامال�شهر مراحل الدورة التنا�شلية

رعي خملفات احل�صاد + تنب50اآب - 20 اأيلولاأول فرتات احلمل

2050 اأيلول - 10ت�صرين2 و�صط فرتات احلمل
رعي ال�صجريات ال�صغرية يف الأرا�صي ال�صحراوية  + النباتات 

النامية ب�صكل طبيعي يف املناطق اجلبلية
اأعالف تكميلية1050ت�صرين 2- نهايةكانون1نهاية فرتات احلمل

احلالبة اأول انتاج 65 كغم 
اأعالف تكميلية60كانون 2- نهاية �صباطحليب 

الرعي على النباتات النامية ب�صكل طبيعي60اآذار- نهاية ني�صانو�صط )انتاج 40كغم حليب( 

60اأيار - نهاية حزيراننهاية )انتاج 10كغم حليب (
الرعي على النباتات النامية ب�صكل طبيعي +خملفات حما�صيل 

احلبوب
خملفات حما�صيل احلبوب35متوز - 5 اآب فرتة اجلفاف

الإ�صافات التي على املزارع اإ�صافتها لالأغنام يف ال�صنوات اخل�صبة عدد الأيامال�صهر مراحل الدورة التنا�صلية
)غم/ يوم( ال�صنوات اجلافة )غم/ يوم(

50اآب - 20 اأيلولاحلمل  -  اأول فرتات احلمل

500غم تنب +0.5 كغم �صعري500 غم تنب + 0.25كغم �صعري2050 اأيلول - 10ت�صرين 2         - و�صط فرتات احلمل

1050ت�صرين2 - نهايةكانون1          -  نهاية فرتات احلمل
0.5كغم �صعري + نخالة قمح 

+ 1كغم تنب
1كغم �صعري + نخالة قمح + 

1كغم تنب
احلالبة اأول )انتاج 65 كغم 

60كانون 2 - نهاية �صباطحليب (
0.5كغم �صعري + نخالة قمح 

+ 1كغم تنب
1كغم �صعري + نخالة قمح + 

1كغم تنب

الرعي فقط60اآذار - نهاية ني�صانو�صط )انتاج 40كغم حليب( 

الرعي فقط60اأيار - نهاية حزيراننهاية )انتاج 10كغم حليب (

تنب فقطتنب فقط35متوز - 5 اآب فرتة اجلفاف

الطاقة املطلوبة )ميجا جول(التغري يف درجة االكتنازاإنتاج احلليب )كغم(الوزن )كغم(
الربوتني )غم( طاقة متثيلية

10.0100�صفر400.5

13.6136�صفر1.0

1.0 0.5 -11.0140

17.2175�صفر1.5

1.50.514.7200

11.1110�صفر500.5

14.7145�صفر1.0

1.00.5 -11.7150

18.2180�صفر1.5

1.50.5 -15.3215

جدول الحتياجات العلفية لأغنام الع�ا�شي حتت نظام الرعاية ال�شرحي
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مر�ض )اللطخة الذبابية( على ثمار التفاح 
اأعرا�ضه وطرق مكافحته

يعد التفاح عرب اأ�صنافه العديدة ذا انت�صار عاملي وا�صع، حيث 
الفاكهة  ثمار  واأكرث  اأهم  من  كواحد  العاملية  ال�صوق  يت�صدر 
الثمار  تخزين  اإمكانية  ذلك  على  وي�صاعده  وانت�صارًا،  �صعبيًة 
لفرتة طويلة باملقارنة مع غريه من ثمار الفاكهة، كذلك تتحمل 
الأ�صجار  ثمار  مع  باملقارنة  كبرية  بدرجة  النقل  التفاح  ثمار 
ال�صرورية جل�صم  العنا�صر  العديد من  الأخرى، وحتتوي على 
الإن�صان، كما تتميز مبذاق ممتاز وت�صلح لتح�صري العديد من 

املواد الغذائية. 
ُتعد منطقة �صهر الق�صري من املناطق التي تنت�صر فيها زراعة 
التفاح ب�صكٍل كبري، وتتميز هذه املنطقة مبناٍخ بارد �صتاًء، وبارد 
ورطب ربيعًا، ومعتدل ورطب �صيفًا، وخالل عام 2014 انت�صرت 
يف ب�صاتني تفاح هذه املنطقة، اإ�صابة على الثمار خف�صت ب�صكل 
باإ�صابة  املزارعون  تفاجئ  حيث  الت�صويقية،  قيمتها  من  كبري 
ثمار التفاح احلمراء وال�صفراء اللون على حد �صواء، مبر�ص 
مع  الثمار  �صطح  على  ظهرت  اللون  �صوداء  نقاط  �صكل  على 
اقرتابها من موعد القطاف، و�صببت يف ذلك الوقت الكثري من 
الإرباك للمزارعني، وخف�صت من نوعية الثمار املنتجة، واأدت 
انخف�صت  التالية  ال�صنوات  ويف  الثمار،  موا�صفات  تدين  اإىل 

حدة الإ�صابة باملر�ص باملقارنة مع مو�صم 2014. 
تعريف مر�ض Flyspeck )اللطخة الذبابية(:

 Zygophiala( اإ�صابة فطرية ناجتة عن الفطر هو عبارة عن 
�صكل  على  ال�صيف  ف�صل  خالل  تظهر   )jamaicensis

جمموعات مكونة من عدد خمتلف من النقاط ال�صوداء اللون 

يرتاوح عددها بني 30 و50 نقطة، ميكن مالحظتها بو�صوح على 
ال�صطح اخلارجي للثمار، دون اأن يكون لها امتداد اإىل اجلزء 
اإل  اللحمي للثمرة، وعلى الرغم من كونه ل يوؤثر على الإنتاج 
اأنه يخف�ص وب�صكل كبري من القيمة الت�صويقية للثمار املنتجة، 

نظرًا لوجود تلون اأ�صود غري مرغوب على ق�صرة الثمار.
دورة حياة الفطر:

وعلى  التفاح  اأ�صجار  اأغ�صان  ال�صتاء على  الفطر فرتة  ي  يق�صِ

الأ�صجار  من  عدد  وعلى  املت�صاقطة  امل�صابة  التفاح  ثمار 
الأبواغ  وتبداأ  العليق،  وتوت  والقيقب  كال�صنديان  وال�صجريات 
بالظهور خالل فرتة ت�صاقط الأمطار، بدايًة من فرتة الإزهار 

وحتى �صهر اإىل �صهرين من الإزهار. 
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الظروف املنا�شبة لالنت�شار املر�ض وموعد ظهوره:
النمو  فرتة  خالل  الثمار  على  للفطر  ال�صوداء  النقاط  تظهر 
حيث ينا�صب انت�صار املر�ص توفر اجلو احلار والرطب )رطوبة 
ن�صبية اأعلى من 96 %(، كما ميكن اأن تظهر اأعرا�ص الإ�صابة 

ت�صاقط  بعد  الأول  وت�صرين  اأيلول  �صهري  خالل  الثمار  على 
اأمطار �صيفية متاأخرة كما حدث يف منطقة �صهر الق�صري يف 
مو�صم 2014، وبتوفر الظروف املنا�صبة لنت�صار املر�ص تظهر 
حدوث  من  يوم   12  –  10 بعد  الثمار  على  الإ�صابة  اأعرا�ص 
املنا�صبة،  الظروف  توفر  عدم  �صهر يف حال  وخالل  الإ�صابة، 
بينما يف الإ�صابات املتاأخرة خالل �صهري اأيلول وت�صرين الأول، 
تظهر النقاط ال�صوداء على الثمار خالل عدة اأيام فقط، كما 
يكمن اأن تظهر الإ�صابة على الثمار يف ب�صاتني التفاح التي يتبع 

اجلرب  مر�صي  ملعاجلة  الفطرية  باملبيدات  ر�ص  برنامج  فيها 
والبيا�ص الدقيقي، يف �صهري اآب واأيلول وذلك نتيجة لإيقاف 

املزارعني الر�ص باملبيدات الفطرية بعد �صهر حزيران.
املكافحة:

• يعد التقليم ال�صيفي اأحد العمليات الهامة للتقليل من ن�صبة 
خف�ص  يف  ال�صيفي  التقليم  ي�صاهم  حيث  باملر�ص  الإ�صابة 
املر�صو�صة  غري  احلقول  يف   %  50 بحدود  الإ�صابة  ن�صبة 
دور  من  ال�صيفي  للتقليم  ملا  وذلك  الفطرية،  باملبيدات 
املبيدات  تغطية  كفاءة  وزيادة  الأ�صجار،  تهوية  حت�صني  يف 

الفطرية للثمار يف حال اإجراء الر�ص بها.
توت  �صجريات  وبخا�صة  للمر�ص  الثانوية  العوائل  اإزالة   •  
الإ�صابة  ن�صبة  من  كبري  ب�صكل  يخف�ص  اأن  �صاأنه  من  العليق 

باملر�ص.

• املكافحة الكيميائية: تعد معظم املبيدات الفطرية امل�صتخدمة 
مكافحة  يف  جيدة  فعالية  ذات  اجلرب،  مر�ص  مكافحة  يف 
هذا املر�ص، ومن اأكرثها فعاليًة يف مكافحته، بينزميدازول 
 ،)Dithiocarbamate( وديثيوكرمبات ،)Benzimidazole(
بينما يعد مبيد كابتان )Captan( غري فعال يف مكافحته، 
ويجدر الإ�صارة اإىل اأن تطبيق الر�ص بهذه املبيدات يف بداية 
الثمار يف  املتاأخرة على  الإ�صابة  املو�صم ل مينع من حدوث 
باملبيدات  الر�ص  ي�صهم  لذا  اأيلول،  و�صهر  اآب  �صهر  نهاية 
 3 – 2 ر�صات يف ال�صنوات الرطبة و  الفطرية مبعدل 4 - 5 
ر�صات يف ال�صنوات اجلافة، من منت�صف �صهر حزيران وحتى 

نهاية �صهر اآب يف منع ظهور هذا املر�ص.

  د. ر�شيد ال�شيد عمر        م. وائل حداد         م. و�شام م�شه 
              الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية
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درا�ســـة اقت�سادية ل�ســتثمار مراكـز الأعداء احليويــة

تعد املكافحة احليوية )البيولوجية(، وتطبيق الأنظمة البيئية 
املاأمونة لالآفات الزراعية؛ من اأهم الأ�صاليب التي تتبعها الدول 
وبيئيًا،  �صحيًا  اآمنة  زراعية  منتجات  على  للح�صول  املتقدمة 
مواد  كثمن  تدفع  طائلة  مبالغ  الوطني  القت�صاد  على  وتوفر 

كيميائية �صارة بال�صحة.
الرائدة  بتجربتها  العامل  م�صتوى  وعلى  �صورية  متيزت  ولقد 
يف  انطلقت  والتي   ، الزراعية  لالآفات  املتكاملة  املكافحة  يف 
ت�صعينيات القرن املا�صي، وطبقت على كامل م�صاحة احلم�صيات 
يف �صورية، ووّفر تطبيقها يف تلك الفرتة ما يقارب املليار لرية 

�صورية )كثمن مبيدات( تدفع �صنويًا بالقطع الأجنبي.
للم�صروع  القت�صادية  للجدوى  الأولية  الدرا�صة  اعتماد  مت 
الإدارة  ا�صرتاتيجية  �صمن  احليوية  املكافحة  لتطوير  الوطني 
اإن�صاء  مت  حيث   ،2003 عام  يف  الزراعية  لالآفات  املتكاملة 
والالذقية وحلب  خم�صة مراكز كبرية يف كل من ريف دم�صق 
وحماه ودير الزور، اإ�صافة اإىل خمابر اإنتاج اأعداء حيوية يف كل 
من احل�صكة وال�صويداء، وحاليًا مت اإن�صاء مركز لرتبية الأعداء 

احليوية لع�صبة زهرة النيل يف طرطو�ص.
اإل اأنه وب�صبب والظروف الراهنة توقف العمل يف عدة مراكز 

وعلى  واملخابر  املراكز  هذه  اإنتاج  تعوي�ص  يتطلب  الذي  الأمر 
والقت�صادية  الفنية  اجلدوى  درا�صة  اأعيدت  الأ�صا�ص  هذا 
نظام  �صمن  احليوية  الأعداء  واإكثار  تربية  تطوير  »م�صروع  ل� 
مراكز  الزراعية )IPM( يف  لالآفات  والآمنة  املتكاملة  الإدارة 
مبعطيات  ال�صورية«،  العربية  اجلمهورية  يف  احليوية  الأعداء 
التي  املراكز  يف  ح�صل  الذي  النق�ص  تعوي�ص  بهدف  حديثة 

خرجت من اخلدمة ب�صبب الأزمة.  
العقود  النبات يف  وقاية  مهمة  تعد  مل  امل�شروع:  الغاية من 
الفاقد  وتقليل  الآفات  اأخطار  من  املحا�صيل  حماية  الأخرية 
اإ�صافة  لزامًا عليها  اأ�صبح  واإمنا  الزراعي فح�صب؛  الإنتاج  يف 
ومعايري  �صروط  وفري �صمن  زراعي  اإنتاج  ما ذكر حتقيق  اإىل 
وحتقيق  امل�صتهلك  �صحة  على  واملحافظة  الغذائية،  ال�صالمة 
ومكونات  احليوي  التنوع  وحماية  الطبيعية  املوارد  يف  التوازن 

البيئة احلية.
وال�صالمة  والبيئية  ال�صحية  املتطلبات  اأهمية  ازدادت  لقد 
الغذائية للمنتجات الزراعية، وو�صعت املنظمات الدولية ودول 
العامل معايري ومقايي�ص ملوا�صفات املنتجات الزراعية التي يتم 
تداولها بني الدول والآثار املتبقية للمبيدات والأ�صمدة وغريها 
على  �صديدة  رقابة  وتفر�ص  تطبق  واأ�صبحت  الكيماويات.  من 
حركة وعبور املواد الزراعية بني الدول بحيث اأ�صبحت ت�صكل 
حتديًا اأمام الدول املتجهة باجتاه التنمية وتعزيز دور �صادراتها 
والعتبارات  املعايري  هذه  واأ�صبحت  القت�صادية  احلياة  يف 
الدول  اأ�صواق  اإىل  الزراعية  املنتجات  دخول  اأمام  عائقًا  تقف 
والأقاليم خا�صة بعد التغريات وامل�صتجدات يف جمال التجارة 

الدولية وتعقيداتها.
التحتية يف  البنى  تدمري  اإىل  الراهنة  الظروف  اأدت  وقد  هذا 
جمالت متعددة ومنها خطة الإدارة املتكاملة لالآفات الزراعية 
امل�صاحات  انخف�صت  وبالتايل  احليوية،  املكافحة  فيها  مبا 
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جديدة  اآفات  وظهرت  ملحوظًا،  انخفا�صًا  حيويًا  املكافحة 
يتطلب الأمر اإيجاد الطرق واحللول املثلى ملكافحتها   

الواقع  درا�صة  وبعد  والفنيني،  بامل�صوؤولني  حدا  الذي  الأمر 
التفكري اجلدي  اإىل  ال�صحي والبيئي والتجاري والقت�صادي، 
اآمنة؛  و�صحية  �صحيحة  وبطرق  الآفات  تلك  مثل  ملكافحة 
وتو�صيع  تطوير  اإىل  يهدف  الذي  امل�صروع  هذا  فكرة  فكانت 
مراكز الأعداء احليوية القائمة والتي كانت ت�صتخدم الأعداء 
حم�صول  اآفات  ملكافحة  وبراكون(  غراما  )تريكو  احليوية 
القطن، اإ�صافة للتو�صع يف مكافحة العديد من الآفات يف جمال 
الغابات  واآفات  والعنب  التفاح  وح�صرات  املحمية  الزراعات 
من  �صيتم  كما  وال�صنديان(،  ال�صنوبر  اأع�صا�ص  )جاذوب 
خالل هذا امل�صروع مكافحة زهرة النيل التي انت�صرت يف بع�ص 
املناطق من خالل تطوير مركز طرطو�ص، اإ�صافة اإىل ا�صتخدام 
تقنية جديدة يف املكافحة وهي ا�صتخدام املمر�صات احل�صرية 
ال�صويداء  مركز  يف   Bt ال�  بكرتيا  من  �صاللت  با�صتخدام 
من  وغريها  الأجنحة  حر�صفيات  رتبة  من  ح�صرات  ملكافحة 

احل�صرات ال�صحية...
مربرات امل�شروع:

الزراعة  يف  والكيماويات  املبيدات  ا�صتخدام  من  الإقالل  ـ 
اإنتاج منتجات زراعية غذائية  وا�صتخدام املواد الآمنة ي�صمن 

�صليمة واآمنة �صحيًا... 
� تخفي�ص تكاليف عمليات وقاية املزروعات وبالتايل تخفي�ص 
تكاليف الإنتاج الزراعي ب�صكل عام، وي�صاهم يف الو�صول اإىل 
منتجات زراعية خالية من الآثار املتبقية للكيماويات، واإعطاءها 
بذلك ميزة ن�صبية وقوة مناف�صة يف الأ�صواق العاملية، مما ي�صهل 

من عمليات الت�صدير وت�صويق املنتجات الزراعية ال�صورية.
� اإن لال�صتخدام املفرط للكيماويات الزراعية اأ�صرار وخماطر 
على املنظومة البيئية والتوازن احليوي واملوارد الطبيعية التي 
للتنمية  وقابليتها  الب�صري  للن�صاط  الأ�صا�صية  الأر�صية  ت�صكل 

امل�صتدامة... 
 الهدف الرئي�شي للم�شروع:

وتطوير عمل مراكز  تو�صيع  اإىل  رئي�صي  ب�صكل  امل�صروع  يهدف 
تربية الأعداء احليوية واإنتاج اأعداء حيوية اإ�صافية ل�صتخدامها 

يف مكافحة الآفات القت�صادية، ول �صيما: 
 Bacillus بكرتيا  على  املعتمدة  احليوية  املبيدات  اإنتاج   �
يف  �صريعة  فعالية  تعطي  التي  املبيدات  تلك   thuringiensis

حماية املح�صول من الإ�صابة بالآفات والتي تتميز باأنها بديل 
اآليات  بتعدد  الكيميائية  للمبيدات  واقت�صادي  واآمن  �صحي 
حر�صفية  رتبة  من  اآفات  ملكافحة  وذلك  الآفات،  على  تاأثريها 

الأجنحة لآفات القطن )ديدان لوز القطن الأمريكية وال�صوكية 
والقرنفلية(، وفرا�صة درنات البطاطا وحافرة اأوراق البندورة 
وجادوب اأع�صا�ص ال�صنوبر وال�صنديان وغريها من احل�صرات 

ال�صحية لحقًا.
� اإنتاج واإكثار العدو احليوي لزهرة النيل واإطالقه ب�صكل دوري 

يف البيئة ال�صورية. 
اإكثار  اإنتاج الأعداء احليوية املقررة يف مراكز  � ال�صتمرار يف 

واإنتاج الأعداء احليوية بعد تطويرها مبوجب هذا امل�صروع.  
الأهداف غري املبا�شرة للم�شروع:

1(دعم برامج الإدارة املتكاملة لالآفات. 

املزارعني  لدى  احليوية  املكافحة  بربامج  الثقة  2(تعزيز 
ا�صتخدام  اآمن �صحيا من خالل  واحل�صول على منتج زراعي 
العتماد  من  بدًل  لالآفات  واملتكاملة  الآمنة  الإدارة  و�صائل 

املطلق على املبيدات الكيميائية التقليدية. 
الآثار  وجتنب  الكيميائية  املبيدات  ا�صتخدام  من  3(احلد 
ال�صحية والبيئية ال�صارة الناجمة عن و�صول اآثار املبيدات اإىل 

املنتجات الزراعية النباتية واحليوانية واملياه اجلوفية.
املبيدات  اإنتاج  خالل  من  الريف  يف  الزراعي  املجتمع  4(دعم 

احليوية التي تعتمد على �صاللت حملية  من بكرتيا متخ�ص�صة 
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وذات فعالية عالية يف مكافحة احل�صرات.
خالل  من  الريفي  املجتمع  يف  القت�صادية  احلالة  5(حت�صني 

لإنتاج  الباهظة  التكاليف  عن  بعيدًا  للمكافحة  حلول  اإيجاد 
ل�صناعتها،  الأولية  واملواد  الكيميائية  املبيدات  وا�صترياد 
املنتج؛  ووحدة  الإنتاجية  العملية  تكاليف  تخفي�ص  وبالتايل 
للمجتمعات  القت�صادية  احلالة  حت�صني  عليه  �صرتتب  والذي 
املحا�صيل  من  املزارعني  دخل  وحت�صني  الزراعية  الريفية 

الزراعية ورفع م�صتوى معي�صتهم.
املتكاملة  الإدارة  جمالت  يف  الفنية  الكوادر  وتاأهيل  6(تكوين 

لالآفات الزراعية.
7(ت�صغيل اأيدي عاملة جديدة من خالل امل�صروع...اإلخ. 

التكاليف ال�شتثمارية للم�شروع:
 340056 بنحو  للم�صروع  املقدرة  ال�صتثمارية  التكاليف  بلغت 
تليها   )%  46( واملعدات  الآلت  بند  وي�صكل  �صورية  لرية  األف 
املباين والإن�صاءات واملرافق )17 %( ثم و�صائط النقل والنتقال 

...)% 14(

تكاليف الت�شغيل ال�شن�ية:
قدرت  تكاليف الت�صغيل ال�صنوية اجلارية للم�صروع )م�صتلزمات 
�صلعية وخدمية واأجور( دون الهتالكات مبلغًا وقدره 120186 
لرية  األف   146253 الهتالكات  )ومع  �صورية،  لرية  األف 

�صورية(.
ع�ائد امل�شروع ال�شن�ية وجدواه القت�شادية:

قدرت عوائد امل�صروع ال�صنوية املبا�صرة اأو غري املبا�صرة مببلغ 
يف  اعتمد  حيث  �صورية؛  لرية  األف   1021036 قدره    اإجمايل 
تقدير العوائد على التوفري يف قيمة املبيدات من خالل الفرق 
اإ�صافة  حيويًا،  واملكافح  كيميائيًا  املكافح  بني  ما  التكاليف  يف 
اإىل اعتبار ما ميكن بيعه من الأعداء احليوية يف بع�ص املراكز 
�صراء  املوفر من  ال�صترياد  �صعر  اأن  افرت�ص  كما  لها،  املنتجة 
مكافحة  ملركز  مبا�صر  غري  اإيراد  مبثابة  هو  النيل  زهرة  عدو 

زهرة النيل يف طرطو�ص...  
عند   ،%  136 نحو  للم�صروع   الداخلي  العائد  معدل  بلغ  وقد 
�صعر ح�صم 9  %، وهو موؤ�صر ممتاز، وي�صرتد امل�صروع تكاليفه 
ال�صتثمارية يف ال�صنة الثالثة من عمره، وهو موؤ�صر ممتاز اأي�صًاً 

ويوؤكد جدوى امل�صروع 
اخلامتة

والقت�صادية  الفنية  جوانبه  كافة  من  امل�صروع  درا�صة  بعد 
تكنولوجيا  تطوير  يف  ي�صاهم  امل�صروع  اأن  لنا  يتبني  والبيئية؛ 
قابل  واأنه  املكافحة منها،  امل�صاحات  وزيادة  املكافحة احليوية 
متطلبات  واأن  والتكنولوجية،  الفنية  النواحي  من  للتنفيذ 
وم�صتلزمات تنفيذه ميكن توفريها من ال�صوق املحلية، با�صتثناء 
خالل  من  تاأمينها  �صيتم  حيث    Bt ال�  بكرتيا  اإنتاج  جتهيزات 
ال�صترياد من الأ�صواق اخلارجية، مبعنى اأن امل�صروع  ذو جدوى 

فنية جيدة. 
اأنه  كما وتبني من خالل درا�صة اجلوانب القت�صادية واملالية 
املالية  املوؤ�صرات  جميع  وعلى  كبري  وب�صكل  اقت�صاديًا  جمِد 
الداخلي  العائد  موؤ�صر  بلغ  حيث  املدرو�صة،  والقت�صادية 

للم�صروع نحو 136 %...
اإ�صافة اإىل الأهمية البيئية للم�صروع؛ حيث يخ�صع اإىل المتثال 
يف  املرعية  والإدارية  البيئية  والت�صريعات  والأنظمة  للقوانني 
اجلمهورية العربية ال�صورية، والتي اأهمها؛ القانون رقم 50 لعام 
2002 اخلا�ص بحماية البيئة واملعدل بالقانون رقم /17/ لعام 

2004 وتعليماته التنفيذية، والقانون رقم 24 لعام 2012 املتعلق 

امل�صروع يف احلفاظ على  �صي�صاهم  وبالتايل  بالأمان احليوي، 
البيئة، ويخفف من الآثار ال�صلبية للمبيدات واملواد الكيميائية 
ويعد  البيئي  الوعي  ن�صر  يف  وي�صاهم  الزراعة،  يف  امل�صتخدمة 

خطوة لرت�صيخ مفهوم املكافحة املتكاملة.
 اإعداد املهند�ض ح�شام الق�شار
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مقدمة:
والع�صبي(  )ال�صجريي  النباتي  بغطائها  ممثلة  املراعي  تعترب 
اأحد اأهم املوارد الطبيعية كونها تعد امل�صدر الأ�صا�صي للمواد 
العلفية الالزمة لتاأمني احتياجات الرثوة احليوانية من الأعالف 
والتي تقوم بدورها  بتحويل تلك  وخا�صة يف موا�صم اجلفاف 
املواد غري امل�صت�صاغة )الكالأ( اإىل منتجات حيوانية )حليب - 
األبان و م�صتقاتها - حلوم ( عالية القيمة الغذائية مبا حتتويه 

من اأحما�ص اأمينية �صرورية جل�صم الإن�صان. 
املراعي الطبيعية: 

هي تلك املراعي التي مل يتدخل الإن�صان يف زراعتها وخدمتها 
م�صتوطنة  نباتية  جمتمعات  من  النباتي  غطاوؤها  يتكون  حيث 
مثل النجيليات والبقوليات التي منت ب�صكل تلقائي اأو بعد اإزالة 
الغطاء النباتي ال�صابق )مثل النباتات الرعوية التي تظهر بعد 

قطع اأ�صجار الغابات(.
املراعي يف البادية ال�شورية:

% من م�صاحة القطر وهناك م�صاحة كبرية  ت�صكل البادية 55 
منها عبارة عن �صهول ووديان وجبال تعترب مراعي طبيعية يتكون 
اأغلب غطائها النباتي من اأنواع نباتية خمتلفة القيمة الرعوية 
وخا�صة يف مناطق ال�صهول حيث ت�صود نباتات )ال�صنان - النيتول 
- الرمث - ال�صر - احلاذ ال�صوكي - قندري�ص - �صوك اجلمال - 
منها  �صوكية  نباتية  اأنواع  توفر  اإىل  بالإ�صافة  الباعر(  كعوب 
القبار ال�صوكي و العاقول  وخا�صة يف املناطق املنخف�صة وعلى 

حواف الوديان.
اأما اأنواع القطف يرتكز وجودها املحدود حول املمالح وال�صبخات 
وغيابها يف كثري من مواقع البادية نظرًا ل�صت�صاغتها العالية من 

قبل الرثوة احليوانية .
الرثوة  قبل  من  امل�صت�صاغة  الأجنم  اأهم  اأحد  الروثة  نبات  اأما 

احليوانية وعلى مدار العام يف البادية يتواجد الآن ب�صكل رئي�صي 
فوق املرتفعات اجلبلية واحلزوم وب�صكل اأقل على ال�صفوح مرتافق 
مع نبات اخلذراف وغيابها ب�صكل كبري من مناطق ال�صهول نتيجة 
الرعي اجلائر والتحطيب وحلول حملها نباتات غازية اأو �صامة 

مثل )ال�صر - ال�صنان - النيتول - الرمث - حرمل(.
 يرتافق مع نبات الروثة يف املرتفعات نبات ال�صيح - ال�صخي�ص 
- قتاد �صوكي وتواجده ب�صكل قليل يف امل�صيالت  - قبا  ال�صرقي 

املائية ذات الرتب الطمية والغري ماحلة.
مع مالحظة تواجد بع�ص الأنواع النباتية املعمرة يف املرتفعات 

اجلبلية املحجرة مرافقة لنبات الروثا
مثل ) الدانا– اأنواع القفعاء - القتاد ال�صوكي(

البادية  مواقع  اغلب  ي�صود  كان  الذي  اللحوي  العذم  نبات  اأما 
اأهم الأنواع النباتية عالية الإ�صت�صاغة  اأحد  يف املا�صي ويعترب 
اإل  يعد يالحظ  ومل  منقر�صة  ال�صبه  النباتات  الآن من  اأ�صبح 
ن�صبيًا   املرتفعة  املطرية   الهطولت  ذات  اجلبلية  املناطق  يف 
وبكميات قليلة جدًا ) جبال اأبو رجمني يف بادية حم�ص - جبل 

الب�صري ومنطقة عظمان يف بادية دير الزور (.

نبات العذم اللحوي  

نبات النمي�ض نبات الروثة 

املراعي الطبيعية يف البادية ال�سورية
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الذي  القبا  نبات  تواجد  ن�صبة  تناق�ص كبري يف  اإىل  بالإ�صافة 
يعترب من النباتات عالية ال�صت�صاغة يف البادية  وحلول حمله 

نبات النمي�ص ذو ال�صت�صاغة املنخف�صة .
بالإ�صافة اإىل تواجد اأنواع نباتية غازية عدمية القيمة الرعوية 
يف مناطق خمتلفة كانت�صار نبات ال�صلما�ص يف املراعى املتدهور 
الرملية  وعلى جوانب الطرق ووجود نبات الأرطى يف املناطق 
حممية  من  الغربية  )اجلهة  �صغرية  جمتمعات  �صكل  على 
يف  وال�صكاعة  العاقول  نبات  وجود  اإىل  بالإ�صافة  التليلة( 
فوق  الأوراق  مزرقة  القرنوة  نبات  وانت�صار  املائية  امل�صيالت 
الرتب اجلب�صية والقندري�ص وكعوب الباعر يف امل�صيالت املائية 
والوديان وانت�صار نبات الرمث فوق الرتب الرملية ووجود نبات 

فرا�ص العرائ�ص يف موقع رجوم عكيدان يف بادية الرقة  . 
الوديان  يف  ال�صيفية  النباتات  بع�ص  وجود  اىل  بالإ�صافة 
تلك  اأهم  ومن  الأمطار  موا�صم  يف  وخا�صة  املائية  وامل�صيالت 

الأنواع )ال�صبيث ال�صوكي  – ال�صبيث  – الزيقاء الوربية( .
الذي  الرطبة  الوديان  يف  تتواجد  والطرفة  الزل  نباتات  اأما 
اأ�صبح وجودها قليل نتيجة جفاف الكثري من تلك الأودية ب�صبب 

اجلفاف وانح�صار هطول الأمطار  . 
املراعي  م�صاحة  من  امل�صاحات  بع�ص  وجود  اإىل  بالإ�صافة 
تربة  اإىل  تربتها  وحتولت  �صعيف  نباتي  غطاء  ذات  الطبيعية 
ال�صلبية املختلفة  الأن�صطة  الإنتاج ب�صبب  رملية غري قادة على 

من قبل الإن�صان .
ومنوها  تواجدها  يرتبط  الع�صبية  النباتات  يخ�ص  فيما  اأما 
ح�صب مو�صم الأمطار وانتظامها خالل املو�صم فيما لو توفرت 
لها فر�صة الإنبات والنمو وجتنبها خطر الرعي املبكر واجلائر 
ومن اأهم الأنواع الع�صبية التي ت�صود مواقع البادية يف الظروف 
الطبيعية  )ديدحان  – �صويعرة  – اجلريد – اخلافور – البخرتي 
– الدبقة – القطينة  – املليح  – البابوجن  – العدي�صة – ال�صعيفة 
قرنفل   – احلماد  هندباء   – اربيان    – الركيجة   – الربحلى   –
–  قمحاء – ام لبيدة  – ادوني�ص – جرجريبري – اأقحوان – ربل  

– �صعري بري ... ( . 
نباتات ذات ا�شت�شاغة عالية من قبل االأغنام : قفعاء قزية 

ورغل �صوري 
والقفعاء والربل 

الأبي�ص والقطينة 
والقبا ال�صينائي

الرغل   : االأغنام  قبل   من  متو�شطة  ا�شت�شاغة  ذات  نباتات 
امللحي و اخلذراف  و الربحلى و �صوفان بري  وال�صويعرة.                                                                          
وال�صرو  وال�صنان  واحلرمل  ال�صلما�ص  مثل  غازية:  نباتات 

النيتول. 
و�صوك  والرمث  العاقول  نباتات م�شت�شاغة من قبل اجلمال: 

والقتاد  قاروري  واخلر�صيف  والقندري�ص  الزرق  اجلمال 
ال�صوكي.

نباتات ذات فاعلية عالية يف تثبيت الكثبان الرملية: الرطى  

والطرفاء والغ�صا والرغل امللحي والرمث فرا�ص العرائ�ص.  
النباتات ال�شامة: �صابونة الغراب  و البنج ال�صحراوي  وخف 

الكلبة  وبذر الدود  والبو�صري واخلنازيرية.
االأهمية االقت�شادية والبيئية لنباتات املراعي:

تعترب نباتات املراعي اأحد مكونات اجلهاز البيئي حيث كانت 
عرب  واحليوان  الإن�صان  تطوير  يف  هامًا  دورًا  تلعب  ومازالت 
الع�صور  يف  لها  الع�صوائي  ال�صتثمار  اأن  اإل  املختلفة  الع�صور 
الإدارة  غياب  ب�صبب  منظم  ب�صكل  ا�صتغاللها  وعدم  احلديثة 
اإىل  اأدى  ال�صكان املحليني  البيئي لدى  الر�صيدة وغياب الوعي 
انقرا�ص  اإىل  بالإ�صافة  اأنواعها  بع�ص  من  كبرية  ن�صبة  زوال 
اأنواع اأخرى وب�صكل عام ميكن تلخي�ص اأهم الفوائد القت�صادية 

والبيئية لنباتات املراعي مبا يلي :
 م�شدر رئي�شي لغذاء الرثوة احليوانية:

للنباتات الرعوية دورًا هامًا يف تطوير وتنمية الرثوة احليوانية 
من  الالزمة  الحتياجات  تاأمني  يف   الكبري  لدورها  نظرًا 
يف  وخا�صة  املربني  على  العبء  تخفيف  وبالتايل  الأعالف 

موا�صم اجلفاف.

الرمث       �شوك اجلمال االأزرق        
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ا�شتعماالت طبية و�شناعية:
الطبية  العقاقري  ل�صناعة  هامًا  موردًا  املراعي  نباتات  تعترب 
فعاليتها  الأبحاث  اأثبتت  فعالة  ومواد  مركبات  من  حتتويه  ملا 
واحليوان  الإن�صان  ت�صيب  التي  الأمرا�ص  من  كثري  عالج  يف 
والنبات وذلك اإما عن طريق ا�صتخدامها ب�صكل مبا�صر من قبل 
اللبخات  �صناعة  يف  ال�صوكي  القبار  نبات  كا�صتخدام  ال�صكان 
نبات  ا�صتخدام  اأو  الأمرا�ص  بع�ص  معاجلة  يف  ت�صتخدم  التي 
ال�صنان يف التنظيف بعد حرقه واحل�صول على مادة التنظيف 

التي ت�صمى)قلو - جلو(.
اأو ا�صتخدام بع�صها الأخر يف معاجلة بع�ص الأمرا�ص عن طريق 
غليها باملاء ومن اأهم تلك النباتات ) اجلعدة - ال�صيح - البابوجن - 
الزعرت الربي - القي�صوم العطري - حنظل......(التي ت�صتخدم 
يف معاجلة الأمرا�ص الباطنية ونزلت الربد ومعاجلة الإ�صهال 

ووقف النزف )اإلتئام اجلروح واحلروق (
كما بينت الأبحاث على احتواء بع�ص النباتات على مواد فعالة 
لها اأهمية كبرية يف معاجلة اأمرا�ص حمددة مثل احتواء نبات 
عند  املركزي  للجهاز  املن�صطة  احلرملني(  مادة  على  احلرمل 
لل�صعال واحتواء  امل�صكنة  اأي�صًا على مادة  الإن�صان، كما يحتوي 
اأزهار ال�صيح على مادة ال�صانتونني التي ت�صتعمل لطرد الديدان .

وغريها من النباتات الأخرى املحتوية على مواد فعالة خمتلفة 
الالزمة  الطبية  العقاقري  من  العديد  �صناعة  يف  ت�صتخدم 

ملعاجلة الكثري من الأمرا�ص ال�صائعة وامل�صتع�صية.

�شيانة الرتبة واملياه:
ت�صاهم نباتات املراعي يف املحافظة على الرتبة واملياه وذلك من 
خالل اإ�صافتها للمادة الع�صوية اإىل الرتبة عن طريق خملفاتها 
النباتية وبقايا جذورها والتي تعمل على حت�صني خوا�ص الرتبة 
الحتفاظ  على  قدرتها  من  يزيد  مما  والكيميائية  الفيزيائية 
باملاء و متا�صك حبيباتها وبالتايل حفظها من عوامل التعرية 
والجنراف الريحي واملائي حيث ت�صابك اجلذور داخل الرتبة 

يعمل على حفظ الرتبة يف مكانها وعدم اجنرافها.
كما اأن موت اجلذور يعمل على زيادة حتلل املادة الدبالية يف 
الرتبة التي تعمل على زيادة خ�صوبتها كمااأن الغطاء النباتي 

الرعوي يعمل على زيادة ت�صرب مياه الأمطار داخل الرتبة مما 
�صكل  على  الأمطار  �صياع  من  ويحد  اجلوفية  املياه  من  يزيد 

�صيول �صطحية.
تثبيت الرتبة واحلد من زحف الرمال ومكافحة الت�شحر:

على  واملحافظة  الرتبة  تثبيت  على  الرعوية  ال�صجريات  تعمل 
على  التاأثري  يف  ال�صجريات  تلك  ت�صاهم  حيث  النباتي  الغطاء 
تيارات الرياح قرب �صطح الأر�ص فرت�صب ما حتمله من حبيبات 
حيث  الرياح،  بفعل  الرتبة  حبيبات  حركة  من  وتقلل  رملية 
العامة لإدارة وتنمية  الهيئة  جنحت التجارب املنفذة من قبل 
وتثبيت  الرمال  زحف  من  احلد  م�صاريع  يف  البادية  وحماية 
ا�صتخدمت فيها  التي  ال�صكك احلديدية  الرملية حول  الكثبان 
بني  ما  بالتعاون  املنفذة  وامل�صاريع  والروثة  القطف  �صجريات 
الهيئة و اك�صاد واأهمها م�صروع /هريب�صة و كباجب/ وم�صروع 
يف  امل�صتخدمة  ال�صجريات  جناح  لوحظ  حيث  الب�صري  جبل 

تثبيت الرمال ومن اأهمها القطف امللحي و الغ�صا.
احلفاظ على احلياة الربية :

يقدم الغطاء النباتي الرعوي نوعان من الفائدة للحياة الربية 
الربية  احليوانية  الأن���واع  من  لكثري  غ��ذاء  م�صدر  يعترب   -  1

اأنواع حيوانية  تواجد  يقرنه  نباتي معني  نوع  وجود  اأن  حيث 
برية معينة تعتمد يف  تغذيتها على تلك الأنواع النباتية نظرًا 

ل�صت�صاغتها ووفرتها يف ذلك املوقع .
2 - توؤمن نباتات املراعي املاأوى والراحة واحلماية من الرياح 

ت�صاهم  كما  الأنواع احليوانية  لكثري من  والعوا�صف  والثلوج 
�صمنها  الختفاء  اأو  الطبيعيني  الأع���داء  من  حمايتها  يف 
اأثناء موا�صم و�صع البي�ص اأو الولدة وحلماية مواليدها من 

تاأثريات الظروف اجلوية والأعداء.
البادية  يف  الطبيعية  املراعي  تدهور  اإىل  اأدت  التي  االأ�شباب 

ال�شورية: 
اإىل  احليوانات  اإدخال  يعترب  واملبكر:حيث  اجلائر  الرعي   •
املرعى يف فرتة الإزهار ولالأثمار لنباتات املراعي من الأ�صباب 
الرئي�صية التي توؤدي اإىل تدهور الغطاء النباتي فالرعي اجلائر 
)زيادة احلمولة الرعوية( يوؤدي اإىل �صعف منو النباتات الأكرث 
فاإن  الرعي  ا�صتمر هذا  واإذا  النباتي  الغطاء  ا�صت�صاغة �صمن 
وبذلك  منوها  اإعادة  فر�صة  وتقل  اأكرث  ت�صعف  النباتات  هذه 

تقل وفرتها .
مل  ا�صت�صاغة  اأقل  نباتات  لنمو  املجال  اإف�صاح  عنه  ينتج  مما 
تكن موجودة من قبل واإذا ا�صتمر الرعي على نف�ص احلال فاإن 
يف  وجودها  يقل  �صوف  ظهرت  التي  ال�صت�صاغة  قليلة  الأنواع 

املرعي وبالتايل اإف�صاح املجال لنمو نباتات غازية اأو �صامة.

نبات ال�شنان نبات القبار ال�شوكي

املراعي الطبيعية يف البادية ال�سورية
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 وبا�صتمرار الرعي على تلك النباتات الغازية �صوف تختفي تلك 
حمدثة  متدهورة  عارية  �صبه  مراعي  عنه  ينتج  مما  النباتات 

تربة  معراة.
ال�صيول  م�صاكل حدوث  تظهر  املعراة  الرتبة  اإىل  الو�صول  بعد 
ال�صطحية  الطبقة  جارفة  الأمطار  من  قليلة  ن�صبة  جراء  من 
اإىل  بعد  فيما  تتحول  تر�صبات  حمدثة  الوديان  اإىل  للرتبة 
على  ق�صرية  طبقة  ت�صكيل  اأو  الرملية  الكثبان  لتكوين  م�صدر 

�صطح الرتبة متنع ال�صرت�صاء .
اإىل  اأدى  ال�صكان  عدد  زيادة  :اإن  البادية  اأرا�شي  فالحة   •
زيادة الطلب ملادة احلبوب التي تعترب املادة الغذائية الرئي�صية 
امل�صاحات  من  املزيد  ا�صتغالل  على  ملحة  احلاجة  فبداأت 
زحف  اإىل  اأدى  مما  املائية  وامل�صيالت  الفي�صات  وخا�صة 
الزراعات البعلية اإىل اأرا�صي املراعي الطبيعية ل �صيما املناطق 
التي تقل اأمطارها ال�صنوية عن /200/ ملم / �صنة مما زاد من 
تاأثري عملية الرعي على امل�صاحات الرعوية الباقية حمدثة لها 
الرتبة  �صطح  حراثة  اإىل  بالإ�صافة  جهةٍ  من  ال�صريع  التدهور 
كان  الذي  الطبيعي  النباتي  الغطاء  اإزالة  اإىل  اأدى  باملحراث 
يثبت الرتبة ويحميها وبالتايل حتويلها اإىل تربة معراة معر�صة 
الريحي  لالجنراف  عر�صة  اأكرث  واأ�صبحت  الهوائية  للتيارات 

واملائي.
اقتالع  يعترب   : الرعوية  واالأجنم  ال�شجريات  احتطاب   •
ال�صجريات الرعوية اأحد املمار�صات اخلاطئة التي مار�صها وما 
زال ميار�صها الإن�صان �صد الأنظمة البيئية الرعوية خا�صة يف 

املناطق اجلافة و�صبه اجلافة . 
ا�صتهالك  اإىل  البادية  يف  القاطنني  ال�صكان  يقوم  حيث 
العلنده   - ال�صيح   - النيتول   - الرعوية مثل )الرمث  ال�صجريات 
اأو  للطبخ  اأما  الوقود  يف  ل�صتخدامها  وغريها  البطم....(   -
التدفئة وتكمن اخلطورة يف اإزالة تلك ال�صجريات من جذورها 
مما يفر�ص عليها الزوال احلتمي لعدم ترك اأي فر�صة جتديد 

طبيعي لها . 
انت�صار  ان  •زيادة حركة االآليات وو�شائط النقل يف املراعي: 
الآلت واقتنائها من قبل قاطنني البادية وحاجتهم امل�صتمرة من 
املاء والبحث با�صتمرار عن مراعي  ل�صد احتياجات قطعانهم 
من الأعالف �صالكني طرق ع�صوائية وم�صارات خمتلفة متعددة 
الطبقة  وتفتيت  النباتي  الغطاء  تدمري  اإىل  اأدت  ومت�صابكة 

ال�صطحية للرتبة مل�صاحات وا�صعة من املراعي الطبيعية .
بالإ�صافة اإىل انت�صار �صركات التنقيب املختلفة التي �صاهمت يف 
زيادة يف احلمولة الرعوية و�صغط رعوي على املواقع الأخرى .

بالإ�صافة اإىل الآثار ال�صلبية التي يرتكها ن�صاط تلك ال�صركات 

من ) البرتول - الفو�صفات ( على الغطاء النباتي الذي ي�صبب 
للرعي  �صاحلة  غري  مراعي  اأوجعلها  املراعي  لنباتات  املوت 

نتيجة التلوث مبخلفاتها الكيميائية .
امل�صرفني  اأغلب  املراعي:  ل�شيانة  الر�شيدة  االإدارة  غياب   •
الذي همهم  البادية )البدو(  �صكان  الرعوية هم  العملية  على 
الوحيد الربح و ل يعريون اأي اهتمام لإنتاج املرعى واحلفاظ 

على دميومته . 
االآثار ال�شلبية الناجتة من تدهور املراعي الطبيعية: 

•ا�صمحالل الغطاء النباتي امل�صت�صاغ وانت�صار النباتات الغازية 
والغري امل�صت�صاغة و ال�صامة . 

•زيادة جفافية اأرا�صي املراعي ب�صبب نق�ص التغطية النباتية 
ونق�ص نفاذية الرتبة وفقدان املياه باجلريان ال�صطحي .

تفكك  اإىل  يوؤدي  الذي  والهوائي  املائي  الجنراف  •حدوث 
الكثبان  وت�صكل  الرتابية  العوا�صف  وزيادة  الرتبة  حبيبات 

الرملية التي توؤثر على املن�صاآت والقرى القريبة منها .
حدوث  وبالتايل  لها  اخل�صوبة  وتدين  الرتبة  خوا�ص  •تدهور 

م�صاكل متلح الرتبة .
•نق�ص اإنتاجية الرثوة احليوانية نتيجة لنق�ص الأعالف .

الأخر  بع�صها  انقرا�ص  اأو  الربية  احليوانات  اأعداد  •نق�ص 
ب�صبب فقدان الكالأ واملاأوى لها .

•انت�صار ظاهرة الت�صحر وت�صكل الكثبان الرملية .
- اأخريًا ل ميكن الوقوف اأمام ظاهرة تدهور املراعي وحتديد 
اأ�صباب تدهورها فقط ول ميكن حتميل البدو والرعاة م�صوؤولية 
عليه م�صطرين  يالمون  مال  اإىل  دفعوا  لأنهم  املراعي  تدهور 
تلك  معاجلة  ميكن  ول  واملعا�صية  الجتماعية  ظروفهم  بحكم 
الظاهرة باأ�صلوب احلماية ملواقع معينة منها فقط لأنه عندما 
يتم حماية منطقة معينة هنا �صوف يحدث �صغط رعوي كبري 
ميكن  ول  امل�صكلة  تتفاقم  وبالتايل  هناك  اأخرى  منطقة  على 
املراعي   على  للمحافظة  املا�صية  اأعداد  تخفي�ص  على  العمل 
واإمنا يتطلب جمموعة من العوامل منها تظافر اجلهود لكافة 
م�صاحة  رقعة  وزيادة  احليوانية  بالرثوة  املعنية  املوؤ�ص�صات 
املراعي املح�صنة واإدارتها ب�صكل علمي ومنظم بالإ�صافة لتطوير 
الزراعات العلفية يف مناطق ال�صتقرار الرابعة لت�صاهم بتاأمني 
لنمو  احلرجة  املراحل  يف  خا�صة  احليوانية  للرثوة  الأعالف 

نباتات املراعي )مرحلة الإنبات والإزهار وت�صكل الثمار(.
املهند�ض الزراعي ماهر حممود

مدير العالقات العامة 
يف الهيئة العامة الإدارة وتنمية وحماية البادية 

املراعي الطبيعية يف البادية ال�سورية
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ق�شـــة جناح
مثاًل  يعد  عا�سي(  اأبو  )كمال  عالء  اأبو  ال�سيد 
يحتذى به لدى �سكان قرية رمية اللحف يف حمافظة 
ال�سويداء حيث حقق اإجنازًا هامًا وذلك من خالل 

مزرعة للماعز ال�سامي ال�سايف الن�سل يف قريته.
العم اأبو عالء مل ينل حظًا وافرًا يف التعليم و اكتفى 
اإدارة  ا�ستطاع  ولكنه  البتدائي  التعليم  ب�سهادة 
املتوارثة  خربته  معتمدا"على  حيواين  م�رشوع 
وعند �سوؤاله متى بداأ هذا امل�رشوع قال اأنه بداأ 

من 12 �سنة حيث كان الو�سع املادي لديه �سيئًاً.

بداأت الفكرة عندما جمع مبلغا زهيدا  من املال 

اآنذاك وا�سرتى به 3 عنزات واأخذ يرعاهم  جيدًا.
عنزات   5 الواحدة  العنزة  الأوىل  ال�سنة  يف  واأجنبت 
وهكذا ا�ستطاع اأي�سا" اأن يبدل بع�س العنزات بعدد من 
غنم  راأ�س   170 لديه  اأ�سبح  احلايل  الوقت  ويف  الأغنام 

وماعز ولديه 12 ذكر كما ا�ستفاد من 
الوحدة  يف  العاملني  الفنيني  خربة 
على  واًطلع  القرية  يف  الإر�سادية 
خالل  من  اخل�سو�س  بهذا  موا�سيع 
ب�رشورة  مهتم  فهو  الزراعي  الإر�ساد 
اإنتاج  ذات  �ساللت  على  احل�سول 
مميز وجتنب حدوث م�ساكل وراثية 

غري مرغوبة.
اإ�رشاك  وهذا دليل على قناعته يف 
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اإنتاج  على  للح�سول  واخلربة  العلم 
عايل.

وذكر العم اأبو عالء اأن املاعز املوجود 
لديه ماعز �سامي اأ�سلي 100 % وعند 
�سوؤاله كيف ح�سل على الن�سل ال�سايف 
اأ�سا�س علمي  كان جوابه مبنيا  على 
مع  الذكر  مزاوجة  طريق  عن  وذلك 
ثم  املواليد  على  واحل�سول  الأنثى 
وهكذا  الأبناء  ويزاوج  الآباء  يبيع 

حتى ح�سل على ن�سل �سايف 100 %.
كما حدثنا العم اأبو عالء عن الرعاية 
كافة الأ�سعدة ومن  التي يقدمها على 

حيث اعطاء الرعاية الطبية وال�سحية من حيث 
حيث  ومن  مواعيده  يف  الالزم  التطعيم  اإعطاء 
العلفية  اخللطات  باإعطاء  الغذائية  الرعاية 
املنا�سبة التي توؤدي اإىل زيادة الإنتاج كما  ونوعا 
تاأمني �رشوط �سحية يف احلظرية وغري ذلك من  و 

اخلدمات الالزمة التي يحتاجها هذا امل�رشوع.
جت�سدت  فقد  تواجهه  التي  لل�سعوبات  وبالن�سبة 
يف تاأمني الأعالف وغالء �سعرها يف ظل الظروف 

احلالية.
واأخريا �ساألنا العم اأبو عالء عن الدخل ال�سايف لهذا امل�رشوع فقد اأجاب اأن �سايف الدخل ال�سنوي لهذا 

امل�رشوع  يحقق ربحا جيدا بالإ�سافة اإىل الإكتفاء الذاتي . 
�سعادته يف حتقيق هذا التميز  اإ�رشاره يف ال�ستمرار بهذا امل�رشوع وتطويره معربًا بذلك عن  لنا  واأكد 

والنجاح وفخره يف جتاوزه �سعوبات احلياة وحت�سني الو�سع املعي�سي له ولأبنائه.
م. اإينا�س البريوتي
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اإر�شادات زراعية
للن�شف  الزراعية  االإر�شادية  الن�شائح 

الثاين من عام 2017
ن�شائح �شهر متوز:

تبداأ  البي�صاء  الذرة  مزارعو  •الإخوة 
زراعة العروة التكثيفية للذرة ال�صفراء 
منت�صفه  حتى  متوز  اأول  من  اعتبارًا 
عدم  اإىل  يوؤدي  بالزراعة  والتاأخري 

الن�صج وتعر�صها لل�صقيع والأمطار.
من  بد  ل  ال�صكري  ال�صوندر  قلع  •بعد 
وذلك  للجذور  الت�صرمي  عملية  اإجراء 
بقطع النبات ب�صكل اأفقي اأ�صفل منبت 
كمية  على  حتتوي  اأنها  حيث  الأوراق 
عالية من الأمالح ت�صر بعملية الت�صنيع 
وا�صتخال�ص ال�صكر ويقطع ذيل اجلذر 
اجليد  الت�صرمي  اأن  حيث  1�صم  قطر 
ن�صبة  من  يقلل  املح�صول  ونظافة 
وغلة  احلالوة  ن�صبة  ويزيد  الإجرام 

املح�صول.
ملح�صول  اخلريفية  العروة  •زراعة 
منت�صف  من  الفرتة  خالل  البطاطا 

متوز وحتى منت�صف اآب. 
الزراعية  املخلفات  ا�صتخدام  •�صرورة 
وتقدميها  الغذائية  قيمتها  رفع  بعد 
نق�ص  من  للتخفيف  للحيوانات 

الأعالف وعدم توفرها.
•يجب النتهاء متامًا من عمليات درا�ص 
جتفيفه  يتم  اأن  بعد  العد�ص  حم�صول 

حتت اأ�صعة ال�صم�ص.
احلم�ص  حم�صول  ح�صاد  •ا�صتكمال 
ا�صتخدام  وميكن  ال�صتوي  وخا�صة 
نتيجة  ذلك  يف  الدرا�صة  احل�صادة 

ارتفاع �صاقه وقابليته للح�صاد الآيل.
ال�صيفي  الب�صل  حم�صول  ن�صج  •بدء 
بفطامه  والبدء  متوز،   15 بعد  البلدي 

ا�صتعدادًا لقلعه بنهاية ال�صهر احلايل
حم�صول  لري  الأعظمي  الحتياج  •اإن 
القطن يقع يف �صهري متوز واآب وعليه 
تعطى الريات بفرتة احلر ال�صديد ب�صكل 

ريات خفيفة ومتقاربة وكل ع�صرة اأيام 
وا�صتمرار  بالغمر  الري  جتنب  مع  رية 
عمليات التحري عن الإ�صابات وخا�صة 
ديدان  عن  للتحري  النباتات  قمم  يف 

اللوز/ الأمريكية  وال�صوكية.
اأن  يجب  لذلك  باحلرارة  النعاج  •تتاأثر 
حتت  الظهرية  فرتة  خالل  ت�صرتيح 

مظالت منا�صبة .
زراعتها  املراد  الأر�ص  بنقب  •البدء 
بالأ�صجار املثمرة وحت�صريها للزراعة.  
كعروة  واخليار  الكو�صا  زراعة  •تبداأ 

خريفية يف منت�صف هذا ال�صهر  .

طاقتها  من  الكثري  الأبقار  •تخ�صر 
عن  تربد  لكي  ال�صيف  يف  احلرارية 
طريق التنف�ص اأو التعرق لذلك يجب اأن 
لتخفيف  منا�صبة  مظالت  حتت  تو�صع 

هذا الفقد.
•يجب تلقيح البكاكري عند و�صول وزنها 

نحو 315 كغ اأو بعمر 15 �صهرًا
منو  ت�صجيع  على  الزراعة  وزارة  •تعمل 
احلراجية  املناطق  وازدهار  وتو�صيع 
اخلربة  بتقدمي  وذلك  اخلا�صة 
الأخرى  واملعونات  والبذور  والغرا�ص 
وب�صعر  املتاحة  الإمكانات  حدود  يف 
حما�صيل  ب�صكل  وت�صتثمر  التكلفة 
 /37 الوزارة/املادة  مبوافقة  خا�صة 

من احلراج اخلا�صة وا�صتثمارها.
•اأخي املزارع باإمكانك توفري حتى 50 % 
وخف�ص  امل�صافة  الري  مياه  كمية  من 

عند  الإنتاجية  وزيادة  الإنتاج  تكاليف 
ا�صتعمالك طرق الري احلديثة.

بقلعها  الربي  الباذجنان  ع�صبة  •تكافح 
الإثمار  مرحلة  قبل  فالحتها  اأو  يدويًا 
ثم جمعها وحرقها خارج احلقل وميكن 
مكافحتها كيميائيا باملبيدات املنا�صبة 

املحا�صيل  بقايا  حرق  عدم  •يجب 
والعمل  وال�صعري(  )القمح  الزراعية 
على جمع وكب�ص مادة الق�ص على �صكل 
عند  املزرعة  حيوانات  لتغذية  بالت 
لرفع  باليوريا  معاملتها  اأو  احلاجة 

قيمتها الغذائية.
•اأخي مربي النحل ميكن قطاف اإطارات 
الع�صل املختومة بال�صمع بعد التاأكد من 
�صرورة  مع  احل�صنة  من  التام  خلوها 
�صمن  الع�صل  اإطارات  بع�ص  ترك 
والتغذية  قوتها  على  لتحافظ  اخللية 
للمربي  تقديره  يعود  وهذا  عليها، 

بح�صب قوة اخللية.
يجب  الزيتون  ذبول  مر�ص  من  للحد   -
الإجراءات  اإتباع  الفالح  اأخي  عليك 
مبر�ص  الإ�صابة  من  للوقاية  التالية 

ذبول الزيتون واحلد من انت�صاره:
يجب  الزيتون  لعقل  اإكثارك  عند   •
�صليمة  اأ�صجار  من  الغ�صة  العقل  اأخذ 

وموثوقة ال�صنف .
والإقالل  العميقة  الفالحات  جتنب   •
الزراعة  نهج  نحو  والجتاه  منها 
رطوبة  على  للحفاظ  ،وذلك  احلافظة 
عن  الإمكان  قدر  والبتعاد  الرتبة 

الفالحات وتخفي�ص تكاليف الإنتاج.
اإتباع اأ�صلوب ال�صماد املتوازن يف عملية   •

الت�صميد .
خطوات  ال�صكري:  ال�صوندر  حم�صول   •

قلع حم�صول ال�صوندر ال�صكري :
قلعه  قبل  املح�صول  ري  عملية  اإيقاف   •
ب /15 – 20 / يوما على الأقل وذلك 

لزيادة درجة حالوته.
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اإر�شادات زراعية
قلعه  قبل  ال�صوندر  اأوراق  قطع  عدم   •
حالوته  درجة  خلف�ص  يوؤدي  ذلك  لأن 
الن�صج  مرحلة  يف  بقلعه  والبدء 

احلقيقي عند ا�صفرار اأوراق النبات.
ح�صولك  بعد  اإل  ال�صوندر  قلع  عدم   •
الوحدة  من  بالقلع  ترخي�ص  على 

الإر�صادية يف املنطقة املعنية.
جيد  ب�صكل  الت�صرمي  عملية  اإجراء   •
اأ�صفل  اجلذور  اأعناق  باإزالة  وذلك 
ذلك  لن  مبا�صرة  الأوراق  منبت 
ال�صوائب  ن�صبة  تقليل  يف  ي�صاهم 

وزيادة ن�صبة احلالوة.
•ذبابة ثمار الزيتون: ا�صتخدام امل�صائد 
اجلاذبة مبعدل /5/ م�صائد لكل دومن 
لزم  كلما  املحلول  تبديل  �صرورة  مع 
الأمر للتحري عن الإ�صابة بذبابة ثمار 

الزيتون .
امل�صائد  تعليق  التفاح:  ثمار  •دودة 
يف  ت�صاعدك  التي  اجلاذبة  الفرمونية 
حتديد موعد انت�صار دودة ثمار التفاح 

والتوقيت املالئم ملكافحتها.
ل�صجرة  ال�صيفي  التقليم  اإجراء   •

التفاح.
• اأخي الفالح ي�صبب فاأر احلقل خ�صائر 
كبرية للمح�صول املزروع  وعليه يجب 

مكافحته بالطرق التالية:
فالحة الأر�ص احل�صيد والبور.  -

اإتالف الأع�صاب على جوانب الطرقات   -
وال�صواقي وامل�صارف.

على  التنكية  امل�صائد  ا�صتخدام   -
باملحا�صيل  املزروعة  احلقول  اأطراف 

اخلريفية.
اجلحور  يف  ال�صامة  الطعوم  ا�صتخدام   -

الفعالة.
ن�شائح �شهر اآب:

من  لبد   : ال�صكري  ال�صوندر  قلع   •
وذلك  اجلذور  ت�صرمي  عملية  اإجراء 
اأ�صفل  اأفقي  ب�صكل  النبات  بقطع 
على  حتتوي  اأنها  حيث  الأوراق  منبت 

بعملية  ت�صر  الأمالح  من  عالية  كمية 
ويقطع  ال�صكر  وا�صتخال�ص  الت�صنيع 
اأن  حيث   / 1�صم  قطر  اجلذر/  ذيل 
املح�صول  ونظافة  اجليد  الت�صرمي 
ن�صبة  ويزيد  الإجرام  ن�صبة  من  يقلل 

احلالوة وغلة املح�صول.
تاأ�صي�ص ب�صاتني الزيتون خالل �صهري   •
80ـ  بعمق  الرتبة  بنقب  واأيلول  اآب 

100�صم باجتاهني متعامدين.

ل�صجرة  املائية  الحتياجات  تاأمني   •
الزيتون خالل �صهري اآب واأيلول نظرًا 
طرق  اإتباع  ويف�صل  الثمار  حجم  لكرب 
ح�صاد املياه يف الب�صتان كتقنية واجب 

اإدخالها يف حقول الفالحني.
القيام بعملية قطاف البطيخ الأ�صفر   •

والأحمر.
�صهر  يف  احللبي  الف�صتق  ن�صج  يبداأ   •
الأول  ت�صرين  بداية  حتى  وي�صتمر  اآب 
منطقة  من  القطاف  موعد  ويختلف 
الأ�صناف.ويتم  وبح�صب  اأخرى  اإىل 
خالل  من  الثمار  ن�صج  حتديد  عادة 
وو�صول  اخلارجية  الثمرة  ق�صرة  تلون 
الثمار اإىل حجمها الطبيعي اإ�صافة اإىل 
ت�صقق كمية كبرية من الغالف اخل�صبي 

للثمار.
اإىل  :بادروا  البطاطا  مزارعو  الإخوة    •
البطاطا  بذار  من  حاجتكم  ا�صتجرار 
العامة  املوؤ�ص�صة  لدى  املعتمدة  املحلية 
اإنتاجية  به من  تتميز  ملا  البذار  لإكثار 
وجودة عاليتني وخلوها من الأمرا�ص.

خالل  باحلرارة  والأبقار  النعاج  تتاأثر   •
ت�صرتيح  اأن  يجب  لذلك  ال�صهر  هذا 
مظالت  حتت  الظهرية  فرتة  خالل 

منا�صبة .
الأرا�صي  يف  الرتبة  حراثة  جتنب   •
مو�صم  حلول  قبل  البعلية  الزراعية 
ال�صتفادة  لتحقيق  وذلك  الأمطار 
جلريانها  ومنعًا  منها  الق�صوى 

ال�صطحي واجنراف الرتبة .  

• اإن الإ�صراف يف ري حما�صيل اخل�صار 
النمو  يف  زيادة  اإىل  يوؤدي  الثمرية 
وانت�صار  الأزهار  وت�صاقط  اخل�صري 

الأمرا�ص الفطرية.
• اأخي املزارع اإن توريق الذرة ال�صفراء 
من  تقلل  ال�صفلية  الأوراق  واإزالة 

الإنتاجية.
بالأعداء  القطن  ح�صرات  مكافحة   •
بالتوقف  وبن�صح  املتوفرة  احليوية 
عن ري حقول القطن عندما يبلغ عدد 
اجلوزات  الكامل على النبات 80 ـ 90  
ل  حتى  وذلك  الثمار  جمموع  من   %
يتاأخر ن�صج القطن وتت�صرر الأقطان. 
• للحد من اأ�صرار الدبور الأحمر والذي 
تفتك  التي  الأعداء  اأ�صد  من  يعترب 
بكميات  وتفرت�صها  النحل  بعامالت 
خاليا  مداخل  بت�صييق  نن�صح  كبرية 
م�صائد  توزيع  اإىل  اإ�صافة  النحل 
�صبكية يف املنحل وتوزيع قطع كرتونية 
مطلية مبادة ل�صقة يتو�صطها قطع من 

اللحم املتف�صخ. 
املزروعة  احلراجية  الأ�صجار  تخ�صع   •
وقطع  قلع  لرخ�صة  رياح  كم�صدات 
التنظيمية  الوحدة  من  ماأجورة  ونقل 
يف املنطقة. / املادة 40 فقرة ب /من 

ف�صل احلراج اخلا�صة.
•اأخي املزارع باإمكانك توفري حتى 50 % 
وخف�ص  امل�صافة  الري  مياه  كمية  من 
عند  الإنتاجية  وزيادة  الإنتاج  تكاليف 

ا�صتعمالك طرق الري احلديثة .
• يجب تبخري اأقرا�ص الع�صل بعد فرزها 
وتنظيفها وذلك يف حيز مغلق بوا�صطة 

غاز الكربيت.
ع�صبه  مكافحة  الربي:  الباذجنان   •
قبل  باقتالعها  الربي  الباذجنان 
وحرقها  جمعها  ثم  الإثمار  مرحلة 
فالحة  �صرورة  وكذلك  احلقول  خارج 

الرتبة بعد جمع املح�صول.
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احلرجتني  الفرتتني  يف  البطاطا  ري   •
بالتكون  الدرنات  تبداأ  عندما  الأوىل 
يقلل  الفرتة  هذه  يف  الري  قلة  حيث 
بدء  عند  الثانية  والفرتة  عددها  من 
يف  الري  قلة  اأن  حيث  بالنمو  الدرنات 
هذه الفرتة يوؤدي اإىل نق�ص يف الإنتاج 
الأعالف  يف  نق�ص  اأو  زيادة  اأي  اإن   •
الكمية  حيث  من  لالأبقار  املقدمة 
�صحية  اأ�صرار  اإىل  يوؤدي  والنوعية 
وبالتايل  احلليب  اأنتاج  يف  وانخفا�ص 

انخفا�ص يف الدخل والربح.
خالل  القطن  حقول  بري  ال�صتمرار   •
�صهر احلر ال�صديد وذلك باإعطاء رية 
خفيفة كل ع�صرة اأيام مع جتنب الغمر 
عن  بالتحري  ال�صتمرار  ،مع  باملياه 

الإ�صابات احل�صرية.
املبيدات  مل�ص  عدم  يجب  املزارع  اأخي   •
يف  خد�ص  اأو  جرح  اأي  وجود  حال  يف 
وكذلك  اجل�صم  من  العارية  املناطق 
اأثناء  وال�صرب  والأكل  التدخني  عدم 

عملية الر�ص.
عن  والناجمة  املعاجلة  املياه  تعد   •
ال�صرف ال�صحي م�صدرًا مائيا هامًا 
والنباتات  املحا�صيل  من  العديد  لري 
ا�صتخدامها  عند  ،ويراعى  �صورية  يف 
التقيد بال�صروط ال�صحية والفنية بعد 

ا�صت�صارة خرباء يف الري والزراعة.
ن�شائح �شهر اأيلول: 

الإنتاجية  واملوثوق عايل  اجليد  البذار   •
ينتج يف موؤ�ص�صة اإكثار البذار وفروعها 
فبادر حلجز بذارك بالكميات املطلوبة 

والأ�صناف املالئمة.
من  ابتداء  القطن  فطام  بعملية  البدء   •
منت�صف اأيلول ، والبدء بعملية القطاف 
عند تفتح 60 – 70 % من اجلوز. وكل 
خف�ص  على  يوؤثر  القطاف  يف  تبكري 
كمية الإنتاج واأي تاأخري يعر�ص النبات 
لالأمطار اخلريفية املبكرة والإ�صابات 

بديدان اللوز.

الثوم  لزراعة  خريفية  فالحة  اإجراء   •
 /15/ من  ابتداء  بالزراعة  والبدء 

اأيلول يف املناطق الداخلية.
الكو�صا  نبات  تفريد  بعملية  القيام   •
الزراعة اخلريفية  بعد /20/ يوم من 

املتاأخرة.
الهامة  املحا�صيل  من  البي�صاء  الذرة   •
نظرًا لأنها ت�صتطيع اأن تنمو يف املناطق 
امللوحة  ارتفاع  وتتحمل  الأمطار  قليلة 
تغذية  يف  اأ�صا�صًا  وت�صتخدم  الرتبة  يف 

الدواجن.
القمح  زراعة  قبل  ثانية  فالحة  اإجراء   •
والدفعة  الفو�صفوري  ال�صماد  واإ�صافة 
وقبل  الفالحة  مع  الآزوتي  من  الأوىل 

الزراعة.
لزراعة  املنا�صبة  الفالحات  اإجراء   •
حم�صول ال�صعري واإ�صافة الدفعة الأوىل 

من ال�صماد الآزوتي قبل الزراعة.
نبات معمر ولكن ين�صح بعدم  الفريز   •
ثالث  من  اأكرث  الزراعة  على  الإبقاء 
وتتدنى  يقل  املح�صول  لأن  �صنوات 

موا�صفات الثمار.
الإناث  مع  املاعز  فحول  بو�صع  القيام   •
خالل �صهر اأيلول لتكون الولدات خالل 

�صهر �صباط.
والتع�صيب  العزق  بعمليات  القيام   •

حلقول الذرة ال�صفراء التكثيفية.
البطاطا  حم�صول  بقلع  ال�صتمرار   •
والتخل�ص  الأر�ص  وفالحة  ال�صيفية 

من بقايا املح�صول ال�صابق.
اإنتاجية  تتاأثر  الأغنام  مربي  اأخي   •
بالظروف  كبري  ب�صكل  اليومي  احلليب 
اجلافة،  البيئة  يف  اخلا�صة  البيئية 
نعاج  انتخاب  على  نوؤكد  وبالتايل 
 / اجلافة  البيئة  ظروف  مع  متاأقلمة 

البادية ال�صورية/.
�صهر  خالل  احلم�صيات  ري  ي�صتمر   •
اأيلول وت�صرين الأول حتى موعد �صقوط 

الأمطار.

ن�شائح �شهر ت�شرين االأول:
الرتبة  فالحة  عمليات  ا�صتكمال   •
وت�صويتها  بتنعيمها  وذلك  وتهيئتها 

ا�صتعدادًا لزراعة القمح.
القطن حتى  قطاف  بعملية  ال�صتمرار   •
خلط  لعدم  النتباه  مع  ال�صهر  نهاية 
للمحافظة  وذلك  والأقطان  القطفات 
ويف�صل   ، املقطوف  القطن  على جودة 
دخول الأغنام لرعي احلقل وال�صتفادة 

من خملفات املح�صول يف التغذية.
وعدم  نظامية  �صلول  يف  القطن  تعبئة   •
اأو نايلون لأنها  ا�صتخدام خيطان قنب 

ت�صئ لنوعية القطن امل�صوق.
 15 من  اعتبارًا  القمح  بزراعة  ين�صح   •
الأول  كانون   15 ولغاية  الأول  ت�صرن 
الن�صف  هو  للزراعة  موعد  واأف�صل 
ولغاية  الثاين  ت�صرين  �صهر  من  الثاين 

15 كانون الأول.

منت�صف  بعد  ال�صعري  بزراعة  البدء   •
ال�صهر .

للعروة  ال�صكري  ال�صوندر  يزرع   •
ولغاية   10/15 اعتبارًامن  اخلريفية 

11/15 اإما تقبيعًا اأو بالبذارة.

متابعة زراعة الفول يف املناطق الدافئة   •
وح�صاده يف املناطق الباردة.

ب�صورة  الأبقار  اأظالف  بتقليم  القيام   •
دورية يزيد اإنتاجها من احلليب.

البدء بعملية جني امللفوف اعتبارًا من   •
منت�صف ال�صهر.

للب�صل  واملنبت  التالف  القزح  فرز   •
املخزن للزراعة ال�صيفية.

اخلريفية  العروة  جني  بعملية  البدء   •
للفا�صولياء.

للزراعة  ال�صم�صم  ح�صاد  من  النتهاء   •
املتاأخرة ال�صيفية واخلريفية.

مع  ال�صوداين  الفول  بح�صاد  البدء   •
بداية ال�صهر.

ال�صتمرار بجني البندورة مع مكافحة   •
العروة اخلريفية.

اإر�شادات زراعية
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الأغنام  لقطعان  العلفي  الدعم  تقدمي   •
بتقدمي  احلليب  اإنتاج  يرتبط  حيث 
املنا�صب والكايف وخا�صة خالل  العلف 

�صنوات اجلفاف .
النحل  لفاروا  اخلريفية  املعاجلة  بدء   •
الطبيعية  املواد  با�صتخدام  الن�صح  مع 

املعتمدة 
تدخل  عندما  الزيتون  ثمار  تقطف   •
وبالتحديد  الكامل  الن�صج  مرحلة  يف 
عندما تكون اأكرث من 60 % من الثمار 

باللون الأ�صود.
•  يجب تنظيف ثمار الزيتون من الأوراق 
قبل الع�صر كونها تك�صب الزيت الطعم 

املر.
توفر الغابات العلف للحيوانات الأليفة   •
اجلمالية  قيمتها  اىل  اإ�صافة  والربية 

وال�صياحية والتجارية
ن�شائح �شهر ت�شرين الثاين:

القمح  زراعة  جناح  عوامل  اأهم  •من 
– الت�صميد  بالزراعة  التبكري   : البعل 
احل�صاد   – الأع�صاب  مكافحة   –

املبكر.
احلقل  فاأر  مكافحة  بعمليات  •البدء 

والأع�صاب ال�صارة
• ال�صتمرار بعملية زراعة ال�صعري.

• تهيئة الرتبة لزراعة احلم�ص ال�صتوي 
واإ�صافة الأ�صمدة الفو�صفاتية

اخلريفية  العروة  بزراعة  ال�صتمرار   •
لل�صوندر ال�صكري

حم�صول  جني  بعملية  ال�صتمرار   •
امللفوف

• الدفع الغذائي اأثناء احلمل يهدف اإىل 
وتقليل  احلية  الولدات  ن�صبة  زيادة 
اإنتاج  وزيادة  ال�صعيفة  الولدات  ن�صبة 

كمية احلليب وحت�صني موا�صفاته.
من  التفاح  خل  �صناعة  على  •الت�صجيع 
ب�صرط  الثمرة  وبقايا  ال�صغرية  الثمار 
على  للح�صول  وذلك  �صليمة  تكون  اأن 

خل عايل اجلودة.

عليقة  اإىل  تغذيتها  يف  الأبقار  •حتتاج 
وعليقة  طاقة/   - /بروتني   حافظة 
اللحم واحلليب  لإنتاج  اإنتاجية  وذلك 
والأمالح  الفيتامينات  اإ�صافة  مع 

املعدنية وملح الطعام.
• عند التخل�ص من عبوات املبيد الفارغة 
خم�ص�صة  اأماكن  يف  بتجميعها  قم 
للتخزين وحاول غ�صلها مبكان اآمن قبل 
اأو  املبيدات  ت�صكب  ول  منها  التخل�ص 
ماء الغ�صيل يف مياه ال�صرف ال�صحي. 

واغ�صل يديك جيدًا باملاء وال�صابون.
• تقطف ثمار احلم�صيات عند ن�صجها 
للحجم  الثمار  باأخذ  يتحدد  الذي 
والطعم  واللون  لل�صنف  الطبيعي 

املميز 

ن�شائح �شهر كانون االأول:
اعتبارًا  الزيتون  غرا�ص  زراعة  تتم   •
الغرا�ص  وكافة  الأول   كانون  �صهر  من 
الزراعة  وزارة  م�صاتل  يف  املنتجة 
الأمرا�ص  وخالية من  ال�صنف  موثوقة 

والآفات الأخرى.
•ا�صتكمال عملية زراعة القمح بالأ�صناف 
واملنا�صبة  واملعتمدة   واملعقمة  املغربلة 

ملنطقتك.
ال�صتمرار بعملية زراعة ال�صعري.  •

مبناطق  ال�صتوي  احلم�ص  زراعة   •
على  والعتماد  الثانية  ال�صتقرار 
يف  واملعقمة  املعتمدة  الأ�صناف 

الزراعة.
الأر�ص  لتح�صري  اإجراء فالحة عميقة   •

لزراعة ال�صم�صم

من  الثاين  الن�صف  يف  العد�ص  يزرع   •
بال�صماد  الأر�ص  وت�صمد  ال�صهر  هذا 

الفو�صفاتي قبل اأو مع الزراعة.
الربيعية  العروة  بزراعة  البدء   •

للبندورة.
الأ�صمدة  واإ�صافة  الرتبة  حت�صري   •
NPK  وخلطها بالرتبة وت�صوية الأر�ص 

الربيعية  العروة  لزراعة  وتهيئتها 
للبطاطا.

ال�صتمرار بقلع البطاطا اخلريفية.  •
رعي  رخ�ص  منح  مينع  املربي  اأخي   •
والأرا�صي  احلراج  يف  والإبل  املاعز 
املادة  من  ب  الفقرة  احلراجية./ 
/18/ ف�صل اإعطاء رخ�ص النتفاع يف 

حراج الدولة/.
اأخي مربي الأبقار اإن تغيري نوع العليقة   •
ملنع  بالتدريج  يتم  اأن  يجب  املقدمة 
توؤدي  ه�صمية  ا�صطرابات  حدوث 
�صحية  واأ�صرار  الإنتاج  لنخفا�ص 

اأخرى.
اأخي الفالح / خزن املبيدات الزراعية   •
يف مكان اآمن بعيدًا عن متناول الأطفال 
يف  تخزنها  ول  الأليفة  واحليوانات 

املنزل اأو بالقرب منه.
املنحل  يف  �صعيفة  طوائف  وجود  عند   •
بع�ص  اإىل  ثالثة  اأو  طائفتني  كل  ت�صم 
حياتها  على  املحافظة  من  لتتمكن 

خالل ف�صل ال�صتاء.
املواد  اأهم  من  الف�صة  دري�ص  يعد   •
العلفية التي ميكن تقدميها للحيوانات 
خالل ف�صل ال�صتاء حيث ينعدم العلف 

الأخ�صر.
اإن القطع اجلائر وغري املنظم للغابات   •
البيئي  بالتوازن  الخالل  اىل  يوؤدي 

واجنراف الرتبة .
                                                                                     

 املهند�شة رغداء اأحمد
مديرية االإر�شاد الزراعي

اإر�شادات زراعية
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الأل�ان  ملنافذ ومفاتيح usb دللتها و اأف�شلها...
usb  هو من اأكرث الأ�صياء ا�صتعماًل واأكرثها انت�صارًا  وخا�صة 

ومع  مكان  من  اأك��رث  يف  ن�صتعمله  احلوا�صيب  م�صخدمي  بني 
وباقي  ذكية،  هواتف  حوا�صيب،  ك��ان  �صواء  خمتلفة  اأج��ه��زة 

الأجهزة الأخرى.......
اأغلب  بربط  ي�صمح  معا  وطاقة  بيانات  ناقل  هو    usb طبعا  
لنقل  ب��احل��ا���ص��وب  امل��ق��رتن��ة  الأج��ه��زة  و  الطرفية  امللحقات 
املعلومات بينها ت�صل�صليًا ويعد هذا املنفذ اأ�صهر منافذ تو�صيل 
البيانات حتى الآن ولكن هل تعرف �صيء عن الألوان التي تاأتي 

بها منافذ ومفاتيح هذا usb وما هي دللتها؟

منافذ ومفاتيح usb هي من الأ�صياء التي تطورت يف ال�صنوات 
املكون حتتل  هذا  من  الأوىل  الن�صخة  كانت  اأن  فبعد  الأخ��رية 
رقم 0،7 الذي اأطلق عام 1994 اأما اليوم فو�صل الرقم اىل 3.1 

الذي اأطلق عام 2013
  uSB اللون الأبي�ض:

 uSB ومفاتيح  منافذ  مع  اأتى  اللذي  اللون  هو   الأبي�ص  اللون 
usb 1994 وي�صري هذا اللون اإىل ا�صدار  اأي بعد �صنة  الأوىل 
وهو x1 كما ي�صري كذلك اإىل ال�صرعة الق�صوى ل usb  لنقل 

البيانات وهي حمدودة يف 12 ميغا بت يف الثانية.

usB بالون الأ�سود اأو الرمادي: 
usb 2.0 متوافق  اإىل  اللون  ي�صري هذا 
وعرف   2000 ع���ام  يف  ظ��ه��ر   1،1 م��ع 

تطورًا مهمًا يف نقل البيانات والتي حددت يف 480 ميغابت يف 
الثانية.

usBباللون الأحمر اأو الأ�سفر:
رمبا هذا النوع مل ت�صمع به من قبل اأو مل ت�صتخدمه فهو يتفوق 
على باقي  املنافذ يف خا�صية واحدة وهي القدرة على �صحن اأو 
اأنه ميكن  slEEp  مبعنى  الإ�صبات  و�صعية  الطاقة يف  مترير 
هذا  ي�صتعمل  جهاز  اأي  اأو  حا�صوبك  خالل  من  هاتفك  �صحن 

النوع من املنافذ حتى لو كان يف و�صع ال�صبات.
 usB باللون الأزرق:

2008 ومن اأهم مميزاته هو  ظهر هذا النوع من املنافذ عام 
ال�صرعة املهمة لنقل البيانات حيث ت�صل اإىل اأكرث من 5 جيغا 
بت يف الثانية وهناك اإ�صدار اآخر من نف�ص املنفذ usb يحمل 
الرقم 3،1 والذي ت�صل فيه معدل نقل البيانات اإىل 10 جيجا 

بت يف الثانية.

   معلومات تهمك كثريًا كم�ستخدم:
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هاتفك  ــط  رب عــم  عليك  يجب  ال�شببني  لهذين 
usb باحلا�شب ب��شلة

العديد منا يقوم بربط هاتفه  الذكي مع احلا�صوب عن طريق 
كابل usb  اإما لنقل البيانات اأو ل�صحن الهاتف الذكي اأو لأي 
عن  تنجم  قد  التي  املخاطر  يعلم  ل  اأغلبنا  ولكن  اآخر  غر�ص 
هذا الأمر وما هي امل�صاكل التي قد تت�صبب للهاتف اأو البيانات 
اخلا�صة املحفوظة فيه �صوف نتعرف ببع�ص املخاطر التي قد 

 usb ت�صببها لهاتفك عند ربطه بحا�صوبك عن طريق كبل
- تدمري البطارية على املدى البعيد:  1

اأحيانًا نقوم ب�صحن هواتفنا الذكية عن طريق احلا�صب بوا�صطة 
اأن هذه الطريقة يف ال�صحن قد  اأغلبنا ل يعلم  usb لكن  كبل 
اإىل  بها  ت��وؤدي  قد  للبطارية  كبرية  وم�صاكل  اأ�صرار  يف  ت�صبب 

تقلي�ص عمرها الفرتا�صي. 

�صحن الهاتف عن طريق احلا�صب ل يوفر �صحن �صريع للهاتف بل 
ي�صبب يف م�صاكل �صحن اأنت يف غنى عنها حيث اأن منافذ usb يف 
احلوا�صيب تكون برتددات خمتلفة من ا�صدار اإىل اآخر كما اأنها 

تختلف عن الرتدد اخلا�ص واملطلوب ل�صحن بطارية الهاتف.
فو�صالت usb 1.0 تعطي تيار بحدود 100 ميلي اأمبري
وو�صالت usb 2.0 تعطي تيار بحدود 500 ميلي اأمبري

اأمبري كحد  900 ميلي  تيار بحدود  usb 3.0 تعطي  وو�صالت 
اأق�صى

طريق  ع��ن  هاتفك  بطارية  ب�صحن  تقوم  عندما 
احلا�صوب فاأنت تعر�ص الأقطاب التي توجد يف البطارية والتي 

عادتًا ما تكون م�صتقرة اإىل الإتالف لذلك فهي تدمر �صريعًا مع 
تغري احلرارة على عك�ص ال�صحن من الكهرباء ب�صاحن الهاتف 

فاإن الكهرباء منه تخرج مت�صاوية ومنا�صبة حلاجة البطارية.
البيانات: اإىل  وال��ش�ل  الإخرتاق   -  2

معني  لهدف  الو�صول  على  القدرة  هو  ع��ام  ب�صكل  الخ��رتاق 
احلماية  نظام  يف  ثغرات  طريق  عن  م�صروعة  غري  بطريقة 
عام  ب�صكل  الخ��رتاق  عن  نتكلم  وحينما  بالهدف...  اخلا�ص 
اإىل جهاز �صخ�ص  فنق�صد بذلك قدرة املخرتق على الدخول 
ما بغ�ص النظر عن الأ�صرار التي قد يحدثها، فحينما ي�صتطيع 
بحذف  يقوم  عندما  اأما  خمرتق  فهو  اآخر  جهاز  اإىل  الدخول 

ملف اأو ت�صغيل اآخر اأو جلب ثالث فهو خمرب

يف تقرير اإحدى ال�صركات املتخ�ص�صة يف احلماية اللكرتونية 
على خطورة ربط الهاتف مع احلا�صوب عرب كبل usb اأكدت اأن 
الهاتف ي�صبح عر�صة ل�صرقة حمتوياته كال�صور والفيديوهات 
واملحادثات حيث ميكن تثبيت برامج حتكم خفية على الهاتف 
با�صتخدام الكابل والتي ل ميكن اإزالتها بالطرق العادية وي�صعب 
اأن ننتبه اإليها واخلطري يف الأمر اأن حمتوى الهاتف من ال�صور 
اخلا�صة ميكن اأن ت�صتعمل لالإبتزاز مما يجعل امل�صتخدم يدخل 

يف دوامة غري منتهية وغري حم�صوبة العواقب.

معلوماتية
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ماهي تقنية HDD ؟
لكلمة HArd dIsk drIvE هو قر�ص  اإخت�صار  Hdd ه���ي 

�صلب يتم تخزين البيانات فيه. يتكون من قر�ص دائري يدور 
وتختلف  القر�ص.  من  البيانات  وق��راءة  جللب  �صغرية  واإب��ره 
اأنواع هذا القر�ص وال�صركات امل�صنعة وامل�صاحة قد ت�صل اىل 
3 تريابايت Tb. كذلك توجد اأحجام اأقل ك��� 80 و 160 و 500 
دي�صك ب�صرعة  من الهار  النوع  هذا  كذلك  ياأتي  جيجابايت. 
rpM 7200  كاأق�صى  و�صلت ال�صرعة اىل  حيث  كبرية  دوران 

�صرعة حلد الأن. 
ماهي تقنية  SSD؟

هي  ل����� solId sTATE drIvE و  اإخ��ت�����ص��ار  ssd  ه����ي 

مبثابة اجليل اجلديد  تعترب  الع�صر.  وحديثة  جديدة  تقنية 
بها  يوجد  ل  عن Hdd اأنها  مييزها  وم��ا  التخزين.  لأق��را���ص 
قر�ص  ليوجد  مبعنى  يتحرك  عن�صر  اأي  اأو  ميكانيكية  حركة 
ت�صمى  اإلكرتونية  قطع  على  التقنية  هذه  تتحتوي  واإمنا  دائر. 

ب��� FlAsH هي التي يتم تخزين البيانات فيها. 
:ssd و Hdd الفرق بني

الفرق بني التقنيتني ssd و Hdd كبري فلو اأخذنا نف�ص املميزات 
لكال القر�صني :

باأقرا�ص  مقارنة  اأخ��ف  ب��وزن  تاأتينا   ssd ال�زن:  اأقرا�ص 
امل�صنوع  للمادة  راج��ع  احل��ال  بطبيعة  ن���وع Hdd وه���ذا  م��ن 
راجع  والثقل  الأملنيوم  من  �صناعته  يتم  ما  منها، Hdd غالبا 
الداخل. عك�ص ssd الذي يحتوي فقط  القر�ص يف  اىل وجود 

على لوحة اإلكرتونية خفيفة مغطات بغطاء من البال�صتيك.
قارناها  ما  اإذا  الطاقة: اأقرا�ص Hdd ت�صتهلك طاقة كبرية 
مع اأقرا�ص من نوع ssd وذلك لأن Hdd حتتاج اىل طاقة اأكرث 

.ssd جلعل القر�ص ال�صلب يدور بهذه ال�صرعة كبرية. عك�ص

ال�ش��شاء: يف ال��� ssd ل توجد �صو�صاء بتاتا لأنها ل حتتوي 
اأقرا�ص Hdd فهي  بينما  متحرك  ميكانيكي  عن�صر  اأي  على 
ت�صدر القليل من ال�صو�صاء اأحيانا ت�صتطيع �صماعها حتى مع 

اإبتعادك عن اجلهاز.
الإهتزاز.  ssd  مقاومة  نوع  من  لالأقرا�ص  الإهتزاز: ميكن 
اأمام الإهتزاز. اإذا تعر�ص القر�ص  عك�ص  Hdd التي لت�صمد 
باإعادة ت�صغيله  ف�صيتجمد احلا�صوب حتى تقوم  ل�صدمة   Hdd

مرة اأخرى.
احلرارة: ي�صتطيع كال النوعني من الأقرا�ص مقاومة احلرارة 
الأخرية  هذه  تتحمل  قد  مقاومة  الأك��رث  تبقى Hdd هي  لكن 

درجة حرارة تفوق 70 درجة.
ال�شرعة العمل: ت�صتطيع اأن تالحظ الفرق يف �صرعة العمل 
بني حا�صوبني بنف�ص املوا�صفات ومن نف�ص ال�صركة امل�صنعة لكن 
حا�صوب  كل  يف  املثبت  ال�صلب  القر�ص  نوع  يف  فقط  يختلفان 
وبنف�ص نظام الت�صغيل مثال ويندوز 7. �صنجد اأن احلا�صوب الذي 
به قر�ص ssd �صيقلع يف وقت ليتجاوز 20 ثانية تقريبًا. عك�ص 
�صيحتاج   Hddنوع من  �صلب  قر�ص  به  الذي  الأخر  احلا�صوب 

اىل دقيقة ليقلع. نف�ص ال�صيئ مع اإيقاف ت�صغيل احلا�صب
�صريعة  البيانات  نقل  البيانات: يف ssd �صرعة  نقل  �شرعة 
اأخدنا ملف  اإذا  املثال  ب�� Hdd. فعلى �صبيل  اإذا ما قورنت  جدا 
حجمه 20 جيغا وتريد نقله من الفال�ص usb اىل sdd ف�صوف 
ي�صتغرق اأقل من 5 دقائق. اأما نقله اإىل Hdd ي�صتغرق وقت اأطول

من  حزمة  تثبيت  �صرعة  بني  اإختبار  الربامج : ثم  تثبيت 
ماك  املاك MAc وجهازين  نظام  اأدوبي AdobE على  برامج 
حيت  ال�صلب.  القر�ص  نوع  يف  فقط  يختلفات  النوع.  بنف�ص 
اإ�صتطاع قر�ص ssd التغلب على قر�ص Hdd بوقت يقدر ب�� 13 

دقيقة.

:ssd والتقنية احلديثة Hdd معلوماتيةالفرق  بالتخزين  بني  القر�س ال�شلب
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:ssd مميزات الــ
من مميزات هذا النوع من الأقرا�ص ال�صلبة جند يف املقدمة 
طاقة  اإ�صتهالك  وعدم  التحمل  وقوة  الإفرتا�صي  العمر  طول 
كبرية و�صرعة كبرية يف العمل عليه مثال �صرعة اإقالع اجلهاز. 
وعدم وجود اأي حركة ميكانيكية وغياب ال�صجيج وال�صو�صاء 

عند العمل وحتمل احلرارة والأهتزاز.
: ssd عي�ب الــ

ال�صعر املرتفع و امل�صاحة حمدودة اأي اأن اأق�صى م�صاحة لقر�ص 
من نوع ssd لتتجاوز 500 جيغا. 

:Hdd مميزات الــ
من بني اأهم مميزات اأقر�ص ال�� Hdd جند العمر اإفرتا�صي الأطول 
وقوة التحمل و�صرعة العمل لكن لي�ص ك�� ssd وحتمل احلرارة. 

.scsI و sATA و IdE وتعدد الأنواع فمثال لدينا اأقرا�ص
م�صاحة التخزين الكبرية التي و�صلت اىل 3 تريابايت 

 ثمنه لي�ص باه�ص يف متناول اجلميع. 
اأو  املكتبية  �صواء  احلا�صوب  اأج��ه��زة  على  ال�صتعمال  ورائ��ج 

املحمولة اأو يف ال�صريفرات.
:Hdd عي�ب الــ

يف  و�صجيج  ميكانيكية  حركة  ووج��ود  كبرية  طاقة  اإ�صتهالك 
بع�ص الأحيان وعدم حتمل الإهتزاز مما قد يوؤدي اىل جتمد 

احلا�صوب والوزن خا�صة يف اأقرا�ص احلوا�صيب املكتبية.
:Hdd اأهم اخلط�ات للحفاظ على القر�س ال�شلب

1 - تركيب القر�س ال�شلب جيدًا: 
يجب توخي احلذر ال�صديد عند تركيب القر�ص ال�صلب �صمن 
�صندوق احلا�صب وعدم و�صعه ب�صكل مائل اأو غري منتظم حيث 
يوؤثر ذلك ب�صكل كبري على عمر القر�ص ال�صلب كما اأنه يجعل 
بالباد�صيكتور  يعرف  مبا  ال�صلب  القر�ص  ا�صابة  ال�صهل  من 
اأفقية  ب�صورة  ال�صلب  القر�ص  تركيب  من  دائمًا  تاأكد  لذلك 

و�صليمة. 
2 - حمل الهارد بالطريقة ال�شحيحة: 

لحظ دائمًا عند حمل القر�ص ال�صلب من اأجل نقله من مكان 
اأن حتمله من اجلوانب ولي�ص من  اأي مكان  اأو و�صعه يف  لآخر 
املنت�صف اأو من مركز دوران الأقرا�ص الداخلية حيث اإذا تكرر 
انتهاء  قبل  للتلف  عر�صة  ال�صلب  القر�ص  يجعل  كثريًا  ذلك 

عمره الفرتا�صي.
3 - تنظيم الكابالت: 

توؤثر  ال�صلب  بالقر�ص  اخلا�صة  التو�صيل  كابالت  تنظيم  اإن 
بع�ص ال�صيء ب�صرعة الهارد ونحن نخ�ص يف حديثنا كبل ال�صاتا 
الذي يكون يف اأغلب احلوا�صيب مو�صل ب�صكل غري منتظم وعلى 
نرتك  اأن  ين�صح  لذلك  طوله،  تق�صري  اأج��ل  من  دوائ��ر  �صكل 
الكبل بنف�ص و�صعية ال�صركة امل�صنعة، وعند الرتكيب يجب اأن 

مت�صك بقطعة املو�صل نف�صها ولي�ص �صلك املو�صل.
4 - اجراء اإلغاء التجزئة ب�شكل دائم:

قم ب�صكل دائم بعملية اإلغاء التجزئة على القر�ص ال�صلب فهي 
اأي�صًا لت�صريع  لي�صت جمرد عملية لت�صريع القر�ص ال�صلب بل 

البحث والو�صول للبيانات وامللفات على نظام الت�صغيل.
ميكن اجراء عملية الغاء التجزئة من خالل برامج خا�صة بهذه 
 dIsk الغاية وهذه الربامج كثرية ومتنوعة نذكر منها برنامج
 7 ون��دوز  الت�صغيل  نظام  ذلك من خالل  اأو ميكن   spEEdup

مثاًلوالذي ميكن من خالله اأي�صًا و�صع جدول زمني اأ�صبوعي 
ب�صاعة وتاريخ عملية اإلغاء التجزئة.

5 - حتقق دائمًا من درجة احلرارة:
 يجب اأن نتحقق دائمًا من درجة حرارة القر�ص ال�صلب حتى 
به  املتواجد  املكان  نتاأكد من  اأن  نتاأكد من حالته كذلك يجب 
وت�صتطيع  مئوية  درج��ة   50 من  اأق��ل  احل��رارة  تكون  اأن  فيجب 
 crysTAl dIsk برنامج  خالل  من  ال�صلب  القر�ص  مراقبة 
حرارة  ودرج��ة  حالة  معرفة  على  ال��ق��درة  مينح  ال��ذي   INFo

القر�ص ال�صلب بالإ�صافة اإىل معلومات تف�صيلية عنه.
م. جهاد العواد

مديرية االإر�شاد الزراعي

معلوماتية
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�ص1:مزارع ي�صاأل عن اأهمية ا�صتخدام بع�ص امل�صتخل�صات النباتية 
يف مكافحة الآفات .

ج1: امل�صتخل�صات النباتية عبارة عن مركبات طبيعية م�صتقة 
من اأ�صول نباتية توؤثر بعدة طرق اإما كمواد مبا�صرة ال�صمية اأو 
م�صببة للعقم اأو منظمة لنمو احل�صرة اأو حمورة ل�صلوكها ولوحظ 
اأن العديد من هذه املجموعات له تاأثري مانع للتغذية اأو لو�صع 
البي�ص للكثري من احل�صرات، واإن ا�صتخدام املبيدات النباتية 
حلماية  واأ�صا�صية  اأولية  كو�صيلة  الزراعي  النظام  يف  الطبيعية 
�صورية  وتعترب  باملبيدات  التلوث  من  والبيئة  الزراعي  الإنتاج 
غنية بالنباتات الطبية والعطرية والربية نظرًا ملناخها املتنوع 
النباتات  ومن  والهامة  النادرة  النباتات  هذه  لنمو  واملنا�صب 
التي تزرع يف �صورية الريحان والنعناع الربي والنعناع الفلفلي 
والثوم والفليفلة احلمراء والزعرت وغريها وب�صورة برية مثل 
النباتات  هذه  وت�صتخدم  والداتورا،  والكينا  واخلتمية  الدفلة 
يف  اأو  كحولية  اأو  مائية  م�صتخل�صات  �صورة  يف  ذكرناها  التي 
اأو التخزين  �صورة م�صحوق وذلك ملعاملة البذور قبل الزراعة 
اأو ملعاملة املجموع اجلذري اأو ر�ص على املجموع اخل�صري �صواء 
قبل اأو بعد الإ�صابة، وهي اإما حتدث �صمية مبا�صرة توؤدي ملوت 
ا�صتمرار  تغذية متنع  تعمل كمانعات  اأو  فوري  وب�صكل  احل�صرة 
التعرف  يف  احل�صرة  تف�صل  حيث  العائل  على  احل�صرة  تغذية 
على العائل بتثبيط فعل امل�صتقبالت احل�صية اخلا�صة بالتذوق 
كذلك ا�صتخدام الزيوت الطيارة امل�صتخل�صة من نبات الكمون 
وزيت ق�صور ثمار احلم�صيات وزيت الع�صفر يوؤثر على الريقات 
واحل�صرات الكاملة خلنف�صاء الدقيق حيث تتوقف عن التغذية، 
وقد متنع امل�صتخل�صات النباتية احل�صرة من و�صع البي�ص بعدم 

تعرفها على العائل وقد تكون الزيوت الطيارة من اأوراق الكينا 
والفلفل والنعناع طاردة للح�صرات مثل فرا�صة درنات البطاطا، 
وم�صتخل�ص الداتورا ي�صتخدم بنجاح يف مقاومة م�صبب العفن 
الفطري يف البطاطا وم�صتخل�ص الدفلة يثبط اإنبات اجلراثيم 
لكثري من الفطريات وم�صتخل�ص الريحان م�صاد لنمو العديد 
من فطريات البذور، كما ي�صتخدم م�صتخل�ص الزدرخت والفلفل 
امل�صتحي والفليفلة احلارة يف مكافحة ح�صرة ب�صيال الأجا�ص وعثة 
الزيتون وخنف�صاء ال�صوندر الربغوثية وم�صتخل�ص الكزبرة ملكافحة 
خنف�صاء اللوبياء وم�صتخل�ص الكمون والزعرت والثوم يف مكافحة 
فرا�صة درنات البطاطا وم�صتخل�ص اخلردل ملكافحة دودة ورق 
القطن، ونن�صح الإخوة املزارعني باللجوء للم�صتخل�صات النباتية 

يف مكافحة اآفاتهم توفريًا للمال وحفاظًاعلى البيئة.
�ص2:مزارع ي�صاأل عن فوائد الت�صميد الأخ�صر للمحا�صيل

ج2: يق�صد بالت�صميد الأخ�صر عملية قلب املح�صول يف الرتبة 
حيث  الإزهار  مرحلة  اإىل  الو�صول  وقبل  اخ�صر  مازال  وهو 
الزوت  كمية  زيادة  بهدف  ب�صرعة  الرتبة  يف  النباتات  يتخلل 
فيها واملحافظة على م�صتوى معني من املادة الع�صوية ويف�صل 
يتاأقلم مع الظروف  اأخ�صر  اأن يكون املح�صول املختار ك�صماد 
قيمة  تكون  واأن  الزراعة  ونوع  الرتبة  يتنا�صب مع  واأن  املناخية 
املادة  من  كبرية  كمية  اإنتاج  على  وقدرته  الأخ�صر  املح�صول 
الع�صوية وزيادة كمية الآزوت يف الرتبة وعادة ماين�صح بزراعة 
قليلة  ترب  يف  النمو  على  وقادر  النمو  وغزير  �صريع  حم�صول 
اخل�صوبة ويكون �صعر البذار قليل وتعمق اجلذور كبري وتعطى 
كبرية  قدرة  من  لها  ملا  البقولية  للمحا�صيل  عادة  الأف�صلية 
وتتعدد  بالآزوت  الرتبة  وتزويد  والغزير  ال�صريع  النمو  على 
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املحا�صيل التي ت�صتعمل كاأ�صمدة خ�صراء وميكن تق�صيمها اإىل 
اأما املحا�صيل  ق�صمني حما�صيل بقولية وحما�صيل غري بقولية 
والبازلء  والرب�صيم  والرتم�ص  كالفول  فهي  ال�صتوية  البقولية 
املحا�صيل  اأما  والفا�صولياء  واللوبياء  كالقطن  �صيفية  وبقولية 
غري البقولية ال�صتوية فهي كالقمح وال�صعري  وال�صيفية اخلردل 
النباتات  بذور  من  خلطة  با�صتعمال  عادة  وين�صح  والدخن 
)200-250(كغ  مبعدل  فول  بازلء-  بيقية-  التالية:  البقولية 
الكل�صية وتعطي كتلة من  تنا�صب الرتب  للهكتار وهذه اخللطة 
الطريقة  عن  واأما  للهكتار  طن   40 عن  لتقل  الع�صوية  املواد 
النباتات قبل  بت�صجيع  الأخ�صر فيتم  املثلى يف قلب املح�صول 
قلبها يف الرتبة وباجتاه خط احلراثة ثم حترث الرتبة بالجتاه 
التي اتخذته النباتات امل�صطجعة ثم تتبع هذه العملية بحراثة 
ميكن  كما  العزاقة  با�صتعمال  الرتبة  �صطح  ينعم  ثم  متعامدة 
)10-15(�صم  بعمق  �صطحية  بحراثة  الأخ�صر  ال�صماد  طمر 
با�صتعمال العزاقة التي توؤدي اإىل تقطيع النباتات وطمرها مما 

ي�صرع يف عمليات التخمر والتحلل 
�ص3: مربي اأبقار ي�صاأل عن موا�صفات الأبقار ال�صامية .

ج3: ت�صل الأبقار ال�صامية اإىل حجوم كبرية وارتفاع عايل اإل 
وراأ�صها  احلجم  متغرية  وع�صالتها  غالبًا  بارزة  عظامها  اأن 
حجمه متو�صط وجبهتها م�صتقيمة اأعينها كبرية غالبًا ما حتيط 
والأنف  خمتلفة  اأ�صكال  ذات  والقرون  ال�صواد  من  هالة  بها 
اأما  الطول  متو�صطة  والرقبة  الرمادي  اللون  عليه  يغلب  غامق 
ال�صرع فهو متو�صط احلجم جيد ال�صكل والقوام ب�صورة عامة 
ناعم يرتاوح  ب�صعر  �صميك مغطى  واجللد ف�صفا�ص مرن غري 
اأغلبها  ال�صامية  لالأبقار  األوان  عدة  وهناك  1-2�صم  من  طوله 
الطول  متو�صط  والذيل  القرميدي  اأو  الدب�صي  الأحمر  اللون 
ال�صامية  الأبقار  اأن  ويالحظ  اللون  �صوداء  ب�صرابة  ينتهي  
ع�صبية املزاج لتقبل احلالبة الآلية يف و�صعها الراهن وحتتاج 
اإىل عملية حتنني حيث يبداأ انعكا�ص رفع احلليب عندها وهي 
اأن تكون نظيفة با�صتمرار ويعد  ر�صيقة احلركة والقوام ومتيل 
اإدرار  اإدرار احلليب ق�صري ن�صبيًا مع طول مو�صم  طول مو�صم 
الولدة ويرتاوح وزنها من  الأبقار الأجنبية ويجف مبكرًا بعد 
وقد  متفاوت  فهو  احلليب  من  اإنتاجها  اأما  )400-700(كغ 
وتتاأخر  املو�صم  يف  حتى)2500(كغ  احلالت  بع�ص  يف  ي�صل 
للن�صج اجلن�صي وتلقح عادة بعمر �صنة  الو�صول  العجالت يف 
كافية  املقدمة  اجلافة  املادة  كمية  تكون  اأن  ويجب  ون�صف 
الأبقار  وتعطى  بال�صبع  لإ�صعاره  احليوان  احتياجات  وتغطي 
للراأ�ص  ويقدم  احلالبة  بعد  مبعدل)3-4(كغ  والدري�ص  التنب 
الواحد من )20-30(كغ اأعالف خ�صراء يوميا وتظهر الأبقار 

املناعة  من  كبريًا  وقدرًا  بيئاتها  مع  ممتازًا  تكيفًا  ال�صامية 
الوراثية واملكت�صبة �صد الإ�صابة بالبكرتيا والفريو�ص. 

�ص4: مزارع ي�صاأل عن طريقة تطعيم نبات البطيخ على القرع 
ج 4: يق�صد به تركيب �صنف من النباتات املرغوبة خل�صائ�صه 
العائلة  نف�ص  من   ) جذري  )اأ�صل  اآخر  �صنف  على  و�صفاته 
النباتية ذو خ�صائ�ص و�صفات اأكرث مقاومة وقدرة على مواجهة 
جمموع  ذو  قوي  نبات  على  بذلك  احل�صول  ويتم  الظروف 
جذري قادر على نقل العنا�صر الغذائية من الرتبة اإىل املجموع 
اخل�صري بكفاءة عالية مع حتمل مل�صاكل الرتبة وحت�صني اإنتاجية 
املجموع اخل�صري والثمري، وعادة يتم زراعة الطعم قبل الأ�صل 
اإحداث  ويتم  يتجان�صان  الأ�صل حتى  يزرع  بعدها  اأيام  بخم�صة 
واإحداث  القرع  �صتلة  �صاق  يف  لالأعلى  الأ�صفل  من  مائل  قطع 
قطع مائل من الأعلى لالأ�صفل يف �صاق �صتلة البطيخ ويتم اإدخال 
ال�صقني كال منهما بالآخر وتثبت نقطة التحام ال�صتلتني مب�صبك 
تثبيت وتو�صع ال�صتالت يف غرفة احلا�صنات بحيث لتقل درجة 
احلرارة عن )25 ( درجة مئوية ورطوبة )95 %( بحيث ير�ص 
القليل من املاء مرة اأو مرتني باليوم مع ر�ص مطهرات فطرية مع 
ماء الري ومغذيات اإن لزم الأمر ويف اليوم) 25 ( للتطعيم يتم 
قطع املجموع اخل�صري للقرع اأعلى منطقة التطعيم ويف اليوم 
)26( يقطع املجموع اجلذري للبطيخ اأ�صفل منطقة التطعيم ويف 

اليوم) 30( تكون النباتات املطعمة معدة للزراعة. 

مقاومة حتمل  وزيادة  العامة  النبات  حالة  املزايا حت�صني  ومن 
من  ويقلل  الرتبة  معقمات  عن  وال�صتغناء  بالرتبة  الأمرا�ص 
ا�صتخدام املبيدات احل�صرية والأهم حت�صني نوعية الثمار وزيادة 
عددها وحجمها وزيادة معدل الإنتاج  ونتغلب على مو�صوع نق�ص 
عنا�صر الرتبة من املغنزيوم وتوفري م�صتلزمات الإنتاج من ري 
واأ�صمدة وذلك لكفاءتها العالية جدًا يف امت�صا�ص املاء واملواد 
املغذية وزيادة قدرة النبات على حتمل الظروف البيئية ال�صيئة.

   م. راغب كردي
مديرية الإر�شاد الزراعي



ق�ضة ما قبل النوم
احل�شرة التي غريت املدينة

ذات عام حدث هجوم خطري على حم�صول القطن باإحدى املدن من ح�صرة خنف�صاء القطن، 
وق�صت على املح�صول الذي يعد م�صدرًا  ملعي�صتهم ..

 وعّم اخلراب  جميع �صكان املدينة الذين يعتمدون ب�صكل كامل على هذا املح�صول .
وبدوؤوا بالتفكري ..

ماذا يفعلون وقد دمرت هذه احل�صرة ال�صارة م�صدر معي�صتهم؟؟؟ 
حتى قرروا زراعة حم�صول اآخر ل تهاجمه هذه احل�صرة .. 

فزرعوا الفول ال�صوداين بدًل من القطن. 
وكانت املفاجاأة اأن فاق عائد الفول ال�صوداين اأرباح القطن مبراحل عدة.. 

حتى لقبت املدينة فيما بعد ب� "مركز الفول  العاملي"
اأهم  وكي ل ين�صوا ف�صل اخلنف�صاء.."احل�صرة ال�صارة جدًا"�صيدوا لها ن�صبًا تذكاريًا يف 

موقع باملدينة يف قلب ال�صارع الرئي�صي  ملدينة »اإنرتبراي�ص« بولية »الباما« الأمريكية. 
اأنه لول هذه احل�صرة ال�صارة ملا كانوا فكروا يف زراعة الفول،  وبات كل من يراها يتذكر 

املح�صول الذي اأدى اإىل غنى هذه املدينة وانت�صار الرخاء فيها.
اإن حياة جميع النا�ص فيها عقبات وم�صكالت، لكن تفكري بع�صهم ي�صّخمها، فيتاأزم ..

وبع�صهم الآخر ي�صعها يف حجمها الطبيعي، ويفكر يف القادم ومتر باحلياة اإ�صارات �صغرية 
ل ي�صتهان بها، ت�صاعدك على التغيري يف حياتك! التفت اإليها..  قف عندها ! فقد تكون نقلة 

حلياة اأف�صل واأجمل .
ا اأمُرُه اإذا اأراَد  اإذا جاء الياأ�ص ليحدثك عن امل�صتحيل ؛ فحدثه عن قدرة رّب العاملني !) اإمَنّ

�صيًئا اأن يقوَل َلُه ُكْن َفَيكون (
                                                        ت�صبحون على خري

                                                                                                              د. ح�صام �صيخ رجب






