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االفتتاحيــة

املهند�س اأحمد فاحت القادري 

وزير الزراعة والإ�صالح الزراعي

ت�صكل الزراعة وتربية الرثوة احليوانية اأحد القطاعات االقت�صاديـــة الهامة، 
واأحد امل�صادر الرئي�صة والروافد الهامة من م�صادر الدخل يف الناجت املحلي 
ال�صنوي ال�صوري .. اإال اأن ما تعر�صت له �صــورية من حرب واإرهاب وتدمري 
طال هذا القطاع الهام ، واأدى على تخريب ودمار يف مفا�صل كثرية منه، 
من هجرة االأخــوة املزارعني وترك اأرا�صيهم، واالأ�صرار التي حلقت بهذه 
االأرا�صي، والعقبات التي اأفرزتها احلرب االإرهابيــة، كان البد خالل املرحلة 
، ونوليه  القطاع  اإىل هذا  االألق  نعيد  اأن  _ من  االإعمار  _ مرحلة  القادمة 
املزيد من االهتمام ، ليعود اإىل �صابق عهده .. بل ليعود اأكرث تاألقاً ، واتخاذ 
االإجراءات الالزمة لتجاوز ذلك، وخا�صة اأن قطاع الزراعة �صكل �صمام االأمان الذي اأ�صهم يف تعزيز �صمود ال�صعب 

ال�صوري، و�صد الثغرات التي اأ�صابت باقي القطاعات االإنتاجية طيلة �صنوات احلرب .
وانطالقاً من ذلك قامت وزارة الزراعة واالإ�صالح الزراعي، وبدعم كبري من القيادة احلكيمة واحلكومة ال�صورية 
بتقدمي االهتمام الالزم للقطاع الزراعي ب�صقيه النباتي واحليواين، حيث عملت على البدء بامل�صاعدة على 
حتقيق ا�صتقرار املزارعني يف اأرا�صيهم، والعمل على تاأمني الغذاء وحت�صني م�صتوى املنتجني وتثبيتهم يف 
اأرا�صيهم، ومعاجلة ال�صعوبات التي تعرت�صهم، وت�صويق االإنتاج الزراعي وتاأمني الطرق الزراعية ومتطلباتها 
، وم�صاعدة الفئات امل�صتهدفة، يف توفري البذور واالأ�صمدة واالأدوية الزراعية، ودعم الرثوة احليوانية وخا�صة 
قطيع االأبقار واالأغنام واملاعز باالأعالف ورفدهم باللقاحات واالأدوية البيطرية الالزمة باأ�صعار مقبولة، الأهميتها 

الكبرية يف تاأمني احتياجات ال�صوق املحلية من املنتجات احليوانية. 
لقد حر�صت �صورية كل احلر�ص، وبذلت وتبذل كل جهد ممكن من اأجل دعم خطط املنظمات الدولية ، وخا�صة 
يف مرحلة االإعمار التي انطلقت يف �صورية، حيث و�صعت احلكومة هذا القطاع يف �صلم اأولوياتها ويف �صلب 
وتوفري  الغذائي،  االأمن  حتقيق  اأهمها  اأولويات  على  الزراعي  واالإ�صالح  الزراعة  وزارة  و�صرتكز  ا�صرتاتيجيتها، 
املزروعة،  امل�صاحات  والتو�صع يف  االأرا�صي،  ا�صتثمار  واإعادة  الغذائية،  ال�صلع  الوطني من  اال�صتهالك  حاجات 
ودعم االأخوة الفالحني، وتخفيف االأعباء املالية عنهم، ودعم امل�صاريع املدرة للدخل لالأ�صر الريفية لتح�صني 
و250   مبليارين  ومتويلها  االأ�صرية،  الزراعات  ن�صر  مل�صروع  الق�صوى  االأهمية  واإيالء  لديهم،  العي�ص  �صبل 
مليون لرية �صورية لتقدم كمنح لـ 25 األف اأ�صرة، وتقدمي مزايا للم�صتثمرين الإقامة م�صاريع زراعية حيوية، 
االإنتاجية يف  النهائي للمنتج، وتقدمي املنح  كالقمح، والدعم  اال�صرتاتيجية املهمة  الزراعات  والرتكيز على 
االأبقار  قطيع  لرتميم  االإنتاج  عالية  االأبقار  وا�صترياد  احليوانية  الرثوة  ودعم  ا�صتثناء،  دون  املحافظات  جميع 
يف املن�صاآت التابعة ملوؤ�ص�صة املباقر، من خالل ر�صد احلكومة لها ما يقارب 16 مليار لرية �صورية، والقيام 
مب�صاريع التنمية الريفية كاإحدى خطوات عمل جمموعة دعم وتنمية الريف امل�صتمر ، والذي يبلغ عددها 81 
م�صروعاً، �صت�صهم يف تنمية املجتمع املحلي وتاأمني فر�ص عمل تعتمد على التدريب والتاأهيل والت�صويق 

املدرو�ص وفق موا�صفات جيدة .
هذا وناأمل اأن نقوم جميعاً يف اإعادة اإعمار هذا القطاع احليوي الهام، وو�صع روؤية عمل م�صرتكة بني الوزارات 

واملوؤ�ص�صات املعنية، والتن�صيق فيما بينها، لنعيد ل�صورية االأمل ببدء فجر جديد .

�لطريق �إىل �إعــادة �إعمــــار 
�لقطــــاع �لزر�عــــي
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الأخبار
برعاية رئي�س جمل�س الوزراء االحتفال بعيد ال�سجرة ال�ساد�س وال�ستني

منجزات مديرية االر�ساد الزراعي لعام 2017

خمي�ص  عماد  املهند�ص  برعاية 
اأقامت  الوزراء  جمل�ص  رئي�ص 
الزراعي  واالإ�صالح  الزراعة  وزارة 
احتفاال مركزيا مبنا�صبة عيد ال�صجرة 
ال�صاد�ص وال�صتني وذلك يف موقع 
على  الرقة  حلب  طريق  عقدة 

اوت�صرتاد مطار حلب الدويل.
القادري  اأحمد  املهند�ص  وبني 
وزير الزراعة واالإ�صالح الزراعي اأن 
االحتفال بعيد ال�صجرة يف حمافظة 
احل�صاري  الدور  على  واأكد  حلب 
لل�صجرة يف  والبيئي  واالجتماعي 
الرثوة  اأهمية  اإىل  الفتا  جمتمعنا 
الرثوات  اأهم  كاإحدى  احلراجية 
الطبيعية يف �صورية وهي ت�صغل 

ما يزيد على م�صاحة 527 األف هكتار منها 232 األف هكتار غابات طبيعية متوزعة يف خمتلف املناطق.
ح�صر االحتفال اأمني فرع جامعة حلب حلزب البعث العربي اال�صرتاكي الدكتور حممد نايف ال�صلتي وقائد �صرطة 
�صورية  يف  الزراعيني  املهند�صني  ونقيب  االإبراهيم  �صالح  اأحمد  للفالحني  العام  االحتاد  ورئي�ص  املحافظة 
الدكتورة راما عزيز والدكتور م�صطفى اأفيوين رئي�ص جامعة حلب واأع�صاء قيادتي فرعي احلزب يف املدينة 

واجلامعة ورئي�صا جمل�ص املحافظة واملدينة واأع�صاء من جمل�ص ال�صعب.
وعلى هام�ص االحتفال مت افتتاح املعر�ص احلراجي ومعر�ص منتجات املراأة الريفية يف موقع االحتفال الذي 

�صم اأ�صنافا خمتلفة من البذور ومواد غذائية منزلية .

نفذت مديرية االإر�صاد الزراعي عدداً من االأن�صطة االإر�صادية املميزة خالل عام 2017 حيث مت اإنتاج اأربعة 
اأفالم ار�صادية تناولت موا�صيع الزراعة املنزلية والزيتون واحلراج واإجناز وبث خم�صة فوا�صل اإر�صادية  تلفزيونية 
االأ�صرية واحلراج وا�صتخدام املخلفات والطاقة  الزراعة  لالإذاعة والتلفزيون حول  العامة  الهيئة  بالتعاون مع 
احلقلية  املزارعني  مدار�ص  على  للم�صرفني  التدريبية  الدورات  من  لعدد  اإ�صافة  الع�صوية،  والزراعة  البديلة 
يف املحافظات بالتعاون مع موؤ�ص�صة االآغا خان، ودورتني مع اأك�صاد حول النخيل والزيتون، اإ�صافة للم�صاركة 

مبعر�ص دم�صق الدويل من خالل معر�ص �صياتك�ص الزراعي باال�صافة اىل اجتماعات الربامج االر�صادية .
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الزراعة تنتج 2.5 مليون غر�سة حراجية هذا العام .. 
 بينت مديرية احلراج يف وزارة الزراعة اأن عدد الغرا�ص احلراجية التي انتجتها امل�صاتل احلراجية خالل مو�صم 2017 

- 2018 بلغ نحو 5.2 مليون غر�صة.
اأكرث من  والبالغة  احلايل  للمو�صم  التحريج  احتياجات املواطنني وخطة  الكمية تغطي  اأن هذه  اإىل  احلراج  واأ�صارت 
توؤمن  الوزارة  اأن  اإىل  املا�صية الفتاً  ال�صنوات  للحرائق خالل  دومن معظمها يف مواقع حراجية تعر�صت   19000

الغرا�ص باأ�صعار ت�صجيعية اأقل من �صعر التكلفة وباأنواع تزيد على 40 نوعاً تالئم كل الظروف البيئية يف �صورية.
واأ�صاف احلراج اإنه مت �صق 8 كم طرق حراجية �صمن الغابات و 2325 كم ترميم وتعزيل لطرقات حراجية وا�صت�صالح 

460 هكتارا لتجهيزها للتحريج هذا املو�صم.
ولفتت احلراج اإىل اأن عدد احلرائق التي مت اإخمادها هذا العام بلغ 370 حريقا حراجيا ت�صرر منها نحو 580 هكتاراً 
اإ�صافة الإخماد 1500 حريق زراعي بينما بلغ يف العام املا�صي 819 حريقاً حراجيا و 2285 حريقاً زراعياً مو�صحاً اأن 
مراكز اإخماد احلرائق املتخ�ص�صة والبالغة 21 مركزاً موزعة على جميع املحافظات ومت و�صع الرقم املجاين 188 
لالت�صال ب�صعبة احلرائق لالإعالم عن اأي دخان اأو نار م�صدداً على اأهمية دور املجتمع االأهلي واملحلي يف امل�صاهمة 
بحماية الرثوة احلراجية وتنميتها حيث قامت الوزارة بـ 400 ن�صاط اإر�صادي من ندوات ودورات وحمالت توعية ولقاءات 

للتعريف باأهمية احلفاظ على الغابة.
اإحالتها اإىل الق�صاء و�صملت  واأكدت احلراج اأن عدد ال�صبوط احلراجية املنظمة لهذا العام بلغ 2038 �صبطاً متت 
خمالفات قطع وت�صويه اأ�صجار وتفحيم وك�صر اأرا�ص بينما بلغ يف العام املا�صي 2874 �صبطاً لكن ذروة عدد ال�صبوط 

كانت يف عام 2015 حيث بلغت 4161 �صبطاً.
واأو�صحت احلراج اأن مبيعات م�صروع تربية وتنمية الغابات بلغت حتى تاريخه 82 مليون لرية من اأخ�صاب واأحطاب 
ناجتة عن العمل وبلغت امل�صاحة املح�صنة �صمن امل�صروع نحو 35745 دومناً حتى االآن كما يقوم امل�صروع ببيع 
اأ�صرة  2 طن لكل  �صكان القرى احلراجية االأخ�صاب واالأحطاب كم�صاهمة يف تامني االحتياجات املنزلية للتدفئة بكمية 
على البطاقة االأ�صرية وكذلك الأ�صر ال�صهداء وجرحى احلرب حيث بلغ عدد االأ�صر امل�صتفيدة حتى االآن 1137 اأ�صرة ويف 

العام املا�صي و�صل العدد اإىل 2067 اأ�صرة.

الزراعة ت�ستعد لتوزيع وبيع 1.9 مليون غر�سة مثمرة هذا املو�سم

على  القادري  اأحمد  املهند�ص  الزراعة  وزير  اأكد    
اأهمية الدعم الكبري الذي تقدمه احلكومة وتوفريها 
االإنتاجية  اخلطط  لزيادة  الالزمة  املالية  لالعتمادات 
على  الزراعية  املراكز  يف  املثمرة  الغرا�ص  من 
اليوم  اجتماعاً  تروؤ�صه  خالل  وذلك  القطر،  م�صتوى 
مبحافظات  الزراعة  مدراء  مع  الوزارة  مبنى  يف 
وال�صويداء وطرطو�ص  دم�صق وحم�ص وحماة  ريف 
من  املتخذة  االإجراءات  ملناق�صة  وذلك  والالذقية، 
املثمرة  الغرا�ص  وبيع  بتوزيع  لالإقالع  الوزارة  قبل 
لزيادة  الوزارة  وروؤية   ،2018  -  2017 ملو�صم 
احتياجات  لتغطية  املثمرة  للغرا�ص  االإنتاجية  اخلطة 
الفالحني وتعوي�ص الفاقد من االأ�صجار املثمرة �صمن 

امل�صاحات املت�صررة..
مليون غر�صة وكلها   1,9 اأنواعها تبلغ  الغرا�ص املثمرة بكافة  االآن من  الكمية اجلاهزة للتوزيع  اأن  القادري   وبني 

�صمن املوا�صفات اجليدة وذات النوعية املرغوبة.
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ترقيم 86694 راأ�س من قطعان الرثوة احليوانية هذا العام

يف  احليوانية  الرثوة  تطوير  م�صروع  مدير  ك�صف 
القطيع  عدد  اأن  العلي  رامي  الدكتور  الزراعة  وزارة 
راأ�ص   86694 بلغ  العام  هذه  ترقيمه  مت  الذي 
 10400 و  الغاب  يف  االأبقار  من  راأ�ص   9300 منها 
و  بالغاب  جامو�ص  راأ�ص   915 و  ال�صويداء  يف  راأ�ص 
 ، بالالذقية  ماعز  راأ�ص   6584 و  اأغنام  راأ�ص   56044
راأ�ص   4435 بالالذقية و  اأبقار  2600 مولود  وترقيم 
غنم يف حم�ص و 3000 راأ�ص غنم يف حماة، ومت 
 طباعة 8000 دليل علمي لرتبية االأبقار عالية االإدرار.
جل�صة   48 نفذ  امل�صروع  اأن  العلي  وبني 

عدد  وبلغ   ، اال�صتقالبية  واالأمرا�ص  والطفيليات  ال�صرع  والتهاب  الوقائي  التح�صني  حول  تدريبية 
موؤ�ص�صة  مع  بالتعاون  ال�صرع  التهاب  جل�صات  اإىل  اإ�صافة  قرية،   52 يف   مربي   1471 امل�صتفيدين 
قرى.    8 يف   مربي   400 منها  ا�صتفاد  حيث  الزراعي  واالإر�صاد  احليوانية  ال�صحة  ومديريات  خان   االآغا 
ال�صجريات  بزراعة  متثلت  العلفية  املوارد  تنمية  �صمن  املنفذة  احلقلية  االأن�صطة  اأن  العلي  واأو�صح 
واملحا�صيل  املعتمد  ال�صعري  و  ال�صجريية  الف�صة  وزراعة  ال�صعري،  حقول  خطوط  على  الرعوية 
تداول  �صندوق  اأن  منوهاً  االأمل�ص،  ال�صبار  زراعة  واأي�صاً  الغاب،  يف  امللوحة  متحملة  العلفية 
وال�صعري  اجللبانة  و  البيقية  من  طن   18 ر�صيده  بلغ  الدوار  الت�صاركي  العلفية  املحا�صيل  بذار 
بي�صاء. وذرة  حويل  و�صي�صبان  لوؤلوؤي  ودخن  ترتيكايل  مثل  للملوحة  املتحملة   واملحا�صيل 
االأمريكي  باأنواعه  الرغل  من  غر�صة  األف   50 بلغ  املوزعة  الرعوية  الغرا�ص  عدد  اأن  اإىل  العلي  واأ�صار 
دير  م�صتلي  من  املعمر  وال�صي�صبان  ال�صجريية  والف�صة  والروثة،  وال�صوري  واال�صرتايل  وامللحي 
واملفرومة  املجففة  العنب  عرامي�ص  طن   2 ل�صراء  اإ�صافة  بالالذقية،  والهنادي  دم�صق  بريف  احلجر 
واال�صتفادة  الفرم  اآالت  على  تدريبية  جل�صات   10 نفذنا  م�صيفاً:  املجرتات،  تغذية  يف  منها  لال�صتفادة 
عدد  وبلغ  والالذقية،  وطرطو�ص  وحم�ص  والقنيطرة  ال�صويداء  حمافظات  يف  الزراعية  املخلفات  من 
الرعوية  ال�صجريات  زراعة  على  التدريبية  اجلل�صات  من  مربي   381 ا�صتفاد  كما   ، مربي   234 امل�صتفيدين 
جل�صة.  26 عددها  وبلغ  الفرم  اآالت  وت�صغيل  امللحية  والزراعات  العلفية  والبقوليات  االأمل�ص   وال�صبار 
وذكر العلي اأن عدد من القرو�ص املقدمة بلغ /801/ قر�صاً منها 338 للن�صاء بقيمة قدرها /77,7/ مليون 
لرية �صمن حمافظات ال�صويداء والقنيطرة وريف دم�صق وحم�ص وحماة وطرطو�ص والالذقية واحل�صكة ، كما 
اأقام دورات يف جمال حمو االأمية و االإ�صعافات االأولية و االأمرا�ص امل�صرتكة و ت�صنيع االألبان و االأجبان و متكني 
جلان تنمية املجتمع املحلي و الوقاية من التهاب ال�صرع عند االأبقار مبجموع قدره /75/ دورة وبلغ عدد 
امل�صتفيدين /1582/ م�صتفيد منهم 981 من الن�صاء، اإ�صافة اإىل تدريب 223 مربية على تقنيات معاجلة 
اآليات ت�صنيع االجبان  ت�صنيع احلليب و العناية بنظافة احلليب و حفظه قبل الت�صنيع و تقنيات الب�صرتة و 
وقال العلي : نفذنا مدر�صة حقلية ملربي االأبقار يف حلب بلغ عدد امل�صتفيدين منها /20/ و7 دورات مركزية 
العلفية و ن�صرة  البيقية  االأبقار و يتم طباعة مطوية على  ا�صتفاد منها /100/ فني،  واجناز دليل مربي 
اإر�صادية عن �صندوق تداول بذار املحا�صيل العلفية و متت امل�صاركة يف معر�ص دم�صق الدويل �صمن جناح 

وزارة الزراعة. 
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ترميم  على  والعمل  االأبقار  حمطات  من  عدد  تاأهيل  الإعادة  لرية  مليار   5,4 مبلغ  تخ�صي�ص  مت 
االإنتاج ومت  عالية  البكاكري  راأ�ص من   3000 ا�صترياد  خالل  املوؤ�ص�صة من  االأبقار وحت�صينه يف  قطيع 
ا�صتالم  1814 راأ�ص من العدد املتعاقد عليه والبالغ 3000 راأ�ص ، ُوّزع منها لغايته 405 بكرية على 
املربني عن طريق امل�صرف الزراعي التعاوين ، والباقي خ�ص�ص ملبقرتي جب رملة وحم�ص ، كما 
مت تخ�صي�ص القطع االأجنبي لتوريد 5000 راأ�ص اإ�صافية وحالياً قيد فتح االعتماد امل�صتندي متهيداً 

لعملية التوريد من بداية العام القادم.

مت تفعيل دور امل�صاريع التي تهدف اإىل تنمية املجتمعات الريفية ومتكني الن�صاء الريفيات ومنها 
ال�صغرية  احليازات  ال�صتثمار  اإنتاجية  منح  تقدمي  اإىل  يهدف  الذي  االأ�صرية  الزراعات  ت�صجيع  م�صروع 
امللحقة بال�صكن الريفي لزراعة حما�صيل اخل�صار ال�صيفية وال�صتوية حيث مت توزيع حزمة بذار خ�صار 
�صتوية و�صيفية لـ/26704/ م�صتفيد يف عام 2017، ونظراً الأهمية هذا امل�صروع والفائدة الكبرية 
التي حققها لعدد كبري من االأ�صر الريفية متت املوافقة على دعم التو�صع يف هذا امل�صروع بتخ�صي�ص 
اعتماد وقدره )2250( مليار لرية �صورية بحيث ي�صتفيد منه )25(األف اأ�صرة حيث مت البدء باتخاذ االإجراءات 
لتخ�صي�ص  املالية  وزارة  التن�صيق مع  ،  ومت  �صورية  لرية  مليار   )2.250( امل�صروع  لتنفيذ  الالزمة 
االعتماد يف  باقي  تخ�صي�ص  ا�صتكمال  يتم  اأن  على  اأوىل  كدفعة  �صورية  لرية  مليار   )1.250( مبلغ 
عام 2018، باالإ�صافة اإىل اإقامة مركزين لبيع وت�صويق منتجات املراأة الريفية يف حمافظتي حم�ص 

والالذقية، اإ�صافة اإىل مطعم بيئي لتقدمي املنتجات الريفية )النباتية واحليوانية.(

احلكومة  تقدمه  الذي  الكبري  الدعم  اأهمية  على  القادري  اأحمد  املهند�ص  الزراعة  وزير  اأكد 
الغرا�ص املثمرة يف املراكز  االإنتاجية من  الالزمة لزيادة اخلطط  وتوفريها لالعتمادات املالية 
مدراء  مع  الوزارة  مبنى  يف  اليوم  اجتماعاً  تروؤ�صه  خالل  وذلك  القطر،  م�صتوى  على  الزراعية 
الزراعة مبحافظات ريف دم�صق وحم�ص وحماة وال�صويداء وطرطو�ص والالذقية، وذلك ملناق�صة 
االإجراءات املتخذة من قبل الوزارة لالإقالع بتوزيع وبيع الغرا�ص املثمرة ملو�صم 2017 - 2018 
الفالحني وتعوي�ص  احتياجات  االإنتاجية للغرا�ص املثمرة لتغطية  لزيادة اخلطة  الوزارة  ، وروؤية 

الفاقد من االأ�صجار املثمرة �صمن امل�صاحات املت�صررة..
 1,9 تبلغ  اأنواعها  بكافة  املثمرة  الغرا�ص  من  االآن  للتوزيع  اجلاهزة  االأعداد  اأن  القادري   وبني 

مليون غر�صة وكلها �صمن املوا�صفات اجليدة وذات النوعية املرغوبة.

ك�صف تقرير �صادر عن وزارة الزراعة اأن امل�صاحة املزروعة بالقمح  ملو�صم 2016 – 2017 بلغت 
حوايل 1,170 مليون هكتار من املخطط البالغ  1,786 مليون هكتار بن�صبة تنفيذ 66 %، وبلغت 
امل�صاحة املزروعة بال�صعري لنف�ص املو�صم بحدود 1,181 مليون هكتار من املخطط البالغ 1,493 
مليون هكتار بن�صبة تنفيذ 79 %، ومت حتديد �صعر �صراء القمح بــ 140 لرية، وال�صعري بـــ  110 لرية 
وهذه االأ�صعار تزيد عن التكلفة وهام�ص الربح املعتمدين حيث بلغ هام�ص الربح لهذين املح�صولني  

.%41

اإعادة تاأهيل حمطات االأبقار

مـ�سـاريع لتنميـة املجتمعات الريفيــة

حم�سول القمح للمو�ســم املقبل

حتويل حمطات البحوث ملراكـــز بحثيــة متخ�س�ســة
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اإدارة  اإىل  اإ�صافة  مواردها،  وتنمية  وحمايتها  ال�صمكية  الرثوة  تطوير  يف  املتمثلة  الهيئة  اأهداف  من  انطالقاً 
اإدارة الهيئة ا�صرتاتيجية عمل  الفعاليات املختلفة وتن�صيطها يف قطاع الرثوة ال�صمكية يف �صورية ،فقد تبنت 
جديدة، تعتمد يف حماورها االأ�صا�صية على ت�صخي�ص الواقع احلايل لقطاع الرثوة ال�صمكية يف �صورية، وامل�صكالت 
واملعوقات التي تعرت�ص تنميته كنقطة انطالق، للعمل على اإيجاد احللول املنا�صبة واالإ�صهام يف النهو�ص بهذا 

القطاع الهام واحليوي يف �صورية.
ال�صيد  بو�صائل  البحر  من  االأ�صماك  اإنتاج  قلة  اأظهرت  التي  �صورية  يف  ال�صمكية  الرثوة  واقع  درا�صة  خالل  ومن 
التقليدية، اإ�صافًة اإىل فقر مياهنا االإقليمية باملخزون ال�صمكي الناجم عن عوامل متعددة، منها مايتعلق باخل�صائ�ص 
الطبوغرافية لل�صاطئ ال�صوري كقلة م�صبات االأنهار، و�صيق الر�صيف القاري، وقلة اخللجان، اأومايتعلق باالزدياد 
ال�صاطئ  طول  القانوين....على  غري  وال�صيد  اجلائر  وال�صيد  كامللوثات  املختلفة  الب�صرية  للن�صاطات  امل�صطرد 
اإال  ال�صوري، ويف امل�صطحات املائية العذبة الذي تتم مراقبته، والذي مت احلد منه كثرياً يف ال�صنوات االأخرية. 
اأن هذا الواقع يحتم علينا التوجه نحو تطوير اال�صتزراع ال�صمكي الأ�صماك املياه العذبة والبحرية، نظراً الأنه احلل 

االأمثل لتخفيف ال�صغط عن كاهل خمزوننا ال�صمكي وحفظه وا�صتدامته لالأجيال القادمة.
وملزيد من التفا�صيل التي تهم املواطن والعاملني يف جمال الرثوة ال�صمكية، التقينا الدكتور عبد اللطيف علي ـ 
مدير عام الهيئة العامة للرثوة ال�صمكية، الذي اأو�صح اأن من اأهم اأهداف الهيئة  االإ�صهام يف زيادة الناجت ال�صمكي 
املحلي، وبالتايل زيادة ن�صيب الفرد من حلوم االأ�صماك، خا�صًة اإذا علمنا اأن ا�صتهالك الفرد يف �صورية من حلوم 
االأ�صماك من الناجت ال�صمكي املحلي، اليتجاوز يف اأح�صن حاالته 0.98 كغ/فرد/�صنة، واأن منظمة االأغذية والزراعة 
17كغ/فرد/�صنة لكي يكون غذاوؤه �صحياً  العاملية » الفاو« تن�صح باأال يقل ا�صتهالك الفرد من حلوم االأ�صماك عن 
ومتوازناً، ومبا اأن معظم الناجت ال�صمكي االإجمايل يف �صورية من اأ�صماك املياه العذبة، حيث ت�صكل 81 % من 
الناجت االإجمايل و 19 % الأ�صماك املياه البحرية، ومن خالل معرفتنا وحتليلنا للواقع الراهن لهذا القطاع، مت اإعداد 
خطة فنية جتريبية بحثية، تعتمد ب�صكل اأ�صا�صي على تطوير ا�صتزراع اأ�صماك املياه العذبة، والتحول نحو اال�صتزراع 
املكثف لتلك االأ�صماك، وذلك لتوافر اإمكانية وموؤهالت تنميتها يف �صورية، واإدخال التقانات احلديثة فيها، ونقل 
نتائج البحوث اإىل االأخوة املواطنني عرب �صعبة نقل التقانة، من خالل الدورات التدريبية واالأيام احلقلية وغريها، 
حيث مت اإعداد خطة تدريب وتاأهيل مكونة من /5/ دورات تدريبية ، اإ�صافة اإىل يومني حقليني لرفع كفاءة وخربة 
الأنه ي�صكل جمااًل  العذبة، نظراً  اأ�صماك املياه  الزراعيني واملربني يف �صورية يف جمال تفريخ وا�صتزراع  الفنيني 
واعداً لتطوير الناجت ال�صمكي املحلي، اإ�صافًة اإىل اإعادة تاأهيل التجربة البحثية ال�صتزراع االأ�صماك البحرية يف مركز 
اأبحاث ال�صن، الإجراء التجارب املتخ�ص�صة، ونقل النتائج اإىل االأخوة املربني، والت�صجيع وتقدمي الت�صهيالت الالزمة، 
الإقامة مزارع االأ�صماك البحرية ال�صاطئية ويف االأقفا�ص العائمة، وت�صجيع القطاع اخلا�ص لال�صثمار يف هذا املجال 

احليوي والهام. وقد مت منح عدد من الرخ�ص الإقامة مثل هذه املزارع.
وعن خطط الهيئة بني الدكتور علي اأنه مت اإعداد خطط بحثية ملجموعة من التجارب التطبيقية، حول اأثر الوزن 
الو�صطي للزريعة، واأثر الكثافة على الكفاءة االإنتاجية الأ�صماك الكارب العام وامل�صط االأزرق يف االأحوا�ص الوا�صعة 
واالأقفا�ص ،وتخ�صيب بيو�ص اأ�صماك الرتويت، اإ�صافة اإىل اإعداد درا�صة جتريبية لرتبية اأ�صماك امل�صط النيلي يف 

الهيئة العامة للرثوة ال�سمكية
 خطة فنية بحثية طموحة 

ومـــ�ســـروع مزارع الأ�ســــماك الأ�ســـــرية

7



ــة
اع

لزر
ة ا

جمل

العدد 54 - 2017

االأقفا�ص، جُترى الأول مرة يف �صورية، كما مت تنفيذ جتربة تهجني لذكور امل�صط االأزرق واإناث امل�صط النيلي، 
بهدف احل�صول على جيل من الذكور بن�صبة نحو 90 % ، وبالتايل لزيادة االإنتاجية يف وحدة امل�صاحة من 5طن/
هكتار اإىل 20 طناً /هكتار. و�صتتم متابعة التجربة يف املو�صم القادم على االإ�صبعيات الناجتة من هذه التجربة 
)اأفراد اجليل االأول( حل�صاب ن�صبة الذكورة، ويتم بالتزامن مع ذلك انتخاب ال�صاللة ال�صافية الأ�صماك امل�صط النيلي، 
واحلفاظ عليها لتاليف اخللط الوراثي، اإ�صافة اإىل جمموعة من التجارب البحثية حول احلفظ امل�صتدام للمخزون 
ال�صمكي يف املياه البحرية والعذبة، ودرا�صة و�صائل ال�صيد امل�صتخدمة من قبل ال�صيادين واأثرها على املخزون 
ال�صمكي، للو�صول من خاللها اإىل و�صع اأ�ص�ص علمية �صحيحة لفرتات منع ال�صيد، وحتديد اأقطار فتحات ال�صباك 
وو�صع م�صروعات القرارات املتعلقة بها. وقد مت ت�صكيل جلان علمية متخ�ص�صة من الهيئة واجلامعات ال�صورية 

واملنظمات ال�صعبية ذات ال�صلة للقيام بتلك املهام.
حمايةالرثوة ال�صمكية:

التعديات على  التابعة لها ملنع  اأنه مت تفعيل دور مديرية احلماية، ونقاط املراقبة  الدكتور علي  واأ�صاف  هذا 
امل�صطحات املائية العذبة والبحرية، بالتن�صيق والتعاون مع مديرية املوانئ واجلهات ذات ال�صلة، وتفعيل دور 
جلان مراقبة االأ�صواق وال�صيديات، ويف مواقع االإنزال وتنظيم ال�صبوط الالزمة يف حق املخالفني وفق االأنظمة 

والقوانني النافذة، اإ�صافًة اإىل و�صع �صوابط جديدة ملراقبة نقل االأ�صماك �صمن املحافظة وبني املحافظات.
كما �صي�صهم يف احلفظ امل�صتدام للتنوع احليوي لالأ�صماك وا�صتمراريته لالأجيال القادمة.

مزارع االأ�صماك االأ�صرية:
واأفادنا الدكتور عبد اللطيف علي اأنه يف جمال تنمية الرثوة ال�صمكية 
فقد  املواطنني،  االأخوة  لدى  االأ�صماك  تربية  ثقافة  ون�صر  وتطويرها، 
مت اإعداد م�صروع وطني بعنوان / مزارع االأ�صماك االأ�صرية ال�صغرية، 
يف  الريفية  املناطق  ل�صكان  امل�صتدامة  التنمية  دعم  يف  ودورها 
 )FAO( العاملية  والزراعة  االأغذية  ملنظمة  تقدميه  ومت  �صورية/ 
لبحث اإمكانية التعاون لتنفيذ هذا امل�صروع، ملا له من اأهميه كبرية 

يف تاأمني الغذاء ال�صحي ل�صكان االأرياف.
 واإليكم ملحة عن امل�صروع اآنف الذكر. حيث اإن مفهوم الزراعة االأ�صرية ب�صكل عام: ي�صمل كافة الن�صاطات الزراعية 
االإنتاج  لتنظيم  و�صيلة  االأ�صرية  والزراعة  الريفية،  التنمية  بالعديد من جماالت  وترتبط  االأ�صرة،  ترتكز على  التي 
يف جماالت الزراعة و الغابات و �صيد االأ�صماك و قطاع تربية االأحياء املائية الذي تقوم باإدارته وت�صغيله االأ�صرة. 
ا�صتثمار  اأهمية امل�صروع من  الرجال والن�صاء معاً، وتنبع  االأ�صرية من جانب  العمالة  ويعتمد ب�صورة رئي�صة على 
الربك ال�صغرية املتوافرة ب�صكل طبيعي لدى املزارعني الإنتاج كمية من االأ�صماك كافية لالأ�صرة، خا�صة اأن اال�صتهالك 
الفعلي للحوم االأ�صماك ال يعك�ص مدى الوعي الأهمية هذا املنتج. وال يزال �صوق االأ�صماك يف �صورية غري متوازن 

ب�صبب �صعف القوة ال�صرائية لدى املواطن وقلة العر�ص. 
ويهدف امل�صروع اإىل ا�صتهداف جمموعة من �صكان االأرياف يف �صورية، ممن ميلكون مزارع �صمكية اأ�صرية �صغرية، 
اأو اأحوا�صاً ل�صقاية املزروعات اأو اأحوا�صاً يف حديقة املنزل ال�صتثمارها يف تربية االأ�صماك وتقدمي الزريعة )�صغار 
االأ�صماك( و الدعم الفني لهم، اإ�صافًة اإىل اإعمار ال�صدود وال�صدود التجميعية والرامات )الربك الطبيعية(، و�صدات 
ح�صاد املياه يف املناطق الريفية النائية باإ�صبعيات االأ�صماك، لتاأمني م�صدر غذاء �صحي �صليم، ودخل جيد ل�صكان 
اأحوا�ص لرتبية االأ�صماك، و�صقاية املزروعات،  تلك املناطق، كذلك تقدمي الدعم املادي لبع�ص املزارعني الإن�صاء 

واالإ�صهام يف ن�صر ثقافة تربية االأ�صماك يف جمتمعاتنا الريفية.
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 املزارع االأ�صرية التكاملية:
االأ�صماك  مزارع  ومنها  الذكر،  اآنفة  التقليدية  فمنها  متنوعة،  االأ�صرية  االأ�صماك  مزارع  اأن  اإىل  االإ�صارة  من  بد  وال 
االأ�صرية التكاملية، التي تعتمد على املنفعة املتبادلة بني االأ�صماك والنباتات للو�صول اإىل منتج ع�صوي، كمزارع 
مم نظام تكامل اال�صتزراع ال�صمكي النباتي  Aquaponics لتوفري بيئة  تكامل اال�صتزراع ال�صمكي النباتي. وقد �صُ

ا�صطناعية يتم التحكم بها، بحيث تكون مثالية لنمو االأ�صماك )اأو االأحياء 
املائية االأخرى امل�صتزرعة(، ولنمو النباتات امل�صتخدمة يف الزراعة املائية 
من جهة، واملحافظة على م�صادر املياه من جهة اأخرى. ويف هذا النظام 
تنمو االأ�صماك والنباتات معاً يف عالقة منفعة متبادلة، فاالأمونيا الناجتة عن 
ف�صالت االأ�صماك وال�صارة برتكيز عال يف االأحوا�ص، ميكن ا�صتخدامها هي 
وبع�ص اأ�صكال النرتوجني االأخرى من قبل جذور النباتات وتنقية املياه منها، 
�صمن الدارة املغلقة للمياه. ذلك اأن نواجت اال�صتقالب ال�صارة يف اأحوا�ص 

االأ�صماك تكون مفيدة يف منو النباتات واإنتاجها.
ويف نظام التكامل هذا فاإن ف�صالت االأ�صماك توؤمن احتياجات النباتات من املواد الغذائية، وباملقابل فاإن امت�صا�ص 
اأنواع عديدة ملزارع  اإنتاج االأ�صماك. وهناك  املغذيات من قبل جذور النباتات يح�صن من نوعية املياه، ويزيد من 
االأ�صماك التكاملية اأهمها: مزارع االأ�صماك التكاملية مع الطيور، ومزراع االأ�صماك التكاملية مع احليوانات، ومزارع 

االأ�صماك على اأ�صطح املنازل، وميكن جتريبها الحقاً يف الهيئة.
واأ�صاف الدكتور علي اأن الهيئة وبالتعاون مع الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية ومديرية زراعة الالذقية، 
ال�صوء  ت�صليط  بهدف  النباتي،  ال�صمكي  اال�صتزراع  وتكامل  االأ�صرية،  املزارع  حول  حقليني  يومني  بتنفيذ  قامت 

الريفية، واالإ�صهام يف زيادة  التنمية  اأهمية املزارع االأ�صرية يف  على 
على  اإيجاباً  ينعك�ص  مما  االأ�صماك،  حلوم  من  �صورية  يف  الفرد  ن�صيب 

الناجت ال�صمكي املحلي.
االرتقاء  لتفعيل  تهدف  والتي  الهيئة،  لعمل  املرافقة  الن�صاطات  وعن 
والتعاون  التخطيط  مدير  حيدر  ن�صال  الدكتور  اأفادنا  ال�صمكية  بالرثوة 

الدويل يف الهيئة. 
اأن الهيئة عملت على تنفيذ دورتني تدريبيتني حول تربية اأ�صماك املياه 
العذبة، وو�صائل ال�صيد البحري ملجموعة من املتدربني من جمعية جهاد 

البناء اللبنانية.
ويف جمال تاأهيل الكوادر مت اإيفاد مهند�ص متخ�ص�ص اإىل ال�صني ملدة 
يف  الزراعة  اأنظمة  وبناء  اإدارة  جمال  يف  دورة  اتبع  حيث  واحد،  �صهر 

الدول النامية. 
اإ�صافة اإىل ت�صكيل جلنة علمية مب�صاركة الهيئة العامة للبحوث العلمية 
درا�صة  اأجل  من  الهيئة،  يف  الفنية  والكوادر  ت�صرين  وجامعة  الزراعية، 
قيا�ص  الثابتة  بال�صباك  ال�صيد  يخ�ص  مبا  البحر،  يف  ال�صيادين  �صكاوى 
/16/ملم، واجلرف القاعي لتحديد فرتات املنع بطريقة علمية �صليمة، 
واقرتاح حتديث االأنظمة والقوانني املتعلقة بالبيئة املائية، كما مت و�صع 

خطة عمل للبدء بالطلعات البحرية والتجربة يف مراحلها النهائية.

لبعض  التدريبية  الدورة  فعاليات  من  جزء 
كوادر مؤسسة جهاد البناء اللبنانية

أثناء مرافقة الصيادين في الطلعات البحرية 
للشباك الثابتة والجرف القاعي
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اأجل و�صع احللول، من خالل  2017 فقط من  ال�صن�صيال حتى نهاية عام  ب�صباك  ال�صيد  الهيئة بتجربة  وا�صتمرت 
روؤية علمية مقدمة من اللجنة املخت�صة، ومت البدء بالطلعات البحرية الإنهاء الدرا�صة وو�صع احللول واالقرتاحات 

العلمية.
البيطري  الطب  وكلية  والالذقية  جامعتي حلب  اطالعية لطالب  علمية  تدريب عملي وجوالت  يومي  تنفيذ  ومت 

بحماة، وطالب املدر�صة الزراعية بطرطو�ص، اإ�صافة اإىل اإجناز عقد ح�صة 
للكيلوغرام/  ل.�ص   855/ جيد  ب�صعر  الزرقاء  التونا  اأ�صماك  من  �صورية 

،وبقيمة اإجمالية تبلغ نحو 50 مليون لرية �صورية.
و�صبق اأن �صاركت الهيئة يف معر�ص دم�صق الدويل يف اجلناح الوطني 

ـ ق�صم وزارة الزراعة، ويف املعر�ص الزراعي.
كذلك مت تاأمني املواد العلفية االأ�صا�صية من املوؤ�ص�صة العامة لالأعالف.

وعن دور املوؤ�ص�صة التوعوي ب�صاأن بع�ص اأنواع االأ�صماك  املوؤذية و ال�صامة 
والتي ذهب بع�صها �صحية جهلهم ب�صررها، حيث حدثت بع�ص الوفيات 

ب�صبب تناولها ... اأو�صح لنا املهند�ص عالء �صيخ اأحمد التايل:
لقد قامت الهيئة بحملة توعية حول االأ�صماك ال�صامة كالبالون النفيخة و�صمكة االأ�صد وغريها، واالأ�صماك املهاجرة 
البحرية من البحر االحمر واملحيط االأطل�صي، وذلك من خالل ندوة علمية بالتعاون مع مديرية ال�صحة بالالذقية 
يف املركز الثقايف يف الالذقية وحما�صرة يف املركز الثقايف بطرطو�ص، ون�صر اإعالنات وبو�صرتات يف اأ�صواق 
اأن حاالت الت�صمم كانت معدودة يف عام  االأ�صماك يف املحافظتني وعلى �صفحة الهيئة على الفي�ص بوك، علماً 

2016 وتقل�صت اإىل حالة واحدة عام 2017 وقد متت معاجلتها مما يعني  اأن حملة التوعية اأتت ثمارها.

وعن  دور املوؤ�ص�صة يف و�صول املنتجات ال�صمكية اإىل املواطنني باأف�صل االأ�صعار، ليتم الو�صول الحقاً اإىل مرحلة 
اال�صتغناء عن ا�صترياد االأ�صماك ،قال ال�صيد املدير العام اأنه مت بيع نواجت الهيئة )الفائ�ص عن البحوث املقدرة بـنحو 
100طن من االأ�صماك( بعقد مع اإحدى موؤ�ص�صات التدخل االإيجابي وهي املوؤ�ص�صة ال�صورية للتجارة وباأ�صعار جيدة 
)1150ل.�ص للكارب، 1085 ل.�ص للم�صط االأزرق، 1150 ل.�ص للم�صط النيلي، 1000 ل.�ص للبوري(، وبقيمة 
تقديرية للعقد بنحو 110مليون لرية �صورية.  ويتم حالياً بيع 25 % من الكمية العقدية عن طريق منافذ البيع 
ال�صعر  على  ل.�ص   25 )باإ�صافة  ت�صجيعية  وباأ�صعار  مبا�صر،  ب�صكل  املواطن  اإىل  و�صولها  ل�صمان  للهيئة  التابعة 
التعاقدي اآنف الذكر فقط(،  وذلك يف منافذ البيع يف الطابيات بالالذقية، وطريق حلب القدمي ـ مفرق �صد 16 

ت�صرين واأوت�صرتاد الالذقية دم�صق ج�صر حري�صون .
هذا ويعد االإقبال على منافذ البيع جيداً جداً. 

10

العدد 54 - 2017

ــة
اع

لزر
ة ا

جمل

جانب من معروضات الهيئة

حملة توعية حول األسماك السامة
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ويف اخلتام: 
اأن قطاع الرثوة ال�صمكية من القطاعات االقت�صادية واالإنتاجية املهمة، وذات الدور الكبري يف دعم االقت�صاد الوطني، 
الرثوة   واأن هذه  متنوعة.  �صمكية  موارد  توافر  مع  خا�صة  هامة،  عمل  وفر�ص  وا�صتثمارية  اإنتاجية  فر�صاً  ويوفر 
�صت�صكل مكونا هاما يف قاعدة املوارد، التي ميكن اأن ت�صهم يف �صد الفجوة الغذائية من الربوتني احليواين، خا�صة 
اإذا علمنا اأن قطاع اال�صتزراع ال�صمكي من اأ�صرع القطاعات العاملية منواً،وفقاً ملنظمة االأغذية والزراعة العاملية 

)FAO(، واأن اإنتاجية االأ�صماك يف وحدة امل�صاحة هي اأعلى من االأنواع احليوانية االأخرى.
ولتحقيق ذلك قال املدير العام اأنه البد من التوجه اإىل:

اأواًل: االعتماد على البحث العلمي لزيادة الناجت ال�صمكي املحلي، ونقل نتائج هذه التجارب اإىل االأخوة املربني عن طريق 
دائرة نقل التقانة. 

 ثانياً: التو�صع وزيادة اإنتاجية اأ�صماك املياه العذبة، لتوافر اخلربة الفنية وامل�صطحات املائية واملوؤهالت الالزمة.
وذلك عن طريق:

وذلك لدورها الكبري يف ن�صر ثقافة تربية االأ�صماك لدى االأخوة  ون�صرها،  ال�صغرية  االأ�صرية  ال�صماك  مزارع  فكرة  • تبني 
املواطنني، وزيادة الناجت ال�صمكي املحلي.

يف االأقفا�ص العائمة، لزيادة االإنتاجية يف وحدة امل�صاحة. لالأ�صماك  املكثف  اال�صتزراع  نحو  • التوجه 
مزارع تربية اأ�صماك املياه العذبة، خا�صة يف االأرا�صي القريبة من املوارد املائية.  اإن�صاء  • ن�صجيع 

االإ�صبعيات املح�صنة للمربني من املزارع التابعة للهيئة. وتاأمني  اخلا�صة،  ال�صمكية  للمزارع  الفني  الدعم  • تقدمي 
للهيئة من االإ�صبعيات املح�صنة. االإنتاجية  الطاقة  • زيادة 

لزيادة االإنتاجية يف وحدة امل�صاحة.  عالية  اإنتاجية  ذات  جديدة   اأنواع  • اإدخال 
ثالثاً: ا�صتثمار ال�صدود ال�صطحية ال�صغرية امل�صموح با�صتثمارها �صمكياً عن طريق تاأجريها بعقود للم�صتثمرين ملدة خم�ص �صنوات.

رابعاً: زراعة امل�صطحات املائية الكبرية وال�صدود واالأنهار باالإ�صبعيات، لزيادة اإنتاجيتها، وحت�صني و�صع ال�صيادين املرخ�صني 
يف هذه امل�صطحات.

خام�صاً: زيادة اإنتاجية االأ�صماك البحرية عن طريق تنفيذ مايلي :
الرثوة  خمزون  على  ال�صلبي  الأثرها  وغريها،  املتفجرات  با�صتخدام  املخالف  ال�صيد  ملنع  اخلا�صة  االإجراءات  ت�صديد   •

ال�صمكية يف �صواطئنا وقلة االإنتاج باملح�صلة .
خارج املياه االإقليمية )يف املياه الدولية( لتخفيف ال�صغط احلا�صل على مياهنا االإقليمية، وا�صتثمار  ال�صيد  • ت�صجيع 

ح�صتنا من االأ�صماك يف املياه الدولية، بداًل من �صيدها من قبل الدول املجاورة.
لتاأمني االإ�صبعيات الالزمة لعمليات اال�صتزراع . بحرية  اأ�صماك  مفرخ  • اإن�صاء 

ومزارع بحرية عائمة، حيث يوؤدي اال�صتزراع البحري لزيادة االإنتاج، وحت�صني  و�صاطئية،  بحرية  مزارع  اإقامة  • ت�صجيع 
املخزون ال�صمكي يف البحر.

اال�صتزراع ال�صمكي البحري، وتقدمي الت�صهيالت الالزمة لهم. جمال  يف  لال�صتثمار  اخلا�ص  القطاع  • ت�صجيع 
االأ�صماك البحرية والعذبة واالأحياء املائية االأخرى، واأهمية املحافظة عليها. حول  الوعي  • ن�صر 

امل�صتدام للتنوع احليوي لالأ�صماك واالأحياء املائية. • احلفظ 
اأعالف متخ�ص�صة باأعالف االأ�صماك �صواًء يف القطاع اخلا�ص اأو يف اأحد مراكز الهيئة. معامل  اإن�صاء  وت�صجيع  • دعم 

يتنا�صب مع تطورات الع�صر. مبا  والرتبية  ال�صيد  لقطاع  الناظمة  القوانني  • حتديث 
و ال�صيادين. االأ�صماك  ملربي  القرو�ص  تقدمي  يف  • امل�صاعدة 

واالإقليمية والدولية املتخ�ص�صة يف جمال  املحلية  واملنظمات  البحثية  واملوؤ�ص�صات  اجلامعات  مع  التعاون  • تفعيل 
الرثوة ال�صمكية، واال�صتفادة من خربات الدول ال�صديقة يف هذا القطاع.

وهذا ما نعمل عليه حالياً يف الهيئة العامة للرثوة ال�صمكية �صمن توجهاتنا وا�صرتاتيجيتنا لالأعوام القادمة، جلعل هذا 
تحقيق عال أبو عجيبالقطاع الهام من القطاعات الداعمة لالقت�صاد الوطني. 

مديرية االرشاد الزراعي
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ف�صيلة  �إىل  ينتمي  معّمر،  �صجرٌيّ  نباٌت  هو  �لهندّي:  �لّتمر 
�ملناطق  يف  �لبقولّيات  �أ�صجار  �أه��ّم  �أح��ُد  وه��و  �لبقوليات، 
�ال�صتو�ئّية و�صبه �ال�صتو�ئّية ويعرف با�صم �حلمر و�لعرديب، 
وهو عبارة عن قرون تنمو على �أ�صجار �صخمة د�ئمة �خل�صرة، 
ي�صَل قطُر  �أن  24-30 مرتً�، وميكن  �إىل  �رتفاعها  ي�صُل  وقد 
جذعها �إىل 7.5 �أمتار، تتدىل منها �أفرع كثرية وتكون �أزهاره 
لال�صفر�ر  بعدها  متيُل  ثم  �الأبي�ض  لّلون  مائلة  بد�ياتها  يف 
�أور�قها كثرية �صفر�ء �للون وعنقودية �ل�صكل، حتمل �ل�صجرة 
وتتميز   ، �أفرعها  طول  على  كثرية  ق��رون  �لو�حد  �ملو�صم  يف 
يتميز  غالف  وللقرون  �ملنتظم  غري  �ملنحني  ب�صكلها  �لقرون 
ملم�ض  ذو  د�كن  بني  لون  له  بلب  ويحيط  ب�صمكه من �خلارج 
لزج وهذ� �للب يحتوي على بذور يرت�وح عددها من 2 – 12 
�لهندي  �لتمر  ��صتخر�ج  يتم  �أي�صا  د�كن  بني  لون  ذ�ت  بذرة 
حيث  بذورها،  يغطي  �لذي  �لقرون  د�خل  �ملوجود  �للب  من 
�للّب  هذ�  �أّن  بالذكر  �جلدير  ومن  �حلام�ض  بطعمه  يتمّيز 
عجنه  يتّم  �لهندي،  �لتمر  ق��رون  من  ��صتخر�جه  يتّم  �ل��ذي 
يف  �لهندي  �لتمر  زر�ع��ة  وتنت�صر  حفظه،  بغر�ض  �ل�صكر  مع 
جميع �أنحاء �لعامل، وال �صّيما يف �ملناطق �ال�صتو�ئية يف �لقارة 
�الأ�صلّي  �ملوطُن  هي  �ال�صتو�ئية  �إفريقيا  تعّد  لذ�  �الأفريقية 
لهذه �لثمرة، كما �أّنها ُتزرع ب�صكٍل طبيعّي يف �أمريكا �ل�ّصمالّية 
ني،  �ل�صّ من  كل  يف  �ال�صتو�ئّية  �صبه  �ملناطق  ويف  �جلنوبية 
و�لفلبني وجزيرة جاوة  �ل�صينّية،  و�لهند  وباك�صتان،  و�لهند، 
�الإندوني�صّية، و�إ�صبانيا. ويتّم ��صتخد�مه منذ �لقدم وحتديدً� 

يف �حل�صارة �لفرعونية، يف عالج �الأمر��ض و�لتد�وي. 

القيمة الغذائّية للتمر الهندي
�ملاء؛  على  �لتي حتتوي  �الأغذية  �أقل  من  �لهندي  �لتمر  يعترب 
�إذ �إّن ن�صبة �ملاء فيه قليلة جّدً�، ولكّنه يحتوي على �لعديد من 
�الإن�صان  جل�صم  �ملفيدة  �حليوية  و�مل�صاد�ت  �لغذ�ئية،  �ملو�د 
على  ويحتوي  كما   ، متعددة  معدنية  �أم��الح  على  يحتوي  فهو 
�لفيتامينات  عن  ع��د�  ه��ذ�   ،  %  18 ت�صكل  �لتي  �الأحما�ض 
و�صكرّية، حيث  �إىل مو�د دهنّية  باالإ�صافة  �لطيارة،  و�لزيوت 
يتّم ��صتخد�م �لتمر �لهندي يف حت�صري �مل�صروبات و�لع�صائر، 

كما ويتّم �إ�صافته لبع�ض �لوجبات الإعطائها طعمًا حام�صًا. 
 ، ��صتهالكًا  �مل�صروبات  �أكرِث  من  �لهندّي  �لّتمِر  �صر�ُب  يعترُب 
بالعط�ض،  �ل�صعوِر  ويق�صي على  يرّطُب �جل�صد،  لذيذ،  مذ�قه 
�لّطاقة  ومينحها  �جل�صم  خ��الي��ا  وينع�ُض  �ل��ّظ��م��اأ،  وي���روي 
�لهندي  �لّتمر  �صر�ب  حت�صري  ويتّم  جديد،  من  و�حليوّية 
�ملغلي،  �مل��اء  يف  نقعه  ث��ّم  قطٍع،  �إىل  �لهندي  �لتمر  بتقطيع 
بت�صفيته  نبد�أ  ذلك  بعد  كاملة،  لليلٍة  منقوعًا  تركه  ل  ويف�صّ

الّتمِر الهندّي
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عن طريق قطعٍة من �لقما�ض، ويتّم ع�صر �لتمر �لهندي من 
�إليه �ملاء �لبارد و�ل�صّكر و�لقليل من ملح  خاللها، ثّم ن�صيف 
�لليمون الإ�صفاء طعم �حلو�صة فيه، كما وميكن مزج ع�صري 
�إ�صافة  دون  من  ولكن  �لكركديه،  ع�صري  مع  �لهندي  �لتمر 
ملح �لليمون الأّن ع�صري �لكركديه فيه من �حلمو�صة ما يكفي 

ثم يقّدم لل�صرب بعد تربيده .
الف�ائد ال�شحية للتمر الهندي

�ل�صهية،  فتح  على  يعمل  ك�صر�ب.  بالربودة  �إح�صا�صًا  يعطي   -
يقلل  �أنه  كما  ورطوبتها  ن�صارتها  من  ويزيد  �لب�صرة  ويغذي 
ومفيُد  �حلمى  �أعر��ض  تخفيف  �أو  ملنع  �جل�صم  ح��ر�رة  من 
و�أور�ق��ه  �ل�صفر�ويِة  �لع�صارة  ِ��صطر�باِت  ة  ملَُعاجَلَ ج��دً� 

ى �ملالريا َيْحمى ِمْن نق�ضِ فيتامني. ت�صتعمل كعالج حُلمَّ
وُي�صاعُد  �لُكوِل�صرتوِل فى �جل�صِم  ُم�صَتَوى  ُي�صاعد فى خف�ض   -

فى �الإبقاء على ع�صلة �لقلِب ب�صكل �صّحِى.
ي�صتعمل كغرغرة لعالج  �أن  �لهندي �ملخفف ميكن  �لتمِر  - لبِّ 

�لتهابات �حلنجرة. 
ة �لريقاِن )�ل�صفر�ء(  - �أور�ِق �لتمِر �لهندي مفيُدة فى ُمَعاجَلَ

وكذلك كعالج للُقَرِح.
ِكُن �أَْن ُي�صاعَد فى �لتخل�ض من �لديد�ن عند �الأطفاِل. - مُيْ

�اللتهاَبات  من  �ل�صفاء  فى  ي�صاعد  �لهندي  �لتمر  م�صروب   -
�جللِدية على �ملدى �لبعيِد.

كعالج  �لطبية  �لقطر�ت  فى  ت�صتعمل  �لهندي  �لتمِر  ب��ذور   -
ملتالزمة جفاف �لعني.

وحتمُل  كما  �ل�صرطاِن.  ملر�ض  �جل�صم  ُمقاَومة  على  ُي�صاعُد   -
م�صتخل�صاُت �لبذور تاأثري�ٍت م�صاّدة لالأور�م �خلبيثة.

- �لع�صري �مل�صتخل�ض ِمْن زهوِر �لتمِر �لهندى ميكن ��صتعماله 
ة �لبو��صري. ملَُعاجَلَ

- �لتمر �لهندي منقى للدم، حيث ي�صاعد �جل�صم على �لتخل�ض 
من �صمومه.

- يعمل على تخلي�ض �لدم من �حلمو�صة �لز�ئدة فيه.
� للمر�صى �مل�صابني بارتفاع �صغط �لدم. - مفيد جًدّ

- م�صّكن الآالم �ل�صد�ع.
ج�صم  يف  �مل��ع��دة  تقوية  على  �لهندي  �لتمر  م�صروب  يعمل   -

�الإن�صان.
ًة يف حاالت  - يتّم ��صتخد�مه يف بع�ض حاالت �لبو��صري، وخا�صّ

نزيف �لبو��صري.
حركة  حت�ّصنَي  فى  وُي�صاعد  لطيف  م�صّهل  كعالج  ُي�صَتعمَل   -

�الأمعاِء.

للبكترييا  م�����ص��اّدة  ت��اأث��ري�ٍت  �لهندي  �لّتمر  مل�صتخل�صاُت   -
و�لفطرّيات.

- ُت�صتعمُل ثماُر �لّتمر �لهندّي يف عالج �لديد�ن �ملعوّية.
�لدم،  من  و�لكول�صرتول  �ل�صارة،  �لدهون  ن�صبة  من  يقلل   -
�لهندّي  �لّتمر  بتناول  �لكولي�صرتول  �رتفاع  مر�صى  وُين�صح 

وبذوره.
- �إمكانّية ��صتخد�م ثمار �لّتمر �لهندي يف عملّيات تنظيف مياه 

�ل�ّصرب من �لفلور و�لنيكل و�لّر�صا�ض.
- �أّن مادة �لزيلوجلوكان �ملُ�صتخل�صة من ثماِر �لّتمر �لهندّي قد 

تلعُب دورً� فّعااًل يف جتّدد �خلاليا �لع�صبّية �لّتالفة.
- يرفُع من �الإتاحة �حليوّية للحديد.

- يعمل على تقوية �لعظام، ويحافظ على �صحتها ومينع حدوث 
�لتهابات يف �ملفا�صل، ومينع �الإ�صابة به�صا�صة �لعظام.

- يعمل كطارد للغاز�ت ويقلل من حمو�صة �ملعدة.

اأ�شرار التمر الهندي
الين�صح  و�لذى   ، �لفركتوز  �صكر  على  يحتوى  �لهندي  �لتمر   -

بتناول كميات كبرية جد� منه.
- يعترب من �الأطعمة �ملحظورة ملر�صى �ل�صكري.

- مينع مفعول �الإ�صربين �أو �أي �أدويه لتخرث �لدم.
- يف�صل �أاّل يتّم تناوله من قبل �حلامل.

�إىل  بع�ض �حل��االت  �لهندي يف  �لتمر  تناول حلوى  ي��وؤّدي  - قد 
حدوث ت�صمم بالر�صا�ض، �الأمر �لذي �صيوؤّدي �إىل �لوفاة.

�أ�صبوع  - يتم �الحتفاظ بالتمر �لهندي �ملركز يف �لثالجة ملدة 
قبل ��صافة �ل�صكر وماء �لزهر و�لورد، �أما يف حال �إ�صافتهم 
لثالث  يومني  �أن يحتفظ يف طعمه ملدة  �لع�صري ميكن  على 

�أيام كحد �أق�صى.
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�لطابق �لنبتي هو جمموعة نباتات مقربة بداللة بيئية بال�صريط 
�الرتفاعي نف�صه مع �الأخذ بعني �العتبار �أن هذ� �الرتفاع يتغري 

من منطقة �إىل �أخرى ح�صب خطوط �لعر�ض و�لطول.
ت�شنيفات الط�ابق النبتية: 

�لنباتية يف  �لعلماء و�صع ت�صنيفات للطو�بق  حاول �لعديد من 
لدينا  �ملعتمدة  �لت�صنيفات  ومن  �ملتو�صطي.  �حلو�ض  غابات 
ت�صنيف Quezel �لذي �صمح بتحديد طو�بق متو�صطية كما يلي:

1 - طابق متو�صطي �صفلي �أو حر�ري.

2 - طابق متو�صطي حقيقي.
3 - طابق متو�صطي علوي.
4 - طابق متو�صطي جبلي.

باملغرب،  �لريف  �لعالية.)جبال  للجبال  متو�صطي  طابق   -  5

جبال جرجرة و�الأور��ض باجلز�ئر(.
�أما من �لناحية �ملناخية ح�صب ت�صنيف  Emberger فهي :

 - �لطابق �الأول �لطابق �لبيومناخي يو�فق �صبه �لرطب �ل�صفلي 
�حلار، و�صبه �جلاف �حلار و�ملعتدل.

-  �لطابق �ملتو�صطي �حلقيقي يو�فق �لطابق �لبيومناخي �صبه 
�لرطب �حلار و�ملعتدل .

 - �لطابق �ملتو�صطي �لعلوي يو�فق �لطابق �لبيومناخي �لرطب 
�ملعتدل.

 - �لطبق �ملتو�صطي �جلبلي يو�فق �لطابق �لبيومناخي �لرطب 
�لبارد .

الط�ابق النبتية:
�أواًل: �لطابق �ملتو�صطي �حلر�ري )�ل�صفلي (: يتفق هذ� �لطابق 
�ل�صفلي  �لرطب  �صبه  �لطابقني  مع  �لبيومناخية  �لناحية  من 
�لنبتية  �لوجهة  ومن  و�ملعتدل  �حلار  �جلاف  ون�صف  �حلار 
وحتى  �ل�صاطئ  من  تنت�صر  حر�رية  متو�صطية  غابة  فيه  يتمثل 
�رتفاع ال يتجاوز غالبا 300 مرت قو�مها �لنبتي :�لزيتون �لربي 

و�خلرنوب وبطم �لالنتي�صك 

�لطابقان  مناخيا  ويقابله  �ملتو�صطي �حلقيقي :  �لطابق  ثانيًا: 
و�لعذب  �ملعتدل  �جلاف  ون�صف  و�ملعتدل  �حلار  �لرطب  �صبه 
على  �لطابق  هذ�  ن�صادف  �لنبتي  �لتكوين  ناحية  ومن 
تتو�جد  تقريبا  مرت   700 وحتى  مرت   300 من  تبد�أ  �رتفاعات 
فيه : غابات خمروطية جفافية كبع�ض �أنو�ع �ل�صنوبر و�ل�صرو 
�لعادي  منها: �ل�صنديان  �خل�صرة  م�صتدمية  �صنديانيات  �أو 

و�ل�صنديان �الأخ�صر و�ل�صنديان �لفليني. 
�لطابق  مع  بيومناخيا  �لعلوي: يتفق  �ملتو�صطي  �لطابق  ثالثًا: 
 700 من  �رتفاعات  على  يتو�جد   ، و�لعذب  �ملعتدل  �لرطب 
مرت وحتى 1100 مرت .�أما من �لناحية �لنبتية فيتميز بغابات 
�لعزري  :�ل�صنديان �صبه  �الأور�ق منها  �ل�صنديانيات مت�صاقطة 

و�ل�صنديان �لبلوطي. 
ر�بعًا: �لطابق �ملتو�صطي �جلبلي: يقابل هذ� �لطابق بيومناخيا 
من  �رتفاعات  على  يتو�جد  �لذي   ، �لبارد  �لرطب  �لطابق 
نبتي  بغطاء  ويتميز  مرت   1500 وحتى  تقريبا  مرت   1100

للربد  �ملتحملة  �ملخروطيات  من  غابات  �لرئي�ض  قو�مه 
�للبناين  و�الأرز  �الأ�صود  كال�صنوبر  �جلوية  للرطوبة  و�ملحبة 
لكل  �إن  �لغالب:  يف  �لقول  وميكننا  �ملتو�صطية  �ل�صوح  �أنو�ع  و 
،�نتماء  �صجرييا  �أو  كان  ، ع�صبيا  متو�صطي  نباتي غابوي  نوع 
،وبالتايل  �لذكر  �آنفة  �الأربعة  �لطو�بق  �أحد  �إىل  نبتيا  تطبقيا 
معلومات  يك�صبنا  �أن  �صاأنه  من  �النتماء  هذ�  معرفة  فاإن 
م�صتفي�صة، ويو�صع من در�يتنا حول طيف �لتحمل �لبيئي الأي 
بيئية.ونرى  �أم  كانت  �قت�صادية  ما  لغاية  در��صته  نبتغي  نوع 
يف بع�ض �الأحيان حاالت �صاذة ، بحيث جند تد�خاًل لطابقني 
نبتيني بع�صهما مع بع�ض، وكمثال على ذلك: غابات �لفرنلق 
�لنبتي  �لطابق  فيها  يتد�خل  �لالذقية،و�لذي  حمافظة  يف 
�ملتو�صطي �لعلوي مع �لطابق �لنبتي �ملتو�صطي �حلقيقي حيث 
�حلقيقي  �لنبتي  �لطابق  ذي  �لربوتي  �ل�صنوبر  غابات  جند 
مع غابات �ل�صنديان �صبه �لعذري ذي �لطابق �لنبتي �لعلوي، 
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لعدة  يعود  وهذ�  ما  حد  �إىل  نوعها  من  فريدة  ظاهرة  وهي 
�أهمها: �أ�صباب 

1 - موقعها يف �أق�صى �ل�صمال حماذية جلبل �الأقرع ذي �الرتفاع 
�لكبري، يتعدى 2000 م عن �صطح �لبحر، �لذي تك�صوه �لثلوج 

لفرتة طويلة من �ل�صنة.
و�لغابرو  �ل�صربنتني  �صخور  على  �ملت�صكلة  �لرتبة  خ�صوبة   -  2

و�الأمفوبوليت.
3 - كميات �الأمطار �لغزيرة  ومعدالتها �لتي قد ت�صل �إىل �أكرث 

من 1200 مم بال�صنة.
4 - تركز غابات �ل�صنديان �صبه �لعذري على �ل�صفوح �ل�صمالية 
و�ل�صمالية �لغربية  �الأكرث برودة بينما تتوزع غابات �ل�صنوبر 
نو�صي  مبر�عاة  �لنهاية  باقي �الجتاهات ويف  �لربوتي على 
�حلر�جية  �ل�صجرية  باالأنو�ع  يتعلق  ما  يف  �لنبتية  �لطو�بق 

�ملنا�صبة لكل منها �أثناء عمليات �لتحريج. 

                                                            م.فرا�ض بدور
مديرية زراعة الالذقية

الطوابق النبتية يف منطقة البحر الأبي�ض املتو�سط

�سور الطابق النبتي املتو�سطي احلراري

الطابق النبتي املتو�سطي احلقيقي

الطابق املتو�سطي العلوي

الطابق النبتي اجلبلي
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�الإنتاج �لع�صوي للحوم  لي�ض �ملق�صود منه هو �لرتف �أو �لتميز 
عن �لغري يف نوعية �للحوم �لتي يتناولها  �الإن�صان بل هو �أمر يف 

غاية �الأهمية لكل �إن�صان يريد �ملحافظة على �صحته.
يعترب  �إنتاج �للحوم �لع�صوية حديث ن�صبيًا حيث بد�أ مع �أو�ئل 
�لثمانينيات من �لقرن �ملا�صي وترجع �صرعة تطور هذ� �لقطاع 
�مل�صتهلكني  بني  �لوعي  زيادة  �إىل  �للحوم  �إنتاج  من  �جلديد 
و�لرفق  �لبيئة  و�صالمة  �الإن�صان  ب�صحة  �ملتعلقة  بفو�ئده 

باحليو�نات و�لطيور.
�إن �الأ�صل  يف �لطبيعة هو �أن كل حلوم ” �ملو��صي و�لدو�جن “ 
�لطبيعة  و�لطيور يف  تلك �حليو�نات  تتغذى  هي ع�صوية حيث 
نظام  يالئم  ما  و�لبقوليات وبح�صب  و�حلبوب  �الأع�صاب  على  
من  كل  وطمع  ج�صع  ولكن   . �إكر�ه  �أي  وبدون  تغذيتها  وطبيعة 
ت�صنيع  �إىل  �أدى  و�لدو�جن  �ملا�صية  ومربي  �الأعالف  م�صنعي 
و�إنتاج �أعالف رخي�صة وجديدة ودخيلة و مليئة  باملو�د  �لغريبة  
�لكيميائية  و�لتي تهدف �إىل �الإ�صر�ع يف �الإنتاجية  من  �للحوم 
�أو �حلليب �أو �لبي�ض وحتقيق �أكرب ربح مايل ، ولكن ولالأ�صف 
�الأمر��ض  من  �لعديد  �لدخيلة  �ملو�د  تلك  �صببت  �ل�صديد 
�نتقلت  ثم  ومن  و�لدو�جن  �ملو��صي  لتلك  �ل�صحية  و�مل�صاكل 
�الأمر��ض  له  م�صببة  غذ�وؤه  طريق  عن  �الإن�صان  �إىل  بدورها 

�خلطرية  و�الأوبئة …
اللحوم الع�سوية :

�ملو��صي  من  �لناجتة  �للحوم  باأنها   �لع�صوية  �للحوم  تعرف 
و�لدو�جن  �لتي يتم تربيتها  بنظام  حمدد  �ل�صروط و�ملو��صفات 
�لتي  �الأغذية  ونوعية  �لرتبية  حيث  من  �لطبيعة  من  �صبيه 
تتناولها و�خلالية من �الإ�صافات �لكيميائية و�مل�صاد�ت �حليوية 

و �لهرمونات مع عدم تربية  �ل�صالالت �ملعدلة ور�ثيا.

مربي   �ي  ي�صتطيع  نظام  هو  �لع�صوي  �للحم  �إنتاج  �إن  
ت�صمن  ت�صويق  ع�صوي  منتج  �صهادة  على  تبنيه  و�حل�صول 
مو��صفات  ذو  منتج  �لع�صوي  و�للحم  وحمليا.  عامليا  منتجه 
حمددة بقانون و�صروط دقيقة وحازمة وينبغي �أن يكون �إنتاجه 

حتت �إ�صر�ف �أخ�صائيني بذلك
�الأغذية  قائمة  �لع�صوية“ يف  ي�صمى ”�للحوم  ما  ظهور  و�إن 
�الأعالف  �نتاج  وت�صنيع   طرق  تغري  ب�صبب  كان  �لع�صوية 
�لعلف  �نتاج  معدالت  رفع  �إىل  هدفت  �لتي  و  �حليو�ن  وتغذية 
وبالتايل توفري �ملزيد من �لغذ�ء للحيو�نات و�لطيور  باالإ�صافة 
�إىل زيادة �إنتاجية �حليو�نات و�لطيور �مل�صتهلكة لتلك �الأعالف  
من  متعددة  �أنو�عا  وت�صنيع  �إنتاج  �إىل  �أدت  �لطفرة  وهذه 
�الأعالف غري �لتقليدية و�لتي �حتوت على �لعديد من �ملركبات 
�لكيميائية و�لدخيلة على نوعية �الأغذية �لتي تتناولها �حليو�نات 
و�لطيور ب�صكل طبيعي يف �لطبيعة  مثل �لربوتني �حليو�ين من 
�حليو�نات �لنافقة و�لذبائح �مل�صتبعدة، و خملفات �مل�صالخ مثل  
�الأح�صاء و�لدم وم�صحوق �لعظام  و�لري�ض وحتى  زرق �لدو�جن 
�الأ�صمدة  ومنها   �لعديدة  �لكيميائية   �إىل  �ملركبات  باالإ�صافة 

�لكيميائية ، �مل�صاد�ت �حليوية و �لهرمونات ….

اللحوم 
الع�ضوية
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خماطر ا�ستهالك اللحوم التي ت�ستخدم االأعالف غري الع�سوية :
لطبيعية   و�ملخالفة   �لتقليدية  غري  �الأعالف  ��صتخد�م  �أدى 
تعر�ض  �إىل   .. ودو�جن  مو��صي  و�لطيور من  �حليو�نات  تغذية 
�صحة �الإن�صان للخطر يف عدة حاالت �صحية نوجز بع�صا منها 

فيما يلي :
�مل�صاد�ت  با�صتخد�م  للعالج  �ملر�صى  ��صتجابة  • عدم 
�ملو��صي  جل�صم  �حليوية  �مل�صاد�ت  �دخال  الأن   ، �حليوية 
�ىل  يوؤدي  �لعالجية  �جلرعات  من  �أقل  بجرعات  و�لدو�جن 
�مل�صاد�ت  تقاوم  �لتي  �صالالت  جديدة من �جلر�ثيم  ظهور 

�حليوية.
• �صجلت حاالت  عديدة من �لت�صمم �حلاد و�الأمر��ض  �خلطرة 
غري �ملعروفة �الأ�صباب ويف مقدمتها �ل�صرطان بعد ��صتهالك 
�الن�صان للحوم من حيو�نات وطيور تناولت �أعالف  خ�صر�ء 
عوجلت باملبيد�ت �لكيميائية �ل�صامة الإبادة �الآفات �لزر�عية 
•�صجلت حاالت  عديدة من �الأمر��ض  �خلطرة �لغري معروفة 
بالعنا�صر  �ملركزة  �الأعالف  عن  ناجتة  كانت  �الأ�صباب 
�لتحاليل �ملخربية على �حتو�ئها على  و�لتي ك�صفت  �ملعدنية 
�لثقيلة  �ملعدنية  �لعنا�صر  بها من  م�صموح  عالية وغري  ن�صب 

وبخا�صة �لزرنيخ .
•ينتج عن ��صتخد�م �لهرمونات �لتي تدخل يف تركيب �لعديد 
يف  �لهرمونات  لهذه  �لعلفية  بقايا  و�ملتممات  �الأعالف  من 
�لتي ت�صتهلكها و�لتي بدورها تنتقل  حلم �ملو��صي و�لدو�جن 
�إىل  توؤدي  و�لتي  غذ�ئه  يف  تناولها  طريق  عن  �الإن�صان  �إىل 
�ختالل �لتوز�ن �لهرموين عنده وظهور عالمات غري طبيعية 
مثل  �لبلوغ �ملبكر يف �الإناث و�لتخنث يف �لذكور و�الإجها�ض يف 
�ل�صيد�ت �حلامالت و�لعديد من �الأمر��ض ومنها �ل�صرطان 

اللحوم  اإنتاج  ومداجن  مزارع  يف  توفرها  الواجب  ال�سروط  اأهم 
الع�سوية :

�الأ�صمدة  بقايا  من  �خلالية  �لطبيعية  �ملر�عي  •��صتخد�م 
�لكيميائية و�ملبيد�ت �حل�صرية.

تربة عوجلت  �أنتجت من  قد  �الأعالف �خل�صر�ء  تكون  •�أن ال 
باملخ�صبات �الإ�صطناعية �أو ر�صت مببيد�ت �الآفات �لزر�عية 

�لكيميائية.
•تقدمي �الأعالف �لع�صوية .

•تقدمي �ملتممات �لعلفية �لع�صوية .
•عدم تقدمي �الأعالف ذ�ت �الأ�صل �حليو�ين.

يف  تر�كمية  �أثار�  ترتك  ال  �لتي  �لع�صوية  �الأدوية  •��صتخد�م 
�ملعاجلة ، كما ال ي�صمح با�صتخد�م �مل�صاد�ت �حليوية �إال يف 
حدود �صيقة جًد� مع بع�ض �الأمر��ض، ويحذر ��صتخد�مها يف 

ت�صبق  �لتي  يوما   30 �ل�  �أو  �لذبح  ت�صبق  �لتي  يوما   90 خالل 
تعطى  وال   ، �لبي�ض  �إنتاج  عند  �لدجاج  يف  �أو  �حلليب  �إنتاج 

ا يف هذه �لفرتة. . �للقاحات �أي�صً
على  حتتوي  �لعلفية  �لتي  �ملتممات  �أو  �الأعالف  تقدمي  •عدم 
مو�د  �أو  هرمونات  �و  حيوية  م�صاد�ت  �أو  حيو�ين  بروتني 

حافظة �أو �ملعادن �لثقيلة �أو �أي مادة كيميائية.
مالئ  كعلف  �لبال�صتيكية  �لكب�صوالت  با�صتخد�م  ي�صمح  •ال 

للكر�ض.
•�ن ال تكون �حليو�نات �أو �لدو�جن حمورة ور�ثيا.

•�أن يتحقق للحيو�نات و�لدو�جن ممار�صة �صلوكها �لطبيعي.
و�لنقي  �لطلق  �لهو�ء  و�لدو�جن  �ملو��صي  �إىل  ي�صل  �ن  •يجب 
مبياه  تزويدهم  يتم  و�أن  و�ملاأوى.  و�لظل  �ل�صم�ض،   و�صوء   ،
�لطعام يف وقت و�حد  لتناول  �لكايف  و�لغذ�ء  �لنقية  �ل�صرب 

دون مناف�صة .
��صتخد�م  ويحظر  �لع�صوية  و�ملعقمات  �ملنظفات  •��صتخد�م 

�ملنظفات �لكيميائية.
 اأهمية  وفوائد  اللحوم الع�سوية

ل�صحة  و�ملتعددة  �لكبرية  بفو�ئدها  �لع�صوية  �للحوم  تتميز 
�الإن�صان ، باالإ�صافة �إىل كونها من �ملنتجات �ل�صديقة للبيئة ، 

وفيما يلي �أعدد بع�صا من �أهمية  وفو�ئد  �للحوم �لع�صوية.
من  �أعلى  ن�صبة  على  حتتوى  باأنها  �لع�صوية   �للحوم  تتميز   •

�للحم .
• حتتوي على ن�صبة  قليلة من �لدهون .

• حتتوي على ن�صبة �أعلى من �لفيتامينات و�ملعادن �لطبيعية .
• حتتوي على ن�صب �أعلى من �الأحما�ض �لدهنية �ملفيدة ل�صحة 

�الإن�صان.
�حليوية  و�مل�صاد�ت  �لكيميائية  �الإ�صافات  من  خالية  تكون   •

و�لهرمونات .
• تكون نكهتها وطعمها م�صتحبا ومميز� .

• تعترب منتجات �صديقة للبيئة وال ينتج عنها �أي نفايات �صارة
عن�صرً�  �لع�صوي  �أ�صبح  �ملنتج  باأن  �لقول  ميكن  �خلتام  ويف 
هامًا يف �لتناف�ض �ال�صرت�تيجي بني �لدول وم�صدر� هاما للدخل 
�لعايل �ملردود وذلك من خالل كافة �أنو�ع �ملنتجات �لع�صوية  
و�أق�صامها من  خ�صار وفو�كه وحلوم وحليب وبي�ض وما ي�صتق 
منها من �أالف �ملنتجات  و�لتي بد�أ يزد�د �لطلب عليها بارتفاع 
حاد و�صريع يف �لكثري من دول �لعامل �ملتقدم وغريها من �لدول 

وعلى ر�أ�صها بع�ض �لدول �لعربية.
م. اأماين احليجي

مديرية زراعة ريف دم�سق
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تندرج منتجات �صجرة �لزيتون يف جمموعتني �الأوىل منتجات 
رئي�صة : زيت �لزيتون وثمار �لزيتون، و�لثانية: منتجات ثانوية: 

تفل �لزيتون )�لبريين(، ماء �جلفت، خملفات تقليم.
�ملخلفات  من  �صخمة  كميات  �لزيتون  ب�صاتني  تنتج 
�إعادة  و�إّن  كبرية،  حتويلية  طاقة  تختزن  و�لتي  �لزر�عية، 
تكنولوجيا  �أو  كبريً�  ماليًا  ��صتثمارً�  يتطلب  ال  ��صتخد�مها 
خمتلفة  �أ�صكال  �إىل  �ملخلفات  هذه  حتويل  وميكن  معقدة، 
من �ل�صماد �لع�صوي �ملخ�صب للرتبة ، و�حلد من ��صتخد�م 
�الأ�صمدة �لكيماوية �ملكلفة و�ملدمرة للرتبة و�مل�صيئة ل�صحة 
�الإن�صان و�مللوثة للبيئة، �أو ��صتخد�مها يف تغذية �حليو�ن �أو 

�لتدفئة.
و�إذ� علمنا �أن كلفة �لتغذية ت�صكل 70 % من كلفة �ملنتجات 
�صورية  �لعلفية  يف  �ملو�زنة  وجود عجز يف  و�أن  �حليو�نية، 
�ال�صتري�د،  طريق  عن  �لعجز  �صد  �ل�صرورة  من  يجعل 
بينما  �حليو�نية،  و�ملنتجات  �لتغذية  تكلفة  من  يرفع  مما 
)كال�صوندر،  �لزر�عية  �لثانوية  �ملنتجات  من  �ال�صتفادة 
�حلبوب، �لزيتون( يخف�ض كثريً� من تكلفة �الإنتاج �لنباتي 

و�حليو�ين.
ت�صبب �صناعة ع�صر �لزيتون حاليًا �لتلوث نتيجة للتخل�ض 
وتتفاقم  �لطبيعة،  ب�صكل ع�صو�ئي يف  �لع�صر  من خملفات 
�لنتائج �ل�صلبية لهذه �ملخلفات نتيجة النح�صار �لتلوث يف 
مناطق جغر�فية حمددة )بالقرب من �ملعا�صر( ومتركزه 

�صمن فرتة زمنية معينة )مو�صم �لزيتون(. 
تفل الزيت�ن اخلام: هو �ملنتج �لثانوي �ل�صلب �لناجت بعد 
��صتخال�ض زيت �لزيتون. وتختلف كميته وتركيبه ح�صب طريقة 
�لع�صر �ملتبعة )مكاب�ض - طرد مركزي( و�صنف �لزيتون ودرجة 

ن�صج �لثمار .

من   %  45-40 باملتو�صط  �لزيتون  تفل  ي�صكل  عام  وب�صكل 
عن  �لناجت  �لزيتون  تفل  وميتلك  �ملع�صورة،  �لزيتون  كمية 
�ملكاب�ض،  لنظام  م�صابهة  خو��ض  �ملركزي  �لطرد  معا�صر 

�لزيت. ون�صبة  �لرطوبي  �ملحتوى  عن  عد� 
ا�شتخدامات تفل الزيت�ن: 

بالبريين  �ملتبقي  �لزيت  ��صتخال�ض  يتم  البريين:  زيت 
�لزيتون  تفل  زيت  ذلك  عن  ،وينتج  �لع�صوية  باملذيبات 
لالأكل  تكريره جلعله �صاحلًا  و�لذي ميكن  �ملطر�ف(  )زيت 
�أو ي�صتخدم بحالته �خلام يف �صناعة  بعد مزجه بزيت بكر. 

�ل�صابون. 
�ال�صتخال�ض  بعد  �لناجت  �لبريين  ي�صتخدم  للطاقة:  م�سدر 
/�ملد�جن،  �لبال�صتيكية  �لبيوت  لتدفئة  للطاقة  كم�صدر 
�حلر�رية/  �لتوليد  حمطات  �لتبغ،  �أفر�ن  �ملنزلية،  �لتدفئة 
يعطي  �إذ  باملعا�صر  �ملاء  وت�صخني  �لكهرباء  على  للح�صول 
و�صيلة  وتعد  كالوري،  كيلو   3800-3200 بريين  1كغ  كل 
يف  للمحروقات  وكبديل  ن�صبيًا  �لكلفة  ورخي�صة  �آمنة  تدفئة 

�الأزمات. 
�حل�صول  �إمكانية  �لدر��صات  بينت  والفحم:  اخل�سب  اإنتاج 
على منتجات �صديقة للبيئة من تفل �لزيتون بعد ��صتخال�ض 

املنتجات الثانوية ل�ضجرة الزيتون
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�ألو�ح  ك�صناعة  منه  �ل�صناعي  �لزيت 
فحم  و�صناعة  �مل�صغوط  �خل�صب  من 
�إنتاج هذه �ملو�د ذ� قيمة  �ل�صوي .ويعد 

جيدة.  �قت�صادية 
تخ�سيب  يف  الزيتون  تفل  ا�ستخدام 
باالإ�صافة  �صو�ء  الزراعية:  االأرا�سي 
�أو  مدرو�صة  بكميات  ولكن  �ملبا�صرة 

�لكمبو�صت. ت�صنيع  يف  ��صتخد�مه 
احليوان:  تغذية  يف  التفل  ا�ستخدام 
تفل  يف  عالية  �لدهن  ن�صبة  تبقى 
�مليكانيكي،  باال�صتخال�ض  �لزيتون 
ولكن  �حلالة،  بهذه  حفظه  وي�صعب 
باملذيبات  �لزيت  ��صتخال�ض  عند 
ن�صبة  وتبلغ  حفظها،  ي�صهل  مادة  يعطي 
80 %، وتتم غربلته  �لرطوبة فيه نحو  
�له�صمية  ت�صبح  حيث   ، �لنوى  الإز�لة 

بروتيني  م�صدر  �إ�صافة  ويف�صل  �أعلى، 
حت�صري  يف  �لتفل  ��صتخد�م  عند 
ه�صم  معامل  يح�صن  الأنه  �خللطات، 
من  للتقليل  �صيلجته  يف�صل  كما  �لتفل، 
زرق  باإ�صافة:  وذلك  و�لفقد  �لتزنخ 

- حبوب �لذرة. �لنخالة   - �لدو�جن 

)كمخلفات  �لثانوي  �ملنتج  خلط  ميكن 
مكونات  بقية  مع  �لزيتون(  تقليم 
�لبلوكات  لت�صنيع  �لعلفية  �خللطة 
�إدخال  ميكن  كما  �لتكميلية،  �أو  �ملتزنة 

�لكب�صول.  ت�صنيع  يف  �لثانوي  �ملنتج 
ماء اجلفت: 

عن  �لناجت  �ل�صائل  �لثانوي  �ملنتج  هو 
بلون  يتميز   ، �لزيتون  ع�صر  عملية 
يحتوي  حام�صي،  مر  وطعم   ، بني 
،وعلى  �مللوحة  من  عاٍل  تركيز  على 
 ، �لع�صوية  �ملادة  من  عالية  ن�صبة 
�ملعدنية.  �لعنا�صر  من  جيدة  وكمية 

منظومة  ح�صب  حجمه  ويختلف 
عملية  يف  �مل�صتخدمة  �ال�صتخال�ض 
مركزي(  طرد  )مكاب�ض-  �لع�صر 
ع�صر  عن  �لناجتة  �لكمية  وترت�وح 
يعادل  ما  �لثمار  من  و�حد  /1/طن 

1100 ليرت .   - 640

�إذ   ، �لرتب  تخ�صيب  يف  وي�صتخدم 
مبعدل      �لزيتون  ع�صر  مياه  ت�صاف 
من  �لزيتون  ع�صر  مياه  من  م3   50
معا�صر  من  م3  و80  �ملكاب�ض  معا�صر 
�إىل  ت�صاف  حيث  �ملركزي،  �لطرد 
�ل�صتاء  ف�صل  يف  �ملثمرة  �الأ�صجار 
و�إىل  �لنباتية،  �لع�صارة  �صكون  وقت 
من  �صهرين  قبل  �حلقلية  �ملحا�صيل 
و�إىل حما�صيل �خل�صار قبل   ، �لزر�عة 

�لت�صتيل.  من  �الأقل  على  �صهر 
من  �ال�صتفادة  �أن  �إىل  �الإ�صارة  جتدر 
و�إعادة  للمزرعة  �لثانوية  �ملنتجات 

�لنباتي  �الإنتاج  وتكامل  �لتدوير 
نظام  تطبيق  �أ�صا�صيات  من  و�حليو�ين 
�ال�صتفادة  ميكن  لذ�  �لع�صوي،  �الإنتاج 
�لع�صوية  �ملز�رع  يف  �ملنتجات  هذه  من 
�لكيماويات،  ��صتخد�م  عن  كبديل 
�صناعية  مبو�د  خلطها  يتم  �أال   �صرط 
غري م�صموح بها �أو مبياه �أو مو�د ملوثة 
��صتخد�مها  يتم  و�أن  نظيفة،  غري 
�إ�صافة  عند  �أنه  ذلك  مدرو�ض،  ب�صكل 
يجب  �ملثال  �صبيل  على  �لكمبو�صت 
للرتبة  حتليل  �إجر�ء  بعد  �إ�صافته 
�لعنا�صر  بع�ض  تر�كم  عدم  ،ومر�عاة 
غري  �لع�صو�ئي  �ال�صتخد�م  عن  �لناجت 
جهة  �إخبار  �صرورة  مع  �ملدرو�ض، 
�ملتبعة  �الإجر�ء�ت  بكافة  �لتفتي�ض 

باملزرعة.

                   د. غادة قطمة 
    د. ح�سام النائب   

د. مهند منى 
الهيئة العامة للبحوث العلمية 

الزراعية
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ال�ضفات الإيجابية وال�ضلبية
 لزيت الزيتون

ا�ستخال�سه  ويتم  مباركة  �سجرة  من  مبارك  الزيتون  زي��ت 
وبقيمته  مبوا�سفاته  �سرر  اإحل��اق  دون  امليكانيكية  بالطرق 
الغذائية ودون اأن ت�ساف اإليه مواد كيميائية اأو مواد م�سنعة 
بالرائحة  العالية  اجل���ودة  ذو  البكر  ال��زي��ت��ون  زي��ت  ويتميز 
يعتمد  امل�ستهلكون  يرغبها  التي  الطيبة  والنكهة  اخلا�سة 
التقييم احل�سي على �سدة اخل�سائ�ض احل�سية لزيت الزيتون 
12 ذواق��اً مدرباً  اإىل   8 التي حتددها جلنة مكونة من  البكر 
املذاق  ويعترب  ع��ام  م�سرف  بقيادة  الغر�ض  ل��ه��ذا  ومنتخباً 

العن�سر الرئي�سي الذي يخ�سع لهذا االختبار .
والذوقية  ال�سمية  االإح�سا�سات  باأنه جمموعة  املذاق  ويعرف 
واللم�سية التي متكن الذواق من التعرف على مادة غذائية 
التي  وه��ي  الزيتون  لزيت  االيجابية  احل�سية  وال�سفات  ما 
الزيتون  ثمار  اإذا ما مت قطاف  الزيت  تواجدها يف  ُيفرت�ض 
ومعاملتها ومعاملة الزيت الناجت منها بطريقة �سليمة, اأما 
ال�سفات احل�سية ال�سلبية فقد تتواجد يف زيت الزيتون نتيجة 
املمار�سات اخلاطئة خالل التعامل مع ثمار الزيتون والزيت 

الناجت منها:  
ال�شفات احل�شية اليجابية:

�لتي  �لزيتون �لطازجة  فاكهي: نكهة ت�صبه ر�ئحة وطعم ثمار 
جمعت يف �لوقت �ملنا�صب و�لن�صوج �ملقبول و�لثمار �ل�صليمة غري 
يتم  �لنكهة  منا�صبة وهذه  و�لتي مت ع�صرها بطريقة  �مل�صابة 

متييزها بحا�صة �ل�صم عن طريق �جلزء �خللفي من �الأنف، كما 
تعتمد �صدة �لنكهة على �صنف �لزيتون ودرجة ن�صج �لثمار.

حاد الذع: طعم مميز لزيت �لزيتون �لناجت عن �لقطاف �ملبكر 
للثمار وخا�صة عند وجود ثمار خ�صر�ء مل تن�صج بالكامل يتم 

�ل�صعور به يف منطقة �حللق .
مر: طعم مر خفيف يتم �ل�صعور به يف نهاية �لل�صان ناجت عن 

زيت �لزيتون من �صنف معني وغري نا�صج وغني بالفينوالت.
ال�شفات احل�شية ال�شلبية والتي تعترب عي�ب:

�لعيوب �لناجتة عن ممار�صات زر�عية خاطئة، قطاف وتخزين 
�لثمار ب�صكل �صيء �أو تعر�ض �لثمار لل�صقيع و�جلفاف :

عفن: ر�ئحة ناجتة عن ع�صر ثمار زيتون و�صعت يف �أكيا�ض ومت 

العدد 54 - 2017
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تكدي�صها ملدة طويلة فوق بع�صها �لبع�ض قبل ع�صرها، نتيجة 
حدوث عدة �أنو�ع من �لتخمر�ت �لالهو�ئية .

عفن – رطب : ر�ئحة خا�صة بالزيت �ملع�صور من زيتون ُخزن 
�أماكن رطبة وتعر�ض لنمو �لفطريات و�لبكترييا  �أيام يف  لعدة 
�ملك�صر�ت  بر�ئحة  باالإح�صا�ض  �صبيه  بها  �الإح�صا�ض  ويكون 

�لقدمية و�لتي يتم حفظها بطريقة غري جيدة .

ر�ئحة ناجتة عن زيت زيتون يحتوي على كمية كبرية  تخمر: 
من �اليثانول وحم�ض �خلليك نتيجة لتخمر ثمار �لزيتون .

اإ�سابة ح�سرية: ر�ئحة ناجتة عن �إ�صابة �لثمار بريقات ذبابة 
ثمار �لزيتون .

ترابي: طعم ناجت عن ثمار زيتون مت جمعها عن �الأر�ض مبا�صرة 
قبل  غ�صلها  يتم  ومل  و�لطني  �ل��رت�ب  مع  �ت�صال  على  وكانت 

ع�صرها .
جاف: نكهة ناجتة عن ثمار زيتون جافة جدً� .

ثمار  م��ن  �مل�صتخرج  �لزيتون  لزيت  مميزة  نكهة  ال�سقيع: 
�لزيتون �لتي تعر�صت لل�صقيع بينما هي على �الأ�صجار .

الزيت  ا�شتخراج  طرق  يف  �ش�ء  عن  الناجتة  العي�ب 
ت�ؤثر على م�ا�شفات زيت الزيت�ن البكر :

�لزيتون  عجينة  تعر�ض  عن  ناجتة  نكهة   : مطبوخ   – م�سخن 
لدرجات حر�رة عالية وملدة طويلة خالل عملية �لهر�ض و�لعجن .

التمعدن – معدين  : نكهة ناجتة عن ��صتخد�م معا�صر جديدة 
�أو عن زيت على متا�ض مع �ل�صطوح �ملعدنية و�ل�صد�أ ملدة طويلة .

ماء الزيتون : نكهة ناجتة عن زيت زيتون كان على متا�ض ملدة 
طويلة مع ماء �لزيتون .

العي�ب الناجتة عن �ش�ء تخزين الزيت :
و�لناجمة  �صوءَ�  �الأكرث  �ل�صلبية  �حل�صية  �ل�صفة  وهي  التزنخ: 
�لثانوية   و  �الأولية  �الأك�صدة  وت�صكل مركبات  �لزيت  �أك�صدة  عن 
معا  �أو كالهما  �لتذوق  �أو  بال�صم  بها  �الإح�صا�ض  ويكون  وغريها 

حيث تظهر ر�ئحة ت�صبه ر�ئحة �الأ�صطح �لتي مت دهانها حديثًا .
حتدث عملية �الأك�صدة نتيجة تعر�ض �لزيت للهو�ء �أو �ل�صوء �أو 
�حلر�رة �لعالية �أو تالم�ض �لزيت مع معادن غري منا�صبة �أثناء 

�لتخزين .

العكاره : نكهة تنتج عن بقاء �لزيت بتما�ض مبا�صر مع �لرو��صب 
فلرته  نتيجة عدم  �لتخزين  ملدة طويلة خالل فرتة  �لعكارة  �أو 

�لزيت .
خيار : نكهة تنتج عن تخزين �لزيت يف �لتنك ملدة طويلة.

الطعم امللحي: �لطعم �لناجت عن ممار�صات خاطئة يقوم بها 
ع�صرها  قبل  �لثمار  حفظ  فرتة  �إطالة  لغاية  �ملز�رعني  بع�ض 

مثل متليح �لثمار �أو و�صعها يف و�صط ملحي .
نكهة النفط: نكهة �لزيت �لتي ُتذكر بر�ئحة �ل�صحوم �أو �لزيت 

�ملعدين .
مها عدنان حم�شدو
مديرية زراعة اإدلب

العدد 54 - 2017
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ينمو اللوز يف املناطق املعتدلة و�سبه اال�ستوائية و اأن املوطن 
واآ�سيا  املتو�سط  االأبي�ض  البحر  حو�ض  هو  للوز  االأ�سلي 
الو�سطى وغرب اآ�سيا مبا فيها �سورية وت�سري الفلورا ال�سورية 
حلب  مناطق  حول  طبيعياً  متواجدة  برية  اأنواع  وجود  اإىل 
ودم�سق وال�سويداء والتزال امل�سادر الوراثية الربية ل�سجرة 
ال�سرقي  اللوز  ومنها  ال�سورية  الغابات  يف  منت�سرة  اللوز 
واللوز العربي واللوز ال�سائع واللوز الوزايل وذلك يف مناطق 
عبد  جبل  القلمون,  جبال  اإدلب,  حلب,  مثل  خمتلفة  بيئية 
العزيز وجبل ال�سيخ و�سل�سلة جبال لبنان ال�سرقية والبادية 
االأ�سجار  من  اللوز  �سجرة  تعد  خنيفي�ض  منطقة  ال�سورية 
الهامة واملتميزة اقت�سادياً يف �سورية كونها مهداً من مهادها 

وموطناً طبيعياً لها.
1 -ل�ز ك�ر�شن�شكي 

�صجرة �صغرية �أو �صجرية مرتفعة حتى 3-4م ،تاجها بي�صاوي 
- �الأور�ق متجمعة على فروع ق�صرية جدً�، ذ�ت �أعناق طويلة 
نوعًا ما)1-1.5( �صم، �لن�صل منفرج، م�صتدق �أو مدبب �لنهاية 
تظهر  �الأزهار   - �صفر�ء  بغدة  تنتهي  باأ�صنان  م�صنن  �أو  حمزز 
جدً�  ق�صري  عنق  ذ�ت  �أزهار   )6-3( من  ت�صم  عناقيد  يف 
�أو تتو�صع مفردة على �لفروع  وهي غالبًا ما حتمل على دو�بر 
�لطويلة- �لكاأ�ض 1-2 �صم ذو �أنبوب غري مت�صيق ، لون �لكاأ�ض 
بتالت  ذو  �لتويج   - �الأخ�صر  باللون  ت�صرب  مع  قرمزي  �أحمر 
- �لثمرة ح�صلة غري حادة �لنهاية رمادية وبرية  وردية بي�صاء 
مع غالف جلدي ينف�صل عند �لن�صج - �لنو�ة �حلجرية قا�صية 
�للون،  م�صفرة  مقلوبة،  �لنهاية،  حادة  غري  متخ�صبة  جدً� 

حمفورة ب�صكل غري منتظم. 

2 -ل�ز �شرقي 
ملتفة  �الأور�ق  مت�صاقطة  �الأفرع  �صائكة  �صجرية  �أو  �صجرة 
طوالنيًا - �لرب�عم متبادلة �أو متجمعة يف باقات ب�صيطة م�صننة 
من�صارية عادة ذ�ت غدد غالبًا، �الأذينات مت�صاقطة - �الأزهار 
خنثوية الطئة �أو ذ�ت عنق ق�صري، مفردة �أو مزدوجة ونادرً� يف 
باقات من 3-5 �أزهار - �لكاأ�ض ذو �أنبوب جر�صي �إىل ��صطو�ين 
�أو كلوي �ل�صكل، �لف�صو�ض خم�صة بي�صية �إىل �إهليلجيه، كليلة 
)�لقمة م�صتديرة وغري مدببة( وبرية - �لبتالت خم�صة بي�صاء 
�أنبوب  حافة  يف  منغم�صة  حرة   ،30-10 �الأ�صدية  زهرية،  �أو 
�لكاأ�ض - �لربعم �لزهري ب�صيط يتفتح عن زهرة و�حدة كبرية، 
وتبد�أ �لرب�عم �لزهرية يف �لتك�صف يف �ل�صيف �ل�صابق لتتفتح 
�لرب�عم يف �لربيع، حتمل �لرب�عم �لزهرية جانبيًا على دو�بر 
غالف  بد�خلها  حتوي  خفيف،  بزغب  مغطاة  ح�صلة  �لثمرة   -
مر  طعم  ذ�ت  �ل�صويد�ء  عدمية  وهي  بالبذرة  يحيط  �صلب 

قاب�ض با�صتثناء بع�ض �الأفر�د ذ�ت طعم حلو ن�صبيًا.

3 -ل�ز عربي:
ذ�ت  �أفرعها  جرد�ء  نوعًا  مفرت�صة  �ل�صكل  وز�لية  �صجرة 
متطاولة  خيطية  �الأور�ق   - �لتفرع  قليلة  �للون  خ�صر�ء  زو�يا 
حمززة  وحو�ف  جدً�  ق�صري  عنق  ذ�ت  �ل�صكل،  رحمية 

اللوز الربي
اأهمية – طرق اإكثار
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�صريعة  �صن  كل  قمة  عند  دقيقة  �صفر�ء  غدة  ذ�ت  من�صارية 
تظهر  �لفروع  طول  على  مبعرثة  مفردة  �الأزهار   - �لت�صاقط 
�أجرد  �ل�صكل،  ناقو�صي  �أنبوب  �لكاأ�ض ذو   - �الأور�ق عادة  قبل 
- �لتويج ذو بتالت  خمفي بحر��صف وق�صور بي�صوية م�صتدقة 
ذ�ت  �أو  �حلو�ف  كاملة  �إهليلجيه  �إىل  �ل�صكل  مقلوبة  بي�صية 
- �لثمرة ح�صلة م�صغوطة ب�صكل  قمة مف�ص�صة لقطع �صغرية 
خفيف بي�صوية �ل�صكل وكروية �إىل �إهليلجيه، حادة، خ�صر�ء، 
م�صفرة ذ�ت �أ�صعار �أو جرد�ء، ذ�ت نهاية م�صتدقة، �لغالف 
�جللدي ين�صق عند �لن�صج، �لنو�ة متخ�صبة غري مائلة ناعمة 

عدمية �لتجاويف، �لبذور بنية مزغبة ب�صكل دقيق.
4 -ل�ز وزايل: 

جرد�ء  وهي  �صوق،  عدة  على  تنمو  ما  عادة  �صغرية  �صجرية 
ثخينة  �الأفرع  م،   2-1 طولها  متطاولة  منت�صبة  �أفرع  ذ�ت 
ذ�ت زو�يا - �الأور�ق متطاولة ل�صانية م�صتدقة حمززة �حلافة 
تنتهي بعنق ق�صري - �الأزهار مفردة على طول �لفروع، ذ�ت 
بي�صاء  �ل�صكل  ملعقية  متطاولة  �لبتالت  ن�صبيًا،  ق�صري  عنق 
�للون - �لثمرة ح�صلة جرد�ء بي�صوية متطاولة �صبه من�صغطة 
�صفر�ء قرمزية خمملية  - �لغالف جلدي يت�صقق عند �لن�صج  
- �لنو�ة �حلجرية مائلة ناعمة ت�صقط ب�صهولة تاركة �لغالف 

�خلارجي على �لفروع.

م�اقع انت�شار الأن�اع الربية يف �ش�رية:
1 -ل�ز ك�ر�شن�شكي

وعلى  �جلبلية  �ملنطقة  يف  كور�صين�صكي  لوز  �نت�صار  يرتكز 
�لعرب  جبل  يف  �للجاة  يف  فنجده  ن�صبيًا  �جلافة  �ملرتفعات 
تل  يف  1700م  وحتى  بازلتية  �لرتبة  حيث  930م  �رتفاع  على 
�صل�صلة  على  يربود  منطقة  يف  1400م  حتى  ي�صعد  كما  �للوز 
�صبه  مناخية  �لبيو  �لطو�بق  ويوجد يف  �ل�صرقية.  لبنان  جبال 
و�جلاف،  و�لعذب  �ملعتدل  �جلاف  ون�صف  �لباردة،  �لرطبة 

و�جلاف �لعذب و�لبارد.
2 -ل�ز �شرقي

�رتفاع  وحتى  /220م/  �رتفاع  من  �ل�صرقي  �للوز  ينت�صر 
جبال  �صل�صلة  عند  �لبحر  �صطح  عن  /2000م/  عن  يزيد 
باملتغري�ت  �لرطب  �صبه  �لطابق  يف  وينت�صر  �ل�صرقية،  لبنان 
�ملعتدل و�لعذب و�لبارد، و�لطابق ن�صف �جلاف باملتغري�ت 
باملتغري�ت  �جلاف  و�لطابق  و�لبارد،  و�لعذب  �ملعتدل 
�أنه ال يغادر �لرتب �لر�صوبية  �لعذب و�لبارد، ومن �ملالحظ 
حمافظات  يف  ينت�صر  حيث  �للحقية.  �أو  و�ملارنية  �لكل�صية 

حلب - �دلب - �حل�صكة - مناطق �لفر�ت �الأعلى

اللوز الربي
اأهمية – طرق اإكثار
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3 -ل�ز عربي: 
 Amygdalus يعترب هذ� �لنوع من �أكرث �الأنو�ع �لتابعة للجن�ض
�لطابق  �صمن  �صورية  يف  ويوجد  و�لقارية  للجفاف  حتماًل 

�ل�صحر�وي �لعذب )وديان تدمر(.
4 -ل�ز وزايل:

ينت�صر �للوز �لوز�يل يف �صل�صلة لبنان �ل�صرقية و�صمايل دم�صق 
ورخلة ويف �صوق و�دي بردى وذلك �صمن حدود �رتفاعية ترت�وح 
كل�صية.  ترب  على  ود�ئمًا  �لبحر  �صطح  عن  900-1250م  بني 
وينت�صر يف �لطو�بق �لبيومناخية �صبه �لرطبة �لباردة، ون�صف 

�جلافة �لعذبة �لباردة، و�جلافة �لعذبة، و�ل�صحر�وي �لعذب.

طرق اإكثار الأن�اع الربية لل�ز:
1 -الإكثار اجلن�شي: 

لعملية  �لبذور  �خ�صاع  بعد  وذلك  �لبذرة  طريق  عن  يتم 
درجة   5-4 درجة  على  �لبارد  �لكمر  بطريقة  �لتن�صيد 
رمل  من  طبقة  تو�صع  حيث  �ل�صكون  طور  لك�صر  مئوية 
ثم طبقة من  �ملعقم مببيد فطري يف �صندوق خ�صبي  �ملاز�ر 
ويو�صع  بالتناوب  وهكذ�  فطري  مببيد  �أي�صًا  �ملعقمة  �لبذور 
درجة   5-4 حر�رة  درجة  على  بر�د  يف  �خل�صبي  �ل�صندوق 
تبد�أ  �أن  �إىل  �حلاجة  ح�صب  �لرتطيب  ��صتمر�ر  مع  مئوية 
40-60 يوم ح�صب  �لبذور باالنتفاخ وتختلف هذه �لفرتة من 

�لنوع �لربي ثم تزرع �لبذور �ملن�صدة يف �الأر�ض.
ت�صبح  حيث  �لثاين  كانون  �صهر  يف  �لتن�صيد  عملية  جترى 
ح�صب  و�آذ�ر  �صباط  �صهري  خالل  للزر�عة  جاهزة  �لبذور 

�لتن�صيد. مدة 
يف  �لبذور  بزر�عة  �لعملية  هذه  عن  �ال�صتغناء  وميكن 
�لتن�صيد  تتم عملية  �لثاين حيث  ت�صرين  �صهر  �الأر�ض خالل 
�جلن�صي  �الإكثار  �أهمية  وتكمن  �لباردة.  �لرتبة  يف  مبا�صرة 

جذر  ذ�ت  بذرية  غر��ض  على  �حل�صول  يف  �لربية  لالأنو�ع 
للتطعيم  �لغر��ض  هذه  و��صتخد�م  �لرتبة  يف  متعمق  وتدي 

و�ملرغوبة. �ملنت�صرة  �حللو  �للوز  باأ�صناف  عليها 
-الإكثار اخل�شري:  2

تتم هذه �لعملية بالتطعيم بالعني �لنائمة �أو �ليقظة با�صتخد�م 
يف   T حرف  ب�صكل  �صق  �الأ�صل  �صاق  على  جنري  بذري  �أ�صل 
�للحاء ثم ناأخذ �لطعم من �لنوع �لربي �ملطلوب �كثاره ونزيل 
�لعني ب�صكل درع ثم تفتح �للحاء يف �صق �الأ�صل وندخل �لعني 
د�خل �ل�صق ثم نربط منطقة �لتطعيم باألياف �لربط باإحكام 

تز�ل هذه �الألياف بعد 20 يوم من �لتطعيم.

يف حال �جر�ء �لتطعيم بالعني �ليقظة نقوم بق�ض �الأ�صل فوق 
�ملو�صم  �لعني �ملطعمة وتنمو يف نف�ض  �لتطعيم فتتنبه  منطقة 
عملية  فترتك  �لنائمة  بالعني  �لتطعيم  �جر�ء  حال  يف  �أما 
�لعني  تتنبه  حيث  �ل�صتاء  يف  �لع�صارة  �صكون  حلني  �لق�ض 
بالعني  �لتطعيم  عملية  جترى  �لربيع  ف�صل  خالل  �ملطعمة 
�ليقظة خالل �صهر حزير�ن �أما �لعني �لنائمة فتجرى خالل 
لالأنو�ع  �خل�صري  �الإكثار  �أهمية  وتكمن  و�آب  متوز  �صهري 
مو��صفاتها  يف  مطابقة  غر��ض  على  �حل�صول  يف  �لربية 
��صتخد�م  وميكن  �لنوع  على  للحفاظ  وت�صتخدم  �الأم  للنبات 
و�لتجميلية  و�ل�صيدالنية  �لطبية  �ملو�د  يف  �لناجتة  �لثمار 
يف  �الأن�صجة  زر�عة  ��صتخد�م  وميكن  �لطعم  مرة  لكونها 

�أي�صًا. �خل�صري  �الكثار 
د. خلدون طيبة    د. حما�سن توكلنا   

       م.حممد عزام ديوب   م. اميان املطر 
 م. وفاء قعيم     م.منى بللوق

        الهيئ�ة العام�ة للبحوث العلمية الزراعي�ة
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تدوير املخلفات الزراعية 
وال�صتفادة منها ودور الإر�صاد 

الزراعي
اأواًل: التعريف املخلفات الزراعية: 

حلطب  ي�صتغل �إقت�صاديًا.مثال  مل  �لنبات  من  جزء  هي 
�أي�صًا  تعريفه  وميكن  ذلك  و�لق�ض وغري  �خل�صري  و�ملجموع 
�إنتاج  عمليات  تنتج خالل  �لتي  �لثانوية  �ملنتجات  باأنه 
�أو �الإعد�د  �أو �جلمع  �أثناء �حل�صاد  �ملحا�صيل �حلقلّية �صو�ء 
�صناعة  )خملفات  �ملحا�صيل  لهذه  �لت�صنيع  للت�صويق �أو 
�لربوتني  يف  فقرية  �لنوع  هذ�  من  �ملخلفات  �ل�صكر(. وجميع 

ويف قيمتها �لغذ�ئية.
�لذبح  قبل  و�لدو�جن  �حليو�ن  ف�صالت  �أي�صًا  ي�صمل  كما 
و�لقرون و�حلو�فر  �لذبح )�لعظام  �أو خالل عمليات  )روث( 
هذه  منتجات  وحفظ  ت�صنيع  عملية  وخالل  و�لري�ض(، 
بارتفاع حمتو�ها  تتميز هذه �ملخلفات  و�لدو�جن.  �حليو�نات 

من �لربوتني حيث ت�صل ن�صبته �إىل حو�يل 20 %.
�جلملة  �أ�صو�ق  خملفات  وهي  خمتلطة،  خملفات  وهناك 
�ملخلفات  من  خليط  عن  عبارة  وهي  و�ملطاعم،  و�ملطابخ 
لعو�مل  وتخ�صع  ثابتة  غري  لها  �لغذ�ئية  و�لقيمة  �ملتعددة، 

كثرية.
ثانيًا: طرق �ال�صتفادة من �ملخلفات �لزر�عية:

1 - �إنتاج �أعالف غري تقليدية:
وذلك من خالل تقطيع �ملخلفات �لزر�عية )تنب �لقمح - تنب 
حطب   - �لذرة  حطب   - تنب �حلّم�ض   - �لفول  تنب   - �ل�صعري 
�خل�صري  �ملجموع   - �لذرة  قو�لح   - �لعد�ض  تنب   - �لقطن 
�ملركبات �لكيميائية  بع�ض  و�إ�صافة  و�لفو�كه(،  للخ�صر�و�ت 
�أعالف  �إنتاج  يتم  وبالتايل  �لغذ�ئية،  قيمتها  رفع  �أجل  من 

�الأعالف. يف  �لعجز  لتغطية  تقليدية  غري 
�صهلة  هذه �ملعامالت  تكون  �أن  �العتبار  بعني  �الأخذ  مع 
حتتاج  �لتى  �لتكنولوجيا  حتا�صي  مع  للفالح،  ومي�صورة 
منا�صبة  بتكاليف  تتم  و�أن  �لتطبيق،  يف  مهار�ت كبرية  �إىل 
خماطر  �إىل  يوؤدي تنفيذها  وال  �حليو�ن،  مربي  متناول  ويف 
�لذى  �الإن�صان  �أو  �لذى �صيتغذى عليها  للحيو�ن  �صحية �صو�ء 

�حليو�نات. هذه  وحلوم  �ألبان  على  �صيتغذى 
 2 - �إقامة �صناعات �صغرية:

من  وغريها  �خل�صر�ء  و�الأعالف  �لغر�ب  عي�ض  �إنتاج  مثل 
وبالتاىل  �لنباتية،  �لبقايا  هذه  على  �ل�صغرية  �ل�صناعات 
وتوفر  �ل�صناعات  هذه  وعائد  تنفيذ  من  �لفالح  دخل  زيادة 

فر�ض عمل لل�صباب من �خلريجني.
3 - �إنتاج غذ�ء لالإن�صان:

�لثمرية  �الأج�صام  الإنتاج  �لزر�عية  �ملخلفات  با�صتخد�م 
لفطريات �مل�صروم كغذ�ء لالإن�صان، حيث تتميز هذه �لفطريات 
�الأمينية  و�الأحما�ض  �لربوتني  ن�صبة عالية من  باحتو�ئها على 
و�لفيتامينات و�الأمالح �ملعدنية، كما ت�صتخدم بيئة �لنمو بعد 
قطف �لثمار كو�صط الإنتاج �الأعالف غري �لتقليدية �أو دخولها 

يف دورة �إنتاج �لغاز �حليوي �أو �ل�صماد �لع�صوي.
4 - �إنتاج �ل�صيالج:

�خل�صر�ء  �لنباتية  �ملخلفات  لبع�ض  �حليوي  بالتحويل  وذلك 
تفل  و�لبازالء،  للفول  �الأخ�صر  �ملجموع  �لذرة،  )عيد�ن 
�ل�صوندر( الإنتاج �ل�صيالج كعلف �أخ�صر فى مو��صم �جلفاف، 
باإ�صتخد�م �لتخمر حتت �لظروف �لالهو�ئية فى وجود رطوبة 

منا�صبة وحمو�صة مالئمة.
5 - �إنتاج �لوقود �حليوي:

م�صدر  الإنتاج  �ملا�صية،  لروث  �لالهو�ئي  �لتخمر  طريق  عن 
ناقالت  من  خاٍل  ع�صوي  و�صماد  للطاقة،  ومتجّدد  نظيف 
�صحّية  نظيفة  بيئة  وحتقيق  �حل�صائ�ض،  وبذور  �الأمر��ض 

للحيو�ن، وتاأمني �لتد�ول �ل�صحي للمخلفات �حليو�نّية.
6 -  �إنتاج �ل�صماد �لع�صوي )كومبو�صت(:

يختلف نوع �ل�صماد �لع�صوي باختالف م�صادره كما يلي:
�لزر�عية: �ملخلفات  كومبو�صت 

�ملحا�صيل )�الأحطاب،  ملخلفات  بالتخمر �لهو�ئى   وذلك 
خمتلطة  �الأ�صجار(  تقليم  �خل�صري،  �ملجموع  �حل�صائ�ض، 
�أمناط  باإ�صتخد�م  �لدو�جن،  �صماد  �أو  �ملا�صية  بروث 
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وظروف  تتالئم  متعددة  تكنولوجية 
�لزر�عّية  و�ل�صركات  �ملز�رع  من  كل 
تي�صري  لزيادة  �صة  �ملتخ�صّ و�ملز�رع 

�ل�صمادية. �لعنا�صر 
�الأر�صية: �لديد�ن  كومبو�صت 

�الأر�صية  �لديد�ن  باأقلمة  وذلك 
�ملخلفات  على  و�لنمو  �لتعاي�ض  على 
و�أ�صمدة  �لنباتية و�حليو�نية  �لزر�عية 
�أنو�ع  الإنتاج  �لكومبو�صت و�لغاز �حليوي 
من �الأ�صمدة �لع�صوية ت�صمى كومبو�صت 
 ،Vermicompost �الأر�صية    �لديد�ن 
بالبيتمو�ض  �ل�صبيهة  �لع�صوية  و�الأ�صمدة 
Peatmoss  للم�صاتل و�حلد�ئق �ملنزلية 

�لزينة. ونباتات 
�لنافقة:  �لدو�جن  كومبو�صت 

من  �لنافقة  �لدو�جن  من  �لتخل�ض  يعّد 
�لدو�جن  مربي  تقابل  �لتى  �ل�صعوبات 
و�لقيود  �لبيئي،  �لوعي  �رتفاع  ظل  فى 
منتجي  ورغبة  �ل�صارمة،  �لبيئية 
�إتباع �لنظم �الأمنة �صحّيا  �لدو�جن فى 
للتخل�ض من �لنو�فق، لذلك فاإن �لطرق 
هذه  حتويل  فيها  يتم  �لتى  �لبيولوجية 
قيمة  ع�صوية ذ�ت  �أ�صمدة  �إىل  �لنو�فق 
باإتباع نظم �لتخمري �لهو�ئى  �قت�صادية 
باملخلفات  �ملخلوطة  �لنافقة،  للدو�جن 
�لع�صوية،  �الأ�صمدة  �أو  �لنباتية، 
�ملعدنية  �الأ�صمدة  بع�ض  �إ�صافة  مع 
تتم  و�لتى  �لّتخمري.  لعملية  كمن�صطات 
حتت ظروف بيئية حمكمة الإنتاج �صماد 
�ملر�صية  �مليكروبات  من  خايل  ع�صوي 

و�لطفيليات.
7 - ت�صنيع لب �لورق و�لورق.

الزراعّية  املخّلفات  تدوير  اأثر  ثالثاً: 
على الزراعة:

�لدبال  من  �لرتبة  حمتوى  تزيد   -  1

�لع�صوية. و�ملادة 
�الحتفاظ  على  �لرتبة  قدرة  زيادة   -  2

باملاء، وحتّمل �جلفاف.
�لطبيعّية  �خلو��ض  من  حت�ّصن   -  3

للرتبة. كما ي��ص�اعد يف جتميع حبيبات 
م�صامية  من  ويزيد  �ملفككة،  �لرتبة 

�لثقيلة. �لرتبة 
4 - تزيد من حمتوى �لرتبة من �لعنا�صر 
و�لنادرة،  و�ل�صغرى  �لكربى  �لغذ�ئية 
�لغذ�ئية. بالعنا�صر  �مل�صتمر  و�الإمد�د 

�حلية  �لكائنات  ن�صاط  من  تزيد   -  5

�لدقيقة يف �لرتبة.
بالهرمونات  لالإمد�د  م�صدر   -  6

�لطبيعية،  �لنمو  ومن�صطات  ومنظمات 
�الأمينية. و�الأحما�ض 

�ملمر�صات  على  �لق�صاء  يف  - ت�صاعد   7

يف �لرتبة.
8 - خالية من بذور �حل�صائ�ض.

9 - خالية من �لنيماتود�.
10 - ت�صاعد يف �حل�صول علي حما�صيل 

خالية من �لتلوث.
�لطبيعية  �ملقاومة  من  تزيد   -  11

للنبات.
يف  الزراعي  االإر�ساد  دور  رابعاً: 

اال�ستفادة من املخلفات الزراعية:
�ال�صتخد�م  باأهمية  �ملز�رعون  توعية   -
وكيفية  �لزر�عية  للمخلفات  �الأمثل 
وبالتكنولوجيا  منها،  �ال�صتفادة 
�لزر�عية،  �ملخلفات  مبعاجلة  �خلا�صة 
تخزين  �أماكن  ��صتغالل  كيفية 

من  �لفاقد  لتقليل  �حلقل  يف  �ملخلفات 
هذه �الأر��صي.

�لناجتة  �لبيئية  باالأ�صر�ر  �لتوعية   -
�ملخلفات  ��صتخد�م  و�صوء  وجود  عن 
�ملخلفات  هذه  بحرق  �صو�ء  �لزر�عية 
و�مل�صارف  �الأنهار  بجانب  �إلقائها  �أو 

�ملائية.
�ملخلفات  حتويل  بكيفية  �لتوعية   -
تقليدية  غري  �أعالف  �إىل  �لزر�عية 
يف  ��صتخد�مها  �أو  ع�صوية  �أ�صمدة  �أو 

�إنتاج �لغاز �حليوي.
�لالزمة  و�لفر�مات  �ملكاب�ض  توفري   -

�ملخلفات. تدوير  لعملية 
للمز�رعني  �الإر�صادية  �لندو�ت  عقد   -
يتدوير  �خلا�صة  �ملهار�ت  و�إك�صابهم 

�لزر�عية. �ملخلفات 
�ملوؤ�ص�صات  من  كل  مع  �لتن�صيق   -
لن�صر  و�لثقافية  و�لتعليمية  �الإعالمية 
هذه  باأ�صر�ر  �ملز�رعني  بني  �لوعي 

�مل�صكلة.
تدوير  �أن  �لقول  ميكن  �صبق  مما 
�لق�صايا،  �أهم  من  �لزر�عية  �ملخلفات 
��صتخد�م  دون  �ملخلفات  هذه  فرت�كم 
خطرها  يزد�د  بيئية  كارثة  يعترب 
�لبحث  يف  للتطور  نتيجة  يوم  بعد  يومًا 
�ملحا�صيل،  �إنتاجية  وزيادة  �لعلمي، 
�أن  �ملخلفات، حيث  كمية  يزيد من  مما 
�لتعامل �خلاطئ مع �ملخلفات �لزر�عية 
يوؤدي �إىل تلوث �لبيئية، و�إهد�ر للمو�رد 
يف  �ملخلفات  حرق  خالل  من  وذلك 
منها،  �ل�صارة  �الأدخنة  و�نبعاث  �حلقل 

�أو �إلقائها يف �الأنهار و�مل�صارف.
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نظام الر�ش املدفعـي

يف  وا�سع  ب�سكل  )الرذاذ(  بالر�ض  الري  اأنظمة  ي�ستخدم 
عالية,  ري  كفاءة  من  به  متتاز  ملا  وذلك  املروية  االأرا�سي 
وتوفري يف كمية مياه الري, واإمكانية ا�ستخدامها يف الرتب 
من  وغريها  املحا�سيل,  وملعظم  املختلفة  اجلوية  والظروف 

املزايا العديدة.
االأنظمة  منها  بالر�ض  الري  الأنظمة  خمتلفة  اأنواع  توجد 
يتم  متنقلة  اأو  ثابتة  �سبكة  عن  عبارة  هي  والتي  االعتيادية 
االأقطار  خمتلفة  االأنابيب  من  وتتاألف  احلقل  يف  تركيبها 
املتحركة  الر�ض  واأنظمة  املختلفة,  واالإك�س�سوارات  واملر�سات 
والنظام  املحوري  والنظام  املتدحرج  اجلبهي  النظام  مثل 

املدفعي.
املتحرك مر�سات دوارة كبرية  املدفعي  الر�ض  ي�ستخدم نظام 
واأكرث  كبرية,  م�ساحات  لري  عالية  ت�سغيل  �سغوط  وعند 

ا�ستخدامات هذا النظام يف االأرا�سي غري منتظمة ال�سكل.
غالباً ما يتو�سع املدفع الر�سا�ض على عربة تتحرك على طول 

م�سار الري و�سرعة هذه العربة حتدد كمية املياه امل�سافة.
تعمل مدافع الر�ض عادة على �سغوط ت�سغيل عالية ترتاوح 
بني 5 - 10 �سغط جوي, وتعطي ت�سريف قدره  40 – 120 
اأربع  اإىل  ت�سل  م�ساحات  ري  االأجهزة  لهذه  وميكن  م3/�سا, 

هكتارات )100 م عر�ض و 400 م طول لكل و�سع(.
الر�سا�ض  يتم الري يف هذه الطريقة من خالل �سري املدفع 
م�سافة  بع�سها  عن  تبعد  م�سارات  يف  عربة  على  املو�سوع 
تكون  ما  وغالباً  الر�سا�ض  للمدفع  الر�ض  قطر  مع  تتنا�سب 

هذه امل�سافة حوايل 70 – 80 % من قطر الر�ض. 
يوجد نوعان رئي�صيان لهذ� �لنظام:

اأوًل:  النظام املدفعي امل�شح�ب بال�شلك:
يتاألف من مدفع ر�صا�ض مفرد مثبت على عربة ذ�ت عجالت 
يتم تزويد هذ� �لر�صا�ض باملاء عن طريق خرطوم مرن م�صنوع 

من �ملطاط �أو ن�صج ��صطناعية، يرت�وح قطره بني 50 - 100 مم 
م و�ل�صغط �ملطبق عليه عادة بحدود   400 – 100 وطوله بني 

11 بار. 

ندع بد�ية �لري تو�صع عربة مدفع �لر�ض يف بد�ية �مل�صار ويتم 
�أطر�فه  �أحد  ويو�صل  �جلهاز  مل�صار  حماذيًا  �خلرطوم  و�صع 
مبدفع �لر�ض و�لطرف �الآخر ب�صمام �الأنبوب �لرئي�صي، عندما 
نهاية  يف  مثبت  �صلك  خالل  من  ي�صحب  فاإنه  �جلهاز  ي�صري 
�حلقل من جهة وعلى بكرة مثبتة على �جلهاز من جهة �أخرى، 
وعند �لري يفتح �صمام �لري ببطء وتتحرك عربة مدفع �لر�ض 
بو�صاطة حمرك مائي �أو توربني �أو �آلة �حرت�ق د�خلي مما يوؤدي 
وبالتايل  ببطء،  �ل�صلب  �ل�صلك  حتمل  �لتي  �لبكرة  �إد�رة  �إىل 
ي�صحب مدفع �لر�ض عرب �حلقل، و�أثناء حركته هذه فاإن �جلهاز 
من  جزء  ي�صكل  بحيث  باملياه  �ملغذي  �خلرطوم  معه  ي�صحب 
د�ئرة خلف �جلهاز وهذ� يتطلب وجود م�صار خا�ض باحلركة 
وذلك  م   2 تقريبًا  هو  �مل�صار�ت  لهذه  �الأدنى  �حلد  �أن  حيث 
لتكون حركته  وخلفه �خلرطوم  بحرية  بحركة �جلهاز  لي�صمح 
�ملف�صل  ومن  �ملح�صول،  لنمو  �صرر  �أقل  ي�صبب  ولكي  مرنة، 
من  خالية  تكون  و�أن  باالأع�صاب  مزروعة  �مل�صار�ت  تكون  �أن 
�حلجارة و�ملو�د �لتي من �ملمكن �أن ت�صبب تلف �خلرطوم، علمًا 
�أن هذ� �جلهاز باإمكانه �حلركة فوق �ملحا�صيل دون �أن ي�صبب 
�لكثري من �الأ�صر�ر، وهذه �مل�صار�ت يجب �أن تكون �أعر�ض عند 

��صتخد�م �أنابيب �أقطارها �أكرب. 
�خلرطوم  بلف  للقيام  ببكرة  �الأجهزة  هذه  تزود  ما  غالبًا 
خا�صة عند �النتهاء من ري �مل�صار و�حلاجة �إىل �النتقال �إىل 
ري �مل�صار �لثاين و�لتي من �ملمكن �أن تكون �أفقية �أو �صاقولية، 
يفرغ  �آخر  �إىل  م�صار  من  �النتقال  �إىل  �حلاجة  عند  �أنه  حيث 
�لتي ت�صتمد طاقتها من  �لبكرة  �ملاء من �خلرطوم ويلف على 
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�جلر�ر �أو من حمرك خا�ض ثم ننقل �جلهاز �إىل �ملوقع �لتايل، 
 ، د�ئرة  من  جزء  �أو  د�ئرة  بر�صم  تقوم  �أن  ميكنها  و�ملر�صات 
ولكن من �ملف�صل �أال يتم تطبيق �ملاء �أمام �جلهاز وذلك لتاأمني 

�صري �جلهاز على تربة جافة.
و�صع  يتم  بال�صلك  �مل�صحوب  �ملدفعي  للنظام  �لتخطيط  وعند 
�الأنبوب �لرئي�صي للماء يف مركز �حلقل، ولذلك �إذ� كان طول 
�خلرطوم  200 م  فهو باإمكانه �أن يروي يف �ملوقع �لو�حد م�صافة 

ي�صل طولها �إىل  400 م.
متعلق  �الأمر  وهذ�  بار   7-4 من  عادة  �لر�صا�ض  �صغط  يرت�وح 
يزيد  عادة  �لر�ض  �إن �صغط  رئي�صي حيث  ب�صكل  �لر�ض  مبدفع 
من قدرة مدفع �لر�ض وتتحكم �صرعة �جلهاز يف عمق ماء �لري 

�مل�صاف و�لتي تكون بحدود 10-50 م/�صا.
كما �أن كمية �ملاء �لكلية �مل�صافة تتاأثر بالتباعد بني �مل�صار�ت، 

وبقدرة �ملر�صات، و�صرعة �نتقال �الآلة.
ثانيًا:  النظام املدفعي ذو البكرة:

ذ�ت  عربة  على  �ملدفعي  �لري  جهاز  يركب  �لنظام  هذ�  يف 
عجالت ويتم تو�صيل �ملاء �إىل �جلهاز عن طريق خرطوم يكون 
�أجل  ب�صكل كايف من  ولكنه مرن  �ل�صابق  �لنوع  متانة من  �أكرث 
لفه على بكرة تكون �أي�صًا مو�صوعة على عربة، حيث ي�صتخدم 
�لتزويد  �إىل  �إ�صافة  �ملدفعي  �لر�ض  جهاز  ل�صحب  �خلرطوم 

باملاء. 

عند �لتخطيط لهذ� �لنظام ميتد �الأنبوب �لرئي�صي للماء عرب 
منت�صف �حلقل، وتو�صع �لبكرة �حلاملة للخرطوم عند بد�ية 
على  بال�صمام  تو�صل  حيث  �لرئي�صي  �الأنبوب  قرب  �مل�صار 
�الأنبوب �لرئي�صي وي�صحب جهاز �لر�ض �ملدفعي بو�صاطة جر�ر 
زر�عي وبالتايل ميد �خلرطوم بالطول �ملطلوب فقط، ثم يفتح 
�لبد�ية  نقطة  �إىل  ببطء  �ملدفع  عربة  وت�صحب  للري  �ل�صمام 
وذلك باإعادة لف �خلرطوم على �لبكرة، وحت�صل �لبكرة على 
حمرك  �أو  هيدروليكي  حمرك  من  الإد�رتها  �لالزمة  �لطاقة 
�النتهاء  بعد  للجر�ر،  �خللفي  �الإد�رة  عمود  �أو  د�خلي  �حرت�ق 

من ري �ملو�صع �الأول يتم نقل �جلهاز بو�صاطة �جلر�ر �إىل �ملوقع 
�لتايل وهكذ�.

لكن  و�حد  ر�صا�ض  مدفع  �لو�حدة  �لعربة  على  يركب  ما  غالبًا 
بع�ض �الأنظمة ت�صتخدم مدفعني ر�صا�صني من �أجل ك�صب �لوقت 
�لر�صا�ض  �ملدفع  عربة  �أن  وذلك  �لكبرية،  �حلياز�ت  ري  عند 
�صوف تروي ن�صف �حلقل حتى �لو�صول �إىل �الأنبوب �لرئي�صي 
يف مركز �حلقل ثم توقف عملية �لري وتد�ر عربة �لبكرة �إىل 
لكن  �حلقل،  من  �الآخر  �لن�صف  �إرو�ء  ليتم  �الأخرى  �لناحية 
بع�ض �الأنظمة ومن �أجل ك�صب �لوقت فاإن �لنظام يحتوي على 
بكرتني بداًل من و�حدة ومدفعي ر�ض بداًل من و�حد وبالتايل يتم 

�لري لن�صفي �حلقل �مل�صار �إليهما يف �آن و�حد.

يرت�وح طول �خلرطوم �مل�صتخدم بني 200 - 400 م وقطره بني 
50 - 120 مم و�ل�صغط �ملطبق عليه حو�يل 11 بار.

و�حد  �أجل موقع  يرويه هذ� �جلهاز من  �لذي  �إن طول �حلقل 
�لر�ض  قطر  ن�صف  ت�صاوي  بزيادة  طول �خلرطوم  �إىل  ي�صاوي 
�حلقل  منت�صف  يف  �لرئي�صي  �خلط  وجود  �إمكانية  مع  ولكن 
فاإن طول �ملنطقة �ملروية �لتي ميكن للجهاز تاأمينها هي �صعف 

�مل�صافة �ل�صابقة .
�إن معدل �ملاء �مل�صاف ومقد�ر جتان�صه يتعلق وب�صكل �أ�صا�صي يف 

�صرعة عربة �ملدفع �لر�صا�ض.
مقارنة بني اجلهازين ذو البكرة وذو ال�سلك:

�لنظام ذو �لبكرة �أكرث قدرة على �لتالوؤم مع �الأر��صي �ملنحدرة 
�مل�صحوب  �لنظام  �إن  حيث  بال�صلك،  �مل�صحوب  �لنظام  من 
�لظروف  هذه  يف  �لعمل  عليه  �ل�صعب  من  �صيكون  بال�صلك 

ويتطلب معد�ت خا�صة.
حاجة �لنظام �مل�صحوب بال�صلك �إىل م�صار�ت خا�صة يف �حلركة 
لتاأمني عدم تعر�ض �خلرطوم �مل�صحوب خلف �لعربة الأي �صرر 

بينما �لنظام ذو �لبكرة ال يحتاج هذه �مل�صار�ت.
قد يتطلب �الأمر يف حال �لنظام �مل�صحوب بال�صلك وجود �آليتني 
لل�صحب �إحد�ها لل�صلك و�الأخرى جلمع �خلرطوم مما قد يزيد 



�لتكاليف �إىل حد ما.
من  �أكرب  �لبكرة  ذو  �لنظام  حالة  يف  �مل�صتخدم  �خلرطوم  �إن 
�إىل  يوؤدي  وهذ�  بال�صلك  �مل�صحوب  �لنظام  يف  �مل�صتخدم  ذ�ك 

�رتفاع ثمن هذ� �لنظام مقارنة باالآخر.
مع  مقارنة  لت�صغيله  �أكرب  طاقة  يتطلب  �لبكرة  ذو  �لنظام  �إن 
�لنظام �مل�صحوب بال�صلك حيث �إن �لطاقة �لالزمة لت�صغيله �أكرب 
بحو�يل 10 - 15 % من تلك �ملطلوبة لت�صغيل �لنظام �مل�صحوب 
بال�صلك، وذلك عائد �إىل �لفرق يف فو�قد �الحتكاك بني نوعي 

�خلرطومني �إذ تكون هذه �لفو�قد �أكرب يف �لنظام ذو �لبكرة.
مدافع الر�ض:

يوجد نوعني رئي�صيني للمد�فع �لر�ض هما:
1 - مدفع �لر�ض ذو �لذر�ع �ملتاأرجح: 

 يعمل هذ� �لنوع من �ملر�صات بطريقة م�صابهة لتلك �لتي تعمل 
عند  مثبت  ل�صان  بتاأثري  يدور  حيث  �ل�صغرية،  �ملر�صات  بها 

�إىل �الأعلى و�الأ�صفل، عند  نهاية ذر�ع متاأرجح يتحرك بحرية 
خروج �ملاء من فوهة �لر�صا�ض فاإنه يرتطم بالل�صان �لد�فع مما 
�لوقت  نف�ض  ويف  �الأ�صفل  نحو  م�صاره  خارج  حتركه  �إىل  يوؤدي 
يدفع �لذر�ع جانبيًا ليوؤدي �إىل دور�ن جزئي للمدفع �لر�صا�ض، 
لريتطم  �الأول  �لو�صع  �إىل  �لل�صان  يعود  زنربك  لوجود  ونتيجة 
�إمتام  �إىل  موؤديًا  ثانية  مرة  �لر�صا�ض  فوهة  من  �خلارج  باملاء 

�لدور�ن وهكذ�...
على  يعمل  �ملدفع  حتريك  يف  دوره  �إىل  �إ�صافة  �لل�صان  يعمل 
يف  �لتحكم  وميكن  �لفوهة  من  �خلارج  �ملائي  �لنفث  تفتيت 

�صرعة �لدور�ن من خالل تغيري ز�وية �لل�صان.
ميكن �أن يعمل �لر�صا�ض يف دورة كاملة لكن غالبًا ما يحدد م�صار 
هذه �حلركة بقطاع من د�ئرة ل�صمان حترك �جلهاز على تربة 
�لقطاع  نهاية  �إىل  �لر�صا�ض  �ملدفع  ي�صل  فعندما  دومًا،  جافة 
�ملحدد فاإنه يرتد ب�صرعة عالية من خالل منظومة كامات �إىل 

بد�ية �لقطاع ليعيد بعدها دور�نه من جديد.
2 - مدفع �لر�ض ذو �لرتبني �ملائي:

هذ� �جلهاز له مظهر مماثل ملدفع �لر�ض ذو �لذر�ع �ملتاأرجح 
نب�صات �صغرية  �صكل  على  ولي�ض  �صل�صة  بطريقة  يتحرك  لكنه 
ي�صتمد  مائي  توربني  خالل  من  �حلركة  هذه  وتتم  متو�لية، 
طاقته من �لنفث �ملائي �لرئي�صي للر�صا�ض، �أو من فوهة �إ�صافية 
�صغرية قريبة منها تتحرك مع �ملدفع �لر�صا�ض كقطعة و�حدة، 
�إن دور�ن �لرتبني �ملائي ومن خالل جمموعة ترو�ض مت�صلة به 

�صيوؤدي �إىل دور�ن �ملدفع �لر�صا�ض ب�صكل منتظم.
د�ئرة  �صكل  على  �إما  �ملياه  تطبيق  يكون  �جلهاز  �أي�صًا يف هذ� 
�إىل  توؤدي  �إذ توجد حمدد�ت حركة  �أو جزء من د�ئرة،  كاملة 
�رتطام  يوؤدي  حيث  قطاعي،  ب�صكل  �لر�صا�ض  �ملدفع  دور�ن 
�الأنبوب �لذي يحرك �لتوربني �ملائي باملحدد �إىل توقفه وحده 
جهة  تغيري  �إىل  يوؤدي  مما  �لر�صا�ض  �ملدفع  دون  �حلركة  عن 
�لنفث �ملائي بالن�صبة �إىل �لتوربني، وبالتايل تغيري جهة دور�ن 
�لر�صا�ض  للمدفع  �حلركة  جهة  يغري  بدوره  و�لذي  �لتوربني 
حتى �لو�صول �إىل �ملحدد �الآخر حيث تعاد �لكرة وتعك�ض جهة 

�حلركة.
عند �إجر�ء مقارنة بني نوعي �ملدفع �لر�صا�ض جند �أن �نتظام 
�لتوزيع �لناجت عن �ملدفع ذو �لل�صان �ملتحرك �أقل مما هو عليه 
يف �ملدفع ذو �لرتبني �ملائي، �إ�صافة �إىل جتنب �خلطورة �لناجتة 
عن �الرتد�د �ل�صريع للمدفع �لر�صا�ض ذو �لل�صان �ملتحرك، لكن 
البد من �لتنويه �إىل �لفقد يف �ل�صاغط عند ��صتعمال �لرتبني 

�ملائي و�لذي قد يبلغ 0.8 م.
حما�سن وم�ساوئ ا�ستخدام نظام الر�ض املدفعي:

�ملحا�صن:
- قلة �الأيدي �لعاملة �ملطلوبة.

- �إمكانية ��صتخد�مه يف �الأر��صي غري منتظمة �ل�صكل.
- كفاءته عالية يف ري �الأر��صي ذ�ت �لرتب عالية �لنفاذية.

�مل�صاوئ: 
- �لتكاليف �لثابتة �لعالية لكل هكتار و�لتي تعود ب�صكل �أ�صا�صي 

�إىل �ل�صعر �ملرتفع للخرطوم.
- قلة جتان�ض توزيع �ملياه يف �ملنطقة �ملروية.

- ح�صا�صية هذ� �جلهاز للرياح.
- �صغط �لت�صغيل �لذي يتطلبه �أعلى مما يتطلبه �أي نظام ري 

�آخر وبالتايل �رتفاع تكاليف �لت�صغيل.
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در��صات �أظهرت تناق�ض عدد �حل�صر�ت �لطائرة 75 % 
وي�صعرون  يهتفون  �صوف  منكم  �لعديد  �لعامل؟  يف  �أقل  �حل�صر�ت 

بن�صوة �لن�صر ، لالأ�صف.
�إنها كارثة بيئية ، هذ� هو �لتعبري �ملنا�صب. 

اأهمية احل�شرات ودورها يف الطبيعة:
تعي�ض �حل�صر�ت يف كافة �أنحاء �الأر�ض، يف كل بقعة ويف كل نيت�ض 
�لقطبية  �لقارة  هو  �لوحيد  �ال�صتثناء  جدً�(.  �صغري  بيئي  )حيز 
بها؟  توجد  �لتي  �الأماكن  يف  �حل�صر�ت  تفعله  �لذي  ما  �جلنوبية. 
�إنها جزء متكامل من �لطبيعة، لكل نوع من �حل�صر�ت دوره ، بع�ض 
�حل�صر�ت تتغذى على �لبقايا �لع�صوية فتخل�ض �الأر�ض منها، بع�صها 
وبع�صها  �لالحمدود،  تكاثرها  فيمنع  �لربّية  �الأع�صاب  على  يتغذى 
يحلل �جلثث، بع�صها هو م�صدر غذ�ء رئي�صي للطيور �أو �حليو�نات 
تهّم  �ملفيدة  و�حل�صر�ت  �لكثري.  وغريها  �الأ�صماك،  �أو  �ل�صغرية 
�ملز�رعني الأّن لها دور رئي�ض قد يكون غري معلوم �أو غري مرئي يف 
�أما �حل�صر�ت �لنافعة فلها ق�صة  �ل�صيطرة على �الآفات �لزر�عية. 
�لنباتات �ملزهرة �لربية  �أنو�ع  �أرباع  �أكرث من ثالثة  �أخرى. حتتاج 
يف �ملناطق �ملعتدلة �إىل �لتلقيح من قبل �حل�صر�ت لتطوير ثمارها 
وبذورها بالكامل. يوؤكد �لباحثون �أن �حل�صر�ت �مللقحة )مثل �لنحل 
��صتقر�ر� يف  �أو حتقق  �لذباب( حت�ّصن  و�أنو�ع  �لع�صل  ونحل  �لربي 
�الإنتاج  ثلث   - �لعاملي  �ل�صعيد  على  �ملحا�صيل  �أنو�ع  �أرباع  ثالثة 
�لعاملي للمحا�صيل من حيث �حلجم. �إّن فقد�ن �حل�صر�ت �مللقحة 
يف منطقة ما يعني حتمًا �نخفا�ض �إنتاج �لثمار بن�صبة قد ت�صل �إىل 
على  �حلياة  ��صتمر�ر  يعني  �حل�صر�ت  ن�صاط  ب�صاطة  بكل   .%  80

هذ� �لكوكب. 
؟؟ هل ينخف�ض عدد احل�شرات فعالً 

�لتدهور  يف  �آخذة  �حل�صر�ت  �أعد�د  �أن  حديثة  در��صات  تظهر 
و�النخفا�ض �حلاد يف �أجز�ء كثرية من �لعامل، فقد خل�صت در��صات 
 ، �حل�صر�ت  تو�جهها  �لتي  �لتهديد�ت  عن  رئي�صية  ��صتق�صائية 
 ،2012 عام  يف  ون�صرت  لندن  يف  �حليو�ن  علم  جمعية  بها  قامت 
�نخفا�صًا  ت�صهد  �لعامل  يف  �حل�صر�ت  جماميع  من  �لعديد  �أن  �إىل 
حادً�، مما يحّد من �الإمد�د�ت �لغذ�ئية للحيو�نات �لكبرية ويوؤثر 
على خدمات �لنظم �لبيئية مثل �لتلقيح )�لتاأبري(. لوحظ يف هذه 
 %  95 حتى  بريطانيا  يف  �حل�صر�ت  باأعد�د  �نخفا�صًا  �لدر��صات 
بع�ض  �أن  كما  �ملا�صية،  �صنة  �الأربعني  �الأنو�ع خالل فرتة  بع�ض  يف 
�حل�صر�ت �ختفت متامًا وعلى ما يبدو فاأنها قد �نقر�صت من �جلزر 
�نخفا�صًا  �لباحثون  وثق  �ملتحدة،  و�لواليات  �أوروبا  �لربيطانية. يف 
و�أكرث   %  40 �إىل   30 من  بن�صبة  و�ملربى  �لربي  �لنحل  �أعد�د  يف 
ب�صبب ما ي�صمى �عتالل �نهيار �مل�صتعمرة. كما �صهدت �أنو�ع �أخرى 
من �حل�صر�ت، مثل �لفر��صة �مللكية، �نخفا�صا حادً� باأعد�دها. �إّن 
وهناك  وتدريجي،  حقيقي  هو  �حل�صر�ت  �أعد�د  يف  �النخفا�ض 

خطر �صوف نالحظه فعاًل فقط بعد فو�ت �الأو�ن.
�أملانيا،  يف   2017 عام  يف  متت  �أخرى  حديثة  در��صة   �أظهرت 
�ل  �ل�صنو�ت  يف   %  75 بن�صبة  �لطائرة  �حل�صر�ت  عدد  �نخفا�ض 

من م�صائد  �ملاأخوذة  �لعينات  عينات  قورنت  �ملا�صية،وعندما   25
عام  يف  �ملاأخوذة  بالعينات   2017 عام  �ل�صيقة  �ملظلية  �حل�صر�ت 
1989، �صجل متو�صط �نخفا�ض باأعد�د �حل�صر�ت �مل�صطادة قدره 
76 %. وكان �النخفا�ض �أكرث حدة يف �ل�صيف - عندما تكون �أعد�د 
�حل�صر�ت يف �أعلى م�صتوياتها - بانخفا�ض قدره 82 %. لقد بّينت 
�لدر��صة �إىل �أننا نقرتب من “هرجمدون �إيكولوجية”. )هي �ملعركة 
�لنهائية �لتي تختتم حياة �لب�صر بظهور �مل�صيح يف جبل جمدون يف 

فل�صطني(. 
تاأثري تدهور اأعداد وجماميع احل�شرات يف الطبيعة:

و�أنو�ع �حل�صر�ت عميقة على  �أعد�د  �الآثار �ملرتتبة على تدهور  �إن 
على  للحياة  �أ�صا�صيا  دور�  توفر �حل�صر�ت  �الإن�صانية جمعاء، حيث 
و�آكلة  �لكبرية  للحيو�نات  وفر�ئ�ض  للنباتات  كملقحات  �الأر�ض 
�الآر�ض  تكاثرها ومتنعها من غزو  �لربية بحيث حتّد من  للنباتات 
و�ملو�د  �لنباتات  بقايا  حتليل  يف  �حل�صر�ت  ت�صاهم  كما  �لزر�عية، 
�لع�صوية مما مينع تر�كمها على �صطح �الأر�ض وت�صاهم با�صتفادة 
�إذ� فقدنا �حل�صر�ت فكل �صيء �صوف  �لنباتات و�حليو�نات منها. 

ينهار .
 و�إذ� كانت �لكتلة �حليوية �حل�صرية �لكلية تتناق�ض ب�صكل حقيقي 
على هذ� �ملعدل - حو�يل 6 % �صنويا - فهي مقلقة للغاية. �حل�صر�ت 
)ولي�ض  الأعد�دها  و�لتي  حقًا،  مهمة  بيئية  وظائف  لديها  �لطائرة 
فقط �أنو�عها( �أهمية كبرية جدً�. �حل�صر�ت تلقح �لزهور: �لذباب، 
�لفر��صات  �ل�صغرية )�لعث( و�لفر��صات هي بنف�ض �أهمية �لنحل 
كما  �ملحا�صيل.  بع�ض  ذلك  يف  مبا  �ملزهرة،  �لنباتات  من  للعديد 
�أنها توفر �لغذ�ء لكثري من �حليو�نات - �لطيور و�خلفافي�ض، وبع�ض 
و�خلناف�ض  �لذباب  و�لربمائيات.  و�لزو�حف  و�الأ�صماك  �لثدييات 
�لع�صوية،  للمو�د  �أي�صا حيو�نات مفرت�صة وحملالت  و�لدبابري هي 
و�أ�صا�صية لل�صيطرة على �الآفات وتنظيف �ملكان عموما. وعلى �لرغم 
من �أن �أنو�عا معروفة مثل �لنحل و�لفر��صات �آخذة يف �النخفا�ض 
�صدمة  للعلماء  حدث  فقد  �ملن�صرمة،  �ل�صنو�ت  يف  معنوي  ب�صكل 
�ملحميات  يف  �أي�صًا  �حل�صر�ت  �أنو�ع  كافة  �أعد�د  �نخفا�ض  ب�صبب 

�لطبيعية يف �أملانيا.
 ميكن �أن يكون لالنخفا�ض �لكبري يف �أعد�د �حل�صر�ت �آثار بعيدة 
�ملدى على �لعامل �لطبيعي وعلى �لب�صر �لذين يعتمدون على �لنحل 
ح�صر�ت  �أعد�د  �نخفا�ض  �ملحا�صيل.  لتلقيح  �الأخرى  و�لفقاريات 
للبع�ض  يكون مفرحًا  قد  و�لبعو�ض(  �لذباب  �لعامة )مثل  �ل�صحة 
، لكن لكل ح�صرة دورها يف �لطبيعة. �الأخطر هو �أن تدهور �أعد�د 
�حل�صر�ت ي�صمل جميع �الأنو�ع وخا�صة يف �ملناطق �حل�صرية �أو �لتي 
�أعد�د  �نخفا�ض  يكون  حيث  متطورة،  زر�عة  �أ�صاليب  على  تعتمد 

�حل�صر�ت فيها �أ�صد و�أخطر. 
ودفع  �ملعقدة  �لبيئية  �لنظم  تدمري  هو  حاليًا  كب�صر  به  نقوم  ما 
للحياة  �لدقيق  �لتو�زن  �صينهار  �لالعودة حيث  نقطة  نحو  �لكوكب 

على �لكوكب ما �صيجعله غري �صالح للعي�ض بالن�صبة للب�صر
حتى �الآن، ما يتابعه �لر�أي �لعام ويهتم به هو فقط �نخفا�ض �أعد�د 

تدهور اأعداد احل�شرات يف العامل
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�لنحل  دور  ب�صبب  �أ�صا�صي  ب�صكل  وذلك  �لع�صل،  نحل  وجماميع 
�لع�صل.  �الإن�صان من  وملنفعة  �لغذ�ئية  �ملحا�صيل  تلقيح  �حليوي يف 
�إىل  ينظر  ما  كثري�  بو�صوح.  �أنو�ع �حل�صر�ت  باقي  لقد مت جتاهل 
ولكن  �آفات حمتملة.  �أو جمرد  �إزعاج  �أنها م�صدر  على  �حل�صر�ت 
مع �أّن بع�ض �أنو�ع �حل�صر�ت ت�صبب �أ�صر�ر� هائلة للزر�عة، �إال �أن 
معظم �أنو�ع �حل�صر�ت هي �إما رمية �أو غري �صارة لالإن�صان. يوؤكد 

�لعلماء على �الأهمية �لبيئية ملجاميع �حل�صر�ت �ملتنوعة و�لو�فرة.
ما �شبب االنخفا�ض احلاد يف اأعداد احل�شرات، وملاذا يهمنا؟؟

ال يز�ل حتديد �ل�صبب �ملوؤكد ملوت �حل�صر�ت وتدهور �أعد�ده مفتوحًا 
للنقا�ض، �إال �أّنه ميكن بب�صاطة �أن يكون فقد�ن �لغذ�ء �أو ميكن �أن 
يكون )على وجه �لتحديد( �لتعر�ض ملبيد�ت �الآفات �لكيميائية، �أو 

مزيج من �الثنني معًا.
حمنة  عن  �مل�صوؤولة  هي  خمتلفة  عو�مل  ثمة  �أّن  �لباحثون  يقول 
�حل�صر�ت، من �لزر�عة �الأحادية و�لتدمري �لو��صع �لنطاق للمناطق 
�لربية للزر�عة ، �إىل فقد�ن �ملو�ئل، �إىل �لتغري �ملناخي ، �لتي تعّد 
كلها �صرورية للزر�عة �مل�صتد�مة و�لنظم �الإيكولوجية. �إ�صافة لذلك 
فاإّن ��صتخد�م مبيد�ت �الآفات ب�صكل ع�صو�ئي ومفرط ، �إ�صافة �إىل 

تغري �ملناخ كلها تلعب دورً� حمتماًل.
�جلنوبية،  و�أمريكا  �ملتحدة  و�لواليات  �أوروبا  من  كبرية  �أجز�ء  يف 
�لطبيعية، وتخلق  �صا�صعة من  �الأحادية م�صاحات  �لزر�عات  تغطي 
)�أطر�ف  �لطبيعية  �الأ�صيجة  من  خالية  بيولوجية«  »�صحارى 
�حلقول( �أو �لربك �لتي ميكن �أن تتكاثر فيها �حل�صر�ت. لقد ف�صلت 
�الأوروبي  �لزر�عي يف �الحتاد  �لنظام  �إىل جعل  �لر�مية  �ملحاوالت 
يف  �أ�صو�أ  هو  �لو�صع  �الأخرية.  �ل�صنو�ت  يف  للبيئة  مالءمة  �أكرث 
�لبلد�ن �لنامية �لتي ت�صعى جاهدة لزيادة �الإنتاج �لزر�عي بالطريق 
�الأفقية �أي عرب ��صت�صالح �الأر��صي �جلديدة على ح�صاب �ملناطق 
�لربّية ، مما يدمر مو�ئل �حل�صر�ت �لطبيعية ويزيلها من �لنظام 
بقوله:  �الأملان  �لباحثني  �أحد  �لو�صع  هذ�  خل�ض  للمنطقة.  �لبيئي 
يبدو �أننا ن�صنع م�صاحات �صا�صعة من �الأر��صي غري قابلة ل�صيافة 
هرجمدون   « �إىل  �لطريق  يف  يجعلنا  مما  �حلياة،  �أ�صكال  معظم 

�إيكولوجية«.
مما يثري �لقلق بوجه خا�ض �نت�صار ��صتخد�م مبيد�ت �الآفات و�أثرها 
على �الأنو�ع غري �مل�صتهدفة، حيث يرى �لعديد من خرب�ء �حلفاظ 
 - �لنيونيكوتينويد�ت  ت�صمى  �ملبيد�ت  من  خا�صة  فئة  �لبيئة  على 
��صتخدمت على مدى �صنو�ت عديدة يف �أوروبا حتى �حلظر �جلزئي 
وتدهور  �حل�صر�ت  فقد�ن  يف  رئي�صى  كم�صتبه   -  2013 عام  يف 
مبر�جعة  حاليًا  �الأغذية  ل�صالمة  �الأوروبية  �لهيئة  تقوم  �أعد�دها. 
�حلظر. ت�صتخدم �ملبيد�ت �الأخرى �لتقليدية و�حلديثة على نطاق 
�نتباه  �أي  دون  �الأحو�ل  مبظعم  لكن  �لعامل  �أنحاء  جميع  يف  و��صع 
للمخاطر �جلانبية لهذه �ملبيد�ت على �حل�صر�ت غري �مل�صتهدفة يف 
�لبيئة. حذر تقرير لالمم �ملتحدة فى �آذ�ر �ملا�صي من �ن مبيد�ت 
�آثار  لها  �أن  �عتربت  �لكيماوية  �ل�صناعات  »تعززها«  �لتى  �الآفات 
كارثية على �لبيئة و�صحة �الن�صان و�ملجتمع ككل، و��صاف �لتقرير 

�أن �لفكرة �لقائلة بان »�ملبيد�ت �لكيميائية �صرورية لتغذية �صكان 
�لعامل �ملتنامية »غري دقيقة وم�صللة.

تقلبات  تف�صر  قد  ولكن  �أي�صًا،  كبري  دور  فله  �ملناخي  �لتدهور  �أما 
مالئمة  عدم  �ل�صنو�ت  بني  وفيما  مو�صم  كل  يف  �لكثرية  �لطق�ض 
�لبيئة للح�صر�ت، ولكنه قد ال يف�صر لوحده �الجتاه �لتنازيل �ل�صريع 

عرب �ل�صنو�ت �خلم�ض و�لع�صرون �ملا�صية.
�إنها  نحن.  هو  فيه:  جد�ل  ال  مبا  يبدو  لكن  �الأ�صباب  كانت  مهما 
�الأن�صطة �لب�صرية �ملت�صاعدة- وخ�صو�صًا ثالثة �أجيال من �لزر�عة 
�ل�صناعية مع موجة و��صعة من �ل�صموم تتدفق على �الأر�ض �صنة بعد 
�ل�صعر  هو  �لثانية. هذ�  �لعاملية  نهاية �حلرب  منذ  �صنة،  بعد  �صنة 
قبلها  قد  و�لتي  �الآفات،  مبيد�ت  على  �لقائمة  للزر�عة  �حلقيقي 

�ملجتمع طويال.
�صورية  عن  �أتكلم  )ال  �ملتو�صط  �صرقي  يف  نحن  عنا  ماذ�  و�أخريً�: 
لوحدها الأننا نقع يف نظام بيئي و�حد(؟ هل هناك من يدر�ض هذ� 

�ملو�صوع؟ بل هل هناك من يهتم؟
�أعتقد جازمًا �أّن �لو�صع لدينا �أ�صو�أ من �لبلد�ن �ملتقدمة . �ل�صبب 
من  عديدة  �أنو�ع  و�ختفاء  �حل�صر�ت  �أعد�د  النخفا�ض  �لرئي�صي 
للت�صحر و�جلفاف  و�إمنا  للمبيد�ت  لي�ض فقط  يعود  مناطق معينة 

و�ال�صت�صالح �جلائر لالأر��صي و�لق�صاء على �ملو�رد �لربّية. 
ال زلت �أذكر عندما كنت يف بد�ية در��صتي للح�صر�ت قبل نحو 30 
عامًا، مر�قبتي جلعاالت �لروث و�أنو�عها �لكثرية، وجمعي حل�صر�ت 
ير�عة �لليل و��صتمتاعي بع�صر�ت �أنو�ع �حل�صر�ت �مللقحة و�لفر��صات 
�لتي تزور �أزهار �لنعنع وغريها. �ليوم �أزور نف�ض �الأماكن فال �أجد 
�أي من هذه �الأنو�ع �لتي جمعتها بيدي. لقد �ختفت كلها. �ملو�صوع 
لي�ض جمرد �عتقاد. �حل�صر�ت تهجرنا . مل تعد �لبيئة تنا�صبها. �إن 
موؤ�صر خطري  و�أعد�د وجماميع �حل�صر�ت هو  باأنو�ع  �لتدهور  هذ� 
�أكرب  تدهور  �إىل  �صيوؤدي  نف�صه  �لوقت  يف  وهو  �لبيئة،  تدهور  على 

يف �لبيئة. 
 ، �لتدهور  �أ�صباب  در��صة  �إىل  وقت  وباأ�صرع   ، �ليوم  بحاجة  نحن 
�أن ن�صل لنقطة ي�صتحيل  �إيقاف هذ� �لتدهور، قبل  ومعرفة كيفية 

عندها �لعودة �إىل �لور�ء. �إنها �إنذ�ر بد�ية �ملعركة �لبيئية.

تدهور عدد الحشرات من الالفقاريات في العالم

د. وائل املتني
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قدمي  منذ  امل�ستخدمة  اخل�سار  من  الزراعي  الفطر  يعترب 
على  وجدت  التي  احلية  الكائنات  اأقدم  من  وهو  الزمان, 
وحتت  واحلقول  الغابات  يف  بريا  ينمو  حيث  االر�ض,  �سطح 

اال�سجار.
اقت�سر  حيث  امللكي,  الغذاء  واليونان  الرومان  اعتربه  وقد 
على امللوك والنبالء الإعطائهم قوة ج�سمانية, فكان يتغذى 
عليه اجلنود والقادة لزيادة ن�ساطهم وقوتهم ,اأما ال�سينيون 
القدامى اطلقوا عليه ا�سم اك�سري احلياة, الأنه مينح االإن�سان 
فقد  امل�سريني  العرب  عند  ,اأما  واحلياة  وال�سحة  اجلمال 
اطلق عليه ا�سم غذاء االآلهة وله خ�سو�سية غذائية لديهم 
ال�سينيون وقد زرعوه بطرق  الفطر هم  اكت�سف  .واأول من 
بدائية ,وثم انتقل اىل اأوربة و انت�سر يف فرن�سا التي اكت�سف  
الفطر  منو  املزارعون  الحظ  حني  ال�سدفة  مبح�ض  فيها 
الدول  يف  اما  ع�سوية,  باأ�سمدة  امل�سمدة  الرتبة  �سطح  فوق 
العربية فقد بداأت بزراعة الفطر يف العراق وم�سر واجلزائر 
�سورية  ففي  و�سورية,  ولبنان  وال�سعودية  واملغرب  وتون�ض 
بداأ املزارعون بزراعة الفطر منذ عام 1980 من خالل بع�ض 
املوؤ�س�سات املوجودة يف املنطقة , حيث مت ا�سترياد البذار من 
�سركات اجنبية خارجية , كما مت زراعة الفطر وب�سكل حمدود 
�سمن م�ساريع تنمية املراأة الريفية مثل م�سروع جبل احل�ض 

وم�ساريع التنمية الريفية التابعة ملوؤ�س�سة االغا خان.
الأهمية الطبية والغذائية للفطر الزراعي :

يعترب  حيث  �لعالية  �لغذ�ئية  بقيمته  �لزر�عي  �لفطر  ميتاز 
غني بالربوتني و�الحما�ض �المينية �ال�صا�صية جل�صم �الن�صان 
و�لفيتامينات)A,B,C,D,E….(، فهو يحمل �خلو��ض �لغذ�ئية 
للحوم �لبقرية و�لدجاج و�ل�صمك وي�صرتك مع �خلو��ض �لغذ�ئية 

م�صاد�ت  من  يعترب  فهو  �خرى.  جهة  من  و�خل�صار  للحبوب 
، و�لنيبو  �ل�صرطانية الحتو�ئه على مادتي )كالفا�صني  �الور�م 
الرين(،كما ي�صاهم يف خف�ض م�صتوى �لكولي�صرتول ، باالإ�صافة 
�ىل نكهته وطعمه �للذيذ يكاد يكون خا�صا بالفطر ويخلو منها 
بقية �خل�صار وذلك ب�صبب وجود �لربوتني و�الحما�ض �لدهنية 

�ملجودة يف �لفطر �لزر�عي.
طرق زراعة الفطر الزراعي يف �ش�رية :

�لزر�عة  تتم  :حيث  زراعية  م�ساطب  �سمن  :الزراعة  اواًل 
بينها  تف�صل  )55-75(�صم،  �صمن  م�صاحتها  م�صاطب  �صمن 
�لبذور �صمن حفر على  ويتم و�صع  ممر�ت بعر�ض مرت و�حد 
عمق )30-45(�صم ،ثم يغطى بغطاء من �لبويل �يتيلني وتفر�ض 

فوقه �خللطة �لغذ�ئية.
�ل�صناديق  ��صتخد�م  :وميكن  :الزراعة �سمن �سناديق  ثانياً 
وهي  �لزر�عي،  �لفطر  �نتاج  يف  �خل�صار  لتعبئة  �ملخ�ص�صة 
�ل�صندوق  ويعطي  �لتكاليف  وقليلة  �ال�صتخد�م  �صهلة  طريقة 

�نتاجا بحدود )2-4(كغ
�لطريقة  هذه  :ت�صمى  متعددة  رفوف  على  :الزراعة  ثالثاً 
)5-6(رفوف  �لرفوف  �ملتعددة  �لهولندية  �لزر�عة  بطريقة 
�نتاج �ملرت  وبعر�ض )1م( وعلى طول غرفة �النتاج وقد يزيد 

�ملربع يف �لدورة �النتاجية �لو�حدة عن )30(كغ.
هذه  تعترب  اتيلني:  البويل  اكيا�ض  �سمن  الزراعة   : رابعاً 
�ملحدود  �لدخل  ذوي  للمز�رعني  ومالئمة  جيدة  �لطريقة 
 ، �لزر�عية  �لعمليات  و�صهول   ، تكاليفها  النخفا�ض  نظر� 
،حيث  و�لفطرية  �ملر�صية  �ال�صابات  عن  �لك�صف  و�صرعة 
�لو�حد  �لكي�ض  �نتاج  ،ويقدر  �مل�صابة  �الكيا�ض  ��صتبعاد  تتم 

�لو�حد)3-4,5(كغ. �النتاج  مو�صم  خالل 

الفطر الزراعي املحاري
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الحتياجات البيئية  لإنتاج الفطر الزراعي:
يتطلب �نتاج �لفطر �حتياجات بيئية معينة خالل كافة مر�حل 
�النتاج ، وتختلف كل مرحلة عن �الخرى �صو�ء �لو�صط �لزر�عي 
�و �لهو�ء �لن�صبية ، ودرجة �حلر�رة، و�لرطوبة �جلوية ، ون�صبة 
�حلمو�صة، ون�صبة �ال�صاءة يف غرف �لزر�عة .و�جلدول �لتايل 
يبني �الحتياجات �لبيئية الإنتاج �لفطر �لزر�عي خالل مر�حل 

�لنمو �ملختلفة.

مراحل اإنتاج الفطر :
اواًل :مرحلة اإنتاج مي�سيليوم الفطر:

يتطلب �إنتاج �ملي�صيليوم دقة وخربة عالية ،حيث ينتج �ملي�صيليوم 
على حما�صيل حقلية خمتلفة ،حيث ت�صكل هذه �حلبوب حافظة 
للنمو باالإ�صافة �ىل �صهولة خلطها  �ل�صرورية  �لغذ�ئية  للمو�د 

مع �و�صاط �لزر�عة .
ثانياً :مرحلة جتهيز اخللطة الغذائية )الكومبو�ست(:

تهدف جتهيز �خللطة �لغذ�ئية �ىل تخمري �ملو�د �الولية وحتويلها 
�ىل مو�د جاهزة لتغذية مي�صيليوم �لفطر، حيث تتكون �خللطة 
من مو�د متنوعة منها �لق�ض ومو�د ع�صوية ذ�ت م�صدر حيو�ين 
وم�صحوق �جلب�ض و�ملاء، و ويح�صر و�صط �لزر�عة وفق �لكميات 
قمح مقطع،)600-800(كغ ذرق دجاج  ق�ض  :1000كغ  �لتالية 
و)50(كغ نخالة قمح و)35(غ ك�صبة �لقطن و)80(كغ كربيتات 

�لكال�صيوم و)4500( ل ماء .
للخلطة  ب�صرتة  عملية  تتم  :حيث  الب�سرتة  :مرحلة  ثالثاً   
�حل�صر�ت  من  تعقيمها  بغر�ض  خا�صة  غرف  يف  �لغذ�ئية 

و�كتمال عميلة  �ل�صارة  من جهة،  و�لفطور  وبيو�صها  �ل�صارة 
�لتخمر من جهة �خرى .

رابعاً : مرحلة زراعة املي�سيلوم :يف �صورية تتم �لزر�عة عندما 
تفرغ  25 م حيث  �ىل  �لزر�عة  و�صط  ت�صل درجة �حلر�رة يف 
لها)10(ل  وي�صاف  ومعقم  نظيف  �صطح  كمية )1( طن على 
ملدة  �خللطة  وتغطى  متجان�ض  ب�صكل  �لبذ�ر  توزع  ،حيث  بذ�ر 
�لتح�صني  غرف  يف  �الكيا�ض  �و  �لعبو�ت   وتو�صع   ، ��صبوعني 
حيث يتم �لتحكم بدرجة �حلر�رة عند 24 درجة مئوية  وظالم 
د�ئم ورطوبة ن�صبية 90 - 95 % ودون تهوية ، ويتم �لري ب�صكل 
رذ�ذي ثم ترتك �لعبو�ت �و �الكيا�ض معلقة د�خل �لغرف ملدة 

15 يوم حلني �بي�صا�ض �لكي�ض �و �لعبوة .

خام�ساً : مرحلة االنتاج : حيث تخف�ض درجة حر�رة �لغرفة 
بعد  �لثمرية  �الج�صام  منو  تتو�ىل  حيث   ، جيد  ب�صكل  وتهوى 

حو�يل ��صبوعني وجتري عملية رذ�ذ بعد كل قطفة .
اآفات الفطر:

يتعر�ض �لفطر الآفات كثرية منها �لعفن �البي�ض �لرطب و�لعفن 
�لزيتوين و�لعفن �ال�صفر و�لتبقع �لرمادي ،وذبابة �لفطر حيث 
ب�صروط  �الهتمام  ذلك  عن  ،ويعو�ض  �ملكافحة  عدم  يف�صل 
على  و�ملحافظة   ، �مل�صابة  �الجز�ء  ،وعزل  و�لنظافة  �لتهوية 
نظافة �لغرفة �لزر�عية وتعقيمها ،حيث �ن �لتعقيم باملبيد�ت 
م�صائد  ��صتخد�م  يف�صل  لذلك  �صعبا  �مر�  يعد  �حل�صرية 

�حل�صر�ت �لال�صقة يف مكافحة �حل�صر�ت. 

الزراعة يف حمافظة احل�شكة: 
ظروف  مر�عاة  مع  و�صهلة  ب�صيطة  بطرق  �لزر�عة  تتم  حيث 
و��صع،  نطاق  وعلى  �الخرية  �الآونة  يف  �نت�صرت  ،وقد  �لتعقيم 
ويف قرى متعددة يف ر��ض �لعني وتل متر و�ملالكية، وقد �عطت 
�ملز�رعني دخال ��صافيا وخا�صة �ملر�أة �لريفية ،حيث ��صتفادت 
الأوالدها  ودخل  غذ�ئها  تامني  يف  �ملحاري  �لفطر  زر�عة  من 

االحتياجات البيئية
مراحل النمو

مرحلة 
الزراعة

مرحلة 
مرحلة الجنيالتغطية

حرارة 
الهواء/م0

15-1717-2020-23المثالية
302122العظمى
151311الصغرى

حرارة 
الخلطة

16-1818-2222-25المثالية
282628العظمى
181613الصغرى

الرطوبة 
النسبية

85-9388-9398-98المثالية
999595العظمى
858575الصغرى

نسبة 
co2 في 
الهواء% 

حجما

0.05المثالية
 - 0.05
0.015

 - 0.05
0.015

20.20.3العظمى
---الصغرى

التهوية/م3 هواء 
4-17-4قليلة جدالكل م2

المصدر :)Oie,2003(,)كلحوت واخرون ,2008(
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ولعائلتها  وخا�صة يف ظل قلة �ملياه ،وغالء ��صعار �مل�صتلزمات 
�لزر�عية يف �الآونة �الخرية ،وتتم �لزر�عة عن طريق تعقيم ق�ض 
�لقمح بغليه ملدة ن�صف �صاعة على �القل ،وثم يربد وين�صف على 
�صطح معقم حتى تنخف�ض �لرطوبة الأدنى، درجاتها وثم يو�صع 
يف �كيا�ض معقمة على �رتفاع 70�صم على �صكل طبقات متناوبة 

و��صافة كمية من �جلب�ض �ىل  �ملعقم  و�لق�ض  �لفطر  �أبو�غ  من 
ق�ض �لقمح ، ثم يغلق �لكي�ض ويو�صع يف غرفة �لتح�صني �صمن 
�صروط �نعد�م �ال�صاءة وتوفر �لرطوبة �لكافية قد ت�صل �ىل 95 
% ودرجة حر�رة ترت�وح بني 20-25 درجة مئوية ، وخا�صة يف 
فرتة ت�صكيل �ملي�صيليوم وترت�وح بني )20 - 30( يوما ثم تهوى 

�لغرفة بن�صبة �صئيلة وتثقب �الكيا�ض بعدة فتحات من �جلانبني 
بعر�ض )2-3( �صم.

�لفتحات  من  �لفطر  منو�ت  تظهر  تقريبا  �صهر  م�صي  وبعد 
، حيث  �يام  �صبعة  بالنمو ملدة  وت�صتمر  �الكيا�ض  �ملوجودة على 
تتم عميلة �لقطاف ،وميكن تكر�ر عملية �لقطاف كل ��صبوعني  
تتلف  ال  حتى  برفق  وتغطيتها  �صناديق  �صمن  �لفطر  وتعبئة 
�لنمو�ت �لفطرية �ملرنة و�حل�صا�صة وتباع لال�صتهالك �ملبا�صر �أو 
يتم حفظها بطرق �لتخليل و�لتعليب و�لتجفيف ،ويجب مر�عاة 
�ق�صى درجات �لنظافة و�لتعقيم عند �لتخليل و�لتعليب ،حيث 
يف  حفظه  وثم  معدودة  لدقائق  �لفطر  �صلق  بعد  �لتخليل  يتم 
حملول ملحي برت�كيز حمددة ،�أما �لتعليب فيتم حتت �صروط 
حمددة من �لعقيم و�لنظافة للفطر و�لعبو�ت �مل�صتخدمة للحفظ 
.�أما عملية �لتجفيف فتتم يف مكان ظليل بعيد� عن �ل�صم�ض مع 
مر�عاة تغطيته ب�صا�ض لدرء خطر بناء بع�ض �حل�صر�ت �نفاقا 
يف �الج�صام �لثمرية ،�ما �ال�صتهالك �ملبا�صر للفطر فيجب �ن 
يتم ب�صرعة وخالل مدة �ق�صاها ثالثة �يام ،ل�صرعة تلفه مثله 
مثل �ل�صمك ، حتى يف �النو�ع عالية �جلودة ،ويجب �لتخل�ض من 
�لثمار �لتي تفقد لونها ور�ئحتها ،وعند �ال�صتعمال �لطويل يجب 
حفظها يف �لرب�د على درجة 2-5 درجة مئوية ويف كي�ض ورقي 
بني �للون ل�صرعة تاأثره باالإ�صاءة  ، وقد يحفظ بالتجميد بعد 
مر�عاة �صروط �لنظافة و�لتعقيم و�صع ن�صب معينة من حم�ض 
�لليمون و�مللح  ون�صب قليلة من �خلل ،وي�صتعمل عن �ال�صتهالك 
�لزيت  قليلة من  بكمية  �ملبا�صر على �صكل قطع �صغرية تطهى 
،�أو على �صكل �صائل كال�صوربة �أو ي�صاف ب�صكله �ملجفف كمادة 

حبيبية مغذية ومنهكة . 
ختاما":

�إن زر�عة هذ� �لنوع من �لفطر يف حمافظة �حل�صكة وجناحه 
�صمن �ل�صروط �لبيئية من حر�رة ورطوبة ،يفتح �آفاقا جديدة 
لبيئتنا  ،و�أ�صافت  قبل  من  نعهدها  مل  �لتي  �لزر�عات  من 
��صعار  �رتفاع  بالربوتني  يف ظل  ، مادة غذ�ئية غنية  �ملتنوعة 
وزيادة  للعي�ض  بو�صيلة  مز�رعنا  ردفت  كما   ، �حلمر�ء  �للحوم 
�الخرى  للمحا�صيل  �النتاج  م�صتلزمات  �رتفاع  ظل  يف  �لدخل 
يندر  �لتي  للمياه  �حتياجا  و�القل  تكلفة  �القل  �لو�صيلة  ،وباتت 
�حل�صول عليها. وخا�صة يف �ملناطق �جلنوبية من �ملحافظة ، 
مما جعل �الهتمام بزر�عة �لفطر بعدً� علميا و�حتياجًا عمليًا 

يف �لوقت ذ�ته .
                                                         م.�شكرية خلف 

دائرة زراعة القام�شلي
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اجلدوى القت�سادية مل�سروع 
»اإعادة تاأهيل زراعة احلم�سيات 

ملواجهة التحديات امل�ستقبلية 
والتاأ�سي�ض ل�سناعة احلم�سيات 

ال�سورية«

�ملتطورة  �لزر�عات  من  �صورية  يف  �حلم�صيات  زر�عة  تعترب 
�إىل  و�صلت  حتى  كثرية  ومر�حل  �أ�صو�طًا  قطعت  ولقد  ن�صبيًا، 
ما هي عليه �الآن، حيث تطورت �مل�صاحة �ملزروعة باحلم�صيات 
 43 نحو  �إىل  لت�صل   1970 �ألف هكتار يف عام   2.5 من حو�يل 
�ألف هكتار من �أ�صل 50 �ألف هكتار �صاحلة لزر�عة �حلم�صيات 
17 �صعفًا، ومبعدل منو �صنوي بلغ ما  2015، بزيادة نحو  لعام 
يقارب �ل� 7 %. وتطور �الإنتاج من ثمار �حلم�صيات مبعدل منو 
�صنوي بلغ حو�يل 12 %، �أو ما يقارب �ل� 141 �صعفًا، من 8 �ألف 
طن عام 1970 �إىل �أكرث من مليون طن ملو�صم )2015-2014(.  
وكذلك فقد بلغ عدد �الأ�صجار �ملزروعة ملو�صم )2015-2014( 
و�ملثمر  �الأ�صناف،  14 مليون �صجرة من خمتلف  �ل�  يقارب  ما 
3 طن /  13 مليون �صجرة. كما تطورت �لغلة من  منها حو�يل 
هكتار يف عام 1970 �إىل نحو 26 طن/هكتار يف عام 2015، �أي 

حو�يل 8 �أ�صعاف، مبعدل منو �صنوي بلغ 4.7 %.

يف  �لر�ئدة  بتجربتها  �لعامل  م�صتوى  وعلى  �صورية  متيزت  وقد 
يف  �نطلقت  و�لتي   ،  IPM �لزر�عية  لالآفات  �ملتكاملة  �ملكافحة 
ت�صعينيات �لقرن �ملا�صي، وطبقت على كامل م�صاحة �حلم�صيات 
�ملليار  يقارب  ما  �لفرتة  تلك  يف  تطبيقها  ووّفر  �صورية،  يف 
�الأجنبي.  بالقطع  �صنويًا  تدفع  مبيد�ت(  )كثمن  �صورية  لرية 
�صورية،  يف  �حلم�صيات  لزر�عة  �حلايل  �لو�قع  من  و�نطالقًا 
هذ�  يف  حتققت  �لتي  �لكبرية  �الإجناز�ت  �إىل  �الإ�صارة  ومع 
�ملتكاملة  �ملكافحة  بتطبيق مفهوم  يتعلق  فيما  وخا�صة  �ملجال، 
الآفات �حلم�صيات منذ ت�صعينيات �لقرن �ملا�صي، فاإن �حلاجة 
�لنتائج  الإيجاد نظام متكامل ودقيق وم�صمون  �أ�صبحت ما�صة 
ي�صتهدف تطوير و�قع زر�عة �حلم�صيات �ل�صورية من مرحلة ما 
قبل �لغر�صة وحتى ما بعد �لقطاف وت�صويق �الإنتاج مبا يتو�فق 
مع �ملعايري �ملحلية و�لعاملية �ملعروفة، وي�صمن ��صتقر�ر وحماية 
�أو  بها  و�لفائدة على كل من يعمل  �لزر�عة ويعود باخلري  هذه 
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الأجلها )�لفالح �ملنتج، و�حلكومة، و�مل�صتهلك(...
من هنا �أتت فكرة هذ� �مل�صروع )�إعادة تاأهيل زر�عة �حلم�صيات 
و�لتاأ�صي�ض ل�صناعة �حلم�صيات  �مل�صتقبلية  �لتحديات  ملو�جهة 

�ل�صورية(. 
لزر�عة  �لتقليدي  �ملفهوم  من  تدريجيًا  �لتحول  يتم  حيث 
�حلم�صيات �إىل مفهوم �صناعة �حلم�صيات؛ و�لذي يعنى بكافة 
جو�نب زر�عة �حلم�صيات، من مرحلة ما قبل �لغر�صة، مرورً� 
و�نتهاًء  �لقطاف،  بعد  ما  ومر�حل  �ملختلفة  �خلدمة  بعمليات 
و�لت�صنيع  و�لتخزين  و�خلارجي(  )�لد�خلي  �لت�صويق  مبر�حل 
تطبيق  نتمكن من خالل  بحيث  ومربيات وغريها...  كع�صائر 
بع�ض �ملعامالت قبل �لقطاف من �حل�صول على منتج مبو��صفات 
معينة تلبي �لغر�ض من �لثمار �ملنَتِجة )ت�صدير � ع�صري � �صوق 
�ل�صروط  ح�صب  �لقطاف  بعد  ما  معامالت  و�عتماد  حملية(، 
� ع�صري(  � تخزين  � تو�صيب  � ت�صميع  � فرز  �مل�صبوطة )غ�صيل 

وما يحققه ذلك من قيم م�صافة كبرية جدً�.
هذ� ويهدف �مل�صروع ب�صكل رئي�صي �إىل: 

اإنتاج غرا�س حم�شيات موثوقة:
خالية من �الأمر��ض و�الآفات ومعروفة �ل�صنف و�الأ�صل باعتماد 
تقنية STG )�لتطعيم باملري�صتيم �لقمي( الإنتاج �ملادة �لنباتية 
�لنقية يف �مل�صاتل �حلكومية )مركز طرطو�ض � مركز �لهنادي � 
مركز فديو(، ميكن منحها �صهادة �صحية �صورية ح�صب �ملعايري 

�لعاملية.
توثيق �شامل ملوا�شفات احلم�شيات 

ال�شورية من خالل:
يتعلق  ما  لكل  دقيقة  اإلكرتونية  بيانات  قاعدة  اإن�شاء   - اأ 
و�الآفات  �الأمر��ض  حيث  من  �ل�صورية  �حلم�صيات  بزر�عة 

و�الأ�صناف و�خلدمة و�الإنتاج على م�صتوى �ملز�رع. 
اإقامة خمرب فني متخ�ش�س بتطبيق مفه�م �شناعة  ب - 

احلم�شيات.
�أنه جمِد  للم�صروع  �ملالية و�القت�صادية  وتبني در��صة �جلو�نب 
و�أنه  �ملدرو�صة،  �ملوؤ�صر�ت  وعلى جميع  كبري  وب�صكل  �قت�صاديًا 
يحقق قيمة م�صافة كبرية لالقت�صاد �لوطني وفقًا للموؤ�صر�ت 

�لتالية:
1� التكاليف اال�ستثمارية: 

وقدره  �إجماليًا  مبلغًا  للم�صروع  �ال�صتثمارية  �لتكاليف  بلغت 
�لثابت  �ملال  ر�أ�ض  على  موزعة  �صورية  لرية  �ألف   154020

)127972 �ألف لرية �صورية( ور�أ�ض �ملال �لعامل )26048 �ألف 
لرية �صورية(.

2� تكاليف الت�سغيل ال�سنوية:
بلغت تكاليف �لت�صغيل �ل�صنوية للم�صروع عد� �الهتالكات مبلغًا 
�إجماليًا وقدره 74422 �ألف لرية �صورية ومع �الهتالكات 85055 

�ألف لرية �صورية. 
وتلك �لتكاليف )�ال�صتثمارية و�لت�صغيلية( قليلة مقارنة بالعو�ئد 
�إقامة  عن  تنجم  �صوف  �لتي  �ملبا�صرة  وغري  �ملبا�صرة  و�ملنافع 

هذ� �مل�صروع.
3� االإيرادات ) العوائد( املقدرة للم�سروع:

�صنويًا  غر�صة   1000 بنحو  للم�صروع  �الإنتاجية  �لطاقة  قدرت 
منتجة بطريقة �لتطعيم �لقمي �ملريي�صتيمي موثوقة وخالية من 
�الآفات، نح�صل منها على 24000 طعم ت�صكل �لنو�ة �الأ�صا�صية 
الإنتاج نحو 300 �ألف غر�صة �صنويًا �صوف يتم توزيعها لتزرع يف 
حقول �ملز�رعني. وقد قدرت قيمة �الإير�د�ت �ل�صنوية للم�صروع 
مت  لو  فيما  �الفرت��صي  �ل�صنوي  �لوفر  قيمة  ح�صاب  خالل  من 
لرية  �ألف   156000 بنحو  �خلارج  من  �لغر��ض  تلك  ��صتري�د 

�صورية. 
4� جدوى امل�سروع:

باإجر�ء ح�صابات �لتدفقات �لنقدية �لد�خلة و�خلارجة للم�صروع 
لنا  9 %، تبني  لدينا وهو  وتقييمها مبعامل �خل�صم �ملفرت�ض 
من خالل كل �ملوؤ�صر�ت �ملح�صوبة �أن �مل�صروع جمِد �قت�صاديًا، 
حيث بلغ معدل �لعائد �لد�خلي للم�صروع �أكرث من 41 %، وهو 
جمِد  �مل�صروع  �أن  �إىل  وي�صري  كهذه،  م�صاريع  يف  ممتاز  موؤ�صر 
�صعر  من  �أكرب  �ملعدل  هذ�  �أن  طاملا  كبري  وب�صكل  �قت�صاديًا 

�لفائدة �ل�صائد...
وبلغت ن�صبة �ملنافع �إىل �لتكاليف نحو 1.585 وهذ� موؤ�صر جيد 
�أي�صًا يوؤكد جدوى �مل�صروع �لكبرية، يف حني و�صل موؤ�صر �صايف 
�لقيمة �حلالية �إىل نحو 401472 �ألف لرية �صورية، وهو موؤ�صر 
�إيجابي وجيد جدً�، كما �أن معدل عائد �ال�صتثمار �لب�صيط بلغ 

نحو 37.9 % وهذ� موؤ�صر جيد �أي�صًا. 
يف  �ال�صتثمارية  تكاليفه  ي�صرتد  �مل�صروع  فاإن  ذلك  ومبوجب 

�ل�صنة �لثانية من عمره �لت�صغيلي.
�لبيئية  �الأهمية  بالنا  عن  يغيب  �أال  يجب  �أخرى  ناحية  ومن 
قيام  �أن  حيث  �لبيئة،  على  �حلفاظ  يف  وم�صاهمته  للم�صروع 
توفري  يف  ي�صاهم  �ملوثوقة  �حلم�صيات  غر��ض  باإنتاج  �مل�صروع 
حقول  يف  و�الآفات  �الأمر��ض  من  �خلالية  �ل�صليمة  �لغر��ض 
و�آمنة،  �صليمة  بيئة  �إىل  �لو�صول  يعزز  �لذي  �الأمر  �ملز�رعني، 
��صتخد�م  من  كبري  حد  و�إىل  تقلل  �جلديدة  �لتقنية  وهذه 

�ملبيد�ت و�ملو�د �لكيميائية �ل�صارة يف زر�عة �حلم�صيات... 
م. حسام القصار 

خبير دراسات جدوى فنية واقتصادية
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تطور زراعة البندورة

بحالتها  �لكرزية  �لبندورة  توجد  حيث 
وهي  �جلبلية،  مناطقها  يف  �لربية 
�الأ�صناف  منه  ن�صاأت  �لذي  �الأ�صل 
�ملزروعة. تبد�أ باالإزهار بعد )50 ـ 65( 
يومًا من �لزر�عة، حيث تتفتح بدءً� من 
�لقاعدة وتلقح ذ�تيًا مع �حتمال ح�صول 
 )10  -  5( تبلغ  بن�صبة  �خللطي  �لتلقيح 
�لثمار  تبد�أ  �حل�صر�ت.  بو�صاطة   %
�أول  من ظهور  يومًا  بعد )45(  بالن�صج 
ب�صكل  �ملزروعة  �لبندورة  تنمو  زهرة. 
من  وتعاين  �ملعتدل  �ملناخ  يف  حويل 
حر�رة  لدرجات  تعر�صها  عند  �أ�صر�ر 

�أقل من 12 درجة مئوية.
و�صحية  غذ�ئية  باأهمية  �لبندورة  تتمتع 
�لعديد من  على  �حتو�ئها  ب�صبب  عالية؛ 
�لكربوهيدر�ت،  مثل  �لهامة  �ملركبات 
و�لفيتامينات، و�لربوتينات، و�لكثري من 
د م�صدرً�  �لعنا�صر �ملعدنية. كما �أنها ُتعَّ

ثمار  ��صتهالك  �أن  و   C لفيتامني  هامًا 
�أمر��ض  خماطر  من  يقلل  �لبندورة 
�ل�صرطان، وخا�صة �صرطان �لربو�صتات؛ 
�لليكوبني  �صبغة  لتاأثري  نتيجة  وذلك 
�الأك�صدة،  م�صاد�ت  على  حتتوي  �لتي 
�حلمو�صة  مع  �ل�صكريات  ت�صرتك  كما 

الإعطاء �لطعم �جليد للثمار. 
مل تقت�صر زر�عة �لبندورة على �لزر�عة 
�لتقليدية يف �لرتب �لزر�عية و�إمنا تعّدى 
�ملحاليل  �أو�صاط  يف  �لزر�عة  �إىل  ذلك 
�أمناط  تعدد  �أن  كما   ، �ملائية   �لغذ�ئية 
و��صع  ملدى  متكيفة  يجعلها  �لبندورة 
لذلك  و�ملناخ؛  �لرتب  �أنو�ع  خمتلف  مع 
�ال�صتو�ئية  �ملناطق  من  زر�عتها  متتد 
�إىل درجات قليلة قرب �ملنطقة �لقطبية 

�ل�صمالية.
�خل�صار  حما�صيل  من  �لبندورة  ُتعد 
�القت�صادية و��صعة �النت�صار؛ فقد تز�يد 

�لعقود  خالل   %  300 عامليًا  �إنتاجها 
�الأربعة �ملا�صية، تطول �ملدة �لزمنية بني 
درجة  �نخفا�ض  عند  و�الإثمار  �لزر�عة 
�حلر�رة، �أو ق�صر �لنهار �أو قّلة �الإ�صاءة 
ما  �إىل  �حلر�رة  درجة  �نخفا�ض  ويوؤدي 
و�إذ�  �لنمو،  توقف  �إىل   )oم  10( دون 
�أقل  �إىل  �حلر�رة  درجة  �نخف�صت  ما 
ومتوت  �الإزهار،  يتوقف   )oم  15( من 
لقد   .)oم  1-( درجة  على  �لنباتات 
تتحمل  �لتي  �الأ�صناف  بع�ض  ��صتنبطت 
�نخفا�صًا يف درجات �حلر�رة ي�صل �إىل 
�لثمار  وتتاأثر  تت�صرر؛  �أن  )-3 مo( دون 
مبعدالت  �ملنخف�صة  �حلر�رة  بدرجات 
ُتّعد  و�الأور�ق،  �ل�صوق  تاأثر  من  �أكرب 
-18( �لبندورة  لنمو  �ملثالية  �حلر�رة 

لياًل؛   )oم و)16-15  نهارً�    )oم  25

�لف�صيولوجية  �لعمليات  َت�صعف  لذلك 
�جلافة  �ملادة  ن�صبة  من  وُتقِلل  �ملختلفة، 
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�رتفاع  درجة �حلر�رة عن  �ملردود عند  �لثمار،وينخف�ض  يف 
)30مo(، وجفاف �لرتبة، و�نخفا�ض ن�صبة �لرطوبة �جلوية.  
تتطلب �لبندورة �الإ�صاءة �جليدة لذلك َي�صُعف �لنمو، ويتاأخر 
�صدة  �نخف�صت  ما  �إذ�  �الإنتاجية  وتقل  �لثمار،  وعقد  �الإزهار 
ر فرتة  �الإ�صاءة عند �لزر�عة يف �ملناطق �ملَظللة، يف حني َتق�صُ
�لنمو، وُي�ّصرع �الإزهار ويزيد �الإنتاج عند زيادة �الإ�صاءة. تبلغ 
عندما  يومًا   )50-45( بني  �لٌثمار  ون�صج  �الإزهار  بني  �لفرتة 
�أو  يومًا   )65-60( وحتتاج  وم�صم�صًا،  د�فئًا،  �لطق�ض  يكون 
�ل�صوئية ح�صب  �لفرتة  يختلف طول  �لغائم.  �لطق�ض  �أكرث يف 
�الأ�صناف فبع�صها يتبع �لنباتات ذ�ت �لنهار �لطويل، وبع�صها 
�الآخر يتبع �لنباتات ذ�ت �لنهار �لق�صري، وَيرى معظم �لعلماء 
�أن �لبندورة من �لنباتات ذ�ت �لنهار �لق�صري، وتوجد بع�ض 

�ملحايدة. �الأ�صناف 
ن�صبيًا،  �جلفاف  تتحمل  �لتي  �لنباتات  من  �لبندورة  ُتّعد 
�لرتبة  رطوبة  ترت�وح  �ملياه.  من  كبرية  كميات  تتطلب  لكنها 
�ملثالية بني )60-70( %، و�لرطوبة �جلوية �لن�صبية بني )45-

ترت�وح  معتدلة  رطوبة  �إىل  حتتاج  �لبندورة  �أن  كما   .%  )60

بني)45-55( %. و�لفرتة �حلرجة �لتي تتطلب فيها �لبندورة 
�أ�صناف  هنالك  ون�صجها.كانت  �لثمار  تكوين  للماء هي فرتة 
�جلديد،  �لعامل  �كت�صاف  عند  �لبندورة  من  جاهزة  متطورة 
منها  و�نت�صرت  ع�صر  �ل�صاد�ض  �لقرن  يف  �أوروبا  �إىل   ُنِقَلت 
�لور�ثي  �لتح�صني  �عتمد  لقد  �لعامل.  من  كثرية  مناطق  �إىل 
للبندورة قبل �لعقد �لثاين من �لقرن �ملا�صي، �إىل حد كبري، 
�لطفر�ت  عن  �لناجتة  لل�صفات  �لع�صو�ئي  �النتخاب  على 
�لور�ثية  �لرت�كيب  �نتخاب  �أو  �لطبيعي،  �خللطي  و�لتلقيح 

�جلديدة للتباينات �لور�ثية �ملوجودة م�صبقًا؛ و�أدى ذلك �إىل 
كمو�صم  خمتلفة،  و��صعة  بيئات  يف  متكيفة  �أ�صناف  ��صتنباط 
يف  �لق�صري  �لزر�عة  ومو�صم  �إيطاليا،  يف  �لطويل  �حلر�رة 
يف  �ملحمية  و�لزر�عة  �أوروبا،  من  �ل�صمالية  �ملناطق  حقول 
�لظروف  يف  و�لزر�عة  بريطانيا،  يف  �لبال�صتيكية  �لبيوت 
غربها  و�أو��صط  �الأمريكية  �ملتحدة  �لواليات  ل�صرق  �ملعتدلة 
وقد  �ملتحدة.  �لواليات  غرب  يف  و�جلافة  �حلارة  و�ملناطق   ،
طر�أ تطور كبري و�صريع على تربية �لبندورة و��صتعمالها خالل 

�لثمانني �الأخرية. �ل�صنو�ت 
�إنتاج �لبذور   َبد�أ �لن�صاط �لبحثي يف تربية �لبندورة، بهدف 
�لهجني، يف منت�صف �لقرن �لع�صرين، حيث قام Powers يف 
�لبندورة  من  خمتلفة  هجن  باإنتاج   )1945  -  1944( عامي 
حيث  �لهجني،  قوة  لظاهرة  تف�صري�ت  �إيجاد  هدفه  .وكان 
باإنتاجها  متميزة  �أ�صناف  �إنتاج  �إىل  �لور�ثي  �لتح�صني  يهدف 
�الآباء  باختيار  غالبًا  ذلك  يتحقق  �جليدة،  ونوعيتها  �لعايل 
�لتي تتباين ور�ثيًا، وجغر�فيًا؛ مما يزيد من �حتمال �حل�صول 

على طرز متفوقة يف �صفاتها وخو��صها.
زر�عة �لبندورة تتبو�أ �ملرتبة �الأوىل يف �صورية ،مما يدل على 
�صورية.  يف  و�ملحمي  �حلقلي  بنمطيها  �لبندورة  زر�عة  �أهمية 
�لزر�عة  يف  و�إنتاجيته  �لبندورة  حم�صول  م�صاحة  تطورت 
�صورية،  يف  �لبندورة  زر�عة  تقانات  وتطورت  و�لبعلية  �ملروية 
�أ�صا�صي  وتركزت �لزر�عة �ملروية يف �ملناطق �ل�صاحلية ب�صكل 

�لبال�صتيكية. �لبيوت  �صمن 
    د.غيثاء حامت ح�سن     م.اأنطون اأنطون      م.�سلمى كيكي

                الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية
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الأعالف اخل�شراء ال�شتوية 
ذات  اخل�سراء  االأعالف  حما�سيل  تعد 
ملا  احليوان,  تغذية  يف  كبرية  اأهمية 
لها من قيمة غذائية عالية حيث متد 
الغذائية  املكونات  من  بكثري  احليوان 
التي يندر وجودها يف االأعالف االأخرى, 
�سرورة  االأعالف اخل�سراء  توفري  واإن 
الغذاء  الأنها  احليوان,  لتغذية  حتمية 
هذه  به  تتمتع  ملا  للمجرتات  املنا�سب 

االأعالف من �سفات اأهمها:

باأنها  �خل�صر�ء  �الأعالف  تتميز   -  1

�لغذ�ء  توفري  على  عالية  مقدرة  ذ�ت 
�جليد و�لرخي�ض ومتد �حليو�ن بالطاقة 
و�لربوتني، وي�صنف �لعلف �الأخ�صر باأنه 
علف عايل �لقيمة �لغذ�ئية، فهو م�صدرً� 
�لتي  �الأ�صا�صية  �لغذ�ئية  بالعنا�صر  غنيًا 
ن�صبة  على  ويحتوي  �حليو�ن،  يحتاجها 
�مله�صومة  �لغذ�ئية  �ملو�د  من  عالية 
و�لفيتامينات )بيتا و�لكاروتني، وفيتامني 
يف  �الأ�صا�صية  �لفيتامينات  من  وهو   ،)A

عالئق تغذية �حليو�ن، وال ميكن �ال�صتغناء 
عنه و�أي نق�ض يف هذ� �لفيتامني يت�صبب 
عدد  نفوق  عنها  ينتج  �أمر��ض  بعدة 
على  و�حل�صول  �حليو�نات،  من  كبري 
ح�صول  يف  يت�صبب  كما  �صعيفة،  مو�ليد 
حاالت �إجها�ض، وتر�جع �الإنتاج، كما �أن 
 K، باملعادن،  غنية  �خل�صر�ء  �الأعالف 

.Ca، S
غنية  �خل�صر�ء  �لبقولية  �الأعالف   -  2

�حليو�نات  تزود  �أن  وميكن  بالربوتني، 

من  �حتياجاتها  من   %  75 بحو�يل 
�حليو�ن  متد  �أنها  كما  �لربوتني، 
وتتميز  �لطاقة،  من  جيدة  بكمية 
�لبقولية  �الأعالف  حما�صيل  بع�ض 
بالطاقة  بغناها  �مل�صري  �لرب�صيم  مثل 
�الأعالف  تعترب  فيما  معًا،  و�لربوتني 
�خل�صر�ء �لنجيلية غنية بالطاقة �صهلة 
حتتوي  �أنها  كما  و�له�صم،  �ال�صتقالب 
�لتي  �ملعدنية  و�الأمالح  �لكاروتني  على 
�الإنتاجي  �حليو�نات  �أد�ء  من  حت�صن 

و�لتنا�صلي.
مهمًا  م�صدرً�  �خل�صر�ء  �الأعالف   -  3

لالألياف �لتي تعد �صرورية لزيادة كمية 
الأنها  �حليو�ن،  ياأكلها  �لتي  �الأعالف 
�مل�صغ  على  �حليو�ن  قدرة  من  تزيد 
�خللطة  ��صت�صاغة  وحت�صن  و�الجرت�ر، 

�لعلفية.
من  �خل�صر�ء  �الأعالف  تعترب   -  4

�ملجرت�ت،  لتغذية  �ملنا�صبة  �الأعالف 
�ملجرت�ت  عند  �له�صمي  �جلهاز  الأن 
هو جهاز تخمريي، و�إن وجود �الأعالف 
�جلهاز  هذ�  لعمل  �صروري  �خل�صر�ء 
�الأعالف  تخفف  حيث  جيد،  ب�صكل 
�لعنا�صر  مرور  �صرعة  من  �خل�صر�ء 
�لغذ�ئية، وهذ� يوؤدي لزيادة �مت�صا�ض 
تقلل  كما  ه�صمها  يتم  �لتي  �لعنا�صر 
�إنتاج  �صرعة  من  �خل�صر�ء  �الأعالف 
�الأحما�ض �لدهنية �ملتطايرة و�لتي توؤدي 
�إىل �لتقليل من حدوث بع�ض �الأمر��ض 
حدوث  يف  يت�صبب  مما  كاحلمو�صة 
عن  و�متناعها  �حليو�نات  لدى  �لتخمة 

على  �الأعالف  هذه  ت�صجع  كما  �الأكل، 
وهذ�  �للعاب،  و�إنتاج  و�مل�صغ  �الجرت�ر 
و�أن  و�النتفاخ،  �حلمو�صة  من  يقلل 
زيادة �حلمو�صة لفرتة طويلة قد يوؤدي 
كالعرج  �أخرى  �أمر��ض  حدوث  �إىل 
و�لعرج  �حلمو�صة  و�ن  �الأبقار،  يف 
�لز�ئدة  بالتغذية  مرتبطني  مر�صيني 
�حلد  وميكن  �ملركزة،  �الأعالف  على 
�الأخ�صر  �لعلف  �إدخال  منها من خالل 

يف �لتغذية. 

يقلل  �خل�صر�ء  �الأعالف  زر�عة  �إن   -  5

من �لتكلفة �القت�صادية مل�صاريع �الإنتاج 
��صتخد�م  من  يقلل  الأنه  �حليو�ين، 
و�ملرتفعة  �ملركزة  �الأعالف  من  �لكثري 
�لتنب،  ��صتخد�م  من  يقلل  كما  �لثمن، 
�جليدة  و�لنوعيات  �لكميات  توفري  و�إن 
من  �الأخ�صر  �لعلف  حما�صيل  من 
�لكفاءة  على  توؤثر  �لتي  �لعو�مل  �أهم 
�لزر�عية،  للحيو�نات  �الإنتاجية 
�لطازجة  �خل�صر�ء  �الأعالف  وتعد 
من  �صيالج(  )دري�ض،  �مل�صنعة  �أو 
�أرخ�ض �ملو�د �لعلفية مقارنًة باالأعالف 
�الأعالف  توفري  فاإن  لذ�  �ملركزة، 
�ل�صيالج  �أو  �لدري�ض،  �أو  �خل�صر�ء، 
م�صاريع  وتطوير  لنجاح  حتمية  �صرورة 

�الإنتاج �حليو�ين.
�إنتاج �الأعالف �خل�صر�ء ي�صمن  �إن   - 6

��صتد�مة �الإنتاج، حيث �أن وجود �أعالف 
يف  ال�صتقر�ر  �إىل  يوؤدي  م�صتمر  ب�صكل 
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�الإنتاج وخف�ض يف �لتكاليف.
�الأعالف  حما�صيل  الأن  �لرتبة،  خ�صوبة  على  �ملحافظة   -  7

�ملادة  �إ�صافة  طريق  عن  �لرتبة  خ�صوبة  من  تزيد  �لبقولية 
�لكيماوية  خو��صها  فتح�صن  �لزر�عية  �لرتبة  �إىل  �لع�صوية 
�لتي  �ملحا�صيل  غلة  من  تزيد  �أنها  �إىل  باالإ�صافة  و�حليوية، 
تعقبها، ويعترب �لرب�صيم �مل�صري من �ملحا�صيل �لتي تزرع من 
�جل ��صت�صالح �لرتبة �مللحية و�لقلوية،، وتقوم هذه �لنباتات 
�أ�صف  �لنباتات،  لنمو  و��صتعماله  �جلوي  �لنيرتوجني  بتثبيت 
يعترب  �ملجرت�ت  تنتجه  �لذي  �لع�صوي  �ل�صماد  �إن  ذلك  �إىل 
غنيًا باالأزوت حيث �إن و�صع روثها باالأر�ض يوؤدي �إىل حت�صني 

�لرتبة وزيادة خ�صوبته، وتوؤدي �إىل زيادة �ملادة �لع�صوية.
بعد  منوها  ت�صتعيد  �أن  �الأعالف  حما�صيل  لبع�ض  ميكن   -  8  
يوؤدي  وهذ�  �ملو�صم(،  يف  مر�ت   4  –  3( مر�ت  لعدة  �حل�ض 
لزيادة كمية �الإنتاج مع تعاقب مر�ت �حل�ض كما يف �لرب�صيم 

و�ل�صعري. 
9 - ميكن ��صتعمال �ملحا�صيل �لعلفية كاأ�صمدة خ�صر�ء لتح�صني 

خو��ض �لرتبة وزيادة خ�صوبتها، وحتمي �الأعالف �خل�صر�ء 
لغز�رة جمموعها  �لتعرية  �أو  �لزر�عية من �الجنر�ف  �لرتبة 

�جلذري.
10 - ميكن �أن تكون حما�صيل �لعلف �الأخ�صر حما�صيل تغطية 

�ملحافظة على مياه  �ملحا�صيل يف  ت�صاعد هذه   Cover Crop

�ملرتفعة  �ملناطق  الأنها متنع جريانها من  �ملت�صاقطة  �الأمطار 
�إىل �ملناطق �ملنخف�صة يف مناطق �لزر�عات �ملطرية. �إن �إنتاج 
�أن وجود  �الإنتاج، حيث  ��صتد�مة  �الأعالف �خل�صر�ء ي�صمن 
�أعالف ب�صكل م�صتمر يوؤدي �إىل ال�صتقر�ر يف �الإنتاج وخف�ض 

يف �لتكاليف.

متطلبات زراعة الأعالف اخل�شراء:
1 - الرتبة املنا�سبة: تعترب �لرتبة �ملهد �لذي تو�صع فيه �لبذور، 
وملوحة   )ph( �حلمو�صة  درجة  مثل  خو��صها  معرفة  ويجب 
�لرتبة، وتتباين �ملحا�صيل �لعلفية يف درجة حتملها للحمو�صة 
حما�صيل  معظم  عمومًا   ،)1( جدول  و�مللوحة  و�جلفاف 
للملوحة،  �لتحمل  متو�صطة  �إىل  جيدة  �الأخ�صر  �لعلف 
�ملحا�صيل  من  �أكرث  �مللوحة  �لنجيلية  �ملحا�صيل  وتتحمل 

�لريزوبيوم  بكرتيا  عمل  تثبط  �لرتبة  ملوحة  الأن  �لبقولية 
�لعقد  وحجم  عدد  تر�جع  وبالتايل  �لبقولية،  �ملحا�صيل  يف 
�ملثبت  �جلوي  �الأزوت  كمية  يف  تر�جع  ي�صبب  وهذ�  �جلذرية 
�لتحمل  درجة  يف  دورً�  �لنمو  طور  ويلعب  �الإنتاجية،  وتر�جع 
من  �الأوىل  �ملر�حل  يف  �لتحمل  درجة  تقل  حيث  للملوحة، 
عمر �لنبات وتزد�د يف �ملر�حل �ملتقدمة )بعد تكوين جمموع 
�لغذ�ئية  �لعنا�صر  معرفة  يجب  وكذلك  متعمق(،  جذري 
�إ�صافته،  �لو�جب  �ل�صماد  �أجل معرفة  �ملتوفرة يف �لرتبة من 

ومفككة  خفيفة  لرتب  حتتاج  �لعلف  حما�صيل  معظم  عمومًا 
�الحتفاظ  على  عالية  قدرة  لها  �لتهوية  جيدة  مندجمة  غري 
باملاء لفرتة طويلة، ويجب �إعد�د �لرتبة ب�صكل جيد، وين�صح 
بحر�ثة �الأر�ض حر�ثة عميقة بوقت مبكر، ثم يتبعها حر�ثات 
�صطحية متعامدة مع �حلر�ثة �لعميقة لتنعيم �لرتبة، بعدها 
�لعمليات  وهذه  ب�صكل جيد،  �لرتبة  ل�صطح  ت�صوية  عملية  تتم 

ت�صاعد يف �حل�صول على منو متجان�ض للمح�صول وتقلل من 
�لكمي  �الإنتاج  وحت�صن  �لزر�عة،  يف  �مل�صتخدمة  �لبذ�ر  كمية 
و�لنوعي، ويف�صل �أن تكون �الأر�ض خالية من �حلجارة �لكبرية 
لتقليل �لفاقد ما�أمكن وهذ� ي�صهل من عمليات �لري و�لت�صميد 

و�حل�ض و�حل�صاد و�لرعي.
2 - اختيار البذار اجليد: يجب �ختيار �لبذ�ر �ملنا�صب �لذي يحقق 
هدف �لزر�عة، والبد �أن يكون �لبذ�ر عايل �لنقاوة )�أكرث من 

الحموضةالجفافالملوحة

حساس 
جداً

برسيم حجازي - 
شعير

برسيم أحمر - حساس
برسيم أبيض

الشعير - التريتيكالي متحمل
- الشوفان - الجلبان 

ضعيف 
التحمل

برسيم أحمر - 
برسيم أبيض

متوسط 
التحمل

برسيم حجازي- 
شوفان - جلبانالبيقية شوفان

جيدة 
شعير - جلبان - شعيرالتحمل

بيقية

جدول )1(: درجة تحمل بعض المحاصيل العلفية الخضراء الشتوية لبعض اإلجهادات 
البيئية. 
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95 % نقاوة ور�ثية( على درجة عالية 

�لغريبة  �ملو�د  من  وخايل  �لنظافة  من 
حيوية  ذ�ت  و�لرمال،  �الأع�صاب  كبذور 
ون�صبة �نبات عالية، وتتو�فر فيه �صفات 
تتطلب زر�عة  �ملطلوبه، عمومًا  �جلودة 
�أ�صناف  �الأخ�صر  �لعلف  حما�صيل 
ومن  �لزر�عة،  ملنطقة  مالئمة  جيدة 
�ل�صروري �أن تكون �لبذور تامة �لتكوين 
ومتجان�صة  مك�صورة  �أو  �صامرة  وغري 
من  والبد  و�حلجم،  و�ل�صكل  باحلجم 
�لفطرية  باملبيد�ت  �لبذ�ر  معاملة 
و�حل�صرية �ملنا�صبة حلمايتها من �أفات 
�ملح�صول  وتطور  منو  و�صمان  �لرتبة 

ب�صكل جيد.
3 -  طريقة الزراعة: تتم زر�عة �ملحا�صيل 
�لعلفية �إما زر�عة يدوية )طريقة قدمية 
�لوعرة  �ملناطق  يف  �إال  بها  ين�صح  ال 
فيها  يتعذر  �لتي  �ل�صغرية  و�حلياز�ت 
يقوم  �لزر�عية(،  �الآالت  ��صتخد�م 
م�صاوئ  من  باليد،  �لبذ�ر  بنرث  �لفالح 
هذه �لطريقة �أنها متعبة وحتتاج لكمية 
جتان�ض  حتقق  وال  �لبذ�ر،  من  كبرية 
با�صتخد�م  وين�صح  �لبذ�ر،  توزيع  يف 
من  لها  ملا  �لزر�عة  يف  �الآلية  �لطريقة 

مز�يا �أهمها:
• توزيع مت�صاوي للبذور على عمق ثابت، 
وال  �صريع  ب�صكل  وتتطور  �لنباتات  تنمو 
من  يرفع  وهذ�  �لبع�ض،  بع�صها  تظلل 
�ل�صوء و�حل�صول  ��صتفادتها من  معامل 
على كمية مت�صاوية من �لعنا�صر �لغذ�ئية 
�الإنتاج  يح�صن  ذلك  وكل  و�لرطوبة، 

�لكمي و�لنوعي.
• ��صتخد�م كمية �أقل من �لبذ�ر، وتغطية 

حول  �لرتبة  وكب�ض  جيد  ب�صكل  �لبذور 
�لبذ�ر من جميع �جلهات.

تتم عملية �لبذ�ر �الآيل على �صطور، وتقل 
�مل�صافة بني �ل�صطور عند زر�عة حما�صيل 

�لعلف �الأخ�صر.
ت�صتجيب حما�صيل �لعلف  4 - الت�سميد: 
حم�صول  وتعطي  للت�صميد،  جيد  ب�صكل 
�لغذ�ئية  �لعنا�صر  تو�فر  حالة  يف  �أكرب 
و�إن  �لت�صميد،  بعدم  مقارنًة  �لالزمة 
�الإنتاج  لتح�صني  يوؤدي  �الأ�صمدة  �إ�صافة 
للمح�صول  �لعلفية  �لقيمة  ورفع  �لكمي 
�مل�صتخدمة  �الأ�صمدة  �أهم  ومن  �ملزروع، 

يف �إنتاج حما�صيل �لعلف �الأخ�صر هي:
�ل�صماد  ي�صاف  الفو�سفاتي:  ال�سماد 
عن�صر  ويعترب  �لزر�عة  مع  �لفو�صفاتي 
�لفو�صفات من عو�مل �لنمو �لتي ت�صاعد 
�لنمو  مرحلة  �أثناء  �جلذور  تطور  يف 
�خل�صري، كما ي�صاعد يف تبكري �لن�صج، 
للربودة  �ملح�صول  مقاومة  من  ويزيد 
و�الإ�صابات �ملر�صية و�حل�صرية، وين�صح 
باإ�صافة 50 - 80 كغ/ه� من �صماد �ل�صوبر 

فو�صفات.
�أهم  �الأزوت من  االأزوتي: يعترب  ال�سماد 
للنبات  و�ل�صرورية  �الأ�صا�صية  �لعنا�صر 
وهو من �لعنا�صر �ملغذية �لكربى ويوؤدي 
و�نخفا�ض  �لنمو  �ختالل  �إىل  نق�صه 
حمدد  عن�صر  ويعترب  �لزر�عي،  �الإنتاج 
للنمو  م�صجع  وهو  �لنبات،  الإنتاجية 
كبرية،  حيوية  كتلة  و�إعطاء  �خل�صري 
ين�صح باإ�صافة 100 - 150 كغ/ه� �صماد 
ي�صاف  �لنجيلية  للمحا�صيل  �أزوتي 
يف  �الأخر  ون�صفها  �لزر�عة  مع  ن�صفها 
�إ�صافتها  بد�ية مرحلة �الإ�صطاء )يف�صل 
�لري يف حال  قبل  �أو  �ملطر  �أثناء هطول 
توفر م�صدر للري(، ويجب عدم �إ�صافة 
هذه �لكمية يف حال تر�جع كمية �لهطول 
الأن  �خل�صري  �لنمو  مرحلة  يف  �ملطري 
�إ�صافتها يعطي نتائج �صلبية على �الإنتاج 
، �أما �ملحا�صيل �لبقولية فين�صح باإ�صافة 

20 كغ/ه� من �ليوريا مع �لزر�عة بهدف 

تن�صيط بكرتيا �لريزوبيوم )بكرتيا تثبيت 
�الأزوت �جلوي(، كما ين�صح مبعاملة بذ�ر 
لعن�صر  �لعلفية مبحلول مائي  �لبقوليات 
وهذ�  غ/ليرت   2  -  0.5 تركيز  �ملولبيدين 
تثبيت  بكرتيا  عمل  �صروط  من  يح�صن 

�الأزوت �جلوي ويزيد من كفاءتها.
�الأع�صاب  تنمو  االأع�ساب:  مكافحة   -  5

�حلر�رة  درجات  تبد�أ  عندما  �ل�صار 
وتت�صبب يف حدوث  �لتدريجي،  باالرتفاع 
باملح�صول،  ونوعية  كمية  خ�صائر 
على  عالية  قدرة  �ل�صارة  ولالأع�صاب 
يزيد  هذ�  �ملناخية  �لعو�مل  مع  �لتاأقلم 
عو�ئل  �أنها  كما  �نت�صارها،  �صرعة  من 
وبع�ض  و�حل�صر�ت،  �الأمر��ض  من  لكثري 
م�صاكل  وي�صبب  و�صار  �صام  �الأع�صاب 
�صحية للحيو�ن، لذ� يتوجب على �ملز�رع 
تعيق وحتد من منو  �لتي  �لو�صائل  �إيجاد 

�الأع�صاب ومن هذه �لو�صائل:
العلفي:  املح�سول  بذار  كمية  زيادة 
�لغذ�ئية  �مل�صاحة  ي�صاعد يف خف�ض  هذ� 

�ملتاحة لنمو �الأع�صاب.
ي�صمح  وهذ�  الزراعة:  موعد  يف  التاأخر 
�الأمطار  هطول  بعد  �الأع�صاب  بنمو 
باحلر�ثة  منها  �لتخل�ض  ثم  �خلريفية 
ويعاب  �لعلفي،  �ملح�صول  زر�عة  قبل 
بالزر�عة  �لتاأخر  �أن  �لطريقة  هذه  على 
�لعلفي  �ملح�صول  كمية  لرت�جع يف  يوؤدي 

�لناجت.
الزراعة بالطريقة ال�سبكية: حيث تق�صم 
�الأول  �لق�صم  يزرع  لق�صمني  �لبذ�ر  كمية 
�لق�صم  ويزرع  �جلنوب  �إىل  �ل�صمال  من 
�لثاين من �ل�صرق �إىل �لغرب، وهذ� يوؤدي 
�ل�صطور  بني  �ملرتوكة  �مل�صاحة  لتقلي�ض 

)�مل�صاحة �لتي تنمو فيها ��أع�صاب(.
�لطريقة  هذه  لكن  اليدوي:  التع�سب 

�صعبة �لتطبيق يف �مل�صاحات �لو��صعة.
��صتخد�م �ملبيد�ت �لكيميائية: ال ين�صح 
�ملر�حل  يف  �إال  �لطريقة  هذه  با�صتخد�م 
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�ملبكرة من عمر �ملح�صول �لعلفي  )قبل 
 –  25 عن  تقل  ال  مبدة  �حل�ض  �أو  �لرعي 
على  �ملبيد�ت  �صرر  لتاليف  يوم(   30

�حليو�نات �لزر�عية.
6 - مقاومة احل�سرات واالأمرا�ض: ت�صاب 
حما�صيل �الأعالف بعدد من �حل�صر�ت 
�ملن  �ل�صونا،  �الأور�ق،  ديد�ن  منها 
و�لرتب�ض، �ل�صيتونا، و�لبيا�ض �لدقيقي، 
��صت�صارة  ويجب  �جلذور،  �أعفان 
�ملبيد  الختيار  �لنبات  وقاية  خمت�ض 

�ملنا�صب وحتديد موعد �لر�ض.
م�ا�شفات حما�شيل العلف الأخ�شر: 
ت�صلح  نبات  �الأعالف �خل�صر�ء هي كل 
�حليو�نات  لتغذية  �خل�صرية  �أجز�ءه 
تتوفر  �أن  البد  �صفات  وهناك  �لزر�عية، 
هذه  و�أهم  �الأخ�صر  �لعلف  حما�صيل  يف 

�ل�صفات:
وت�صكيل  �لنمو  على  �لعالية  �لقدرة   •
حيوية  )كتلة  كبري  خ�صري  جمموع 
�ملزروعة  �الأ�صناف  تتمتع  و�أن  كبرية(، 
مر�ت  لعدة  �لنمو  �إعادة  على  بالقدرة 
تتحمل  و�أن  �حل�ض،  بعد  �صريع  ب�صكل 

�لرعي.
• �لقدرة �لعالية على مناف�صة �الأع�صاب 

و�لنباتات �لغريبة.
�ملو�د  من  خالية  �لنباتات  تكون  �أن   •

�ل�صامة �أو �ل�صارة باحليو�ن.
عالية  غذ�ئية  قيمة  ذ�ت  تكون  �أن   •
وم�صت�صاغة �لطعم للحيو�نات، وحتتوي 
على ن�صبة عالية من �لربوتني و�لطاقة 

�صهلة �له�صم.
�أو  �حل�ض  بعد  منها  �لتخل�ض  �صهولة   •
�صارة  ع�صبه  ت�صبح  ال  بحيث  �لرعي 

للمحا�صيل �ملزروعة يف �ملو�صم �لتايل.
اخل�شراء  العلفية  املحا�شيل  اأهم 

ال�شت�ية:
�أهم  و�لبقول من  تعد حما�صيل �حلبوب 
ف�صل  يف  �ملزروعة  �لعلفية  �ملحا�صيل 

�لغذ�ئية  قيمتها  ب�صبب  وذلك  �ل�صتاء، 
�لعلفية  �ملحا�صيل  �أهمية  وتربز  �لعالية، 
و�لنجيلية(  �لبقولية  خا�ض  )ب�صكل 
حمفوظة  �أو  غ�صة  خ�صر�ء  كاأعالف 
ت�صكل  كونها  �صيالج  �أو  دري�ض  �صكل  على 
�حليو�نات  لتغذية  �أ�صا�صيًا  م�صدرً� 
و�لطاقة  بالربوتني  غنية  وهي  �لزر�عية 
معظم  و�لكاروتني،  و�الأمالح  و�ملعادن 
�لقطر  يف  �ملنتجة  �خل�صر�ء  �الأعالف 
الأن  �صتوية  �أعالف  هي  �ل�صوري  �لعربي 
حتتاج  �ل�صيفية  �خل�صر�ء  �الأعالف 

لكميات كبرية من �ملاء.
�ملحا�صيل  تزرع  النجيلية:  االأعالف 
مع  خالئط  يف  �أو  منفردة  �إما  �لنجيلية 
�أخ�صر  علف  الإنتاج  �لبقولية  �ملحا�صيل 
�أهم  من  معًا،  و�لطاقة  بالربوتني  غني 
�ل�صعري  �ل�صتوية  �لنجيلية  �ملحا�صيل 

و�ل�صوفان و�لرتيتكايل.
بيئي  مدى  يف  �ل�صعري  ينمو  ال�سعري: 
و��صع، وله عدة ��صتعماالت، لكنه ي�صتعمل 
للحيو�نات )علف  �الأوىل كعلف  بالدرجة 
علف  �أو  حبوب  مركز  علف  �أو  �أخ�صر 
�ل�صعري  ويعترب  وتنب(،  دري�ض  مالئ 
معظم  على  يتفوق  علفي  حم�صول 
�ملحا�صيل �الأخرى باإنتاج �لعلف �الأخ�صر 
و�ملادة �جلافة �صهلة �له�صم، ن�صبة �أور�ق 
�ل�صعري �إىل �ل�صاق ت�صل حتى 0.88 وهي 
�أعلى ن�صبة يف �ملحا�صيل �لنجيلية، وهذ� 
��صتخد�مه  يف  �أف�صلية  �ل�صعري  يعطي 
الأن  �لدري�ض،  �صناعة  ويف  �أخ�صر  كعلف 
�الأور�ق �أغنى من �ل�صاق باملو�د �لغذ�ئية 
و�لكاروتني، يعطي �ل�صعري 2 - 3 ح�صات 
ومبعدل  4 - 6 طن /دومن/ح�صة، وتكر�ر 
�لعلف  حا�صل  لزيادة  يوؤدي  �حل�ض 
�الأخ�صر، تعطي �حل�صة �الأوىل �أقل كمية 
�لعلف  كمية  تزد�د  �الأخ�صر،  �لعلف  من 
تر�جع  مع  �لثانية  �حل�صة  يف  �ملح�صو�صة 
و�إن �حل�ض يف �لطور  ن�صبة �لربوتني،  يف 
�لعلف  من  كمية  �أكرب  يعطي  �لعجيني 

�لربوتني،  من  ن�صبة  �أدنى  لكن  �الأخ�صر 
مع  علفية  خالئط  يف  �ل�صعري  زر�عة 
�الأمر��ض  �لعلفية يخف�ض من  �لبقوليات 
�الأع�صاب  �نت�صار  من  ويقلل  �لفطرية، 
من  �ال�صتفادة  �إمكانية  ويتيح  �ل�صارة، 
ويح�صن  �ملتاحة،  �ملو�د  من  كمية  �أكرب 
�ملادة  كمية  من  ويزيد  �لغذ�ئية  �لقيمة 
مع  مقارنًة  �لربوتني  وحمتوى  �جلافة 

زر�عة �ل�صعري منفردً�.
:Avena Sativa L. ل�صوفان�

بكثافة  ميتاز  �صتوي  حويل  حم�صول 
مما  �أور�قة  وكرثة  �خل�صري  جمموعه 
يك�صبه قيمة غذ�ئية علفية عالية، ي�صتعمل 
كعلف �أخ�صر )على نطاق و��صع يف تغذية 
�لدري�ض،  �إنتاج  يف  وي�صتخدم  �ملا�صية(، 
منوه  مو�صم  بطول  �ل�صوفان  ميتاز  كما 
�ملو�صم،  خالل  ح�صات  عدة  و�إعطاءه 
لذ�  �حلر�رة،  درجات  �نخفا�ض  يتحمل 
كثري  من  للزر�عة  مالئمة  �أكرث  يعترب 
�لرتكيب  يتاأثر  �لعلفية،  �ملحا�صيل  من 
�لتي  �لنمو  مبرحلة  لل�صوفان  �لكيميائي 
�لغذ�ئية  �لقيمة  وتتح�صن  عندها،  يح�ض 
علفية  كخالئط  زر�عته  عند  لل�صوفان 
�أن  كما  �لبيقية،  وخا�صًة  �لبقوليات  مع 
�حل�ض يف �ملوعد �ملنا�صب يزيد من ن�صبة 

�لربوتني و�لطاقة معًا.
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�لرتيتيكايل: 
�لنمو  بقوة  يتميز  جنيلي  حم�صول 
على  عالية  قدرة  وميتلك  �خل�صري 
�لنبات  و�رتفاع  �الإ�صطاء�ت  �إعطاء 
وزيادة �صطح �الأور�ق مما يوؤدي للح�صول 
على جمموع خ�صري كبري، وهو حم�صول 
و��صع،  بيئي  مدى  مع  ومتاأقلم  متكيف 
درجات  و�رتفاع  للجفاف  متحمل  فهو 
عدة  ح�صه  ميكن  و�لربودة،  �حلر�رة 
مر�ت باملو�صم �لو�حد، ذ�ت حمتوى جيد 
�لغنية  �ملحا�صيل  من  وهو  �لربوتني  من 
بالطاقة، ميكن زر�عته ب�صكل خمتلط مع 
�لبيقية  مثل  �لعلفية  �لبقولية  �ملحا�صيل 
�لقيمة  لتح�صني  يوؤدي  وهذ�  و�جللبان 
�لغذ�ئية للمح�صول �لعلفي �لناجت ويزيد 
من درجة �ال�صت�صاغة وي�صهل من عمليات 

�له�صم.
�ملحا�صيل  ت�صتخدم  �لبقولية:  �الأعالف 
�الأخ�صر  �لعلف  الإنتاج  �لعلفية  �لبقولية 
لغناها بالربوتني و�ملعادن و�لفيتامينات، 
�لعلفية  �لبقولية  �ملحا�صيل  �أهم  ومن 
�لبيقية،  �الأخ�صر  �لعلف  الإنتاج  �ملنا�صبة 

�جللبان، �لف�صة. 
�ملحا�صيل  �أهم  من  �لبقية  تعد  �لبيقية: 
�أكرث  وهي  �النت�صار،  �لو��صعة  �لبقولية 

�حليو�نات  قبل  من  وه�صمًا  ��صت�صاغة 
�أخ�صر  علفًا  وتعطي  بالربوتني،  و�أغنى 
ق�صر  ولكن   A فيتامني  مبولد�ت  غني 
�صبه  �لنمو  خا�صية  ووجود  �لنبات 
�أثناء عملية  �لعمودي تزيد من �خل�صائر 
كمخاليط  زر�عتها  فاإن  لذ�  �حل�ض، 
على  ت�صاعدها  �حلبوب  حما�صيل  مع 
مما  �حلبوب(  حما�صيل  )على  �لت�صلق 

للح�صول  يوؤدي  كما  �خل�صائر  من  يقلل 
على نوعية جيدة، وتعترب كل من �لبيقية 
�حلر�صتانيه، و�لبيقية �ل�صائعة، و�لبيقية 
ميكن  �لتي  �الأنو�ع  �أهم  من  �الأمريكية 
زر�عنها الإنتاج �لعلف �الأخ�صر و�لدري�ض، 
تتميز �لبيقية �الأمريكية بغز�رة جمموعها 
من  ي�صهل  مما  و�رتفاعها  �خل�صري، 

عمليات �حل�ض.
من  �جللبان  حم�صول  يعترب  �جللبان: 
للجفاف  �ملتحملة  �لعلفية  �ملحا�صيل 
�لقا�صي، وينمو �ملح�صول يف بيئات ذ�ت 
معدالت هطول مطري متدنية جدً�، وله 
�جلفاف  حتمل  على  لي�ض  فريدة  قدرة 
من  �لعديد  على حتمل  �أي�صًا  بل  فح�صب 
�الإجهاد�ت �لبيئية، تتميز �جللبان بطر�وة 
�ملجموع �خل�صري وطعمها �ل�صكري وهذ� 
للرعي  �ملف�صلة  �ملحا�صيل  من  يجعلها 
ميكن  �لزر�عية،  �حليو�نات  معظم  عند 
كغ   48  -  36 �أن يرتك  ملح�صول �جللبان 
بعد ح�ض  �لرتبة  نيرتوجني جوي يف  /ه� 
يف  زر�عتها  ميكن  �ملح�صول،  ح�صاد  �أو 

�ملناطق �لوعرة لال�صتفادة منها بالرعي 
من  �جللبان  وتزرع  �حليو�نات،  قبل  من 
�أجل �إنتاج �لعلف �الأخ�صر يف خالئط مع 
من  �لهكتار  �إنتاجية  يبلغ  حيث  �ل�صعري 

�لعلف �الأخ�صر 18 - 20 طن/ه�.
�أكرث  من  �لرب�صيم  يعترب  �لرب�صيم: 
�لعامل،  يف  �نت�صارً�  �لعلفية  �ملحا�صيل 
مز�رع  يف  �ملهمة  �ملحا�صيل  من  وهم 

�إنتاج �للحم و�حلليب، وهو من �ملحا�صيل 
 100( جيد  �أخ�صر  علف  ينتج  �ملعمرة 
�حليو�نات  ت�صت�صيغه  طن/ه�(،   120  -
له  عالية،  ه�صم  قابلية  له  كبري  ب�صكل 
قدرة عالية على �لتكيف مع خمتلف �أنو�ع 
�لرتب  يف�صل  �جلوية،  و�الأحو�ل  �لرتب 
�ل�صرف، درجة  �لطينية �خلفيفة جيدة 
�لرب�صيم  يح�ض   ،7.5  -  6.5 �حلمو�صة 
عند �رتفاع 35 - 45 �صم، و�رتفاع �حل�ض 
�لبقولية  6 �صم، و�لرب�صيم من �الأعالف 
للحيو�نات  كاماًل  غذ�ًء  ويعترب  �لهامة 
الحتو�ئه على ن�صبة مرتفعة من �لربوتني 
و�ل�صكريات )م�صدر �لطاقة(، وجمموعة 
من �الأحما�ض �الأمينية �لتي ت�صاعد على 

�للحم  حيو�نات  وت�صمني  �حلليب  �إدر�ر 
�أهمها  فيتامينات  عدة  على  يحتوي  كما 
�لرتبة  خو��ض  من  يح�صن   ،D فيتامني 
�لزر�عية من خالل تثبيت �الأزوت �جلوي 

وما ي�صيفه من مادة ع�صوية.
الع�امل امل�ؤثرة على ن�عية وج�دة 

العلف الأخ�شر: 
ميكن �حلكم على نوعية �لعلف �الأخ�صر 
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من خالل �إقبال �حليو�نات عليه و�الأد�ء 
�حليو�نات  وخا�صًة  للحيو�ن  �الإنتاجي 
�لعو�مل  �أهم  ومن  للحليب،  �ملنتجة 
�خل�صر�ء  �الأعالف  نوعية  على  �ملوؤثرة 

هي:
خالل  �لتجارب  دلت  البيئية:  الظروف 
�لعلف  من  �لناجت  �أن  �ملا�صية  �ل�صنو�ت 
ن�صبة  يف  �رتفاع  مع  يرت�جع  �الأخ�صر 
وتزد�د  �جلافة  �ل�صنو�ت  يف  �لربوتني 
يف  تر�جع  مع  �خل�صر�ء  �الأعالف  كمية 
�لغزيرة  �ل�صنو�ت  يف  �لربوتني  ن�صبة 

�الأمطار.
نوعية املح�سول امل�ستخدم: �إن حمتويات 
�لعنا�صر  �الأخ�صر من  �لعلف  �الأور�ق يف 
�ل�صاق  من  �لنوعية  يف  �أف�صل  �لغذ�ئية 
لذ� فاإن حما�صيل �لعلف �لتي تزد�د فيها 
ن�صبة �الأور�ق �إىل �ل�صاق تعترب �أف�صل من 
�ل�صاق  ن�صبة  فيها  تزد�د  �لتي  �ملحا�صيل 
�الأعالف  نوعية  �أن  كما  �الأور�ق،  �إىل 
�لبقوليات  علفية من  �خل�صر�ء ملخاليط 
�ملح�صول  من  �أف�صل  تعترب  و�لنجيليات 
�ملنفرد من �لنجيليات، كذلك فان نوعية 
تعترب  �لبقوليات  من  �الأخ�صر  �ملح�صول 

�أف�صل من �خلليط.
�الأخ�صر   �لعلفي  �ملح�صول  ت�صميد  �إن 
�لربوتني  ن�صبة  من  يح�صن  بالنيرتوجني 
يكون  قد  ولكن   �خل�صر�ء  �الأعالف  يف 
على  تاأثري  بدون  �أو  قليال  �لتح�صني  �أثر 
�الأعالف،  لهذه  �مله�صومة  �لطاقة 
يف  �ملتوفرة  �مله�صومة  �لطاقة  باأن  علمًا 
�الأعالف هي �لتي حتد من �إنتاج �حلليب 

عند �الأبقار.
�حل�ض  مرحلة  تعترب  احل�ض:  مرحلة 
حتدد  �لتي  �لعمليات  �أهم  من  �لرعي  �أو 
على  �لتاأثري  خالل  من  �لعلف  جودة 
�لنباتات  ح�ض  �أن  �إذ  �لغذ�ئي،  تركيبه 
كميات  لفقد�ن  توؤدي  مبكر  منو  طور  يف 
ب�صبب  �لغذ�ئية  �ملكونات  من  كبرية 
�لرطوبة،  من  عالية  ن�صبة  على  �حتو�ءه 

�لذ�ئبة،  �لغذ�ئية  �ملو�د  من  كثري  وعلى 
�الإجمالية  �لكمية  النخفا�ض  �إ�صافة 
مرحلة  �أف�صل  تعترب  عمومًا  �لناجتة، 
الإجر�ء عملية �حل�ض عندما يزهر 10 % 
من �ملح�صول �لبقويل، ويف هذه �ملرحلة 
و�لربوتني  بالطاقة  ملئ  �لنبات  يكون 
�إىل  �الأور�ق  ن�صبة  وتكون  و�ل�صكريات، 
�أغنى  �الأور�ق من  �أن  �ل�صاق عالية، ومبا 
�الأجز�ء �لنباتية باملحتوى �لغذ�ئي ويكتمل 
منوها يف مرحلة �الإزهار، لذلك ال حت�ض 
�لبقوليات �لعلفية �إال بعد ت�صكل �الأزهار، 
�لبقولية  �ملحا�صيل  ح�ض  يف  �لتاأخر  و�إن 
�لقرون  ت�صكل  مرحلة  منت�صف  حتى 
يت�صبب يف ميل �لنبات للرقاد وخا�صًة يف 
�لرتب �خل�صبة وظروف �لنمو �ملنا�صبة، 
من  ويزيد  �حل�ض،  عمليات  يعيق  وهذ� 
نباتات  من  مايرتك  لكرثة  �لفقد  ن�صبة 
دون قطع، وي�صبب تلوث �لعلف بالرت�ب، 
�أجز�ء  �إىل  �لغذ�ئية  �ملو�د  تنتقل  كذلك 
�لنباتات �لقاعدية ) وهي �أجز�ء الميكن 
على  �صلبي  ب�صكل  يوؤثر  وهذ�  ح�صها(، 
جودة �لعلف، كما يت�صبب يف تر�جع ن�صبة 
�لربوتني �خلام يف �الأور�ق بن�صبة 11 %، 
ويف �ل�صاق بن�صبة 2 %، ويف كامل �لنبات 
ت�صاقط  يف  يت�صبب  كما   ،%  6 بن�صبة 
�الأور�ق نتيجة جفافها، وهذ� يعني تر�جع 
�أما �لنجيليات  كبري يف �لقيمة �لغذ�ئية، 
�للبني  �لن�صج  طور  يف  فتح�ض  �لعلفية 
ن�صبة  النخفا�ض  �ل�صمعي  �لن�صج  وحتى 
�الألياف يف هذه �ملرحلة، لكن يف مر�حل 
على  �لعلف  كمية  تزد�د  �لالحقة  �لنمو 
ح�صاب �جلودة حيث تبد�أ ن�صبة �الألياف 
�لغذ�ئية  �لقيمة  يف  تر�جع  مع  بالتز�يد 
توؤدي  �الألياف  ن�صبة  زيادة  الأن  للعلف، 
�خلام  للربوتني  �له�صم  قابلية  لرت�جع 
مقارنًة  �مله�صومة  �لكلية  �ملو�د  وقيمة 
�للبني،  �لن�صج  مرحلة  يف  �حل�ض  مع 
ويتحدد موعد �حل�ض �أو �لرعي وفقًا لعدة 
�لنمو،  طور  �لنبات،  نوع  منها  �عتبار�ت 

حالة �لطق�ض، توفر �لعمالة و�الآالت، عدد 
من  �لفرتة  حتديد  �أن  كما  �حليو�نات، 
�لرعي  �أو  �حل�ض  لعملية  �ملنا�صبة  �لنهار 
�لعلف  جودة  حتديد  يف  مهم  دور  تلعب 
�ل�صكريات  بت�صنيع  �الأور�ق  تقوم  حيث 
�ل�صوئي،  �لرتكيب  بعملية  �لنهار  خالل 
وتتحطم �ل�صكريا بعمليات �لتنف�ض لياًل، 
متاأخر  بوقت  �ملقطوع  �لعلف  فاإن  لذ� 
و�لطاقة  �ل�صكر  حمتوى  به  �لنهار  من 
�أعلى مقارنًة مع �الأعالف �ملح�صو�صة يف 

�ل�صباح. 
م�ؤ�شرات النم� املرغ�بة عند احل�س 

والرعي:
- عدم ت�صكل �لقرون �أو �الأزهار �لنا�صجة 
بالن�صبة للبقوليات وعدم ق�صاوة �ل�صنابل 

بالن�صبة للنجيليات. 

- �أن تكون �ل�صيقان رهيفة ورفيعة.
من  وخالية  كبرية  �الأور�ق  تكون  �أن   -

�الإ�صابات.
ناعم  وقو�مه  �لعلف  ملم�ض  يكون  �أن   -

وطري. 
جترى عملية �حل�ض بنف�ض �جتاه خطوط 
حادة  �أدو�ت  ��صتعمال  ويف�صل  �لزر�عة، 
�لتاج،  منطقة  فوق  �لنباتات  وتقطع 
الأن  مثايل  �الرتفاع  يكون  �أن  ويجب 
ويوؤثر  �لتاج  يتلف منطقة  �لق�ض �جلائر 
على قدرة �لنبات على �لتجديد، وهناك 
�الأعالف  ح�ض  �آالت  من  خمتلفة  مناذج 

�خل�صر�ء. 
الدكت�ر عبد الرزاق �شع�د                                                                  

الهيئة العامة للبح�ث العلمية 
الزراعية
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النباتات املحورة وراثيًا بني الفوائد واملخاطر

�إىل  �لنباتات  لرتبية  �لتقليدية  �أو  �لكال�صيكية  �لطرق  تهدف 
�حل�صول على نباتات بها �صفات مرغوبة و تعتمد هذه �لطرق 
�لناجت  �لن�صل  يف  للح�صول  �الآباء  بني  �لتهجينات  �إجر�ء  على 
�لتقليدية  �لطرق  ولكن من عيوب  �ملرغوبة،  �ل�صفة  تلك  على 
�أنها حتتاج �إىل وقت طويل، باالإ�صافة �إىل  يف �لرتبية �لنباتية 
�أنه توجد �صفات مرغوبة ال ميكن �إيجادها يف �أنو�ع ذ�ت قر�بة 
ور�ثية، ومن ثم ال ميكن �إجر�ء حت�صني للنبات �أو نقل �ل�صفة 
)مرغوبة  عديدة  مورثات  نقل  يتم  و�أحيانًا  �إليه،  �ملرغوبة 
ولي�ض فقط  �لناجت  �لن�صل  �إىل  �لوقت  نف�ض  وغري مرغوبة( يف 
�ملورثة �ملطلوبة نقلها و لذلك يلزم عمل تهجينات لعدة �أجيال 
على  �حل�صول  و  مرغوبة  �لغري  �ملورثات  تلك  من  للتخل�ض 

�ل�صنف �جلديد.
وعلى عك�ض ��صتخد�م �لطرق �لتقليدية يف تربية �لنباتات، جند 
�أن ��صتخد�م تقنية �إنتاج �لنباتات �ملحورة ور�ثيًا متكن �ملربي 
من جتميع �لعديد من �ل�صفات �ملرغوبة يف نبات و�حد، حيث 
ميكن نقل �ملورثة �ملرغوبة من �أي م�صدر )نبات من نف�ض �لنوع 
�أو من نوع �آخر �أو من �حليو�ن �أو من �لبكترييا �أو �لفطريات �أو 

�لفريو�صات �أو حتى من �الإن�صان(.
تعريف التحوير الوراثي:

 DNA �لنووي  �حلم�ض  من  مقطع  �أو  مورثة  �أي  �إدخال  عملية 
و فيها ال يندمج �حلم�ض  �لنباتية قد تكون موؤقتة  �إىل �خللية 
تعرف  و  ثابتة  تكون  قد  �أو  �لنبات  جينوم  يف   DNA �لنووي  
بالتحول �لثابت و فيها يندمج �حلم�ض �لنووي DNA  يف جينوم 
�لنبات و يعرف �لنبات يف هذه �حلالة بالنبات �ملهند�ض ور�ثيًا 
�أو    )GM Plant( و �خت�صار ور�ثيًا  �ملعدل  �أو  ور�ثيًا  �ملحور  �أو 

.Transgenic Plant

و�لنبات �ملحور ور�ثيًا بهذه �لطريقة يكون له �لقدرة على مترير 
�جلني �ملنقول �إىل �لن�صل �لناجت منه. �أما �جلني �لذي مت نقله �إىل 
جينوم �لنبات فيعرف با�صم Transgene  ويالحظ �أنه ال ميكن 
لنا �أن ندخل �أي جني �أو مقطع من �حلم�ض �لنووي DNA  �إىل 
كل خلية يف ج�صم �لنبات و �إمنا يكفي �إدخال �جلني �ملرغوب �إىل 
خلية نباتية و�حدة فقط ثم نقوم بعد ذلك باإنتاج نبات كامل من 
هذه �خللية لت�صبح كل خاليا �لنبات �لكامل �جلديد حتتوي على 

�جلني �ملرغوب �لذي مت �إدخاله يف �خللية �الأوىل.

خطوات اإجراء التحوير الوراثي:
1 - حتديد ال�سفة املرغوبة املراد نقلها: يف هذه �ملرحلة يجب 
حتديد �ل�صفة �ملرغوبة و�ملر�د نقلها فمثال على ذلك �إذ� كان 
�لهدف هو �أن يكون �لنبات مقاوم حل�صرة ما فيجب �لبحث عن 

كائن �آخر مقاوم لهذه �حل�صرة من �أجل عزل �ل�صفة ونقلها.
على  �ملورثات  عزل  يعتمد  ن�سخها:  و  املورثات  حتديد   -  2

�ل�صفات نف�صها فكلما كانت �ل�صفة �ملطلوبة و��صحة ومدرو�صة، 
و �أمكن حتديد �ملورث �خلا�ض بها كان ن�صخها �أي�صر و �أدق. 

ن�صخ �ل�صفات يعتمد على تقنية تفاعل �لبلمرة �ملت�صل�صل و تقوم 
هذه �لتقنية ب�صكل �أ�صا�ض على حتديد �ملورثة �ملطلوبة، ت�صميم 
بادئات منا�صبة، عزل �ملادة �لور�ثية �مل�صدر لل�صفة، ��صتخد�م 
�الأنزميات �خلا�صة ببناء �ل DNA يف �أنابيب �الختبار من خالل 

�لتحكم �ملت�صل�صل بدرجة �حلر�رة.
�ملادة  مع  �لتعامل  من  بد  ال  حتويرها:  و  املورثات  عزل   -  3

حتديد  و  روؤيتها  من  متكن  بطريقة  �ملرحلة  هذه  يف  �لور�ثية 
�لذي  للمورث  �ملكونة  �لنيرتوجينية(  �لقو�عد  )عدد  مقا�صها 
مت ن�صخه و هنا ت�صتخدم تقنية �لف�صل �لكهربائي لعزل �ملادة 
�لور�ثية ح�صب �ملقا�ض بعد �صبغها مبادة متكن من روؤيتها حتت 

�الأ�صعة فوق �لبنف�صجية.
4 - ربط املورثة بناقل وراثي منا�سب: هذه �ملرحلة من �أعقد 

بناقل  �ملورثة  ربط  وهي  �لور�ثي  �لتحوير  عملية  يف  �خلطو�ت 
ور�ثي منا�صب من �أجل �إمتام عملية نقل و مكاثرة �ملادة �لور�ثية 
هو حتديد �لناقل �لور�ثي، و �لنو�قل �لور�ثية عبارة عن �أجز�ء 
د�ئرية من �ملادة �لور�ثية توجد يف �خلاليا بد�ئية �لنو�ة ب�صكل 
ن�صخها  ب�صرعة  تتميز  و  �لرئي�صية  �لور�ثية  �ملادة  منف�صل عن 
يف �لبكترييا و �صهولة تنقيتها كما ميكن قطعها و �إدخال قطع 
�لور�ثية  �لنو�قل  �أ�صهر  �إليها. من  �لور�ثية �جلديدة  من �ملادة 
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ف�صيلة �لناقل �ملعروفة ب  PUC و �لتي حتوي �ملورث �خلا�ض 
�أخرى  �إىل مورثات  �إ�صافة  �أمب�صيلني  �مل�صاد �حليوي  مبقاومة 

ت�صاعد على م�صاعفة �لناقل �لور�ثي و وجوده يف �خللية.
�لناقل  �حتو�ء  �لور�ثية  �لنو�قل  �ختيار  عملية  �صلبيات  من 
�لتحوير  لعملية  �ملطلوبة  غري  �ملورثات  من  عدد  على  �لور�ثي 
نف�صه  �لور�ثي  �لناقل  لعمل  �صرورية  ولكنها  ذ�تها  �لور�ثي 
مقاومة  و  خالله،  جديد  ت�صل�صل  �إدخال  و�إمكانية  كتكاثره، 
�مل�صاد�ت �حليوية �لالزمة الختبار وجود �لناقل و غريها من 
�ملورثات و �لت�صل�صل �لور�ثي �ملكون للحامل نف�صه، و يف �لعموم 
�ملورث �ملطلوب للتحوير �لور�ثي عادًة ما ي�صكل 20-30 % من 

�لناقل �لور�ثي نف�صه.
5 - م�ساعفة املورثات و تنقيتها و فح�سها: عند ربط �ملورثة 

�ملطلوبة من �لكائن �مل�صدر باحلامل �ملنا�صب يتعني نقله �إىل 
خلية بكتريية - عادة ما تكون Ecoli- من �أجل مكاثرته و حفظه 

يف �خللية.
6 - اإدخال ال�سفة املرغوبة يف الكائن امل�سيف: تتم هذه �خلطوة 
بالناقل  �ملرتبطة  و�ملرغوبة  �ملطلوبة  �ملورثة  زرع  يتم  بحيث 
�لور�ثي بطريقة ت�صمح مبرور �لناقل �لور�ثي دون �لتاأثري على 
حمتويات �خللية نف�صها، تختلف �لطرق �مل�صتخدمة يف �إدخال 
�خلاليا  باختالف  �لور�ثي  �لتحوير  �أجل  من  �ملطلوبة  �ملورثة 
خاليا  بكتريية،  خاليا  حيو�نية،  )خاليا  حتويرها،  �ملر�د 

نباتية(، فتق�صم طر�ئق �لتحوير �لور�ثي �إىل جمموعتني:
 DNA �ملجموعة �الأوىل: ت�صتخدم و�صائل فيزيائية الإدخال �ل  

�إىل �خللية.
�أو  �لبكتريية  بيولوجية مثل  ت�صتخدم عو�مل  �لثانية:  �ملجموعة 

.DNA لفريو�صات كنو�قل لنقل �ل�
قد يوؤدي �الإدخال �لع�صو�ئي للمادة �لور�ثية �ملحمولة �إىل �إبطال 
�صفات �أخرى �صرورية للكائن �حلي �أو لبع�ض منتجاته �حليوية، 
و �لتقانات �ملتوفرة حاليًا ال ت�صمح بتوجيه �ملادة �لور�ثية �جلديد 

يف �أماكن حمددة م�صبقًا د�خل مورثات �لكائن �مل�صيف.
7 - التاأكد من وجود ال�سفة: يخترب �لكائن �ملحور من حيث 
و  نف�صها،  �ملدخلة  �ل�صفة  باختبار  عدمها  من  �ل�صفة  وجود 
بوجود �ملورثات �مل�صتخدمة كدالئل يف �لناقل �لور�ثي، تتطلب 
�ملادة  ف�صل  �لنوعية  �لرقابة  �إجر�ء�ت  �صمن   �جلهات  بع�ض 

�لور�ثية.
خطوات اإجراء التحوير الوراثي:

يكون  فقد  �ملحور  �لكائن  بح�صب  �لتحوير  من  �لهدف  يختلف 
لال�صتهالك  �أغذية  الإنتاج  �أو  معينة  مركبات  �إنتاج  �أجل  من 
�الأ�صباب  الأحد  �لور�ثي  �لتحوير  يجرى  و�لب�صري   �حليو�ين 

�ملادة   �� �حلفظ   ��� �لطعم   �� �ل�صكل   �� �الآفات   مقاومة   : �لتاليه 
�لغذ�ئية

املحورة  النباتات  من  عليها  احل�سول  ميكن  التي  الفوائد 
وراثياً:

�إىل  �ملتقدم  �لعامل  ور�ثيًا يف  �ملعدلة  �ملحا�صيل  ��صتخد�م  �أدى 
�لفو�ئد �الآتية:

• �الإنتاجية �لعالية للمح�صول.
• خف�ض �لتكاليف �لزر�عية.

• زيادة �أرباح �ملح�صول.
• حت�صني �لظروف �ل�صحية و�لبيئية.

• زيادة �لقيمة �لغذ�ئية للمحا�صيل �لزر�عية.
تطبيقات التحوير الوراثي يف جمال االإنتاج النباتي:

• �إنتاج نباتات تقاوم �الإ�صابة بالفريو�صات.
• �إنتاج نباتات تقاوم مبيد�ت �حل�صائ�ض.

• �إنتاج نباتات مقاومة للح�صر�ت.
• �إنتاج نباتات بندورة ميكن حفظ ثمارها ملدة طويلة.

.A إنتاج �الأرز �لذهبي �لغني بفيتامني� •
فيتامني  وهو   A فيتامني  �لعادي فقري يف حمتو�ه من  �الأرز   •
�أطفال  لدى  ناق�صًا  �لفيتامني  هذ�  ويكون  لالأب�صار  هام 
رئي�صي  كغذ�ء  �الأرز  على  يعتمدون  �لذين  �آ�صيا  �صرق  جنوب 
�أما �الأرز �لذهبي �لذي مت �إنتاجه عن طريق �لتقنية �حليوية 
فهو غني بفيتامني A وذلك بعد نقل �جلني �مل�صوؤول عن تخليق 
�لكاروتني من نبات �لرنج�ض �لربي ذو �الأزهار �ل�صفر�ء �إىل 

.A الأرز ويف ج�صم �الإن�صان يتحول �لكاروتني �إىل فيتامني�

النباتات املحورة وراثيًا بني الفوائد واملخاطر
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• �إنتاج نباتات رباعية �لكربون مهند�صة ور�ثيًا.
هل النباتات املعدلة وراثياً خ�سبة, اأم اأنه يتعني على املزارعني 

�سراء بذور جديدة يف كل عام؟
ت�صويقها هي خ�صبة  يتم  �لتي  ور�ثيًا  �ملحورة  �لنباتات  جميع 
�لتقليدية. ومع ذلك،  �لنباتات  �إىل حد ما مثل نظري�تها من 
�ل�صركات  �أن  ور�ثيًا  �ملحورة  �لكائنات  معار�صو  �دعى  فقد 
�جلينات  ��صتخد�م  تقييد  تكنولوجيات  ال�صتخد�م  تخطط 
زر�عة  من  �ملز�رعني  ملنع  �النتهاء   بتكنولوجيا  ي�صمى  ما  �أو 
�الآن  هذ�  �أ�صبح  �لتايل، وقد  �ملو�صم  يف  �ملحفوظة  �لبذور 
مثل  التوجد  �النتهاء  بذور  بيع  يتم  �أنه  ح�صارية  خر�فة 
فقد  �ملو�صوع،  حل�صا�صية  �ل�صوق، ونظرً�  يف  �ملحا�صيل  هذه 
هذه  ��صتخد�م  بعدم  �لور�ثي  �لتحوير  �صركات  كربى  تعهدت 
تكنولوجيات  بني  �خللط  عدم  يجب  �أنه  �لتكنولوجيا. الحظ 
بالفعل  �ملهجنة، وهناك  و�لبذور  �جلينات(  ��صتخد�م  تقييد 
�ملتقدمة، يف�صلون  �لدول  �لعديد من �ملز�رعني، وال �صيما يف 
�صر�ء بذور جديدة كل �صنة الأنها تنتج عو�ئد �أف�صل. ويف بع�ض 
حاالت �ملحا�صيل �لهجينة مثل �لذرة و�لعديد من �خل�صرو�ت، 
فاإنه يف�صل �صر�ء بذور جديدة حيث ال ينمو �ملح�صول �ملزروع 
�ل�صيطرة  من  �لهجينة  �لبذور  مينع  مل  وهذ�  �صحيح.  ب�صكل 

على �الأ�صو�ق، حتى يف �لدول �لنامية مثل �لهند.
اإنتاجية  من  حقاً  وراثياً  املعدلة  املحا�سيل  تزيد  هل 

املح�سول؟
وحفظ  بحماية  للمز�رعني  ور�ثيًا  �ملحورة  �ملحا�صيل  ت�صمح 
و�الأع�صاب  �الآفات  عن  �لناجمة  �الأ�صر�ر  من  �ملح�صول 
زر�عة  من  �صنو�ت  ت�صع  تاأثري  على  در��صة  �ل�صارة و�أظهرت 
ومنافع  هام  عائد  هناك  �أن  �أوروبا  يف  ور�ثيًا  �ملحورة  �لذرة 
�قت�صادية �صافية على م�صتوى �ملزرعة ، مت �لتقرير باأن �أرباح 
%يف   25 �إىل  وت�صل   %  15-5 بني  ترت�وح  �ملح�صول  �إنتاجية 

�ملناطق �لتي تنت�صر فيها ب�صكل كبري.

�إنتاجية  زيادة  �إىل  ور�ثيًا  �ملحورة  �لنباتات  ع�صر  ظهور  �أدى 
نبات �لقطن. مت ��صتغالل �لكثري من �لهجن جتاريًا يف ع�صر 
يف  ف�صلت  �لهجن  هذه  من  وبع�ض  ور�ثيًا  حمور  �لغري  �لقطن 
�ملحورة  �الأقطان  �أعطتها  �لتي  �لعالية  �الإنتاجية  نف�ض  �إعطاء 
ور�ثيًا. عند �إجر�ء �ملقارنة بني �لهجن �ملحورة ور�ثيًا )Bt( من 
منط  �إىل  باالإ�صافة   �لهامة  �ل�صفات  بع�ض  �الإنتاجية،  خالل 
�لنبات وجد �أن بع�ض هذه �لهجن ز�دت �إنتاجيتها يف حني وجد 
�أن بع�ض �لهجن �الأخرى تعر�صت لالإجهاد �ملبكر وهذ� ما يقود 
�إىل ظاهرة توقف �الإنتاجية. وزيادة �الإنتاجية يف مثل هذه �لهجن 
عادًة ما يكون ناجت عن زيادة عدد �جلوز�ت يف �لن�صف �ل�صفلي 
لنبات �لقطن باملقارنة مع �لن�صف �لعلوي للنبات. هناك عدم 
تو�فق حا�صل بني �مل�صدر )�ملجموع �خل�صري( و�مل�صب )عقد 
وتكوين �جلوز�ت( وخا�صًة يف �لن�صف �لعلوي من �لنبات. وقد 
لوحظ ب�صكل و��صح �أن هذه �لهجن حتتوي على �أور�ق �صعيفة 
يف �ملر�حل �ملتاأخرة  وهذ� ما يكون ناجت عن �نخفا�ض يف ن�صاط 
�لهجن  بع�ض  فاإن  لهذ�،  وباملقارنة  �ل�صوئي.  �لرتكيب  عملية 
�لكامنة بقيت خ�صر�ء وذ�ت تركيب �صوئي ن�صط ب�صكل كاف 
�أن معامل  �لتكاثر وتكوين �جلوز�ت. كما لوحظ  لدعم وزيادة 
�حل�صاد ميكن مقارنته ب�صكل و��صح بني ن�صفي �لنبات �لعلوي 
و�ل�صفلي. هذه �ملالحظة لها �أثر هام يف تربية �لنبات حيث �أن 
�الآباء )�أو على �الأقل �أب و�حد( �ملختارة من �أجل تطوير �لهجن 
�أن متلك نظام تركيب �صوئي قوي  ور�ثيًا )Bt( يجب  �ملحورة 
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و�لبقاء على �لطبيعة �خل�صر�ء للنبات بحيث �أن هذه �لهجن 
جر�ء  له  تتعر�ض  �لذي  �لكبري  �الإجهاد  حتمل  على  قادرة 
حتفيز مورثة �لتحوير )Bt( على ت�صكيل م�صاعف للجوز�ت.  
�ملحور  �لقطن  تبني  من  �لعائدة  �لفو�ئد  من  �لعديد  هناك 
على  �ل�صيطرة  خالل  من  �لبيئية  �ملكافحة  و�أهمها  ور�ثيًا، 
و�ل�صروط  �ل�صالمة  وحت�صني  �الأجنحة   ق�صرية  �حل�صر�ت 
�لنافعة  �حل�صر�ت  ��صتخد�م  وتعزيز  للمز�رعني،  �ل�صحية 
تكاليف  تقليل  �إىل  باالإ�صافة  �حليوية،  �ملكافحة  كعو�مل 

�الإنتاج و�حل�صول على غلة �أكرب  
يعد �لقطن �ملحور ور�ثيًا �أد�ة ذ�ت �أهمية متز�يدة للمز�رعني 
�لو�ردة  �الإح�صائيات  خالل  ومن  �لعامل.  �أنحاء  خمتلف  يف 
و�لهام�صيني يف  5.6 مليون من �صغار �ملز�رعني  �أن  �إىل  ت�صري 
 8.4 و�ال�صتفادة من  بالزر�عة  قامو�   2009 �صنة  �لهند خالل 
مليون هكتار من �لقطن �ملحور ور�ثيًا )Bt( �أي ما يعادل 87 
وهذ�  هكتار(.  مليون   9.6( �لوطني  �لقطن  حم�صول  من   %
و�ل�صغرية  �لكبرية  �حلياز�ت  ذو  �ملز�رعني  على  يعود  ما 
بالفائدة من خالل زيادة �الإنتاجية، و�صائل �لر�حة، باالإ�صافة 
ال�صتخد�م  �لو��صع  �لرئي�صي  �ل�صبب  يعود  �لوقت.  توفري  �إىل 
�ل�صغار  �ملز�رعني  �أن  �إىل  ور�ثيًا  �ملحور  للقطن  �ملز�رعني 
من  ور�ثيًا  �ملحور  �لقطن  من  ي�صتفيدون  لالأر��صي  �ملالكني 
�إن  و�الجتماعية.  �لبيئية  و�لفو�ئد  �القت�صادي  �لعائد  خالل 
�إيجابية على �ملز�رعني،  �آثار  �إىل  �أدت  �لتكنولوجيا  تبني هذه 

و�ملجتمعات �ملحيطة بها وعلى م�صتقبل �لزر�عة ككل.
يف  تختلف  �جلوز�ت  وتكوين  �خل�صري  �ملجموع  بني  �لعالقة 
�ملحور  غري  �لقطن  مع  باملقارنة  ور�ثيًا  �ملحور  �لقطن  حالة 
ور�ثيًا، وخا�صة يف �ملرحلة �ملبكرة من �لنمو. فالهجن �ملحورة 
كاٍف  خ�صري  منو  �إعطاء  على  قادرة  غري  تكون  �لتي  ور�ثيًا 
خالل �ملرحلة �ملبكرة من �لنمو �صتو�جه م�صكلة عدم �لتو�فق 
�ملتاأخرة.  �لنمو  مرحلة  يف  و�مل�صب  �مل�صدر  بني  �لعالقة  يف 
�خل�صري  �لعائد  �إ�صعاف  �إىل  يوؤدي  هذ�  �لتو�فق  عدم 
�لن�صف  يف  )�جلوز�ت(  �لثمري  �حلمل  ن�صبة  و�نخفا�ض 
مثل  يف  �حل�صاد  معامل  �أن  لوحظ  كما  �لنبات.  من  �لعلوي 
يف  ومنخف�صًا  �ل�صفلي  �لن�صف  يف  مرتفعا  يكون  �لهجن  هذه 

�لن�صف �لعلوي من �لنبات  
�لهجن  �أف�صل  حتويل  �إىل  جلاأت  �لبذور  �صركات  من  �لعديد 
لوحظ  كما  ور�ثيًا،  حمورة  هجن  �إىل  ور�ثيًا  حمورة  �لغري 
�أن  �أد�وؤها جيد يف حني  كان  ور�ثيًا  �ملحورة  �لهجن  بع�ض  �أن 
�لغري  و�لهجن  مرتفعة.  غلة  �إعطاء  يف  ف�صل  �الآخر  بع�صها 
حمورة ور�ثيًا �أعطت �إنتاجية �أعلى من �لهجن �ملحورة ور�ثيًا 

�لهجن  قبول  فكرة  عن  �المتناع  �إىل  �أدى  ما  وهذ�   )Bt(
�ملحورة ور�ثيًا )Bt( يف �لهند. على كل حال، هذه �ملالحظات 
يظهر  مل  �لهجن  لبع�ض  �حلقيقي  �لكمون  �أن  �أي�صًا  ك�صفت 
توؤدي  �الإجر�ء�ت  و��صع من  �أجل ذلك هناك جمال  بعد ومن 
و�مل�صب  )�ملجموع �خل�صري(  �مل�صدر  بني  تو�زن  �أف�صل  �إىل 

)تكوين وعقد �جلوز�ت(. 
تاأثري مورثة التحوير: 

يف  �جلوز�ت  لفقد  �لرئي�صي  �ل�صبب  �للوز  ح�صرة  يعترب 
نبات  تعر�ض  بعد  �لهند.  يف  ور�ثيًا  حمورة  �لغري  �الأقطان 
على  نف�صه  تلقاء  �لنبات  يعمل  �جلوز�ت  يف  لفقد  �لقطن 
�خل�صري  �لنمو  ت�صجيع  خالل  من  مبا�صرة  �لظروف  تغيري 
�إىل منو  �ملجموع �خل�صري ال يرتجم  بالنهاية  ولكن  �الإ�صايف 
ينخف�ض  للنبات  �حل�صاد  معامل  فاإن  لذلك  وكنتيجة  ثمري، 
1. وعليه فاإن  ليوؤدي ذلك �إىل �نخفا�ض يف �لغلة �ل�صكل رقم 
ومن  كامل.  ب�صكل  يحرر  ال  �لور�ثية  للطرز  �لكامنة  �لطاقة 
جهة �أخرى، يف �لقطن �ملحور ور�ثيًا )Bt( يكون هدف مورثة 
لي�ض فقط  �للوز ومن خالل ذلك  �لق�صاء على دودة  �لتحوير 
تكاليف مكافحة �لنبات تنخف�ض فاإن �نتاجية �لطرز �لور�ثية 
فاإن  �جلوز�ت،  يف  �حلا�صل  �لفقد  �إيقاف  عند  تزد�د.  �أي�صا 
كل وحدة من �لنمو �خل�صري ترتجم  ليوؤدي ذلك �إىل زيادة 
يف �لنمو �لثمري. ونتيجة لذلك فاإن معامل �حل�صاد يتح�صن 

لي�صاهم يف زيادة �لغلة.  
و�لتي  �لور�ثي  للتكوين  مكمل  جزء   )Bt( �لتحوير  مورثة  تعد 
ت�صاعد يف حترير �لكمون �لور�ثي لنبات �لقطن �ملتبع للنظام 
�لبيئي و�لتي حتدد بوجود دودة �للوز �لتي تعد �الآفة �لرئي�صية. 
�لنبات  منو  جعل  هو   Bt �ل�  �لتحوير  ملورثة  �الإ�صايف  و�لتاأثري 
حمدودً� و�نخفا�ض فرتة �لنمو وهذ� ما يوؤدي بدوره �إىل ن�صج 

للمح�صول. متز�من 
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امل�سدر  بني  احلا�سل  التوافق  عدم  على  التغلب  طرائق 
وامل�سب:

ليقابل  �مل�صدر  زيادة  على  �مل�صاعد  �لور�ثي  �لتدخل  1ــ 

�حتياجات �مل�صب
ومن خالل هذه �لطريقة مت �إدخال بع�ض �لطرز �ملحورة ور�ثيًا 
Bt حتتوي على قدرة عالية على �لرتكيب �ل�صوئي يف جمموعها 

�خل�صري لتتو�فق مع �جلهد �حلا�صل يف حتفيز ت�صكيل جوز�ت 
هذه  مثل   )Bt �لتحوير  مورثة  وجود  نتيجة  )�ملحفزة  �لقطن 
�لطرز �لور�ثية تتمتع باملو��صفات �لتالية: جمموع خ�صري عاٍل، 
قدرة عالية على ت�صكيل �جلوز�ت يف �لن�صف �لعلوي و�ل�صفلي  
من �لنبات باالإ�صافة �إىل �متالكها ملعامل �حل�صاد متماثل يف 
تبقى  �لطرز  هذه  ومثل  �لنبات.  من  و�لعلوي  �ل�صفلي  �جلزء 
�جلوز�ت  تتفتح  حتى  وذلك  �خل�صر�ء  طبيعتها  على  حمافظة 
بحيث تعترب طرز قابلة لال�صتجابة لدخول مورثة �لتحوير فعلى 
�أف�صل منط  �أن تكون له روؤية و��صحة يف �ختيار  �لنبات  مربي 
للنبات بحيث ميكن زيادة �الإنتاجية باالعتماد على �أف�صل دمج 
الأمناط �لنباتات و�لتي حتتوي على �صفات مرغوبة. فعلى �صبيل 
�ملثال، هناك منطني من �لقطن يعتمد �لت�صنيف فيه على �صكل 
�لنبات فالنمط �الأول يتمتع بطول منو عاٍل باالإ�صافة �إىل مظهر 
ثالثي �الأبعاد يف حني يعترب منط �صعيف يف تكوين �جلوز�ت. 
وبعك�ض ذلك هناك منط �آخر من �لقطن ي�صمى بالنمط �ملدمج 
�أق�صر  يكون  �الأبعاد بحيث  حيث يحتل م�صاحة �صغرية ثالثية 
على  عالية  قدرة  يظهر  ولكن  كثافة  و�أكرث  �ل�صابق  �لنمط  من 
تكوين �أكرب جلوز�ت �لقطن. من �ملمكن �حل�صول على �لنمطني 
�ل�صابقني، بحيث يكونان بنف�ض �لكمون من �أجل �حل�صول على 

�لنمطني  يف  �ملتو�جدة  �ملثالية  �ل�صفات  يحوي  متو�صط  منط 
عالية  وقدرة  �صغرية  م�صاحة  ذو  يكون منط  بحيث  �ل�صابقني. 
على �إعطاء �إنتاج عايل يف كل وحدة من �مل�صاحة. و�أي�صا هذ� 
�لنمط �ملتو�صط يتوقف �إنتاجه على ظروف معينة مثل �لهطول 

�ملطري، �آلية �حل�صاد، ....�لخ.
2 - �لتدخل �لكيميائي )�لر�ض مبادة �الإيتيلني(

�لتي  �الإيتيلني  مادة  ��صتخد�م  خالل  من  تتم  �لطريقة  هذه 
تن�صيط  �إىل  يوؤدي  وهذ�  �جلوز�ت  �إ�صقاط  حتفيز  على  تعمل 
مع  تو�فق  حتقيق  على  قادر  �إ�صايف  خ�صري  جمموع  تكوين 
�لقطن  �أمناط  يف  �خلال�صة  �جلوز�ت  من  �أكرب  عدد  ت�صكيل 
على  يعتمد  �لور�ثية  �لطرز  �ختيار  فاإن  ور�ئيًا  حمورة  �لغري 
�لكمون �صمن هذه �لطرز ويتم نقل مورثة �لتحوير �إىل �الآباء 
فاإنه من �ل�صروري جدً�  �لت�صالب �لرجعي. لذلك  من خالل 
مورثة  نقل  �لو�جب  �لور�ثية  �لطرز  كانت  �إذ�  فيما  معرفة 
عن  ناجت  �إ�صايف  �إجهاد  حتمل  على  قادرة  �إليها   Bt �لتحوير 
بني  �ملوجود  �لتو�فق  عدم  �إىل  باالإ�صافة  �جلوز�ت.  ت�صكيل 
وهذ�  )�جلوز�ت(.  و�مل�صب  �خل�صري(  )�ملجموع  �مل�صدر 
ت�صكيل  يف  و�نخفا�ض  �أ�صرع  �صيخوخة  �إىل  بدوره  مايوؤدي 
�جلوز�ت وخا�صة يف �لن�صف �لعلوي من �لنبات. وهذ� �الآثر 
وكنتيجة  �لنمو،  من  �الأخري  �لن�صف  يف  يالحظ  ما  عادة 
لذلك فاإن معامل �حل�صاد وغلة �لقطن �ملحبوب تنخف�ض يف 
�لن�صف �لعلوي من �لنبات. بع�ض �لهجن �لغري حمورة ور�ثيًا 
عندما تتحول �إىل منط حمور ور�ثيًا فاإننا ن�صاهد بو�صوح يف 
معينة  �أعر��ض  ظهور  �إىل  باالإ�صافة  للنبات  �لعلوي  �لن�صف 
�أعر��ض  و�حمر�رها  �الأور�ق  يف  �صعف  مثل  �لنبات  على 
�إىل  بدوره  يوؤدي  ما  وهذ�  �ل�صيخوخة.  �إىل  باالإ�صافة  مر�صية 
يف  منخف�ض  ح�صاد  ومعامل  �جلوز�ت  حتميل  يف  �نخفا�ض 

�ل�صفلي. بالن�صف  للنبات مقارنة  �لعلوي  �لن�صف 

د. ينال اأحمد القد�شي
ق�شم التقانات احلي�ية 

الهيئة العامة للبح�ث العلمية الزراعية
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�إن م�صطلح �ل�صياحة �لبيئية حديث ن�صبيًا ويعرب عن نوع جديد 
�الإن�صان  ميار�صه  �لذي  للبيئة  �ل�صديق  �ل�صياحي  �لن�صاط  من 
حمافظا على �لرت�ث �لفطري �لطبيعي و�حل�صاري للبيئة �لتي 

يعي�ض فيها ولقد مر مفهوم �ل�صياحة �لبيئية تاريخًا مبر�حل :
مرحلة حماية �ل�صائح من �لتلوث : من خالل توجيهه للمناطق 
�لتي ال حتتوي على تهديد له �أو تعر�صه الأخطار �لتلوث خا�صة 
�ملرحلة �صاحبها  �أن هذه  �إال  �لعمر�ن  �لبعيدة عن  �ملناطق  يف 
�لتي  �ل�صلبيات  لبع�ض  نتيجة  نف�صها  �لبيئة  هددت  �أخطار 
لفقد�ن  �أدى  مما  �ل�صياحية     و�ل�صركات  �ل�صائح  مار�صها 

�ملناطق �لطبيعية �صالحيتها وتهديد �الأ�صول �لور�ثية فيها.
مرحلة وقف �لهدر �لبيئي : من خالل ��صتخد�م �أن�صطة �صياحية 
قائم  هو  ما  على  حتافظ  وبالتايل  تلوث  �أو  هدر  �أي  ت�صبب  ال 

وموجود يف �ملوقع �لبيئي .

مرحلة التعامل مع اأو�ساع البيئة القائمة: من خالل �إ�صالح 
�لهدر �لبيئي ومعاجلة �لتلوث �لبيئي و�إ�صالح ما �صبق �أن قام 
معاجلة  �أو  عليه  كانت  ملا  �الأو�صاع  �إعادة  و  باإف�صاده  �الإن�صان 

�الختالالت �لبيئية لت�صبح �أف�صل و�أح�صن.
�لبيئية  لل�صياحة  �صامل  مفهوم  على  �لوقوف  ميكن  �صبق  مما 

ميكن حتديد �أهم عنا�صره يف ما يلي :
وت�صون  قو�عد حتمي  وفق  �لب�صر  �إن�صاين ميار�صه  ن�صاط   -  1

�حلياة �لفطرية .
من  �لنادرة  �لكائنات  وحتمي  �حلية  �الأنو�ع  على  حتافظ   -  2

�النقر��ض .
3 - ن�صاط له عائد ومورد �قت�صادي متعدد �جلو�نب )مادي- 

معنوي( .

4 -ن�صاط يجمع بني �الأ�صالة يف �ملوروث �حل�صاري و�حلد�ثة يف 
تقدمها �الأخالقي 

5 - �لتز�م �أخالقي و�أدبي �أكرث منها �لتز�م قانوين تعاقدي .
مما �سبق نعرف مفهوم ال�سياحة البيئية:

تتم  �لتي  �مللتزم بالطبيعية ومكوناتها وهي  �لتمتع  هي �صياحة 
دون �الإخالل بالنظم �لبيئية ودون �أي تاأثري �صلبي على مكونات 
مبناظرها  و�ال�صتمتاع  ��صتك�صافها  بق�صد  �حليوي  �لتنوع 
ما�صيًا  ح�صار�تها  وجتليات  �لربية  وحيو�ناتها  ونباتاتها 
وحا�صرً� مبا يكفل �حلفاظ على هذه �ملناطق �لطبيعية ويعود 
بالنفع على �ملجتمع �ملحلي مع مر�عاة عنا�صر توظيفها �صياحيًا 
من خالل خمططات �إد�رة �ملوقع �ملت�صمنة �خلدمات وحتديد 
�صمن  �الإقامة  ومناطق  �الإر�صادية  و�للوحات  للزو�ر  �مل�صار�ت 

�ملوقع .

اأهمية ال�سياحة البيئية:
يف ع�صرنا �حلايل �لذي �نت�صرت به �لبطالة و�لفقر خا�صة يف 
�الأر�ض  بقاع عديدة من  �لتلوث يف  و�صاد  �لب�صيطة  �ملجتمعات 
و��صطرب �لتو�زن �لبيئي و�أ�صبحت �ملعادلة �لبيئية تعاين من 
�خللل لذ� �أ�صبح من �ل�صروري �إعادة حالة �لتو�زن للبيئة من 
خالل ن�صر �لوعي �لبيئي عرب �ل�صياحة �لبيئية و�لدعوة لل�صفاء 
�لنف�صي و�ال�صرتخاء �جل�صدي من خالل زيارة �ملو�قع �لطبيعية 

و�ال�صتمتاع  بها.
عنا�سر ومقومات ال�سياحة البيئية:

بع�ض  باأخرى مع  �أو  تتاأثر بطريقة  بالبيئة  �ل�صياحة  �إن عالقة 
�أو  جماد  طبيعية  عنا�صر  من  نف�صها  �لبيئة  مكونات  تفاعالت 
مق�ومات  ن�صنف  �أن  ميكن  �إن�صان(،   - حيو�ن   - )نبات  �أحياء 

�ل�صياحة �لبيئية مبا يلي:
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اأواًل : مقومات البيئة الطبيعية:
تعترب �لطبيعة هي �لوعاء و�مل�صدر �لرئي�صي جلميع �لتفاعالت 
و�الأن�صطة و�ملوؤثر�ت �ملتبادلة بني �الإن�صان وحميطه الأن مكونات 

�لطبيعة عن�صر �أ�صا�صي لل�صياحة �لبيئية �ملتمثلة ب� :
�ملوقع �جلغر�يف للمنطقة �أو �لدولة و�لذي يعطي طبيعة خا�صة 
�الأربعة  �ل�صنة  لف�صول  تبعًا  �ل�صياحية  �لطبيعية  للمقومات 
وتتباين درجات �حلر�رة �أو �لربودة بني منطقة و�أخرى وتنقل 

�مل�صافرين و�لزو�ر طلبًا للجو �لبارد �أو �حلار.

و  )�لكهوف  مثل  لالأر�ض  �ملميزة  �جليولوجية  �ملقومات 
 ).. �لنارية،  و�ل�صخور  �لعالية  و�جلبال  �ل�صخرية  �جلروف 
�ال�صتك�صاف  وهو�ة  �ل�صياح  بجذب  دورً�  تلعب  و�لتي  �ملوقع  يف 

و�ملغامرين.
و�صحاري  و�أنهار  و�أودية  و�صهول  جبال  من  �الأر�ض  ت�صاري�ض 
و�آثار �لتعرية )�ملائية - �لريحية( وما تخلفه من �أ�صكال طبيعية 

ت�صتهوي �لبع�ض.
عنا�صر �ملناخ: كاالأمطار و�حلر�رة و�لرطوبة و�لرياح و�لتبخر 

و�ل�صطوع �ل�صم�صي و�ل�صباب .
و�لينابيع  و�لبحري�ت  و�الأنهار  و�لبحار  كاملحيطات  �ملياه: 
�ل�صاطئية  �ل�صياحية  �الأن�صطة  بتنوع  ت�صاهم  و�لتي  و�ل�صدود 
�صيد  هو�ية  �لعذبة،  �ملياه  يف  �لعالج  بهدف  )كال�صياحة 

�الأ�صماك، ركوب �الأمو�ج، �ل�صباحة، ...(.
ثانياً : مقومات البيئة االجتماعية: 

من  غريه  مع  �الإن�صان  تخ�ض  �لتي  �لعالقات  �أنو�ع  جميع  �أي 
�ملوؤثر�ت �خلارجية و�ملتمثلة مبا يلي :

• �لعن�صر �ملادي : كال�صكن وو�صائل �لنقل و�ملعد�ت و�لتجهيز�ت 
. ...

و�لثقافة  و�الأفكار  و�لتقاليد  كالعاد�ت  �ملعنوي:  �لعن�صر   •
و�الأخالق و�لقيم و�لعلوم �ملكت�صبة.

�لهامة  �لعو�مل  من  �لعن�صر  هذ�  ويعترب  �ل�صكان:  عن�صر   •
جدً� للن�صاط �ل�صياحي حيث يختلف �ل�صكان يف درجة وعيهم 
وتعاملهم مع �ل�صياحة و�ل�صياح تبعًا للعمر و�لثقافة و�لتعليم 

�إ�صافة للعاد�ت و�لتقاليد و�ملوروث �ل�صعبي....
�حلديث  �لعمر�ين  �لطابع  يف  ويتمثل  و�ل�صكن:  �لعمر�ن   •

و�الأبنية �لتاريخية و�لكثافة �لعمر�نية.
• �خلدمات �ل�صياحية: من فنادق - مطاعم - مر�كز �صحية - 

خدمات �صياحية خمتلفة.
• �لتعليم: �أي ما يخ�ض �ل�صياحة من در��صات و�أبحاث ومد�ر�ض 
ومعاهد وكليات جامعية متخ�ص�صة يف جمال �الإد�رة �ل�صياحية 
و�لفنادق، وكذلك �صياحة �ملوؤمتر�ت )�لعلمية - �لطبية ...(.

• �ل�صحة: �أي �ل�صياحة بهدف �لعالج وهو ما يعرف بال�صياحة 
و�مل�صحات  �لعذبة  باملياه  �ال�صت�صفاء  خالل  من  �لعالجية 

�لعالجية و�ال�صرتخاء و�لعالج �لفيزيائي و�لطبيعي.
�ملو�قع  لزيارة  �ل�صياح  من  عدد  يتوجه  �لدينية:  �ملو�قع   •
و)كني�صة  �ل�صعودية  يف  ومكة(  )�ملدينة  مثل  �ملميزة  �لدينية 
و)�جلامع  فل�صطني  يف  بالقد�ض(  �الأق�صى  و�مل�صجد  �لقيامة 
�الأموي و�لكنائ�ض �لتاريخية ومقام �ل�صيدة زينب بدم�صق( يف 

�صوريا.
• �ملو�قع �لتاريخية و�الأثرية: ي�صعى عدد كبري من �ل�صياح لهذ� 
�لنوع من �ملو�قع بهدف �لتعرف عليها و�الطالع على معاملها 

�لفنية وح�صار�تها.
و�لتقاليد  �لعاد�ت  على  �لتعرف  بهدف  �لعامة:  �لثقافة   •
�ملهرجانات  وح�صور  للدولة  �لوطني  و�لرت�ث  و�لفلكلور 

و�الحتفاالت وتناول �الأطعمة �ل�صعبية �ملحلية.
يجيدها  �لتي  �لتقليدية  �حلرف  �أي  �لتقليدية:  �ل�صناعات   •
�حتياجاتهم  خاللها  من  وينتجون  �ملحلي  �ملجتمع  �أبناء 
 - و�خل�صبي  �ملعدنية  �الأدو�ت   - �الأحذية   - )�الألب�صة  �ملختلفة 

�الأو�ين �لفخارية - �ملطرز�ت - �لتحف ...(.
• �لبنى �لتحتية ومدى تو�فرها ونوعيتها يف �ملو�قع �ل�صياحية 

)طرق - �ت�صاالت - مياه - .. (.  
• �ال�صتقر�ر �الأمني يف �ملوقع. 

• تاأمني مقومات �ال�صتثمار �ل�صياحي )�لقو�نني و�لت�صريعات، 
�حلو�فز و�الإعفاء�ت و�ملز�يا،�ملناطق �حلرة،......( 

�ملغرتب  ربط  على  �ل�صياحة  هذه  وتعتمد  �جلذور:  �صياحة   •
بني  �الجتماعي  �لتو��صل  على  �لرتكيز  خالل  من  بوطنه 

�ملغرتبني و�أهاليهم يف وطنهم �الأم.
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ثالثاً: مقومات البيئة احليوية:
وت�صمل �الإن�صان وجمتمعه وكذلك �الأحياء )�لنباتية و�حليو�نية( 

يف �ملحيط �حليوي.
اأ - املوارد الطبيعية املتجددة: مثل �لنبات )�لغابات و�ملر�عي 
�لثديات  و  )�لطيور  و�حليو�ن  �لزر�عية..(  و�الأر��صي 

و�لكائنات �لبحرية..( و�لهو�ء و�ل�صم�ض.
و�لغاز  �لنفط  مثل  املتجددة:  غري  الطبيعية  املوارد   - ب 

و�لفو�صفات و�ملعادن.
العالقة بني البيئة وال�سياحة:

هناك عالقة وثيقة فيما بني �لبيئة و�ل�صياحة نبينها مبا يلي:
• �لبيئة �الأ�صا�ض �لذي يرتكز عليه �لن�صاط �ل�صياحي.
• �لبيئة �لنظيفة تعترب من عو�مل �جلذب �ل�صياحي.

• �إن تنمية �ملو�رد �لبيئية و�حلفاظ عليها يوؤدي �إىل ��صتمر�ر 
ومنو �لن�صاط �ل�صياحي.

• �لبيئة غري �لنظيفة ت�صيء �إىل �صمعة �ملق�صد �ل�صياحي.
• تعد �ل�صياحة �أحد �الأن�صطة �لب�صرية �لتي تتاأثر مبالمح �لبيئة 
�ملحيطة �لتي لها دور مهم يف توزيع مو�قع �ال�صتجمام و�أمناط 
�ل�صياحي وحتديد  �ل�صياح نحو �ملق�صد  وحماور حركة تدفق 

مدة �إقامتهم ومو��صم زيارتهم.
ن�صاط  بالبيئة فال�صياحة  ب�صكل وثيق  �ل�صياحة مرت�بطة  �إن   •
و�إح�صا�ض بيئي ويف حال �إهمال �جلانب �لبيئي يف ذلك �صيكون 

عاماًل حا�صمًا يف عدم تطور هذه �الأن�صطة.
قواعد ال�سياحة البيئية:

�لبيئية جمرد فكرة ولي�صت منهجًا  �ل�صياحة  يف �ملا�صي كانت 
مق�صود� و متبعا لدى �أ�صحاب �مل�صاريع �ل�صياحية �أو �حلكومات 
، لذ� فقد كان يروج لها بدون معرفة قو�عدها و�أ�ص�ض منهاجها 
�صمن  وقو�عد  �أ�ص�ض  على  تقوم  �أ�صبحت  فقد  �ليوم   �أما   ،
منهج يجب �الأخذ به لنجاح هذ� �لنمط من �ل�صياحة وحتقيق 
�أهد�فه ، لذ� البد �أن يبحث كاًل من �مل�صتثمرين يف هذ� �ملجال 
وفهم  �لبيئية  �ل�صياحة  منهج  تطبيق  و�حلكومات �جلدوى من 

مرتكز�تها ، و�ل�صعي لو�صع �لقو�نني و�الأنظمة لهذه �لعملية.
مبادئ ال�سياحة البيئية:

�ل�صياحة  منها  تنطلق  �أن  يجب  �لتي  �ملبادئ  من  عدد  هناك   
�لبيئية لتحقيق �لنتائج �ملتوخاة وهي :

• بناء �لوعي �لبيئي و�لثقايف و�حرت�م خ�صائ�ض �الآخر وتوفري 
جتربة �يجابية لكل من �لزو�ر و�مل�صيفني .

دقيق  �نتقائي  لنهج  وفقًا  �لبيئية  �ل�صياحة  م�صاريع  بناء   •
وتخطيط علمي ورقابة فعالة وم�صتمرة .

�لبيئية  �ل�صياحة  م�صاريع  يف  �ملحلية  �ملجتمعات  �إ�صر�ك   •
قيام  عند  معهم  و�لت�صاور  �القت�صادية،  �أو�صاعهم  لتح�صني 
ي�صتخدمونها  �لتي  ذ�تها  �مل�صادر  و��صتخد�م  �مل�صاريع،  هذه 
�الجتماعية  وخ�صائ�صهم  �لبيئة  مع  متو�فقة  تكون  كي 

و�لثقافية .
• تنمية �ملجتمع �ملحلي من خالل :

�ملجتمع  �أبناء  من  للم�صروع  �لعاملة  �الأيدي  ت�صغيل  �أولوية   - �أ 
�ملحلي.

مما  و�ل�صلع  وم�صتلزماته  �مل�صروع  معد�ت  �صر�ء  �أولوية   - ب 
ينتجه ويبيعه �ملجتمع �ملحلي.

ج� - تخ�صي�ض جزء من �أرباح �مل�صروع لتنمية �ملجتمع �ملحلي 
من خالل �لتن�صيق مع �جلهات �ملعنية.

د - متكني دور �ملر�أة يف �ملجتمعات �ملحلية.
و�أ�صحاب  �ملحلية  �ملجتمعات  قدر�ت  بناء  بر�مج  �إعد�د   - ه� 

�مل�صلحة �الآخرين �صمن �خلطط �لتنفيذية للم�صاريع.
• �ل�صماح فقط باإجناز م�صاريع ملر�فق ون�صاطات �صياحية ذ�ت 
�أقل تاأثري �صلبي ممكن على �ملو�رد �لطبيعية و�لثقافية �ملحلية 
، وبطاقة ��صتيعابية ت�صمن عدم �ال�صتخد�م �ملفرط للمو�رد 

�لطبيعية .
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مل�صاريع  �القت�صادية  �لعو�ئد  من  جزء  تخ�صي�ض  �صمان   •
يف  �لطبيعية  �ملو�رد  وتنمية  �صون  ل�صالح  �لبيئية  �ل�صياحة 

منطقة �مل�صروع .  
• �إعد�د م�صاريع �ل�صياحة �لبيئية بحيث تكون ملتزمة باملعايري 

�لفنية �ل�صليمة ومعايري �جلودة و�ل�صالمة �لعاملية.
• �إدر�ج عمليات �لتوعية �لبيئية ل�صر�ئح وفئات �ملجتمع �ملحلي 
بالتعاون  و�أن�صطتها  �لبيئية  �ل�صياحة  م�صاريع  �صمن  �ملختلفة 

مع خمتلف �جلهات )�حلكومية و�الأهلية(.
• �لرتكيز على نوعية �ل�صياح ورفع م�صتوى �هتمامهم بالق�صايا 

�لبيئية بداًل من �الهتمام بزيادة �أعد�دهم.
• �العتماد على �لطاقات �لبديلة يف م�صاريع �ل�صياحة �لبيئية.

• يف�صل �أن تكون م�صاريع �ل�صياحة �لبيئية عبارة عن م�صاريع 
�ملحلي  �ملجتمع  يتمكن  لكي  و�لتمويل  �صغرية �حلجم  خدمية 

من �مل�صاهمة بها و�الإ�صر�ف عليها.
�سفات ال�سائح البيئي:

�لبيئي  �لوعي  ن�صر  يف  كبري  ب�صكل  �لبيئية  �ل�صياحة  ت�صاهم 
هذه  حل  يف  و�مل�صاهمة  �لبيئية  �مل�صاكل  على  و�لتعرف 
كوكب  ي�صهده  �لذي  �لبيئي  �لتلوث  لتقليل  و�ل�صعي  �مل�صكالت 
�صفات  �لبيئي  لل�صائح  باأن  �لقول  ن�صتطيع  �صبق  مما  �الأر�ض 

نوجزها فيما يلي :
• �لرغبة �لكبرية يف �لتعرف على �الأماكن �لطبيعية و�حل�صارية .

• �لرغبة يف �كت�صاب خرب�ت حقيقية يف �ملجال �لبيئي .
من  و�الجتماعية  �ل�صخ�صية  �خلرب�ت  �كت�صاب  يف  �لرغبة   •

خالل �ل�صياحة �لبيئية .
• �لرغبة يف �رتياد �ملو�قع �لبيئية باأعد�د قليلة وغري كثرية.

• حتمل �مل�صاق و�ل�صعوبات وقبول �لتحدي للو�صول �إىل هدفه.
• �لتفاعل مع �ل�صكان �ملحليني و�الختالط بثقافتهم وحياتهم 

�الجتماعية .
• �لتكيف مع �ملوقع �لبيئي حتى بوجود خدمات �صياحية ب�صيطة .

• حتمل �الإزعاجات و�لرغبة يف مو�جهة �ل�صعوبات .
• �يجابي غري �نفعايل .

�أجل  من  ولي�ض  �خلربة  على  للح�صول  �ملال  �إنفاق  يحبذ   •
�لر�حة.

دوافع رواد ال�سياحة البيئية:
برحلة  قامو�  �لذين  �ل�صائحني  هم  �لبيئية  �ل�صياحة  رو�د  �أن 
من  عدد  �ل�صياح  ولهوؤالء  �الأقل  على  و�حدة  بيئية  �صياحية 
�لدو�فع و�الأ�صباب لقيامهم بهذه �لرحلة و��صتعد�دهم للقيام 

برحالت �أخرى م�صتقبال ، نذكر منها:
• �ال�صتمتاع بالطبيعة و�حلياة �لفطرية .

• �كت�صاب خرب�ت جديدة بعيدة عن �ملجتمعات �لتقليدية .
يف  �لبحرية  و�لكائنات  و�لطيور  �حليو�نات  م�صاهدة   •

. �لطبيعية  مو�طنها 
بزيارة  و�ال�صتمتاع  و�ملائية(  )�لربية  و�لرحالت  �لتنزه   •
و  �خل�صر�ء  )�مل�صطحات  مثل  �لبيئة  �ل�صياحة  جذب  مو�قع 
�لغابات - �ل�صحر�ء - �لرب�ري - �جلبال - �لينابيع - �لبحري�ت 
وما  �لطبيعية  �ملحميات   )..  - �الأنهار   - و�صو�طئها  �لبحار   -

حتتويه من حيو�نات وطيور ونباتات.
�ملجتمعات  ومعاي�صة  �لتاريخية  �الأثرية  للمو�قع  �إ�صافة   •

�لتقليدية ل�صعوب �أخرى و�الإطالع على موروثها �ل�صعبي.
ال�سياحة البيئية يف �سورية :

�لبيئية  �ل�صياحة  مقومات  و  مكونات  كافة  �صورية  متتلك   
�لبيئي  �ال�صتقر�ر  مناطق  حتتويه  ما  و  �ملناخي  فالتنوع 
�لت�صاري�ض  �ختالف  مياه    - نباتات   - حيو�نات  من  �خلم�صة 
ر�ئعة �جلمال، �إ�صافة لتنوع و جمال �ملوروث �لثقايف �ل�صعبي 
- كرم  - �ملو�صيقا و �لغناء �ل�صعبي  - �لطعام  �للبا�ض �لتقليدي 
�جلغر�فيا  كامل  على  �ملمتد  �ال�صتقبال  ح�صن  و  �ل�صيافة 
�ملحميات  �إقامة  �لزر�عة من  وز�رة  به  قامت  ما  و  �ل�صورية،  
�مل�صتزرعة  �حلر�جية  و�ملو�قع  �ل�صورية  �لبادية  يف  �لرعوية 
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على  باحلفاظ  �صاهمت  �لتي  �لطبيعية  �لغابات  وحماية 
�خل�صر�ء  �لكتلة  زيادة  و  تنوعه  و  �لطبيعي  �لنباتي  �لغطاء 
�لريحي  و  �ملائي  �الجنر�ف  من  �لرتبة  بحفظ  ت�صاهم  �لتي 
�الأ�صجار  �أعد�د  و�زدياد  �لطبيعية  �ملر�عي  م�صاحة  وزيادة 
يف  �ملنقر�صة  للحيو�نات  �لتوطني  الإعادة  �إ�صافة  �حلر�جية، 
�ملحميات �لبيئية كاملها �لعربي و غزالن �لرمي و طائر �لنعام 
و �إقامة �ملحميات للطيور �لنادرة و �ملهددة باالنقر��ض كطائر 

�أبو منجل �الأ�صلع  ...
�أهمية  �صورية  يك�صب  ذكرناه  �لذي  �لهائل  �لتنوع  هذ�  �إن 
لع�صاق  قبلة  منها  يجعل  و  �لبيئية  �ل�صياحة  جمال  يف  بالغة 
�حليوي  �لتنوع  من  كل  على  �الطالع  حب  و  �ال�صتك�صاف 

)�لنباتي و �حليو�ين( و �ملوروث �ل�صعبي و��صع �لتنوع.
اخلامتة :

تاأمني  و  �لفردي  �لدخل  حت�صني  يف  كبرية  �أهمية  لل�صياحة 
م�صادر �لرزق للمو�طن و زيادة �لدخل �لوطني �أما �ل�صياحة 
�لبيئية فاإنها �إ�صافة ملا �صبق فهي تعمل على �حلفاظ �ملكونات 
�لبيئية من خالل زيادة �لوعي �لبيئي لل�صكان �ملحليني �لذين 
يعتربون �مل�صتفيد �الأكرب منها، لذ� يجب �لعمل �أوال على ن�صر 

�لوعي �لبيئي لدى �ملجتمع �ملحلي باأهمية �ملو�قع �لبيئية �لتي 
يعي�ض �صمنها �أو مبحيطها، و �لعمل على �حلفاظ عليها الأنها 
و�صطه �لذي يحيا �صمنه من جهة و الأنها م�صدر رزق له من 
�لر�صمية  �لوطنية  �لفعاليات  كافة  ت�صعى  �أن  و  �أخرى،  جهة 
�الإد�رة   - �لبيئة   - �لزر�عة   - �ل�صياحة  �ملعنية  �لدولة  كوز�ر�ت 
�مل�صتثمرين  و  �ملختلفة  �ل�صعبية  �لفعاليات  و  �لبيئة  و  �ملحلية 
للحفاظ  �لبع�ض  بع�صها  مع  تتعاون  �أن  �ل�صياحة   جمال  يف 
على �ملو�قع ذ�ت �الأهمية �لبالغة يف جمال ن�صاطات �ل�صياحة 
�لبيئية و �لقطاعات �خلدمية �ملكملة لها، و �أن ت�صعى للرتويج 
 - �ملرئية   - )�ملقروءة  �ملختلفة  �الإعالم  و�صائل  لها عن طريق 
من  كل  جذب  و  باأهميتها  و  بها  للتعريف   )  ...  - �اللكرتونية 
غري  �صحيحة  فنية  بطرق  ال�صتثمارها  �مل�صتثمرين   و  �ل�صياح 
�لت�صريعات  �صن  و  �الأنظمة  و  �لقو�نني  و�صع  و  للبيئة،  م�صيئة 
�لالزمة �لتي تنظم �لعمل يف جمال �ل�صياحة �لبيئية و تقدمي 

كافة �لت�صهيالت للم�صتثمرين يف هذ� �ملجال.
م.ماهر حممود

الهيئة العامة الإدارة و تنمية و حماية البادية
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ع�صري الرمان .... 
فوائد وعجائب...

كلو� �لرمان ب�صحمه فاإنه دباغ للمعدة، �أواًل �لقلف �الأبي�ض �لذي 
مادة  على  يحتوي  هذه  �لف�صو�ض  بني  �لبي�صاء  �لطبقة  هي 
�لقرحة  ب�صفاء  تقوم  �إنها  وثبت  للحمو�صة،  وم�صادة  قاب�صة 
�ملعدة وقرحة �الإثنى ع�صر، يحتوي �ملائة غر�م من �لرمان على 
85 % ماء - 10 % �صكر - 1 % حم�ض �لليمون - 3 % بروتني 

- 2 % �ألياف - 1 ملي غر�م دهون - 10 غر�مات كال�صيوم - 3 
ملي غر�م حديد و فيتامني �صي و فيتامني ب يفيد �لرمان تقوية 
�لقلب و طارد للدودة �ل�صريطية و عالج �لوهن �لع�صبي و�لتهاب 
�لغ�صاء �ملخاطي و�إذ� طبخ و �صرب �صاعد يف عالج �الإ�صهال و�إذ� 
�الأمعاء ويزيل  بالع�صل فانه يلني  �لرمان وحملى  �صرب ع�صري 
�الإم�صاك وي�صاعد يف تنظيف جماري �لتنف�ض و �ل�صدر ويطهر 
�البي�ض  لبه  مع  �لرمان  �لف�صو�ض  �أكل  يف�صل  للعالج   ،  �لدم 
�لطبقة  وتوؤكل  ع�صري   %  63  -  38 على  �لثمار  حتتوي 
�ملذ�ق  حلو  ع�صري  على  حتتوي  حيث  �لق�صرة  من  �خلارجية 
و�لذي يحتوي على 4.5 - 19.2 % �صكر و 0.2 - 9 % �أحما�ض 
م�صدرً�  �لرمان  ويعترب   C فيتامني   %  14 و  و�لتفاح  �لليمون 
�لليمون  �لليمون وحمتو�ه من حم�ض  هامًا من م�صادر حم�ض 
ثمرة  من  ي�صنع  و�أي�صًا  نف�صها  �لليمون  ثمار  �أكرث من حمتوى 
ق�صره  منقوع  �أن  �لرمان  فو�ئد  ومن   ، �لرمان  دب�ض  �لرمان 
للديد�ن  و�لدو�صنتاريا وهو طارد  �الإ�صهال  ي�صتعمل �صد  �ملغلي 
�لكحة  يهدئ  �لثمار  ولب  �ل�صريطية،  �لدودة  وخ�صو�صًا 
ويدخل يف طالء عجينة �الأ�صنان. وي�صتعمل ع�صري �لرمان يف 
 �أمر��ض �حللق ومغلي �الأزهار يف حاالت �ال�صطر�بات �ملعدية.

ع�صري  حول  �أجروها  �لتي  �لتجارب  يف  �لباحثون  و��صتخدم 
جينية  هند�صة  بو��صطة  طورت  جتارب  فئر�ن  �لرمان 

�لفئر�ن  تق�صيم  مت  �إذ  �ل�صر�يني،  بتجلط  لالإ�صابة  قابلة 
رمان.  ع�صري  و�لثانية  ماء  �الأوىل  �صقيت  جمموعتني،   �إىل 
كوب  ن�صف  يحت�صي  �لذي  �الإن�صان  �إن  �لباحثون  ويقول 
�حتماالت  من  يقلل  �ليوم  يف  �لرمان  ع�صري  من  �الأقل  على 
�لقلب.  باأمر��ض  �الإ�صابة  �أو  �صر�يني  بتجلط   �إ�صابته 
مبركبات  ز�خر  �أنه  ووجد  �لرمان،  �إىل  �جّته  �ليوم  جديد 
ملنع  جيدة  ب�صورة  فعالة  �أنها  وجد  حيث  هذه،  �الأك�صدة  منع 
ت�صلب  �أ�صباب  من  �أنها  يعتقد  )�لتي  �لبالزما  دهون  �أك�صدة 
ومتت  �الإكلينيكية  �لتغذية  دورية  �لدر��صة  ن�صرت  �ل�صر�يني( 
�لتجارب،  حيو�نات  وعلى  �أ�صحاء  �أ�صخا�ض  على  �لدر��صة 
�أ�صبوعني  ملدة  �لرمان  ع�صري  �الأ�صحاء  �إعطاء  مت  حيث 
ع�صري  تاأثري  معرفة  بهدف  وذلك  �أ�صبوعًا.   14 و�حليو�نات 
وت�صلب  وتكد�صها،  �ل�صحمية  �لربوتينات  �أك�صدة  على  �لرمان 
 �ل�صر�يني عند �الأ�صحاء �أو حيو�نات م�صابة بت�صلب �ل�صر�يني. 
وجدت �لنتائج �أن ع�صري �لرمان يعمل على �لتقليل من تكد�ض 
�لربوتينات �ل�صحمية �ل�صارة باجل�صم و�أك�صدتها عند �ملتربعني 
�الأ�صحاء. كما �أنه يوؤدي �إىل تقليل حجم م�صكلة ت�صلب �ل�صر�يني 
يف فئر�ن �لتجارب، وخل�صت �لدر��صة بنتيجة مفادها �أن لع�صري 
�لرمان مفعواًل قويًا كم�صاد لت�صلب �ل�صر�يني عند �الأ�صخا�ض 
�ل�صر�يني.  بت�صلب  �مل�صابة  �حليو�نات  عند  وكذ�  �الأ�صحاء، 
وهذ� �ملفعول يرجع ب�صورة �أ�صا�صية لوجود م�صاد�ت �الأك�صدة 

يف �لرمان.                                                        م.وفاء فرهود
التوثيق الزراعي
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العدد 54 - 2017

اإر�شادات زراعية
ن�سائح اإر�سادية 

للن�سف االأول لعام 2018
الثاين:  كانون 

تاأخر  �لقمح يف حال  زر�عة  ��صتكمال   •
�لفالح يف �لزر�عة. وميكن يف �ملناطق 
�لرئي�صية لزر�عة �لقمح زر�عة �أ�صناف 
قمح �صائدة ملر�ض �ل�صد�أ للتنبوؤ به فور 

ظهوره يف �حلقل.
مكافحة �الأع�صاب لالأر��صي �ملزروعة   •
وكانون  �لثاين  ت�صرين  ب�صهري  بالقمح 

�الأول. 
92 وحدة  �إ�صافة �ل�صماد �الآزوتي  يتم   •
�الأوىل  دفعتني  على  للقمح  /ه�  نقية 

عند �لزر�عة و�لثانية عند �الإ�صطاء  .
حم�صول  زر�عة  عملية  ��صتكمال   •
و�ملغربلة  �ملعتمدة  لالأ�صناف  �لعد�ض 

و�ملعقمة .
�ل�صتوي  �حلم�ض  زر�عة  ��صتكمال   •
و�ملعقمة  و�ملغربلة  �ملعتمدة  لالأ�صناف 
�لعامة  �ملوؤ�ص�صة  من  و��صتجر�رها 

الإكثار �لبذ�ر. 
باملناطق  �لفول  نبات  ��صتكمال زر�عة   •

�لد�خلية. 
• ��صتكمال عملية جني حم�صول �مللفوف 

و�لقرنبيط. 
�ملنا�صب  �ل�صماد  وو�صع  �لرتبة  تهيئة   •
نبات  لزر�عة  ��صتعد�د�  �لقزح  وفرز 

�لب�صل 
ب�صاتني  تاأ�صي�ض  عند  �لفالح  �أخي   •
�لزر�عة  جتنب  �ملثمرة  �الأ�صجار 
باالأر��صي �ملنخف�صة حيث تتجمع �ملياه  
و�أمر��ض  باجلذور  تعفنات  �إىل  وتوؤدي 

بامل�صتقبل. 
• �لتقيد بزر�عة �أعد�د �الأ�صجار �ملذكرة 
و�ملوؤنثة ل�صجرة �لف�صتق �حللبي مبعدل 

.10\1

• يف �لليايل �لباردة نن�صح �الأخوة مربي 
ليال  �لتنب  و  �لدري�ض  بتقدمي  �الأبقار 

و�جرت�رها  باأكلها  �الأبقار  تقوم  لكي 
يجب  كما  فيها  �لدفء  يبعث  مما 

�الهتمام بنظافة �لفر�صة وجفافها. 
تبد�أ  �ل�صامي:  �ملاعز  مربي  �أخي   •
�ل�صهر/بعد  هذ�  يف  عادة  �لوالد�ت 
ملدة  �أمهاتها  مع  �ملو�ليد  �لوالدة ترتك 
�أيام يف حظرية فردية لر�صاعة   5-4/
�للباأ و�ل�صر�صوب وكذلك الإلز�م �لعنزة 
تر�صع  �ملو�ليد  وتبقى  مو�ليدها  بتبني 
من �أمهاتها ملدة /8/ �أ�صابيع ثم تفطم 
كامل  وب�صكل  �أ�صبوعني  خالل  جزئيًا 
�لدري�ض  لها  ويقدم  �صهر   2.5 بعمر 

و�لعلف ب�صكل جيد. 
�الزوتية  �الأ�صمدة  �إ�صافة  ��صتكمال   •
�ل�صكري  لل�صوندر  �خلريفية  للعروة 
و�لدفعة �الأوىل من �الأ�صمدة قبل زر�عة 
للعروة �ل�صتوية و�لبدء بزر�عة �ل�صتوي 

�عتبار� من منت�صف �ل�صهر. 
للعروة  و�لتفريد  �لعزيق  ��صتكمال   •

�خلريفية لل�صوندر �ل�صكري. 
• �لبدء بزر�عة �لعروة �لربيعية للبطاطا 
�لظروف  ح�صب  �ل�صهر  مبنت�صف 

�ملناخية للمحافظات 
تبخري  يجب  �لنحل:  مربي  �أخي   •
بزهر  �ملخزنة  �ل�صمعية  �الإطار�ت 
�مل�صتودع  تهوية  /50غ/م3مع  �لكربيت 
�لفطور  لنمو  منعًا  �لرطوبة  الإز�لة 
ذو  �لنمل  حم�ض  ��صتخد�م  وميكن 
�لرتكيز 60-80 % مبعدل 50 �صم3 لكل 

5 عا�صالت فوق بع�ض.
��صتخدم  �حلم�صيات  مز�رع  �أخي   •
و�لغذ�ئية  و�ل�صوئية  �مل�صائد/�للونية 
ظهور  مر�قبة  و�لفرمونية/يف 
�أن  �أي�صًا  وميكن  وتطورها  �حل�صر�ت 

ت�صتخدم عالجيًا.
�حل�صول  �حلم�صيات  ملز�رع  ميكن   •
على ثمار ع�صوية بابتعاده عن �ملكافحة 
�مل�صتخل�صات  ر�ض  و�عتماد  �لكيماوية 

و�مل�صاحيق �لنباتية ومنها/منقوع �لثوم 
و�لقري�ض ملكافحة ح�صرة �ملن ومنقوع 
مثل  �لفطريات  بع�ض  ملكافحة  �لنيم 

�لفيوز�ريوم.
 : ط �س����با

�ل�صماد  من  �لثانية  �لدفعة  �إ�صافة   •
للزر�عة  �ال�صطاء  مرحلة  يف  �الزوتي 
بوؤر  عن  �لتحري  وبدء  �ملتاأخرة 
�الإ�صابات �الأولية لالأ�صد�ء على �لقمح 
و�لتنبوؤ بها و�تخاذ �الإجر�ء�ت �ل�صريعة 

�ملنا�صبة ملكافحتها.

• �إ�صافة �الأ�صمدة �الزوتية ملح�صول �ل�صعري 
يف حال هطول �الأمطار �لكافية .

�ل�صماد  من  �الأوىل  �لدفعة  �إ�صافة   •
يف  �حلم�صيات  الأ�صجار  �الآزوتي 
مع  �ل�صهر  هذ�  من  �لثاين  �لن�صف 
�لهامة  �لدفعة  هي  وتعترب  �الأمطار 
�لثانية  �أن ت�صاف  و�الإنتاج، على  للنمو 

و�لثالثة يف �أيار ومتوز مع مياه �لري.
عملية  جتري  �لكيوي  مز�رع  �أخي   •
بد�ية  �صباط  �صهر  نهاية  يف  �لزر�عة 
�ل�صقيع  خطر  زو�ل  بعد  وذلك  �آذ�ر 
يف  �ملذكرة  �الأ�صجار  �لربيعي،توزع 
لالأ�صجار  خلم�صة  و�حد  بن�صبة  �حلقل 
�لرتب  �لزر�عة يف  وتالئم هذه  �ملوؤنثة 

�خلفيفة جيدة �ل�صرف.
�لتيار�ت  �إىل  �حليو�نات  تعري�ض  عدم   •
�لهو�ئية �لباردة �ملبا�صرة ويف�صل �أن تكون 
�الأعلى  يف  �حلظائر  يف  �لتهوية  فتحات 

ولي�صت على م�صتوى �رتفاع �الأبقار.
حتى  �ل�صامي  �ملاعز  والد�ت  ت�صتمر   •
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العدد 54 - 2017
اإر�شادات زراعية

�صهر �صباط. 
• ��صتكمال عملية زر�عة �لعد�ض. 

�ل�صتوية  �لعروة  زر�عة  ��صتكمال   •
لل�صوندر �ل�صكري. 

�لربيعية  �لعروة  زر�عة  ��صتكمال   •
للبطاطا. 

�لربيعية  �لعروة  بزر�عة  �لبدء   •
يف  �صباط  �صهر  منت�صف  للفا�صولياء 

�ملناطق �لد�فئة.
نن�صح  �ملحمية  �لزر�عات  بيوت  يف   •
�ل�صريط  با�صتخد�م  �ملز�رعني  �الأخوة 
ح�صرة  ال�صطياد  �لال�صق  �الأ�صفر 

تطبيق  وذلك �صمن  �لبي�صاء،  �لذبابة 
مبد�أ �ملكافحة �ملتكاملة د�خل �لبيت.

�ل�صيفية  �لعروة  زر�عة  ��صتكمال   •
للبندورة. 

لتقليل  منا�صبة  رعاية  ظروف  تامني   •
وبالتايل حت�صني  �لبيئية  �لعو�مل  تاأثري 

�إنتاج �حلليب لدى نعاج �لعو��ض .
حلب  بعملية  قيامك  قبل  �ملربي  �أخي   •
باملاء  �ل�صرع  بغ�صل  عليك  �أبقارك 
�لفاتر ب�صكل جيد مع �لتن�صيف و�إجر�ء 
من  كمية  و�صع  مع  خفيف  م�صاج 

�الأعالف �أمام �لبقرة. 
• �أخي �ملربي عند ظهور حالة �ال�صر�ف 

باالأبقار يتم �لتلقيح خالل 12 �صاعة. 
• �أخي مربي �لنحل : يجب مر�قبة �ملنحل 
�لك�صف  �إجر�ء  و  خارجيًا  و�لطو�ئف 
�لنباتات  ��صتخد�م  مع  �ل�صرورة  عند 
�لفارو�  ملكافحة  �ملدخن  يف  �لعطرية 

عند �لفح�ض/زعرت - نعنع - كينا/.
• الكثار نبات �لوردة �ل�صامية بالعقل يتم 

بطول/30-20/ �لقا�صية  �لعقل  �أخذ 
�صم من �لنبات �الأم وجتذيرها بهرمون 
�لتجذير وزر�عتها برطوبة جوية ال تقل 

عن 90 %. 
 اآذار: 

�لبعلية  للزر�عة  تكميلية  ريات  �إعطاء   •
وحتري �إ�صابات �ل�صد�أ على �لقمح. 

و�لتفريد  �لرتقيع  عملية  ��صتكمال   •
�ل�صكري  لل�صوندر  �ل�صتوية  للعروة 

و�إجر�ء مكافحة للعروة �خلريفية. 
�لغاب  ملناطق  �لقطن  بزر�عة  �لبدء   •
وحماة �بتد�ء من 23 �آذ�ر 10- ني�صان. 
�لع�صوية   �لزر�عات  مز�رعي  نن�صح   •
غنية  مادة  وهو  �لكومبو�صت  بتح�صري 
تخمر  عن  �لناجمة  �لع�صوية  باملو�د 
بفعل  و�حليو�نية  �لنباتية   �لبقايا 
من  لفرتة  �حلية  و�لكائنات  �لبكرتيا 

�لزمن. 
�ملغنزيوم  �لكربى  �لعنا�صر  تعترب   •
و�لكال�صيوم و�لكربيت �إ�صافة للعنا�صر 
و�لزنك  و�ملنغنيز  كاحلديد  �ل�صغرى 
و�ملوليبدينوم  و�لبورون  و�لنحا�ض 
و�لكوبالت من �لعنا�صر �ملعدنية �لهامة 
�حلم�صيات  �أ�صجار  ومنو  تطور  يف 
وبالتايل يف �الإنتاج كمًا ونوعًا، ت�صاف 
هذه �لعنا�صر يف حال نق�صها على �صكل 
�صيالت �أو كربيتات �إىل �لرتبة �أو ر�صًا 
على �الأور�ق بالطريقة و�لكمية و�لزمن 
�ملر�صدين  �صوؤ�ل  ويف�صل  �ملنا�صب 

�ملخت�صني.
• �لبدء بزر�عة �حلم�ض �لربيعي. 

�ل�صيفية  �لعروة  زر�عة  ��صتكمال   •
للبطاطا. 

يزرع  �ل�صود�ين  �لفول  مز�رعي  �ىل   •
�لد�فئة  �ملناطق  يف  �ل�صود�ين  �لفول 
ني�صان.  15 ولغاية  �آذ�ر   15 من  بدًء 

�ملحا�صيل  من  �لنبات  هذ�  ويعترب 
�لدورة  يف  ويدخل  للرتبة  �ملخ�صبة 

بعد  يزرع  عندما  وخا�صة  �لزر�عية  
حم�صول جمهد.

�لربيعية  �لعروة  بزر�عة  �ال�صتمر�ر   •
بعد  �لرتقيع  و�إجر�ء  للفا�صولياء، 
��صبوعني من �لزر�عة، وت�صاف �لدفعة 
�لثانية من �ل�صماد �الآزوتي قبل �الزهار 

مع �لري �جليد للحقل.
�الأعالف  من  �لدري�ض  �صناعة  تتم   •
حتت  وجتفف  �خل�صر�ء  و�لنباتات 
�ل�صاخن  بالهو�ء  �أو  �ل�صم�ض  �أ�صعة 
مو�صم  يف  للحيو�نات  لتقدم  وتخزن 

تندر فيها �الأعالف �خل�صر�ء. 
دعم  تامني   يف  �ملربني  م�صاعدة   •
علفي خالل �صنو�ت �جلفاف من �جل 

�الحتفاظ بقطعانهم.  
 4 �إىل  مرتني  من  عادة  �الأبقار  حتلب   •

مر�ت يوميا. 
�لفح�ض  :�إن  �لنحل  مربي  �أخي   •
عن  للتحري  هام  �خلاليا  على  �ملبكر 
 ، خمزنة  رطوبة  �أو  �إ�صابات  وجود 
و��صتبد�لها عند  للملكة  تقييم  و�إجر�ء 

�ل�صرورة.
 : ن ني�سا

�لبعلية  للزر�عة  تكميلية  رية  �إعطاء   •
للقمح. 

لل�صوندر  �لري  عمليات  تنظيم   •
�ل�صكري. 

لكافة  �لقطن  زر�عة  ��صتكمال   •
�ملحافظات حتى 20 ني�صان. 

يف  �ل�صود�ين  �لفول  بزر�عة  �لبدء   •
منت�صف  من  �عتبار�  �ملعتدلة  �ملناطق 

�ل�صهر. 
�ل�صيفية  �لعروة  زر�عة  ��صتكمال   •
�أيار وذلك  ح�صب   للبطاطا حتى �صهر 

�ملناطق. 
�ل�صيفية  �لعروة  بزر�عة  �لبدء   •
للفا�صولياء يف �ملناطق �لد�خلية، علمًا 
باأن قطاف �لقرون �خل�صر�ء يبد�أ بعد 
،ويتم  �الإنبات  على  يوم   80-70 مرور 
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لتليف  منعًا  �أيام   5-4 كل  �لقطاف 
�لقرون.

يف  �الإدر�ر  موؤ�صر�ت  حت�صني  ميكن   •
نعاج �ملربني باالنتخاب ور�ثيا وين�صح 
مدة  طول  لتح�صني  �لكبا�ض  با�صتبد�ل 

�الإدر�ر. 
ملكافحة  �لربيعية  باحلملة  �لبدء   •
ويف�صل  �لع�صل  نحل  خاليا  يف  �لفارو� 
�إجر�وؤها ب�صكل جماعي وذلك بح�صب 
�ملو�د  ��صتخد�م  �أهمية  مع  �ملناطق، 
مادة   - �لنمل  /حم�ض  مثل  �لطبيعية 

�لثيمول - حم�ض �الوكز�ليك/.
على  �الأ�صكوكيتا  لفحة  مر�ض  يعترب   •
�الأمر��ض  �أهم  من  �حلم�ض  نبات 
�الإ�صابة عندما  �صدة  وتظهر  �لفطرية 
من  منا�صبة  �لبيئية  �لظروف  تكون 
وتظهر  و�أمطار غزيرة  معتدلة  حر�رة 
متطاولة  بنية  بقع  �صكل  على  �الإ�صابة 
وهنا  �لنباتز  �أجز�ء  كافة  وت�صيب 
للحد  �الإ�صابة  بدء  عن  �لتحري  يجب 

من �نت�صارها.
�لبني  �حلم�صيات  من  ح�صرة  تعترب   •
ملر�ض  �لناقل  �ملن  �أنو�ع  �أهم  من 
،وهو  �حلم�صيات  على  �لرت�صتيز� 
�ل�صريع  �ملوت  ي�صبب  فريو�صي  مر�ض 
�الإ�صابة  وتبد�أ  �حلم�صيات  الأ�صجار 
من مكان �لتحام �الأ�صل بالطعم حيث 
ي�صد �لفريو�ض �أنابيب �لق�صرة �ملحيطة 
ويتكون نتوء�ت ينتج عنها ت�صمغ مينع 
�لغذ�ئية  �الأنابيب  يف  �لن�صغ  م�صرية 
توؤدي �ىل موت �ل�صجرة .ويكمن �حلل 

يف �عتماد زر�عة �أ�صول متحملة .
للمياه  �لبيئية  �مل�صاكل  تنح�صر   •
مب�صكلتني �أ�صا�صيتني/��صتنز�ف �ملو�رد 

�ملائية وتلوث م�صادر �ملياه/.
عن  باالبتعاد  نن�صحك  �لفالح  �أخي   •
و�عتماد  �لكيماوية  باملبيد�ت  �لر�ض 
مبد�أ �ملكافحة �حليوية وذلك بتعاونك 
�طالق  يف  و�لوقاية  �الر�صاد  دو�ئر  مع 

تتغذى  �لذي  �ملفيدة  �ملن  �أ�صد  ح�صرة 
على �أكرث من 80 نوع من �حل�صر�ت و 

15 نوع من �الأكارو�صات.

من  و�لعطرية  �لطبية  �لنباتات  تعترب   •
منها  نذكر  و�لبديلة  �لهامة  �لزر�عات 
�جلبل/حيث  �حل�صلبان/�إكليل  نبات 

�لرتب  �أنو�ع  خمتلف  يف  زر�عته  تتم 
�صفوح  على  خا�صة  زر�عته  وجتود 
من  �بتد�ًء  �لنباتات  حت�ض  �جلبال. 
�صهر ني�صان حتى �أيلول .جتفف �الأور�ق 
وي�صتخل�ض منها زيت عطري له ر�ئحة 
غذ�ئية  ��صتخد�مات  للنبات  مميزة، 
ويعترب م�صاد  - عطرية وطبية عديدة 

جيد اللتهابات �حللق و�للثة و�لقروح.
عند  �ل�صامية  �لوردة  قطاف  بدء  يتم   •

بدء تفتح �الأزهار.
 : ر يا اأ

• مكافحة ح�صرة �ل�صونة على �لقمح. 
بح�صب  �ل�صعري  بح�صاد  �لبدء   •

�ملناطق. 
�لفقد  لتاليف  �لعد�ض  بح�صاد  �لبدء   •

�حلا�صل نتيجة �النفر�ط. 
• �إ�صافة �ل�صماد �الزوتي للفول �ل�صود�ين 
يف �الأر��صي �ل�صعيفة وعلى دفعتني بعد 

�لعزقة �الأوىل قبل �لرية �لثانية ودفعة 
قبل �لرية �لثالثة.

�ل�صماد  من  �لثانية  �لدفعة  �إ�صافة   •
مياه  مع  �حلم�صيات  الأ�صجار  �الآزوتي 

�لري.
�لورقة  عند  �لقطن  حم�صول  تفريد   •
�الأر�ض  عزيق  مع  للنبات  �لر�بعة 
و�لتحري  �لتفريد  عملية  و��صتمر�ر 

ومكافحة �الآفات. 
• يتم جمع منتج �لبطاطا للعروة �لربيعية 
بح�صب موعد �لزر�عة وتنظف �لدرنات 

وتعقم 
• لتحفظ بغرف �لتربيد مع �إجر�ء فرز 

و�إبعاد �لدرنات �مل�صابة. 
لفول  �لرئي�صية  �لعروة  بزر�عة  �لبدء   •

�ل�صويا. 
�لتحري عن مر�ض  �ال�صتمر�ر بحملة   •
�حلم�ض  نبات  على  �ال�صكوكيتا 
عندما  وقائية  ر�صة  باإجر�ء  وين�صح 
منا�صبة  �ملر�ض  �نت�صار  ظروف  تكون 
جوية  ورطوبة  معتدلة  من/حر�رة 

عالية و�أمطار/
نبات  خدمة  بعمليات  �ال�صتمر�ر   •
�أيام   5 كل  ريات  و�إعطاء  �لفا�صولياء 

للعروة �ل�صيفية.
باالأغنام  �لتو�أمة  مبوؤ�صر  �الهتمام   •
مو�صم  طول  ولزيادة  �نتخابي  لهدف 

�حلالبة. 
�ال�صتمر�ر بحملة �ملكافحة �جلماعية   •

لفارو� �لنحل. 
/�للباأ/  �ل�صمغة  �إنتاج  مرحلة  �إن   •
�لوالدة  بعد  يوم   5-1 من  ت�صتمر 

لالأبقار. 
ملياه  ��صتعمالك  عند  �لفالح  �أخي   •
�أن  يجب  �لري  يف  �ملعاجلة  �ل�صرف 
�لقيا�صية  للمو��صفة  مطابقة  تكون 

�ل�صورية �خلا�صة لهذه �لغاية .
• تعرب �مللوثات �ل�صناعية من خملفات 
�ل�صرف  ومياه  و�مل�صانع  �ملعامل 
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حاجة  عن  �لفائ�صة  �لزر�عي 
�حل�صرية  باملبيد�ت  و�ملحملة  �لنبات 
عن  �لناجمة  و�ملخلفات  و�ملخ�صبات، 
و�جلر�ثيم  باالأوبئة  و�ملحملة  �مل�صايف 
ملوثات  و�أخطر  �أهم  من  �ملمر�صة 

م�صادر �ملياه على �الإطالق  .
• ��صتكمال قطاف �لوردة �ل�صامية حتى 

نهاية �صهر �أيار.
ب�صجالت  �الهتمام  �ملربني  ين�صح   •
حيو�ناتهم  لتقييم  /�لقر�بة/  �لن�صب 

ور�ثيًا ملوؤ�صر�ت �حلليب و�الأوز�ن.
حزيران: 

لتاليف  �لقمح  بح�صاد  �لتاأخر  عدم   •
 - )�جلفاف  ب�صبب  �حلا�صل  �لفقد 

�لرياح و�لطيور (
وجتفيفه  �لعد�ض  ح�صاد  ��صتكمال   •

حتت �أ�صعة �ل�صم�ض .
للعروة  �ل�صوندر  حم�صول  جني  بدء   •

�خلريفية. 
• �إعطاء رية كل 10 �أيام ملح�صول �لفول 

�ل�صود�ين. 
��صتمر�ر عمليات قلع �لبطاطا للعروة   •
بطريقة  وحتفظ  وتخزن  �لربيعية 
معر�صة  �لدرنات  تكون  حيث  �صليمة 
ولفر��صة  �لعفن  باأمر��ض  لالإ�صابة 

درنات �لبطاطا. 
• زر�عة �لعروة �لتكثيفية خالل �لن�صف 

�لثاين من �ل�صهر لفول �ل�صويا. 
• �إ�صافة �الأ�صمدة �لفو�صفورية و �لبوتا�صية 
و�إ�صافة  �خلريفية  �لعروة  زر�عة  قبل 
�الآزوتي  �ل�صماد  من  �لثانية  �لدفعة 

للعروة �ل�صيفية.
• ��صتمر�ر عمليات حتري �الآفات وخا�صة 
�لعناكب �حلمر�ء  حيث تكافح �حلقول 
�مل�صابة عند و�صول �لعناكب �ملتحركة 

�إىل �أكرث من 3 عناكب على �لورقة .
�للوز  دودة  عن  �لتحري  بدء   •

�الأمريكية. 

ر�ض  عن  �بتعد  �لتفاح:  مز�رع  �أخي   •
دو�ئر  مع  وتعاون  �لزر�عية  �ملبيد�ت 
�الر�صاد و�لوقاية يف منطقتك باعتماد 
مبد�أ �ملكافحة �حليوية ومنها ��صتخد�م 
ومفرت�ض  �لرتيكوغر�ما  ح�صرة 
دودة  ملكافحة  ب�صتانك  يف  �لرب�غون 

ثمار �لتفاح. 

�لو�صائل  �أهم  من  �مل�صائد  تعترب   •
�لتفاح  ثمار  دودة  مكافحة  يف  �ملتبعة 
حتديد  �مل�صيدة  خالل  من  يتم  حيث 
موعد بدء ن�صاط �حل�صرة ومكافحتها 
�لتقاط  على  تعمل  �مل�صائد  �أن  كما 
مر�قبة  يجب  وعليه  وقتلها  �حل�صر�ت 
توقع  �ماكن  يف  با�صتمر�ر  �مل�صائد 

�الإ�صابة. 
لدى  �لور�ثي  �لتقييم  ثقافة  ن�صر   •
�لقيمة  ملعرفة  و�الأغنام  �الأبقار  مربي 

و�إبقاءها  حليو�ناتهم  �لور�ثية 
و��صتبعادها من �لقطيع .

بحرق  يقوم  �أن  �صخ�ض  الأي  يجوز  ال   •
غريها  �أو  ق�ض  �أو  �أع�صاب  �أو  �أ�صو�ك 
ال  �ر�ض  يف  �لكائنة  �لنباتات  من 
300 مرت من �حلر�ج  بعدها عن  يقل 
�لتنظيمية  �لوحدة  مو�فقة  بعد  �إال 
�لف�صل  من   26 )مادة  �ملنطقة  يف 

�ل�صاد�ض من قانون �حلر�ج(.
305 يوم  تعترب مدة �حلالبة لالأبقار   •

وتختلف من مكان الآخر. 
ملياه  ��صتعمالك  عند  �ملز�رع:  �أخي   •
ينبغي  �لري  يف  �ملعاجلة  �ل�صرف 
�ل�صرف  مياه  �أنابيب  متييز  عليك 
من  غريها  عن  �ملعالج  �ل�صحي 
�الأنابيب با�صتعمال لون مميز ويحظر 
�ل�صحي  �ل�صرف  مياه  �أنابيب  و�صل 
د�خل  �الآبار  �صبكة  باأنابيب  �ملعاجلة 

�ملزرعة. 
�لك�صف  يتم   : �لنحل  مربي  �أخي   •
يتم  يوم   /20-15/ كل  �لطو�ئف  على 
و�إ�صافة  �لنو�ق�ض  معاجلة  خاللها 

�ملطلوبة. �ل�صمعية  �الأ�صا�صات 
�لوردة  ...تعد  �ل�صامية  �لوردة  فو�ئد   •
تزرع  وطني  حقيقي  كنز  �ل�صامية 
وطبية  تزيينية  عديدة  الأغر��ض 
�لقلمون  مناطق  يف  تزرع  وعطرية 
بحلب. �لنريب  ومنطقة  دم�صق  بريف 

ي�صتخرج منها زيت غايل �لثمن يعرف 
��صتعماالت  يف  ويدخل  �لورد  بزيت 
و�ل�صناعات  �الأدوية  من  �لعديد 
ويف  و�ل�صر�ب  و�حللويات  �لغذ�ئية 

�لتجميلية. �مل�صتح�صر�ت  منتجات 

م. عبداهلل خباز
مديرية الر�شاد الزراعي

اإر�شادات زراعية
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اأمن نظم املعلومات والرقابة
اأمن املعل�مات:

�ال�صتخد�م  كثري  كان  قدمي  مفهوم  هو  �ملعلومات  �أمن  مفهوم 
يف ت�صفري �لر�صائل وخا�صة �أيام �حلروب �أما �الآن ومع �نت�صار 
�ملرتبطة  �الأ�صا�صية  و�الأد�ة  �ملختلفة  و�أدو�ته  �ملعلوماتية  ع�صر 
�أهمية  �ملعلومات  �أ�صبح الأمن نظم  باملعلوماتية وهو �حلا�صوب 
�لتي تنتقل عرب �صبكات  �لبيانات و�ملعلومات  كربى يف حماية  
�حلا�صب �ملختلفة بطرق وو�صائل ت�صمن حتقيق �أمن �ملعلومات 
على  �الأم��ن  وي�صمل  و��صع  مفهوم  هو  �ملعلومات  �من  ومفهوم 

�مل�صتوى �لفيزيائي و�الأمن على �مل�صتوى �لربجمي )�ملنطقي(.
 ملاذا نظم اأمن املعل�مات: 

كافة  يتخذ  فاإنه  مهمة  ر�صالة  �إر���ص��ال  �صخ�ض  يريد  ما  عند 
�حلماية  ت�صمن  �أنها  يعتقد  �لتي  �ل��الزم��ة  �الأمنية  �لتد�بري 
و�لو�صول �المن لر�صالته ويف �ملوؤ�ص�صات غري �ملوؤمتتة مثاًل يتم 
للن�صخ ،  �أقفال غري قابلة  �لهامة يف خز�ئن لها  حفظ �الأور�ق 
وحماولة تاأمني عملية نقل �آمنة لهذه �الأور�ق �أما يف �ملوؤ�ص�صات 
�ملوؤمتتة مثل �ل�صركات �لكبرية فال ي�صتخدم �لورق نهائيًا لذلك 
هم بحاجة لتاأمني �الحتياجات �الأمنية ولكن ب�صكل رقمي كما 
م�صدر  م�صد�قية  من  �لتاأكد  يجب  ر�صالة  �إر���ص��ال  عند  �أن��ه 

�لر�صالة  و�صمان عدم �إطالع �أي �صخ�ض على �لر�صائل.
:ISS تعريف اأمن نظم املعل�مات

توؤمن  فهي  معها  تتعامل  �لتي  �الأ�صياء  خالل  من  نعرفها   ISS

يت�صمن  وه��ذ�   machine �ل��  على  �مل��وج��ودة  للنظم  �حلماية 
عمليات حماية  وت��وؤم��ن   OS و�أم���ن  ���ص��ج��الت،  م��ل��ف��ات،   ،db

.Accounting

يتم  �ل��ت��ي  للمعلومات  �حل��م��اي��ة  ي��وؤم��ن  منها  �ل��ث��اين  و�جل���زء 
تبادلها بني �حلو��صب مثل نقل �مللفات و �ل�� e-mail  و�لتجارة 

�الإلكرتونية 
اأمن احلوا�سب: حماية �ملمتلكات د�خل �حلا�صب:

�أي حماية �ملعلومات و�خلدمات �لتي يقدمها �حلا�صب. 
�أي حماية �ملعلومات �ملعاجلة و�ملخزنة و�ملنقولة.

الهجوم: هو حتقيق �أو تنفيذ لتهديد ما،
اخلطر: هو �إمكانية �لتعر�ض لل�صرر �أو �خل�صارة.

املهاجم: هو �ل�صخ�ض �أو �لكيان )Entity( �لذي يقوم بالهجوم 
بد�فع  �ل�صعف  نقاط  و��صتغالل  نظام  ه�صا�صة  ��صتغالل  �أي 

معني.
هو  �أذن��ك  دون  عليها  يعدل  �أو  ملفاتك  ي�صرق  �لذي  �ل�صخ�ض 

مهاجم.

�ل���ف���ريو����ض �ل����ذي مي��ح��و �مل��ل��ف��ات هو 
مهاجم.

لديه  �صخ�ض  هو   :)Hacker(املت�سلل
�لت�صغيل  �أن��ظ��م��ة  يف  م��ع��م��ق��ة  خ����ربة 

الكت�صاف  كبري  جهد  وي��ب��ذل  �ل��ربجم��ة  ول��غ��ات  و�ل��ربجم��ي��ات 
مع  معلوماته  وي�صارك  �ملعلوماتية  �أنظمة  يف  �ل�صعف  نقاط 

�الآخرين،ولكن ال يلحق �الأذى ب�صكٍل مبا�صر �أو عن ق�صد.
املخرب)Cracker(: هو �ل�صخ�ض �لذي يقوم بانتهاك �الأنظمة 
�أجل  من  قانوين  غري  ب�صكٍل  �الأنظمة  �إىل  ينفذ  �أي  نية،  ب�صوء 
تعديلها مبعنى  �أو  معلومات  مثل حمو  �أه��د�ف خمتلقة  حتقيق 

�آخر هو Hacker لكنه ميكن �ن يخرب كل �صيء.
ISS اأن�اع الهجمات الأكرث �شي�عًا يف عامل

خارج  �ل��ن��ظ��ام  لي�صبح  خ��دم��ة  رف�����ض  �أو  ت��اأخ��ري  امل��ق��اط��ع��ة: 
�ال�صتخد�م.

�أو  �ملعطيات  و�صول  على  �لتاأثري  فقط  يهمه  �صخ�ض  مثال: 
تبادلها �صو�ء بتاأخري و�صولها �أو منع و�صولها �أ�صاًل عن �صوء �أو 

.Switch ح�صن نية. مثل قطع �أحد و�صالت
االعرتا�ض: قر�ءة معلومات بطريقة غري �صرعية �أي �لو�صول 
�إىل �ملعطيات بطريقة غري قانونية �أي �الأ�صخا�ض �لذين ي�صلون 

لهذه �ملعطيات غري خمولني بذلك.
�صخ�ض  مثل  �صرعية  غري  بطريقة  �ملعلومات  تعديل  التعديل: 
�مللف  يعدل على ملف خمزن على �حلا�صب دون علم �صاحب 
وهي ممكنة حتى عن طريق hardware حني �أننا نعلم �أن نب�صة 

كهرومغناطي�صية كفيلة بتغري بت من 0 �إىل 1.
انتحال ال�سخ�سية: �إدخال �أو تخزين معلومات �إىل �لنظام �أو 

�ل�صبكة لتظهر كاأنها قادمة من م�صتخدم خمول بذلك. 
��صتخال�ض  بهدف  �ل�صبكي  �الت�صال  مر�قبة  امل���رور:  حتليل 
مكان  مثل  �ملحتوى  عن  �لنظر  �الت�صال.بغ�ض  حول  معلومات 

وعنو�ن �أطر�ف �الت�صال وحجم �الت�صال وتكر�ره. 
�إعادة �الإر�صال: �إعادة �إر�صال ر�صالة مت �عرت��صها �صابقًا على 

�ل�صبكة.
�إر�صالها  ثم  �ل�صبكة  عرب  منقولة  لر�صالة  ر�صالة  �عرت��ض  �أي 

الحقًا الإنتاج تاأثري غري خمول.
اآليات �سيانة: 

- حت�صني �حلل عن طريق معاجلة نقاط �ل�صعف 
- �قرت�ح �آليات جديدة

ال�سرية  اأو اخل�سو�سية: يق�صد بها �حلفاظ على �صرية 
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�ملعلومات �ملر�صلة �أو �ملخزنة.

- �ل�صماح لالأ�صخا�ض �ملخولني فقط �الإطالع على �ملعطيات �أو 
�الأغر��ض.

- ت�صمن �لثقة عدم تعر�ض �لبيانات لالخرت�ق. 
ال�سالمة اأو التكاملية: �أي �لتاأكد من �أن �ملعلومات �لتي خزنت 

مل يطر�أ عليها �أي تغيري.
الوثوقية: للتحقق من هوية �ملر�صل)�لتحقق من هوية �جلهة 

�ملر�صلة لر�صالة(.
ولها نوعني:

وثوقية �لكيان : �لتاأكد من هوية �لكيان وترتبط بو�صلة منطقية 
، يجب �أن يكون طريف �الت�صال Online �أي م�صاركني باالت�صال 

يف نف�ض �لوقت. تدعى �أي�صًا وثوقية م�صتخدم. 
وثوقية ر�صالة: �لتاأكد من م�صدر �لر�صالة وتدعى �أي�صًا وثوقية 

م�صدر �ملعطيات.
التوافرية اأو االإتاحية

للمخولني  ميكن  باأنه  �لثقة  من  ع��اٍل  م�صتوى  �لتو�فرية  تقدم 
�لدخول �إىل �لبيانات، �الأغر��ض ، و �ملو�رد �ملرخ�ض دخولهم 

�إليها ويف �الأوقات �ملرخ�صة لهم، و�أنو�ع �خرت�قات �لتو�فرية:
- �خرت�قات مق�صودة )تعتمد على هجوم مبا�صر متعمد(

�الأغر�ض  وت��دم��ري   )DoS( �خل��دم��ة  رف�����ض  ه��ج��م��ات  م��ث��ل: 
ومقاطعات �الت�صاالت. 

�صوء  �إه��م��ال  ب�صرية،  )�أخ��ط��اء  مق�صودة  غ��ري  �خ��رت�ق��ات   -
ت�صرف(.

�لرب�مج  �أو  �لعتاد  �أجز�ء  و��صتخد�م  خطاأً  ملفات  حذف  مثل: 
ب�صكل مبالغ فيه.

وحلماية �لتو�فرية 
• ت�صميم �أنظمة ت�صليم و�صيطة مالئمة 

• تقنيات �صبط نفاذ فعالة، 
• مر�قبة �الأد�ء و حركة مرور �ل�صبكة 

• ��صتخد�م �جلدر�ن �لنارية
• �عتماد مبد�أ �الحتياطي  لالأنظمة �حل�صا�صة

• �صيانة و�ختبار نظم �لتخزين �الحتياطي. 
التحكم بالنفاذ: تنظم �لعمليات �لتي ُتنفذ على �ملعطيات �ملر�د 
حمايتها �أي ال ي�صل �إىل �ملعطيات �إال �الأ�صخا�ض �ملخولني بذلك 
وتهدف �إىل �صبط �لعمليات �لتي تنفذ من قبل �ملو��صيع  على 
�ل�صرر  تلحق  �أن  �لتي ميكن  �الأفعال  منع   �أج��ل  �الأغ��ر����ض من 

باملعطيات )�أي �الأغر��ض(. 
التخويل: منح �صالحيات ل�صخ�ض معني.

�لطابع الزمني: �أي ربط قيم زمنية بر�صالة �أو مبعلومة معينة.

:ISS مك�نات النظام املعل�ماتي يف عامل
 

التعمية )اأو الت�سفري(:
�لت�صمية  هذه  وتعترب  �ل�صرية  �لكتابة  ودر��صة  علم  باأنه  يعرف 
يونانية �الأ�صل وتتكون من كلمتني �الأوىل كريبتو )crypto( وتعني 
�صّري و �لكلمة �لثانية هي غر�ف )graph( و �لتي تعني كتابة .

 

�لكريبتوغر�ف و ب�صكل عام هو حتويل �لن�ض �لو��صح �إىل ن�ض 
م�صّفر وغري مفهوم)مبهم(.

 ميكننا �لقول بان �لكريبتوغر�ف ي�صتخدم عمليتني رئي�صتني وهما :
�إىل  �ل���و�����ص���ح   �ل��ن�����ض  وه����و حت���وي���ل   : �ل��ت�����ص��ف��ري    -  1

ن�����ض م�����ص��ّف��ر غ���ري م���ق���روء )م���ب���ه���م(، غ���ري م��ف��ه��وم .

 

2 - فك �لت�صفري: وهي حتويل �لن�ض �مل�صّفر  �إىل ن�ض و��صح 
وميكن قر�ءته.

يف  �ملا�صية  �ل��ق��رون  يف  �لتعمية  علم  ��صتخد�م  �قت�صر  وق��د 
�حلفاظ على �أمن �ملعلومات �لع�صكرية و�ملر��صالت �لدبلوما�صية 
تو�صع  �لتعمية  تطبيقات  نطاق  لكن  �لوطني.  �الأم��ن  وحماية 
ثورة  �الت�صاالت وحدوث  تطور  بعد  �لع�صر �حلديث  كثريً� يف 
و�صمان  �أحيانا  وثوقية  من  تتطلبه  ملا  و�ملعلومات  �الت�صاالت 
وتاأمني  �الإلكرتونية  و�لقر�صنة  �لتج�ص�ض  ومنع  �الخرت�ق  عدم 

�صبل �لتجارة �الإلكرتونية.

م.خالد يا�شني ال�شيخ
مديرية تقانة املعل�مات
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�ض1:مزارع ي�ساأل عن �سبب ظهور اأب�سال مزدوجة عند ح�ساد 
الب�سل .

ج 1: يحتل حم�صول �لب�صل مرتبة هامة من حما�صيل �خل�صار 
ملا له من �أهمية يف جمال �لت�صويق �ملحلي و�لت�صدير و�لت�صنيع 
وملا ميلك من قيمة غذ�ئية كبرية.وقد تتكون يف بع�ض �الأحيان 
�أهمها م�صافة  بعو�مل متعددة  يتاأثر ظهورها  �أب�صال مزدوجة 
�لزر�عة حيث توؤدي �لزر�عة على م�صافات و��صعة ونق�ض عدد 
كما  �ملزدوجة  �الأب�صال  ن�صبة   زيادة  �إىل  �لدومن  يف  �لنباتات 
يلعب �ل�صنف دورً� كبريً� يف ذلك حيث تختلف �الأ�صناف فيما 
بينها من حيث قابليتها لتكوين �أب�صال مزدوجة كما �أن لعمق 
�لزر�عة تاأثري يف ذلك حيث تزيد �لزر�عة �ل�صطحية على عمق  
4�صم من ن�صبه �الأب�صال �ملزدوجة عن �لزر�عة�لعميقة 8 �صم 

و�إن زيادة كمية �الآزوت �مل�صاف للرتبة وعدم �نتظام �لري يزيد 
من ظاهرة �الأب�صال �ملزدوجة.

البلدي  اجلنب  �سناعة  طريقة  عن  ت�ساأل  �سيدة  �ض2: 
االأبي�ض.

ج 2: �جلنب هو �أحد منتجات �حلليب �لهامة وينتج عن طريق 
�ملادة  عن  للحليب  م�صل  �أف�صل  �إىل  و�لو�صول  �حلليب  تركيز 
�جلامدة وهذ� مايعرف بالتجبني ويعترب �جلنب �لبلدي �الأبي�ض 
هو من �الأجبان �الأكرث ��صتهالكا يف �صورية وي�صنع من حليب 
�لغنم يف �لربيع ب�صكل رئي�صي وميكن ت�صنيعه من حليب �لبقر 
�حلليب  بغلي  ت�صنيع �جلنب  ويبد�أ  �ل�صنة  مد�ر  على  �ملاعز  �أو 
حتى درجة 73 درجة مئوية بينما نقوم بتحريكه فن�صاعد على 
ويلت�صق  �حلليب  يحرتق  ال  ولكي  �حلليب  يف  �لدهون  جتان�ض 
باأ�صفل �لوعاء و�لتاأكد من درجة �حلليب يجب �أن يتم با�صتعمال 

ميز�ن حر�ري خا�ض يجري تعقيمه بالكلور �ملمدد قبل غم�صه يف 
وعاء �حلليب. وبعد �نتهاء عملية �لغلي نقوم بو�صع وعاء �حلليب 
�صمن حو�ض ماء بارد مما ي�صاعد على تخفي�ض حر�رة �حلليب 
ب�صرعة �أكرب فعندما ت�صل حر�رة �حلليب �إىل 45 درجة مئوية 
ن�صيف مادة �ملنفحة مبعدل ريع غر�م لكل 15 كيلو حليب ت�صاف 
�ملنفحة  كمية  تقليل  �أن  نعرف  �أن  ويجب  معقم  ماء  يف  مذ�بة 
يعطينا خرثة طرية و�إن زيادة كميتها ت�صرع يف عملية �لتجبني 
وتعطي خرثة قا�صية تعطي �جلنب مذ�ق غري مرغوب و�إذ� كان 
�حلليب �مل�صتعمل للتجبني حليب بقر �أو ماعز يف�صل �إ�صافة ع�صرة 
غر�مات من كلور �لكال�صيوم لكل 15 كيلو حليب بعد تذويب �لكمية 
يف �ملاء �ملعقم حيث ي�صاعد يف عملية �لتخرث ورفع كفاءة عملية 
�لتجبني وال د�عي الإ�صافته �ذ�كان �حلليب �مل�صتخدم حليب غنم 
الأ نه غني بالكال�صيوم ثم نغطي �لوعاء وننتظر حو�يل �صاعة فنجد 

�أن �حلليب قد تخرث وبذلك تكون قد متت عملية �لتجبني نقوم 
عندها بتقطيع �جلنب بو��صطة �ل�صكني مما ي�صاعد على خروج 
م�صل �حلليب ن�صفي �جلنب �لناجت بو��صطة م�صفاة عليها قطعة 
�حلليب  ن�صع  �لز�ئد  �مل�صل  من  نتخل�ض  وبذلك  نظيفة  �صا�ض 
خ�صبية  قطعه  فوقه  نغطيةون�صع  �آخرثم  وعاء  �صمن  �ملتجنب 
فوقها ثقل وذلك لكب�ض �جلنب وتخلي�صه من �مل�صل �لز�ئد بعد 
20 �صاعة يكون قدخرج �أكرث من 80 % من �مل�صل وبعدها نقطع 

�جلنب ونر�ض �مللح عليه بن�صبة 70غ ملح لكل 15 كغ جنب �إذ� �أردنا 
�جلنب  �ردنا��صتهالك  �إذ�  �مللح  ي�صاف  وال  طازجًا  �جلنب  �أكل 

ل�صناعة �حللويات ومن �ل�صروري غلي �جلنب قبل �أكله.
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�ض 3: مربي اأغنام ي�سال عن كيفية ت�سمني اخلراف.
�ل�صغرية  للخر�ف  �ملركزة  �لتغذية  عملية  هو  �لت�صمني   :3 ج 
بعد �لفطام بعمر �صهرين �إىل ثالثة �أ�صهر وملدة ثالث �إىل �أربع 
�أ�صابيع للح�صول على �أعلى زيادة وزنيه ممكنة لت�صل �إىل وزن 
هذ�  .ويعتمد  �أ�صهر  �صتة  بعمر  غر�م  كيلو  خم�صني  عن  اليقل 
�لنظام على ترك �الأعالف �ملركزة �أمام �خلر�ف ملدة 24 �صاعة 
)400 ـ   300( من  للخر�ف  يومي  منو  معدل  يلي   مبا  ويتميز 
وزيادة  �لدهون  من  �لذبيحة  حمتوى  و�نخفا�ض  باليوم  غر�م 
عدد  و�نخفا�ض  �لقطيع  �إد�رة  و�صهولة  �الأحمر  �للحم  ن�صبة 
�لعمالة �لالزمة خلدمة �حلمالن.وب�صكل عام تزد�د �صرعة منو 
�أن �خلر�ف  ويالحظ  �لبلوغ  وحتى مرحلة  �لوالدة  �خلر�ف من 
تنمو بحدود 75 % من وزنها �الأعظمي خالل �ل�صنة �الأوىل من 
وتكوين  للت�صمني  �ل�صغرية  �خلر�ف  ت�صتجيب  وعمومًا  عمرها 
�أقل  علف  وكميات  وبتكاليف  �لكبرية  �خلر�ف  من  �أكرث  �للحم 
كما تت�صف �خلر�ف �ل�صغرية بقابليتها �ل�صديدة لتكوين �للحم 
�أنها  منها  للت�صمني  �لقابلة  �جليدة  للخر�ف  مو��صفات  وهناك 

تت�صف باحليوية و�لن�صاط بعمر)2 ـ 3(�أ�صهر ووزن )18ـ 20(
وتف�صل  و�جللد  �ل�صوف  و�ل�صليمة  �الأمر��ض  من  و�خلالية  كغ 
�ملز�رع  خر�ف  عن  �لبادية  كخر�ف  �لطبيعية  �ملر�عي  خر�ف 
�لبلدية ويف�صل ت�صمني �خلر�ف �لذكور عن �الإناث الأنها �أ�صرع يف 
�لنمو حيث يقدم للخر�ف �لعلف �الأخ�صر �ملجفف �أي �لدر ي�ض 
ذو �لنوعية �جليدة ويتم بعد ذلك �لبدء بالتغذية �لتدريجية مع 
خلطات �الأعالف �ملركزية �ملخ�ص�صة للت�صمني كما ين�صح عند 
�قرت�ب �ل�صيف جز �صوف �خلر�ف الأن ذلك يح�صن من قابليتها 
على تناول �الأعالف ويقدم لها مياه �ل�صرب �لنظيفة ي�صكل د�ئم 
لكي تتناول �أكرب كمية من �لدر ي�ض ويتم ت�صمني �خلر�ف عادًة 
يف حظائر خا�صة ت�صاعد على تاأمني �لظروف �لبيئية �ملنا�صبة 

للت�صمني.

التي  االأعالف  اأنواع  عن  ي�ساأل  حيوانية  ثروة  مربي   :4 �ض 
توؤمن الربوتني حليواناته.

�لتي  �الأ�صا�صية  �لربوتني  م�صادر  من  �حلبوب  تعترب   :4 ج 
وزيادة  حيو�ناته  وتغذية  ت�صمني  يف  �ملربي  عليها  يعتمد 
فاحلبوب  وبقوليه  جنيلية  ق�صمني  �لعلفية  وللحبوب  �أوز�نها 
للطاقة  م�صدر  �ل�صفر�ء  و�لذرة  و�ل�صعري  كالقمح  �لنجيلية 
و�جللبان  �صنه  كالكر  �لبقولية  و�حلبوب  �لكربوهيدر�ت  �أي 
علفيًا  م�صدرً�  �ل�صعري  يعترب  فمثاًل  �خلام  للربوتني  م�صدرً� 
�لطاقة  من  جيدة  قيمة  على  الحتو�ئه  نظرً�  للت�صمني  جيدً� 
�الأخرى  �حلبوب  مع  �أوخملوطًا  منفردً�  ��صتعماله  وميكن 
علفي  م�صدر  فهو  �لقمح  �أما  �ل�صفر�ء  �لذرة  حبوب  وكذلك 
ممتاز لكنه الي�صتعمل لغالء ثمنه لذلك يف�صل خلطه مع بذور 
وبيكربونات  �ملالئة  �ملادة  ن�صبة جيدة من  ��صتعمال  �أخرى مع 
بيئة  حت�صن  �لقمح  ونخالة  �حلمو�صة  تكوين  ملنع  �ل�صوديوم 

للربوتني  جيد  م�صدر  وهي  للمعدة  ملني  تاأثري  ولها  �لكر�ض 
ت�صتخدم  فعادًة  �لبقولية  للنباتات  بذور  عن  �أما  و�لف�صفور 
ك�صبة فول �ل�صويا وهي منتج ثانوي عن ��صتخر�ج �لزيت من 
فول �ل�صويا وهي من �أكرث م�صادر �لربوتني �خلام يف تغذية 
بذور  ك�صبة  ي�صتخدم  و�لبع�ض  و�لدو�جن  �ملجرتة  �حليو�نات 
وهي غنية مبحتو�ها  �لقطن  بذور  �لناجتة عن ع�صر  �لقطن 
من �لربوتني �خلام وتباع ب�صكل �ألو�ح متما�صكة يجب جر�صها 
�ل�صم�ض  دو�ر  بذور  ك�صبة  وكذلك  ��صتخد�مها  قبل  وتنعيمها 

بالربوتني. غنية 
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ما ز�لت حكايات �جلد�ت عن 
كانت  �لتي  �ل�صتاء  �أربعينية 
و�جلليد  و�لثلج  باملطر  مبللة 
�لربيع،  �أو�ئل  �إىل  �أولها  من 
�لطفلية  ذ�كرتنا  ز�لت  وما 
و�ل�صباب  و�لثلج  الأيام  �ملتو��صل  �ملطر  م�صاهد  تخزن 
ومالمح �ل�صتاء �الأخرى مثل “�لزميتة”، كما ت�صمى يف 
مناطق �جلبال �ل�صاحلية، ولها �أ�صماء �أخرى يف مناطق 
�ملاء  خيوط  من  تن�صا  جليدية  ��صتطاالت  وهي  �صورية، 
�الأبنية،  �ل�صطوح وكل بروز�ت  تن�صدل على حو�ف  �لتي 
حيث يتجمد �ملاء حلظة �صيالنه، وهي من �أجمل م�صاهد 

�ل�صتاء �لتي مل نعد ن�صاهدها منذ عقود. . .
 ، بربكاتها  �ل�صماء  علينا  جتود  �أن  ننتظر  زلنا  ما  لكن 
و��صتنز�ف  �لنباتي  �لغطاء  على  و�العتد�ء  فاحلروب 
�إىل  يحتاج  مما  وغريها  جائر  ب�صكل  �ملياه  م�صادر 
و�صيفنا  �صيفا  �صتاءنا  جعلت  �خت�صا�صيني  من  �أبحاث 

حر�ئق للروح قبل �جل�صد. . 
�إىل �أين ن�صري يف هذ� �لعدو�ن �ل�صارخ من بني �لب�صر 

على �أمنا �لطبيعة؟
�مل�صتمر  �لعدو�ن  هذ�  عن  �لطبيعة  ت�صكت  وهل 

و�ملتفاقم؟!
م�صاهد  ور�فق  و�لفنانني،  �ل�صعر�ء  �ألهم  �لذي  �ملطر 
و�لرغبة  و�حلب  للعطاء  كمعادل  وتلفزيونية  �صينمائية 

كان �الأكرث ح�صور� يف �أعمالهم و�إبد�عاتهم.
وهنا �أ�صتح�صر قول ممدوح عدو�ن  يف ق�صيدته “�أقبل 

�لزمن �مل�صتحيل”:
مل تعد جتلب �لريح من بيدها غري هذ� �لغبار بال تربة 

غري هذي �لغيوم بال مطر
غري هذ� �ل�صهيل بدون خيول

ووجوه بغري عيون نفتحها
كيف ننجو من �لنار؟

يفتح  .�لرت�ب   . عط�صا.  يبكي  �ل�صام  �صجر  �أرى  �أكاد 
يعو�ض  ما  تنتظر  �لينابيع   ..  . و�ليبا�ض  للهو�ء  ذر�ته 

عطاءها �مل�صتمر. ..�لغيوم متر عابرة �صريعة خجلى من 
وعد ال ت�صتطيع �الإيفاء به �إىل حني . .

وللق�صة �أكرث من جذر.
�ل�صجر  تكرمي  على  مبنية  كانت  �لتي  �ل�صعبية  ثقافتنا 
�إىل حد يقرتب من �لتقدي�ض حتولت وتغريت �إىل ثقافة 
�ملادية  �مل�صلحة  وتغلب  �الأبدي،  على  �الآين  تغلب  نفعية 
للفرد على م�صلحة �ملجموع، وجتتاح حياتنا قيم جديدة 
حرفية  ترجمة  يعترب  �لذي  ر��صك«  »دبر  مبد�أ  تكر�ض 

لالنتهازية و�ال�صتغالل.
وحتى يف تعاملنا مع م�صادر �ملياه �ل�صحيحة و�ملتناق�صة 
و�ملجتمعية، فرنى  �لوطنية  بامل�صوؤولية  �إح�صا�صا  ال جند 
�لرثوة  هذه  مع  �لتعامل  يف  و�لتبذير  �لهدر  مظاهر 
�لوطنية �لثمينة، ويردد �ملبذرون �أنف�صهم �الآية �لكرمية: 
»وجعلنا من �ملاء كل �صيء حي« دون �أن يتمثلو� م�صمونها 

ومبتغاها.
حر�ئق �لغابات �لتي ز�دت موؤخر� طمعا من قلة خائنة 
م�صاحات  ليحولو�  و�لنا�ض،  �لبلد  �أعد�ء  من  جزء  هي 
�صا�صعة من غاباتنا �جلميلة و�ملولدة للمطر �إىل مناطق 
جرد�ء طمعا يف حتقيق ثرو�ت على ح�صاب حياة �لنا�ض 
�جل  من  لل�صجر  �جلائر  �لقطع  وكذلك  وم�صتقبلهم، 
�لتحطيب يف ظل �أزمة �لوقود �لتي تفاقمت خالل �صني 
بد�أت  �لذي  �نفر�جها  ��صتمر�ر  ناأمل يف  و�لتي  �حلرب، 

ب�صائره موؤخرً�.
�ل�صرفات تنتظر قطر�ت �ملطر لتبلل عط�ض �الأ�صائ�ض، 
و�لع�صافري تت�صرع �إىل �ل�صماء لعلها تعيد لل�صجر بهاءه 

وللحياة �لقها. ..
�مل�صي حتت �ملطر لعا�صقني يتبادالن �لق�صائد و�حلنني، 
�ل�صماء وهي ترب لالأر�ض بوعدها،  �أغنية  �إىل  �ال�صتماع 
�ملاء  قطر�ت  �لتقاط  يحاولون  وهم  �الأطفال  �صغب 
فرح  طق�ض  من  �ملطر  يخلقه  ما  وكل  �لغ�صة،  باأيديهم 
بالتوج�ض  �حلافلة  �الأيام  هذه  وناأمله يف  ننتظره  ما  هو 

و�لقلق من �صمت �ل�صماء �لطويل. ..
                                                            

       مطر .. ..مطر
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