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بعد النت�سارات التي حققها جي�سنا العربي ال�سوري وعودة الأخوة الفالحني 
وحت�سني،  تطوير  مرحلة  الزراعي  القطاع  بداأ  املحررة،  اأرا�سيهم  اإىل 
انعك�س اإيجاباً على كافة �سرائح املجتمع، ذلك اأن الزراعة �سمام الأمان، 
الإنتاجية  الق�سايا  من  عدداً  اأ�سابت  التي  الثغرات  �سد  يف  ي�سهم  الذي 

الزراعية، مبا يعزز �سمود ال�سعب العربي ال�سوري.
ومن هنا بداأت وزارة الزراعة والإ�سالح الزراعي العمل على حت�سني كفاءة 
الزراعي  العلمي  بالبحث  الزراعية من خالل الهتمام  ا�ستخدام املوارد 
الزراعي  وال�ستثمار  الإنتاج  ظروف  وحت�سني  واملزارعني،  والإر�ساد  البحوث  بني  الت�ساركي  النهج  وتطبيق 
الغذائي،  الأمن  بتحقيق  املتمثلة  الزراعي  للقطاع  الرئي�سة  الأهداف  لتحقيق  واحليواين،  النباتي  ب�سقيه 
ال�سرورية،  الغذائية  ال�سلع  من  الوطني  ال�ستهالك  حاجة  وتوفري  الطبيعية،  املوارد  ا�ستدامة  اإىل  اإ�سافة 
وتاأمني احتياجات ال�سناعات الوطنية وم�ستلزماتها، وت�سغيل اليد العاملة، وحتقيق فائ�س للت�سدير، وتقدمي 

املزايا للم�ستثمرين،لإقامة م�ساريع زراعية حيوية، تدعم القت�ساد الوطني.
كان ول يزال و�سيبقى البحث العلمي الزراعي اأحد اأهم مقومات النه�سة الزراعية، حيث قام بدور كبري يف 
يف  الزراعي  الإنتاج  وحتويل  الزراعية،  املحا�سيل  اأكرث  من  الذاتي  الكتفاء  وحتقيق  الزراعي،  الإنتاج  زيادة 
�سورية من الندرة اإىل الوفرة . وهذا يتطلب م�ساعفة العتمادات املالية ال�ستثمارية، واإحداث مراكز بحوث 
متخ�س�سة لفروع الإنتاج الزراعي، والرتكيز على البحوث التطبيقية، ل�ستنباط اأ�سناف زراعية جديدة عالية 
الإنتاج، ومالئمة للظروف البيئية، واإدخال تقانات زراعية حديثة، ت�ساعد يف تطوير القطاع الزراعي عامة، 

يف حماولة حثيثة لظهور انعكا�ساته الإيجابية اقت�سادياً على الفالحني واملنتجني وامل�ستهلكني.
ويف �سياق هذا الهتمام والدعم للبحث العلمي الزراعي، انعقد املوؤمتر العلمي الثاين ع�سر لهيئة البحوث 
العلمية الزراعية، حتت �سعار "نهو�س وازدهار رغم احل�سار" مب�ساركة العديد من الهيئات البحثية واجلامعات 
واملوؤ�س�سات العلمية واملراكز الوطنية ، حيث �سيكون هذا املوؤمتر نقطة انطالق جديدة ملزيد من البحوث 
التطبيقية و الت�ساركية مع كافة اجلهات املعنية وخا�سة الإر�ساد الزراعي، ناأمل اأن ت�سهم هذه البحوث عملياً 

يف دعم كافة قطاعات الإنتاج الزراعي.
بالقطاع  للنهو�س  ال�سعاب،  تخطي  على  جميعاً  بجهودنا  الزراعي  والإ�سالح  الزراعة  وزارة  و�ستعمل  هذا 

الزراعي، ودعم القت�ساد الوطني، وحتقيق التطوير الذي كنا ول نزال ن�سعى اإىل بلوغه. 

االفتتاحيــة

املهند�س اأحمد فاحت القادري 

وزير الزراعة والإ�صالح الزراعي

البحث العلمــي 
والنهو�ض بالزراعــة
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الأخبار
م�ؤمتر »الفاو« يف روما

وزير الزراعة: احلك�مة ال�ش�رية م�شتمرة باأداء واجبها الد�شت�ري جتاه �شعبها 
انهت منظمة الأغذية والزراعة لالأمم املتحدة »الفاو« موؤمترها القليمي لل�سرق الأدنى و�سمال اأفريقيا 

يف دورته الرابعة والثالثني الذي انعقد يف مقر املنظمة يف روما يف الفرتة من 7-11-5-2018 بح�سور 18 
وزير ونائب وزير، و ممثلني من 26 دولة و منظمات دولية حكومية وغري حكومية و جمتمع مدين ومنظمات 

تابعة لالأمم املتحدة.
الزراعي  والإ�سالح  الزراعة  وزير  القادري  اأحمد  املهند�س 
اإىل  فيه  اأ�سار  ال�سورية،  العربية  اجلمهورية  بيان  األقى 
اأهمية القطاع الزراعي يف �سورية واإىل التدمري والتخريب 
للعقوبات  ال�سلبية  والآثار  له  تعر�س  الذي  املمنهج 

القت�سادية اأحادية اجلانب والإجراءات الق�سرية.
واأكد الوزير على ا�ستمرار احلكومة ال�سورية يف اأداء واجبها 
ال�سورية  اجلغرافية  كامل  على  �سعبها  جتاه  الد�ستوري 
وا�ستقرار  �سمود  لدعم  وامل�ساعدات  اخلدمات  وتقدمي 
والحتياج  الواقع  اأن  اإل  املت�سررين،  واملربني  املزارعني 
املنظمات  قبل  من  امل�سوؤوليات  ت�سافر  ويتطلب  كبري 
الدولية لتخاذ اإجراءات �سريعة وجدية لتلبية متطلبات دعم 

اإعادة  يف  ت�ساهم  تنموية  م�ساريع  خالل  من  اأرا�سيهم  يف  وال�ستقرار  العودة  على  وت�سجيعهم  املزارعني 
التعايف للقطاع الزراعي.

اإعادة  للم�ساعدة يف  اإ�سافية  الأممية جلهود  املنظمات  بذل  اإىل  ال�سورية  احلكومة  اإىل تطلع  الوزير  واأ�سار 
التي  الأولوية  الدعم املوؤ�س�ساتي ذات  الزراعي من خالل دعم املزارعني واإدراج م�ساريع  النهو�س بالقطاع 
تقدم اخلدمات للمزارعني واملربني املت�سررين ودعم قطاع الرثوة احليوانية وال�سمكية ومراكز البحث العلمي 

التي تعترب الركيزة الأ�سا�سية لتطوير القطاع الزراعي.

الرتكيب والت�شتيل يف م�رسوع الزراعات الأ�رسية

ك�سفت مديرة م�سروع تنمية املراأة الريفية بوزارة الزراعة الدكتورة رائدة اأيوب اأن املرحلة الأوىل من توزيع البذار 
و�سبكات الري �سمن فعاليات امل�سروع الوطني للزراعات الأ�سرية انتهت تقريباً مبعظم املحافظات ويتم النتقال 

حالياً اإىل مرحلة الرتكيب والت�ستيل والزراعة.
وبينت اأيوب اأن عدد امل�ستفيدين من ح�سة البذار و�سبكات الري بالتنقيط بلغ 7888 م�ستفيداً يف حمافظات طرطو�س 
البذار فيها،  والت�ستيل وغر�س  ال�سبكات  تركيب  الغاب ومتت املبا�سرة بعمليات  والالذقية وحم�س وحماة ومنطقة 
بينما مت �سحن �سبكات الري اإىل حمافظات القنيطرة وال�سويداء وريف دم�سق وحلب حيث جتري حالياً عملية حتليل 
العينات لتوزيعها بعد �سدور نتائجها، لفتة اإىل اأنه مت توزيع البذار فقط يف هذه املحافظات وبلغ عدد امل�ستفيدين 
الغذائي  الكتفاء  تاأمني  امل�سروع  هذا  اأهداف  اأهم  من  اأن  واأكدت  والت�ستيل.  الغر�س  عملية  وبداأت  م�ستفيداً   6000
الذاتي لالأ�سر وزيادة دخلها وتوليد م�سادر دخل لالأ�سر القاطنة واملهجرة يف املناطق التي عانت من الأزمة واإعطاء 

الأولوية لالأ�سر التي تعيلها الن�ساء.
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ما يزيد عن األف اأ�شــرة ا�شتفادت من م�شاريع التنمية الريفية 

بني مدير م�ساريع التنمية الريفية بوزارة الزراعة الدكتور يا�سر ال�سالمة اأن عدد الأ�سر التي ا�ستهدفها م�سروع 
تربية الدجاج البيا�س يف حمافظة احل�سكة واملمول من برنامج الغذاء العاملي بلغ 600 اأ�سرة حيث مت توزيع 
15 دجاجة لكل اأ�سرة مع منهل ماء و56 كغ علف. كما مت ا�ستهداف 500 اأ�سرة اأي�ساً يف املحافظة مب�سروع 
زراعة اخل�سار الباكورية عن طريق منح تتاألف كل واحدة من بذار كو�سا وبندورة وخيار و10 �سواين للزراعة 
و35 ليرت تورب واأ�سياخ معدنية طول 2 مرت وحنفيات و�سبكة ري بالتنقيط 150م واأنبوب رئي�سي 2م و2 كغ 

�سماد عايل الفو�سفور و2كغ متوازن، وذلك بعد اأن تلقى امل�ستفيدون التدريب الالزم على طريقة الزراعة.
القرى املختلفة 1057  ال�سغري للم�ستهدفني يف املجتمع املحلي واملنفذة يف  التمويل  وبلغت قرو�س 
الريف  الأ�سر يف  �ساهمت يف دعم  التنمية  اأن م�ساريع  اإىل  قر�ساً جتاوزت قيمتها 50 مليون لرية. وي�سار 
�سيطرة  كانت حتت  التي  املناطق  الزراعي، وخا�سة يف  الإنتاج  نق�س م�ستلزمات  عانت من  التي  ال�سوري 

الإرهابيني يف املنطقة ال�سرقية وال�سمالية.

البح�ث العلمية الزراعية تبداأ م�ؤمترها ب�شعار »نه��ض وازدهار رغم احل�شار«

موؤمترها  فعاليات  الزراعية  العلمية  للبحوث  العامة  الهيئة  عقدت  احل�سار«  رغم  وازدهار  »نهو�س  �سعار  حتت 
العلمي الثاين ع�سر يف مكتبة الأ�سد بدم�سق 

انعقاد  اأن  اأكد  القادري  اأحمد  املهند�س  الزراعة  وزير 
الكبرية  والأولوية  الأهمية  على  موؤ�سر  املوؤمتر هو 
يف  الكبري  لدوره  وذلك  الزراعي  العلمي  للبحث 
اإحداث النه�سة الزراعية يف العقود ال�سابقة، فرغم 
التخريب الذي تعر�ست له الكثري من املراكز البحثية 
الزراعية من قبل التنظيمات الإرهابية اإل اأن الباحثني 
اأ�سروا على ال�ستمرار بالعمل وكان نتاج عملهم يف 

ال�سنتني الأخريتني.
للتعاون  برناجماً  الوزارة  لدى  اأن  القادري  وبني 
امل�سرتك مع املركز العربي لدرا�سات املناطق اجلافة 

والأرا�سي القاحلة )اأك�ساد(، واملركز الدويل )اإيكاردا( وهذا التعاون متثل يف ال�سنوات ال�سابقة بتنفيذ اأبحاث م�سرتكة 
بالإ�سافة اإىل التعاون مع اجلامعات ال�سورية من خالل وزارة التعليم العايل، وكذلك التعاون مع هيئة الطاقة الذرية 

وهيئة ال�ست�سعار عن بعد لإدخال تقانات حديثة تطور القطاع وحت�سن الإنتاج ودخل الفالح.
اإقامة املوؤمترات  اأهمية  اأن  اإىل  اأ�سارت  الدكتورة ماجدة مفلح  الزراعية  العلمية  للبحوث  العامة  الهيئة  مدير عام 
اإليه  اآخر ما تو�سل  البحثية تكمن يف كونها جتمع باحثني من كل اجلهات يف �سورية، وتتيح املجال لالطالع على 
البحث العلمي الزراعي، لفتة اإىل اأنه يف هذا العام ح�سر باحثون من العراق ال�سقيق، منوهة اأنه ورد اإىل الهيئة 

181 بحثاً قيماً وهادفاً مت اختيار 118 ورقة علمية.
واأو�سحت مفلح اإىل اأن الهيئة تركز يف هذه املرحلة على البحوث التطبيقية التي يكون لها اأثر اإيجابي مبا�سر على 
تطوير الزراعة ال�سورية وزيادة الإنتاج، موؤكدة اأن ال�سعار الذي مت اختياره هذا العام ميثل د�ستور عمل كر�سه الباحثون 

ال�سوريون من خالل اإ�سرارهم على امل�سي وال�ستمرار لتحقيق التقدم والزدهار.



اأن قطاع  اأحمد القادري  اأكد وزير الزراعة املهند�س 
الرثوة احليوانية يلقى يف هذه املرحلة اهتماماً خا�ساً 
الإنتاجية  اجلهات  وتطوير  دعم  جلهة  احلكومة  من 
والتوا�سل  للمربني  الدعم  وتقدمي  للوزارة  التابعة 
امل�ستمر معهم، وذلك خالل اجتماع اللجنة التوجيهية 
هذا  اأن  اإىل  واأ�سار  احليوانية  الرثوة  تطوير  مل�سروع 
القطاع ت�سرر كثرياً ب�سبب احلرب على �سورية ، ورغم 
احلفاظ  وا�ستطعنا  الإنتاجية  العملية  ا�ستمرت  ذلك 

على قطعان الرثوة احليوانية وترميمها وتطويرها.
و اأن امل�سروع حقق نتائج جيدة وخا�سة فيما يتعلق 

باإدخال حما�سيل وبدائل علفية جديدة ، وامل�ساعدة على تبني املربني لها ، وكان الهدف منها تاأمني جزء من 
احتياجاتهم من املواد العلفية لأنها ت�سكل الن�سبة الأعلى من التكاليف .

وبني مدير امل�سروع الدكتور رامي العلي اأن ن�سبة تنفيذ اخلطة بلغت 100%، وعدد امل�ستفيدين 11755 م�ستفيداً 
انطالقة امل�سروع يف 2013 حوايل 40269 م�ستفيداً من خم�س  الإجمايل للم�ستفيدين منذ  العدد  بينما بلغ 
مكونات للم�سروع منها تنمية امل�سادر العلفية وا�ستفاد منها 5491 مربي، و12564 م�ستفيداً من مكون متكني 
املراأة الريفية، و3480 من مكون �سندوق التمويل الريفي، و1909 من الإر�ساد، و16825 م�ستفيداً من الرثوة 

احليوانية.
اأنه مت تاأ�سي�س 27 وحدة نوعية ل�سبكات مربي الرثوة احليوانية يف 7 حمافظات ومنطقة الغاب، �سمن 9  و 
حمافظات مب�ساحة بلغت 120 هكتار و240 مربي، ومت تاأ�سي�س 42 �سندوق متويل ريفي �سغري يف 9 حمافظات 

وتوزيع 3008 قرو�س بقيمة 244،8 مليون لرية منها 1282 قر�ساً للن�ساء..
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هيئة تط�ير الغاب تتح�رس مل��شم احلرائق

اتخذت  الهيئة  اأن  عي�سى  اأمري  املهند�س  الغاب  وتطوير  لإدارة  العامة  الهيئة  يف  الطبيعية  املوارد  مدير  اأكد 
على  وتوزيعها  اإطفاء  �سيارة   12 ال�سيف من خالل جتهيز  لهذا  احلرائق  ا�ستعداداتها ملو�سم  واأمتت  اجراءاتها  كافة 
كل املناطق قبل مو�سم احل�ساد وتعيني 450 عامل اإطفاء مو�سمي موزعني على مراكز الإطفاء واملخافر احلراجية، 
بالإ�سافة لتح�سري كافة الآليات املتوفرة للم�ساركة يف اأي حريق ممكن حدوثه بالرغم من قلة الآليات الثقيلة كما مت 

التن�سيق مع وحدات املياه لتجهيز املناهل املتوفرة لديهم، وجتهيز جميع اأجهزة الت�سالت الال�سلكية.
و مت خالل هذا العام زراعة حوايل 81 األف غر�سة حراجية مب�ساحة 183 هكتار من خمتلف الأ�سناف مثل ال�سنوبريات 

والزدرخت والغالدي�سيا والغار واللوز املر والكينا واخلرنوب وال�سرو وغريها، وذلك �سمن خطة التحريج ال�سناعي.
و مت البدء بجمع البذور احلراجية وتعبئة الأكيا�س بالأتربة حت�سرياً لإنتاج 300 األف غر�سة �سمن خطة املو�سم القادم، 
بالإ�سافة اإىل التدخل بعدة مواقع لرتبية وتنمية الغابات بحيث بلغت امل�ساحة املح�سنة 65 هكتار من اأ�سل اخلطة 
اإنتاج مادة الفحم من نواجت التقليم يف مركز الإدارة والتنظيم، لفتاً اإىل اأن  املقررة 364 هكتار، وحالياً يتم اأي�ساً 
كافة الرتاخي�س من من�ساآت وم�ستودعات وغريها متوقفة حالياً بانتظار �سدور التعليمات التنفيذية لقانون احلراج رقم 

6 لعام 2018.

ع�رسات الآلف ا�شتفادوا من م�رسوع تط�ير الرثوة احلي�انية يف 2017 ون�شبة التنفيذ %100
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و�سفت عملية ا�سترياد الأبقار خطوة بـ »النوعية« وخا�سة يف ظل الآمال املعقودة عليها لرتميم الرثوة احليوانية 
التي ا�ستنزفت على نحو كبري جراء الظروف القائمة، هذه اخلطوة تتم ب�سكل يوؤدي اإىل توافر امل�ستقات احليوانية 

وانخفا�س اأ�سعارها ب�سكل ينعك�س على جيوب املواطنني اإيجاباً.
 لكن ل�سمان حتقيق هذه الغايات ل بد من توفري البنية التحتية املنا�سبة وو�سع اآلية توزيع �سحيحة ت�سمن دخول 
الرثوة  ال�ساللت وترميم  الأبقار امل�ستوردة يف حت�سني  ال�ستفادة من  اإىل  اإ�سافة  الإنتاجية   العملية  اإىل  الأبقار 

البقرية، مما ي�سب يف النهاية يف خدمة املربني وحت�سني م�ستواهم املعي�سي.
و�سبق اأن و�سف ال�سيد وزير الزراعة والإ�سالح الزراعي عملية ا�سترياد الأبقار باأنها نقلة غري م�سبوقة وعمل تنموي 
�سخم، واأو�سح اأن هذا ي�ستلزم تهيئة الأر�سية املنا�سبة لتلك العملية، كتطوير وحتديث املباقر واملن�ساآت املرافقة 
لها وتاأمني م�ستلزماتها العلفية والدوائية، وهذا ما تعمل عليه الوزارة جاهدة واأ�ساف اأنه من الأهمية مبكان اإن�ساء 

معامل لت�سنيع املنتجات وت�سويقها وال�ستفادة من خملفات الأبقار.
اأظهرت  احلكومة  حتى  ال�سرب.  بفارغ  املربون  ينتظرها  والتي  جديدة  باأعداد  البكاكري  ا�سترياد  على  العمل  ويتم 

اهتمامها ال�سديد بهذه اخلطوة وقدمت دعما حكوميا مببلغ ي�سل ل 500 األف لرية �سورية عن كل بكرية.
امل�سرف الزراعي �سروط وت�سهيالت

ومتاحاً  الأبقار امل�ستوردة لزال م�ستمراً  بكاكري  بيع  اأن  اإبراهيم زيدان  التعاوين  الزراعي  اأكد مدير عام امل�سرف 
للمربني عن طريق فروع امل�سرف الزراعي يف املحافظات مو�سحاً اأن البيع ح�سراً للبكاكري امل�ستوردة عن طريق 

املوؤ�س�سة العامة للمباقر .
وعن اإجراءات املنح بني زيدان اأن التمويل يتم يف كافة فروع امل�سرف ولكافة الراغبني يف الرتبية بحدود  بكريتني 
للرتبية املنزلية اأي ملن لي�س لدية ترخي�س فني ملزرعة اأبقار ومبا ليتجاوز خم�س بكاكري يف حال وجود ترخي�س 
فني ،موؤكداً حر�س امل�سرف على تب�سيط وت�سهيل الإجراءات اأمام الإخوة الراغبني يف الرتبية بحيث حدد امل�سرف 

الأبقار امل�ستوردة 
دعم حكومي كبري و�رسوط مي�رسة
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ال�سمانات املطلوبة بالن�سبة للرتبية املنزلية التي لتتجاوز البكريتني بكفالة موظفني يف القطاع العام ح�سراً مبا 
يغطي 150% من قيمة الق�سط ال�سنوي فعلى �سبيل املثال اإذا كان الق�سط ال�سنوي للبكرية )100 األف لرية( يفرت�س 
وجود رواتب �سنوية للكفالء بقيمة )384( األف لرية على الأقل اأما الكفالة العقارية فتتوزع على اأي عقار غري مثقل 
باأية اإ�سارة تقيد حق امللكية وقيمته التقديرية تغطي )120%( من قيمة كامل القر�س ويقبل اأي نوع من العقارات/

منزل-مدجنة- حظرية-م�ستودع- اأر�س زراعية-اأو عقارية/ ويف حال وجود اأي اإ�سارة رهن للغري على العقار ت�ستبعد 
قيمتها من القيمة التخمينية لل�سمانة والباقي يوؤخذ �سمانة للقر�س.

وفيما يخ�س اآلية احل�سول على بكرية قر�ساً من امل�سرف الزراعي قال مدير عام امل�سرف: يتقدم طالب البكرية 
بطلب اإىل اأي فرع من فروع امل�سرف الزراعي التعاوين ح�سب عائدية العقار مكان الرتبية ويدفع �سلفة 25%  اأي 
مامقداره )247( األف من قيمة البكرية البالغ بعد الدعم من قبل الدولة  )990500( وبالتايل فاإن املبلغ املتوجب 
دفعه ق�سطاً ويتم و�سع الفائدة عليه هو مايقارب ال750 األف لرية �سورية، ومن ثم ي�ستكمل امللف الئتماين 
للمربي ويتم درا�سته من قبل الفرع ويف حال متت املوافقة على القر�س يتم ت�سليم املربي كتاب اإىل املوؤ�س�سة 

العامة للمباقر لت�سليم العدد املتفق عليه يف القر�س.
�سركة  مع  اأو  اأو مزرعة  اإيجار  اأو عقد  اإثبات ملكية  تت�سمن  الأوراق املطلوبة من قبل امل�سرف  اأن  زيدان  وبني 
تقدمي ال�سمانات الالزمة اأما عقارية اأو �سخ�سية )كفالة موظفني مع بيانات الراتب( مع �سور هوية �سخ�سية للمدين 
والكفالء مع التذكري ب�سرورة وجود ترخي�س فني ملن يريد اقتناء اأكرث من بكريتني علماً اأن قيمة البكرية نقداً يقارب 
ال920 األف لرية �سورية ويتم ت�سديد قيمتها ملن يرغب بال�سراء نقداً ب�سندوق الفرع ومن ثم يقوم الفرع بتزويد 

ال�ساري بكتاب اإىل املوؤ�س�سة العامة للمباقر لت�سليمة العدد املطلوب وفق ال�سروط اآنفة الذكر.
واأو�سح مدير امل�سرف اأنه ي�ستوفى الق�سط الأول ملن يرغب بال�سراء تق�سيطاً بعد ع�سرة اأ�سهر مع الفائدة بنحو 
230 األف لرية �سورية واأن الدفعة الثانية ت�سدد بعد �سنتني من تاريخ القر�س مع الفائدة بقيمة تقارب 214 األف لرية 
�سورية يف حني تبلغ قيمة الدفعة الثالثة مع الفائدة بعد 3 �سنوات بنحو 198 األف لرية �سورية والرابعة مع الفائدة 
بنحو 181 األف لرية والدفعة اخلام�سة والأخرية بعد خم�س �سنوات بقيمة تقارب 165 األف لرية �سورية وبحيث تبلغ 

جمموع الفوائد خالل مدة التق�سيط بقيمة )245142(بن�سبة فائدة 11% �سنوياً حتت�سب على ر�سيد القر�س.
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املوؤ�س�سة العامة لالأبقار وجهود م�سكورة يف جتديد قطيع الأبقار
البكاكري  “ا�سترياد  اأن  بني  اجلالد   حممد  عبا�س  املهند�س  للمباقر  العامة  للموؤ�س�سة  العام  للمدير  ت�سريح  ويف 
احلوامل عالية الإنتاجية ي�سري ب�سكل جيد، وفق توجهات احلكومة وباجتاه اإيجاد فر�س عمل وم�ساريع تنموية لالأ�سر 
الريفية حيث قامت املوؤ�س�سة بتوقيع عدة عقود ل�سترياد 8000 بكريه ب�سكل مبدئي والتي كانت حلم حتقق بعد 

م�سي 25 عاماً.
واأ�ساف اجلالد اأن ا�سترياد البكاكري جاء لرتميم قطيع الأبقار الذي تعر�س لأ�سرار كبرية يف الظروف التي مرت 
بها �سورية والذي �سي�ساهم يف دعم القت�ساد الوطني ويحقق زيادة كبرية بالإنتاج )احلليب والألبان والأجبان 

واللحوم( ويخف�س الأ�سعار ويزيد القوة ال�سرائية عند امل�ستهلك ويخلق فر�س عمل جديدة”.
خالل  للمربني من  مبا�سر  مادي  دعم  تقدمي  على  وافقت  “احلكومة  للمباقر  العامة  املوؤ�س�سة  عام  مدير  وتابع 
تخفي�س اأ�سعار البكاكري امل�ستوردة بحيث ت�سبح اأ�سعارها عن طريق القرو�س 990500 لرية �سورية بدًل من 1415000 
لرية �سورية وعن طريق الدفع نقدا 919750 لرية �سورية بدًل من 1415000 لرية �سورية حيث مت ا�سترياد ما يقارب 

4500 بكريه حتى تاريخه”.
واأو�سح اجلالد اأنه “مت توزيع البكاكري على ال�سكل التايل: 2000 بكرية لالإخوة املربني املكتتبني عن طريق امل�سارف 
الزراعية بالقطر و 900 بكرية قيد احلجر حاليا يف مبقرة زاهد بطرطو�س لي�سار اإىل توزيعها لالإخوة املربني بعد 
انتهاء عملية حجرها و 1600 بكرية مت توزيعها على املباقر العاملة للموؤ�س�سة العامة للمباقر بعد اإعادة تاأهيلها 

وتطويرها ”.
وك�سف اجلالد اأن“الأعمال لإعادة تو�سعة مبقرة الغوطة مبحافظة ريف دم�سق جتري وفق اخلطط املو�سوعة لعام 
2018 من خالل اإن�ساء ثالث حظائر جديدة تت�سع لــ 150 راأ�س اإ�سافية من الأبقار اإىل جانب الــ 250 راأ�س املوجودة 
املحطات  اأ�سل  من  ثالث حمطات  وتطوير  تاأهيل  باإعادة  لالإقالع  جاهزة  الدرا�سات  اأ�سبحت  اجلالد” كذلك  ”ولفت 

اخلم�سة يف جممع مباقر م�سكنه مبحافظة حلب حيث تت�سع كل حمطة ل 640 راأ�س من قطيع الأبقار”.
بهذا  احلكومة  توجيهات  خالل  من  الزور  دير  مبقرة  تاأهيل  لإعادة  الالزمة  الدرا�سات  لإعداد  العمل  “بداأ  حني  يف 
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اخل�سو�س بعد زيارة الوفد احلكومي برئا�سة ال�سيد رئي�س جمل�س الوزراء ملحافظة دير الزور موؤخراً”.
واأ�سار اجلالد اإىل اأن“اقرتاب اإدخال معامل الألبان والأعالف باخلدمة والتي يتم اإن�ساوؤها يف مبقرتي فديو بالالذقية 
املوؤ�س�سة  مباقر  لكافة  والتطوير  التاأهيل  واإعادة  للبكاكري  ال�سترياد  عملية  مع  بالتوازي  وذلك  بحماة  رمله  وجب 

الداخلة باخلدمة حالياً”.
ن�سائح ن�سية 

امل�ستوردة.  الأبقار  امل�ستفيدين من  للمربني  الن�سية  الر�سائل  الإر�سادية عرب  الن�سائح  الزراعة خدمة  وزارة  اأطلقت 
بالتعاون مع �سركة �سرييتل.

وبني الدكتور رامي العلي مدير م�سروع تطوير الرثوة احليوانية اأن الهدف من هذه اخلطوة هو التوا�سل امل�ستمر مع 
املربني امل�ستفيدين وتعريفهم بطريقة التعامل مع هذا النوع من الأبقار والن�سائح الواجب تنفيذها يف كل مرحلة 

من مراحل الرتبية للحفاظ على هذه الأبقار والو�سول اإىل اإنتاجية عالية منها. 
واأو�سح العلي اأن اأوىل الر�سائل التي مت اإر�سالها ن�سائح تتعلق بحماية العجول حديثة الولدة من الإ�سابة بالأمرا�س 
والوقاية من التهاب ال�سرع عند الأبقار، وي�سار اإىل اأنه ي�سارك يف هذه اخلدمة كل من مديريات الإنتاج احليواين وال�سحة 

احليوانية والدواء البيطري والإر�ساد الزراعي.
املربون مندفعون لقتناء البكاكري

التلفزيون  ويف لقاء مع املربي �سياح جدعان طليعة من قرية املقرو�سة يف منطقة قطنا قال: �سمعت يف 
العربي ال�سوري اإعالناً حول البكاكري امل�ستوردة والدعم احلكومي لها، ثم توجهت اإىل اأقرب وحدة اإر�سادية فاأفادين 
الطبيب البيطري بكافة املعلومات حولها مع تفا�سيل حول كيفية الت�سجيل واملبلغ املطلوب اإيداعه �سلفاً، كما مت 
اإي�ساح ال�سروط املطلوب توفرها ليتم املنح، مثل �سرط وجود قطعة اأر�س با�سمي ككفالة مالية، اإ�سافة ل�سرورة 
وجود حظرية حيث يتم الك�سف عليها من قبل موظف امل�سرف الزراعي، وبعد �سهر من اإمتام املعاملة ا�ستلمت 

البكاكري التي �سبق و�سجلت عليها.
براأيي الأبقار جيدة واإنتاجها ممتاز، واأ�سيد بالوحدات الإر�سادية والأطباء البيطريني الذين ل يوفرون جهدا يف تقدمي 

كافة و�سائل الدعم واملعلومات والإجابة على ت�ساوؤلتنا التي تخ�س البكاكري.
واأرى اأن الأبقار حتتاج مدة من الزمن و�ستتاأقلم مع بيئتنا املحلية والعوامل اجلوية ال�سائدة يف القطر ويعول 

على مواليد الأبقار املقبلة وقدرتها على التاأقلم ب�سكل اأمثل.
ومربية اأبقار اأخرى قالت: اأن هذا العرق امل�ستورد يعطي اأكرب اإنتاج من احلليب مقارنة مع اأ�سناف اأخرى، مما يي�سر 

يل اأمر ت�سنيع الأجبان املميزة، كما اأن هذه الأبقار تتميز ب�سهولة الإنقياد والطاعة واحل�سا�سية.
قدر  لإجناحها  وال�سعي  بالغة  باإيجابية  اإليها  النظر  يجب  جيدة  الأبقار جتربة  ا�سترياد  اإن جتربة  القول  ختاما ميكننا 
الأبقار  يف  توؤثر  ل  الأبقار  ا�سترياد  عملية  اأن  خا�سة  املهتمني  بع�س  املعنية،  اجلهات  كافة  بت�سافر  امل�ستطاع 
املحلية، ول يوؤثر اأحدهما على الآخر، بل بالعك�س تعد رافدا للرثوة املوجودة بالنتيجة نحن يهمنا توفري املنتجات 
احليوانية ومهما كرث العدد، فالأمر يف م�سلحة املربني وامل�ستهلكني، كما اإن  جتديد ورفد  قطيع الأبقار يوؤدي 

لتح�سني �ساللة الأبقار ورفع اجلودة.
يوّزع  اأن  ونتمنى  احلاجة  ت�ستدعي  و�سي�ستمر طاملا  بالقريبة  لي�ست  لفرتة  ال�ساغل  الأبقارال�سغل  ا�سترياد  و�سيظل 
اأبناءها  اأوًل مثلما ا�ستفادت عائلة طرطو�سية تّدر�س  ب�سكل �سريع ومفيد على الفالحني واملربني لي�ستفيدوا منه 

�سهادات عالية وبفروع جيدة طرحها رئي�س احلكومة مثاًل يف اجتماع �سابق له.

تحقيق عال أبو عجيب
مديرية االرشاد الزراعي
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الطعم  لذيذة  الفواكه  من  التوت  يعد 
�شكل  على  وينمو  واملفيدة،  املذاق  حلوة 

اأ�شجار كبرية ذات اأوراق عري�شة.
وللتوت اأنواع خمتلفة منها التوت الأبي�ض 
والربي والتوت الأحمر اأو البنف�شجي اأو 

ما ُيعرف بالتوت ال�شامي.
ثماره  ب��اأّن  الأبي�ض  التوت  �شجر  ميتاز 
الأبي�ض  ال��ت��وت  وزه���رة  اأب��ي�����ض،  لونها 
الأخ�شر،  الّلون  اإىل  مييل  اأ�شفر  لونها 
التوت  اأو  ال�شامي  التوت  اأ�شجار  بينما 
الأ�شمر تكون اأقل حجمًا ،وتكون ثمارها 

اأو بنف�شجية.  النا�شجة �شوداء اللون 
تعد ثمار التوت باأنواعها غنية بالعنا�شر 
ج،  ب،  اأ،  فيتامينات  م��ث��ل  ال��غ��ذائ��ّي��ة 
واحلديد،  والكال�شيوم،  الربوتينات، 
والبوتا�شيوم،  وال��ك��ربي��ت،  والكوبلت، 
الدهنّية،  واملواد  والف�شفور،  والنحا�ض، 
كحم�ض  الفواكه  واأحما�ض  و�شكروز، 
وحم�ض  امل��ال��ي��ك،  وح��م�����ض  ال��ّل��ي��م��ون، 
الكهرماين،  واحلم�ض  ال�شكوربيك، 
وم������اّدة ال���ف���اف���ون���ي���دات، والأل���ي���اف 
الأوراق  حت��ت��وي  ح���ن  يف  ال��غ��ذائ��ّي��ة. 
اأهّمها  ومن  الفافونيدات،  م��اّدة  على 
يفيد  فهو  وبالتايل  ال��روت��ن.  مرّكبات 
يف عاج الكثري من امل�شكات ال�شحية 

التي قد ت�شيب ج�شم الإن�شان.

 الف�ائد الطبّية للت�ت ال�شامي: 
خا�شة  الفاكهة،  اأطيب  من  التوت  يعد 
يعد  ك��م��ا  امل��ت��و���ش��ط.  ال��ب��ح��ر  دول  يف 
القاين  الأحمر  ال�شامي  التوت  ع�شري 
وينع�ض   ، الدموية  للدورة  جدًا  مفيدًا 

القلب.
التي  الفاكهة  اأن���واع  اأف�����ش��ل  م��ن  يعد 
فهو  ت��ن��اول��ه��ا،  احل��ام��ل  ل��ل��م��راأة  ميكن 
قوية،  اأك�شدة  م�شادات  على  يحتوي 
واللتهابات،  بالعدوى  الأم  اإ�شابة  تقي 
اجلنن  �شحة  على  يحافظ  اأن���ه  كما 
وتعزيز  امل�����ش��ي��م��ة  ت��ق��وي��ة  ط��ري��ق  ع��ن 
اإجهاد  يقلل  اأنه  اإىل  اإ�شافة  كفاءتها، 
حيث  احل��م��ل،  ف��رة  خ��ال  الأم  وتعب 

ومينحها  وال��غ��ث��ي��ان،  ال��ت��ورم،  يخفف 
ويقلل  والن�شاط،  بالنتعا�ض  ال�شعور 
الولدة  عملية  وي�شرع  الإجها�ض  ن�شبة 
التوت  اأوراق  مغلي  ت��ن��اول  طريق  ع��ن 

الولدة. اقراب موعد  ال�شامي عند 
ويقوي  بفعالية  ال�شعر  ال��ت��وت  ي��غ��ذي 
يحمي  فهو  وبالتايل  ال�شعر،  ب�شيات 
والتق�شف،  ال��ت�����ش��اق��ط  م��ن  ال�����ش��ع��ر 
ال�شيلينيوم،  على  احتوائه  اإىل  اإ�شافة 
والنحا�ض  الأم��ي��ن��ي��ة،  والأح���م���ا����ض 

والزنك. واحلديد 
الدم  يف  ال�شكر  ن�شبة  ارتفاع  من  ويقي 
وال�شكريات  الأل��ي��اف  على  لح��ت��وائ��ه 
ون�����ش��ب��ة م��ن��ع��دم��ة من  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة، 

التوت

التوت التوت 



الدهون.
ملر�شى  جدا  مفيد  التوت  ورق  اأن  كما 
وميكن  امل��ع��دة،  وت��ق��رح��ات  ال�����ش��ك��ري 
حيث  املاء  مع  التوت  ورق  مغلي  تناول 
التي  البكترييا  م�شاعفات  مينع حدوث 
يف  ويفيد  املعدة،  يف  التقرحات  ت�شبب 
حمو�شة  واإزالة  الكبد،  اأمرا�ض  عاج 
اأمرا�ض  ع��اج  يف  وُي�شتخدم  امل��ع��دة. 

. واأورام احللق  الفم والّلثة 
ال�����ش��ام��ي مر�ض  ال��ت��وت  ث��م��ار  وت��ع��ال��ج 
درجة  وتخف�ض  واحل�شبة،  اجل��دري 
يفيد  وبالتايل  الإن�شان،  ج�شم  حرارة 
التوت يف التقليل من ال�شعور بالعط�ض، 
يف  وي�شاعد  ال��دم،  فقر  مر�ض  ويعالج 

التئام اجلروح ويف عاج احلروق ، كما 
احلرارة  درج��ات  تخفي�ض  يف  ي�شاعد 
عاج  يف  وي�شتخدم  احلّمى،  حالت  يف 
والإنفلونزا  ال��ربد  ال�شدرّية  النزلت 
التنّف�شية،  امل��ج��اري  �شيق  ،وي��ع��ال��ج 
ال�شوت  وبحة  ال�شعال  حالة  يف  ويفيد 
الإم�شاك،  عاج  يف  ويفيد  والختناق، 
ب�شبب  اله�شمي  اجلهاز  على  ويحافظ 
الألياف يف ثمار  ن�شبة عالية من  وجود 
الذاكرة،  تن�شيط  على  ويعمل  التوت، 
واإط����ال����ة ع��م��ر اخل���اي���ا ال��دم��اغ��ّي��ة 
باأمرا�ض  الإ�شابة  من  اجل�شم  ويقي 
يلعبه يف  الدور الذي  ال�شرطان، ب�شبب 
ويزيد  اجل�شم،  مناعة  وزي��ادة  تعزيز 

م��ن ن�����ش��ب��ة ال��ك��ول��ي�����ش��رول اجل��ّي��د يف 
املثانة  التهاب  وي�شاعد يف عاج  الدم، 
ويعزز وظيفة الكلى، ويقي من الإ�شابة 
يف  وي�شهم   ، املختلفة  الكلى  باأمرا�ض 
ويدخل  النظر،  �شامة  على  املحافظة 
بهدف  الأدوية  اأنواع  بع�ض  حت�شري  يف 

طعمه. وحت�شن  الدواء،  تلوين 
ال�شتعمالت اخلارجّية:

ويقي  ال�شباب،  حب  ع��اج  على  يقوم 
بال�شيخوخة  الإ���ش��اب��ة  م��ن  ال��ب�����ش��رة 
لاأك�شدة  امل�شادة  القوية  املواد  بف�شل 
اجللد،  خ��اي��ا  تلف  م��ن  حتمي  ،ف��ه��ي 
و�شفاء  ن�����ش��ارة  ال��ب�����ش��رة  يعطي  ك��م��ا 
من  مرتفعة  ن�شبة  على  ،لحتوائه  رائعًا 
ال�شم�ض  اأ�شعة  من  ويقي  ج،  فيتامن 
ال�������ش���ارة وال�����ش��م��وم ال�������ش���ارة، ل��ذا 
ُيهر�ض  حيث  للوجه  كقناع  ي�شتخدم 
الوجه  ع��ل��ى  وي��و���ش��ع  ال�����ش��ام��ي  ال��ت��وت 
مباء  الوجه  ُيغ�شل  ثّم  دقيقة،   20 ملّدة 
يف  مرتن  الزهر  مباء  مي�شح  اأو  دافئ 
الب�شرة  يعطي  ال��ذي  الأم��ر  الأ�شبوع، 

والن�شارة. النعومة 

التوت
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الف�شيلة  لتحت   prunus persica الدراق  ينتمي 
وللجن�ض   )Rosaceae( الوردية  والف�شيلة   )Prunoideae(
تطيل  التي  الفاكهة  ثمار  من  الدراق  ثمار  وتعد   .)Persica(
عمر الإن�شان، ملا يتميز به من فوائد هامة غذائية وطبية، فهي 
تفيد يف معاجلة فقر الدم وتغّذي اجلملة الع�شبية، حتى عدها 

ال�شينيون غذاء املفكرين.
بروتينية  ومواد  وكربوهيدرات  ماء   %89 الدراق  ثمار  ت�شم   
املاليك  كحم�ض  ع�شوية  واأحما�ض  متفاوتة  بن�شب  ودهنية 
ومعادن   G و   B و   C فيتامن  اأهمها  وفيتامينات  وال�شتياريك 
ومن  واألياف.  اأك�شدة  وم�شادات  والكال�شيوم  البوتا�شيوم 
ن�شبة  القلب ويخّف�ض  اأمرا�ض  اأّنه يحمي من  ال�شحّية  فوائده 
الدم،  �شغط  ارتفاع  ومينع  باجل�شم،  ال�شيء  الكولي�شرول 
الإم�شاك،  ومينع  اله�شم،  على  املعدة  تن�شيط  يف  وي�شاعد 
درا�شة  ك�شفت  وقد  الأمعاء.  من  الديدان  اإزالة  على  وي�شاعد 
حديثة اأن تناول 10-12 حبة من الدراق كل يوم قد مينع ترقق 

العظم الناجت عن النخفا�ض يف كمية الأ�شروجن.
خ�شائ�س �شجرة الدراق:

اأ�شجار  وتتميز  الزهرة،  اأحادية  ال��دراق  يف  الزهرية  الرباعم 
الزهرية،  الرباعم  من  �شخم  عدد  تكوين  نحو  مبيلها  ال��دراق 
بالنمو،  اأ�شجارها  ت�شتمر  التي  الأن��واع  من  باأنها  اأي�شًا  وتتميز 
وتكوين الأوراق اجلديدة والرباعم الورقية والزهرية اأثناء مو�شم 
الأخرى  املثمرة  ال�شجرية  الأن���واع  يف  منها  اأط��ول  لفرة  النمو 

مت�شاقطة الأوراق.

اأع�شاء النم� والإثمار يف �شجرة الدراق:
اأوًل: الطرود اخل�شرية: 

منوات بعمر �شنة حتمل براعم خ�شرية فقط.
ثانيًا: الطرود ال�شحمية:

براعم  حتمل  النمو،  قوية  باأنها  تو�شف  �شنة  بعمر  منوات 
خ�شرية فقط.

ثالثًا: الطرود ال�شيفية الباكورية:  
منوات تتكون يف مو�شم النمو نف�شه. 

رابعًا: الطرود الثمرية الب�شيطة:  
الثني  �شهلة  وق�شرية  رفيعة  اأنها  تو�شف  �شنة  بعمر  منوات 

وحتمل براعم زهرية اأحادية فقط.
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التقليم 
ال�صيفي 

على 
اأ�صجار 
الدراق

الباقة الزهرية

الطرود الثمرية البسيطة

الطرود المختلطةالطرود الشحمية
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العدد 55 - 2018

خام�شًا: الطرود الثمرية املختلطة:
الزهرية  الرباعم  عليها  تتو�شع  �شنة،  بعمر  عبارة عن منوات 

واخل�شرية جانبيًا، كما تنتهي هذه الطرود بربعم خ�شري.
�شاد�شًا: الطرود الثمرية والباقات الزهرية:

تعد من اأع�شاء الإثمار اجليدة يف �شجرة الدراق.
تعريف التقليم ال�شيفي:

ُيعّرف التقليم ال�شيفي باأنه اإزالة اأي منو خ�شري غري مرغوب 
به، �شواء مت ذلك يف بداية مو�شم النمو اأو خاله، كما ُيعّرف 
وتطور  منو  نحو  الأ�شجار  توجيه  يف  فعالة  تقنية  باأنه:  اأي�شًا 

مرغوب.
ف�ائد تطبيق التقليم ال�شيفي:

يوؤدي تطبيق التقليم ال�شيفي اإىل خف�ض ا�شتهاك املاء عند 
الأ�شجار البالغة وفقًا ل�شدة التقليم املتبعة، واإىل زيادة نفاذية 
ال�شوء اإىل داخل قلب الأ�شجار خا�شة يف الأ�شجار كثيفة التاج، 
املبذول  اجلهد  ويخف�ض  الثمار،  تلون  زيادة  على  ي�شاعد  كما 

خال عملية التقليم ال�شتوي.

م�عد تطبيق التقليم ال�شيفي على اأ�شجار الدراق:
يطبق التقليم ال�شيفي على اأ�شجار الدراق يف موعدين: الأول 
قبل قطاف الثمار، وذلك بهدف حت�شن تلون الثمار. والثاين 
الثمرية  الرباعم  تقوية  بهدف  وذلك  الثمار  قطاف  بعد  يتم 

امل�شوؤولة عن تكوين حم�شول ال�شنة القادمة.

كيفية تطبيق التقليم ال�شيفي على اأ�شجار الدراق:
تاج  داخل  النامية  تلك  وخا�شة  ال�شحمية،  الطرود  اإزالة   -  1

الأ�شجار.
2 -  تق�شري الطرود اخل�شرية باإزالة ثلث اإىل ن�شف طولها.

ال�شحمية  الطرود  على  قاعديان  برعمان  يرك  بحيث   
واخل�شرية لتاأمن طرود ال�شتبدال. 

3 - ترك الطرود اخل�شرية امل�شوؤولة عن ا�شتمرار النمو دون اأن 
يطبق عليها اأي تقليم، بحيث يحتفظ بالربعم القمي الطريف 
الذي يوؤمن لنا النمو يف ال�شنة القادمة، كما يجري على الفرع 

نف�شه تخفيف للطرود النامية ب�شكل متبادل ومنتظم.
4 - اإزالة الطرود امل�شابة واملتك�شرة بعد عملية القطاف.

- تقليم طرود احلمل: يتم التقليم يف الطرود املختلطة من   5
قاعدة الطرد، حيث يرك برعمان، ليكونا طرود ال�شتبدال، 
الرباعم  جانب  اإىل  النامية  اخل�شرية  الرباعم  تقليم  ويتم 
الثمرية، حيث يقوم هذا الربعم بعمل برعم جاذب للن�شغ، 
قمة  يف  موجود  خ�شري  برعم  على  الفرع  نف�ض  تقليم  ويتم 
للن�شع  جاذب  برعم  بعمل  الربعم  هذا  يقوم  حيث  الفرع 

لكامل الفرع.
6 - الباقات الزهرية ل تقّلم اأبدًا.

التقليم ال�شيفي على اأ�شجار الدراق

التقليم ال�شيفي �شروري من اأجل انتخاب االأفرع النامية 
داخل ال�شجرة اأو االأفرع غري املرغوب بها، مما يعطي فر�شة 

للأفرع الباقية كي تنمو منواً جيداَ.

ي�شبب  ال  حتى  ال�شيفي،  التقليم  يف  املبالغة  عدم  يجب 
انخفا�س يف كمية املواد الغذائية ال�شرورية لل�شجرة لبناء 

هيكلها وتغذية براعمها.
د. وائل حداد   د. ر�شيد ال�شيد عمر   د. حما�شن توكلنا

 الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية



تعترب اأجهزة التنبوؤ الزراعية من اأهم الطرق احلديثة يف الإدارة 
املتكاملة لاآفات الزراعية حيث حتتوي على ح�شا�ض لقيا�ض درجة 
احلرارة والرطوبة الن�شبية - فرة البلل - طول الفرة ال�شوئية 
- ح�شا�ض لقيا�ض الهطول املطري - �شرعة الرياح - اجتاه الرياح - 

ال�شغط اجلوي - رطوبة الربة - حرارة الربة.
بن  بالربط  تقوم  م�شغرة  جوية  اأر�شاد  حمطة  مبثابة  فهي 
الأمرا�ض  لنت�شار  املنا�شبة  الظروف  و  املناخية  املعطيات 
عمليات  لبدء  القت�شادية  العتبة  حتديد  وبالتايل  واحل�شرات 

املكافحة يف الوقت املنا�شب ماي�شهم يف :
الدقة يف موعد  اإىل  اإ�شافة  - توفري كميات كبرية من املبيدات 
التدخل يف اإدارة الآفة مايزيد من اجلدوى القت�شادية لعمليات 

املكافحة ويخفف من اأعباء املكافحة على الدولة والفاح.
- التقليل ما اأمكن من الأثر املتبقي للمبيدات و بالتايل احل�شول 

على منتجات نظيفة اأف�شل ت�شويقيا.
ما  والتقليل  الري  التوفري مبياه  وبالتايل  الري  - حتديد موعد 
اأمكن من خطر متلح الربة من خال قيا�ض رطوبة الربة 

والرطوبة الن�شبية ومعدل التبخر.
وتخزين  احلراري  الراكم  وح�شاب  ال�شقيع  بخطر  التنبوؤ   -

البيانات املناخية.

وهذه الأجهزة لها دور اأ�شا�شي يف مكافحة اأمرا�ض جرب التفاح 
وح�شرة دودة ثمار التفاح ودودة ثمار العنب والتنبوؤ عن مر�ض 

�شداأ القمح كل ح�شب برنامج خا�ض به.
الآفات على  لنت�شار  املواتية  البيئية  الظروف  التعرف على  اإن 
اختاف اأنواعها )فطرية، ح�شرية،...اإلخ( اأمر يتطلب املتابعة 
احلقلية امل�شتمرة، ونظرًا ل�شعوبة التحديد الدقيق ملوعد ظهور 
قامت  عام  كل  يف  البيئية  الظروف  لختاف  ونظرًا  الآفات 
�شركات التنبوؤ بتطوير اأجهزة لر�شد املعطيات البيئية )حرارة 
...اإلخ(  الأوراق  تبلل  فرة  ن�شبية،  رطوبة  تربة،  حرارة  جو، 
ونقل هذه املعطيات ب�شورة بيانات للكومبيوتر لتحليلها لكل اآفة 
لا�شتخدامات  بالإ�شافة  ظهورها،  مبوعد  والت�نبوؤ  حدى  على 
م�شتمر  وت�شجيل  احليواين  الإنتاج  حظائر  جمال  يف  الأخرى 
حيث  للح�شا�شات  الآنية  القراءة  واإمكانية  املناخية  للبيانات 

يعطي اجلهاز البيانات الآتية:
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اأجهزة التنبوؤ ودورها 
باملكافحـة املتكاملـة 

للآفات الزراعية



• بيانات مناخية يومية و�شاعية.
• برامج تنبوؤ بالآفات.

• ح�شاب الراكم احلراري.
• ح�شاب فرات الربودة.

اخلدمات التي يوؤمنها اجلهاز:
• التقليل من اخلطر الناجم عن الآفات.

عمليات  يف  •التوفري 
املكافحة.

• حت�شن الإنتاج والنوعية.
اأعاه  الأربعة  احل�شا�شات 
احلرارة،  درجة  )ح�شا�ض 
الن�شبية،  الرطوبة  ح�شا�ض 
الإ�شعاع  �شدة  ح�شا�ض 
طول  وح�شا�ض  ال�شم�شي 
اليوم( موجودة على اجل�شم 
وذلك  للجهاز  الرئي�شي 
ي�شمح  وفعال  �شهل  بت�شميم 
املناطق  كل  يف  بالقيا�ض 
املجال  �شمن  املناخية 
 100ْ حتى   30  -( احلراري 
م(، وهو يوؤمن تهوية طبيعية 
من  احل�شا�شات  وحماية 
ي�شمح  مما  والأماح  الغبار 

بفرة خدمة طويلة.
ح�شا�س فرتة التبلل: 

تقي�ض فرة وجود املاء احلّر 
على املح�شول .

ح�شا�س الهطول املطري:
عبارة عن مقيا�ض يعتمد على مبداأ امللعقة املتحركة، حيث يتم 

تفريغها كل 0.2 ملم ،ومتكن من قيا�ض حتى 24 ملم/دقيقة. 
وتزود املناطق الباردة باآلة لتذويب الثلج.

ح�شا�س �شرعة الرياح:
- جمال القيا�ض من 0.5 م/ثانية اإىل 144 كم/�شاعة.

- دقة القيا�ض 0.1 م/ثانية. 
ح�شا�شات حرارة الرتبة ورطوبة الرتبة: 

وهدر  الربة  ملوحة  وتفادي  الري  موعد  لتحديد  مفيدة  وهي 
املياه .

حتليل البيانات:
يقوم املعالج الإلكروين بجمع املعطيات من احل�شا�شات ب�شكل 

للكومبيوتر  املحملة  والربامج  بيانات،  اإىل  وحتويلها  دائم 
البيئية  املعطيات  ربط  على  وتعتمد   ، الآفة  باختاف  تختلف 
جداول  ا�شتخدام  خال  من  اآفة  كل  وانت�شار  لظهور  املواتية 

علمية مدرو�شة لكل اآفة.
برامـــج التنبوؤ:

اإن الكمبيوتر املعالج للبيانات مزود بربامج ت�شتطيع امل�شاعدة 
ثمار  ودودة  اجلرب  مثل:  الآفات  من  العديد  بظهور  بالتنبوؤ 
البطاطا  على  واملتاأخرة  املبكرة  اللفحة  التفاح،  على  التفاح 
العنب،  على  الرمادي  والعفن  الدقيقي  البيا�ض  والبندورة، 
اللفحة املبكرة واملتاأخرة على البطاطا، دودة ثمار التفاح، دودة 
ثمار العنب وغريها، وهذه الربامج قابلة لاإ�شافة اأو التعديل 
وفق املعطيات املحلية لكل اآفة يف حال تزويد ال�شركة ال�شانعة 

باملعطيات املحلية لاآفة امل�شتهدفة.
برنامج التنبوؤ باالأمرا�س:

بن  يربط  الذي  ميلز  جدول  مثل  علمية  معطيات  على  يعتمد 
الأوراق ،لتحديد بدء حدوث الإ�شابة  تبلل  حرارة اجلو وفرة 
بجرب التفاحيات اأو البيا�ض الدقيقي على التفاح اأو اإذا حدثت 
الإ�شابة فعًا والفرة التي م�شت على حدوثها، فمثًا اإذا كانت 
املعطيات البيئية الآن مواتية لبدء انت�شار واإنتا�ض الأبواغ الأ�شكية 
التي حتدث الإ�شابة الأولية بجرب التفاح، فيمكننا ا�شتخدام 
على  م�شى  قد  كان  اإذا  اأما  باملام�شة.  تعمل  فطرية  مبيدات 
بدء حدوث  الإ�شابة 2-5 يوم فيجب عندها ا�شتخدام مركبات 
جهازية منا�شبة ذات مفعول عاجي رجعي، يتنا�شب مع الفرة 
لاإ�شابة  بالن�شبة  وباملثل  الإ�شابة،  حدوث  على  م�شت  التي 

الثانوية بجرب التفاح الناجمة عن الأبواغ الكونيدية.
اجلهاز احلديث للتنبوؤ باالآفات:

وهو   ،iMetos ag بالآفات  التنبوؤ  لأجهزة  الطراز  هذا  ابتكر 
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لتطور  الهامة  البيئية  املعطيات  ر�شد  بح�شا�شات  مزود  جهاز 
الأمرا�ض والآفات الأخرى )مثل ح�شا�ض حرارة اجلو وح�شا�ض 
الرطوبة الن�شبية، وح�شا�ض فرة تبلل الأوراق ، وح�شا�ض كمية 

الأمطار وح�شا�ض �شرعة الريح ...اإلخ(.
قراءات  لإر�شال  خليوي  هاتف  خط  اجلهاز  هذا  ي�شتخدم 
اإىل  وذلك   ، اإلكرونية  بيانات  اإىل  حتويلها  بعد  احل�شا�شات 
موقع خا�ض على الإنرنت، ومن ثم معاجلتها على هذا املوقع 
للتنبوؤ  من خال برجميات خمت�شة بالآفات الزراعية، وذلك 
بالأ�شداء على القمح، حيث ميكن الطراز اجلديد من ا�شتخدام 
برجميات التنبوؤ مبختلف اأنواع الأ�شداء على القمح،  وبالتايل 
يوفر اإمكانية املكافحة يف الوقت املنا�شب وتفادي الأ�شرار على 
الأخرى  الزراعية  الآفات  من  بالعديد  التنبوؤ  وكذلك  القمح، 

على العديد من املحا�شيل والأ�شجار املثمرة واخل�شار.
:iMetos ميزات الطراز

1. معاجلة البيانات يف جمال التنبوؤ باالآفات: وذلك للتنبوؤ باأمرا�ض 

ال�شداأ على القمح باأنواعها  وكذلك �شبتوريا القمح ، مما يجعل 
عمليات املكافحة الوقائية والعاجية اأكرث فعالية وجدوى، كذلك 
ميكن ا�شتخدام هذه البيانات للتنبوؤ  بالآفات على العديد من الآفات 

على املحا�شيل  والأ�شجار املثمرة  واخل�شار.
امل�شتخدم  املحطة: ل ي�شطر  البيانات من  احل�شول على   .2
البيانات  نقل  جهاز  على  البيانات  لأخذ  املحطة  اإىل  للذهاب 
البامل ومن ثم اإدخالها اإىل الكمبيوتر الذي مت تن�شيب برامج 
املحطة عليه، واإمنا ي�شتطيع امل�شتخدم الو�شول اإىل البيانات، 
موقع  خال  من  مبحطته  اخلا�شة  بالآفات  التنبوؤ  وبرامج 

اإلكروين على الإنرنت وخا�ض مبحطته.
3. ا�شتخدام �شبكة اجلوال لنقل البيانات:

اأخذ  يتم  البيانات:  نقل  و�شرية  القراءات  بني  ما  فرتة   .4
قراءات احل�شا�شات بفرة زمنية بن القراءات ميكن التحكم 
بها وفق احلاجة، ويتم نقل القراءات ب�شورة بيانات اإلكرونية 
بكل  خمزنة  البيانات  وتبقى  ال�شاعة.  مدار  ،وعلى  �شاعة  كل 

�شرية على املوقع اخلا�ض بكل حمطة على الإنرنت.
من  جدًا  كبري  حجم  تخزين  اإمكانية  البيانات:  تخزين   .5
البيانات ، حيث تخزن البيانات على املوقع اخلا�ض بكل حمطة 

على الإنرنت.
الكمبيوتر  اإىل  البيانات  نقل  ميكن  البيانات:  حتويل   .6
اخلا�ض، وحتويلها اإىل برامج اأخرى لا�شتفادة منها يف التوثيق 

والأر�شفة.
املوقع  من  الربامج  حتديث  اإمكانية  الربامج:  حتديث   .7

مبا�شرًة ودون احلاجة لتن�شيب جديد على الكمبيوتر.
8. تعدد م�شتخدمي املحطة وبرجمياتها:

ولو  م�شتخدمن  عدة  قبل  من  املحطة  ا�شتخدام  اإمكانية  اإن 
مما  خمتلفة،  ودول  وحمافظات  اأماكن  يف  موجودين  كانوا 
يعطي الإمكانية لأ�شحاب القرار بالدخول مبا�شرًة اإىل بيانات 
وهذا  لهيئاتهم،  التابعة  باملحطات  اخلا�شة  التنبوؤ  وبرامج 
واملهند�شن  الإدارة  بن  الآراء  لت�شارك  اأكرب  فر�ض  يوؤمن  ما 
الفنين احلقلين وذلك ب�شكل �شريع يجعل اتخاذ القرار اأ�شرع 

مبكافحة الآفة بالطرق واملواد الازمة.

هذه  على  املحافظة  على  جاهدة  الزراعة  وزارة  عملت  لقد 
قامت  حيث  الراهنة،  الظروف  من  الرغم  على  التقنية، 
للك�شف  اجلولت  من  بالعديد  التنبوؤ  لأجهزة  املركزية  اللجنة 
اأجهزة التنبوؤ يف مواقعها ،وقامت بالعديد من املحاولت  على 
باتت  والتي  ميكروميتو�ض،  املعطلة  الأجهزة  �شيانة  لإعادة 
قدمية و�شعبة ال�شيانة والربجمة. ونظرًا لأهمية هذه التقنية 
يف توفري اجلهد واملال ورفع جودة املنتج بتنظيم ر�ض املبيدات 
والبيئة  ال�شحة  على  ال�شار  وتاأثريه  لها  املتبقي  الأثر  وتقليل 
هذا  لأجل  الري.  مياه  وتقنن  تنظيم  يف  التنبوؤ  اأجهزة  ودور 
كله طالبت دائرة التنبوؤ والتنبيهات الزراعية يف مديرية وقاية 
لكن  تقانة،  اأكرث  ال�شنع  حديثة  اأجهزة  ب�شراء  مرارًا  النبات 
زعيمة  هي  والقت�شادية  املادية  وال�شعوبات  التحديات  تبقى 

املوقف حتى هذه اللحظة.

16
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للتنوع احليوي النباتي الربي اأهمية كبرية كم�شدر لاأ�شول 
لاأمرا�ض  مبقاومتها  املثمرة  لاأ�شجار  الربية  الوراثية 
ت�شيب  التي  واحل�شرية  والفريو�شية  واجلرثومية  الفطرية 

اأ�شجار الفاكهة.
احليوي  التنوع  هذا  حلماية  املا�شة  احلاجة  تاأتي  هنا  ومن 
على  الواقعة  وال�شوح  الآرز  غابات  يف  الغني  الربي  الثمري 

�شل�شلة اجلبال ال�شاحلية.
لذا لبد لنا اأن نذكر اأهم الأنواع التي ميكن اأن تعتمد كاأ�شول 

وراثية يف تلك املنطقة....
اأهم اأن�اع الأ�ش�ل ال�راثية ال�شجرية الثمرية الربية 

يف غابات الآرز وال�ش�ح:
حراجية  نباتية  جمتمعات  عدة  وال�شوح  الآرز  غابات  متتلك 
�شبه  ال�شنديان  وجمتمع  ال�شوح  وجمتمع  الآرز  جمتمع  وهي: 
غنى  اإىل  اأدى  النباتية  املجتمعات  يف  الغنى  وهذا  العذري. 
بالأنواع النباتية املرافقة لهذه املجتمعات ، والتي ت�شم الكثري 

من الأ�شول الوراثية لاأ�شجار املثمرة نذكر منها: 
Prunus ursina: 1-خ�خ الدب الأحمر

املثمرة  الأ�شجار  ت�شيب  التي  لاأمرا�ض  مقاوم  اأ�شل  وهو 
اأنواعه. بكل  الثمري  للخوخ  واأ�شل 

 

اأ�شل  اأي�شًا  وهو  )الربق�ق(:  الأ�شفر  الدب  2-خ�خ 
واأ�شل  املثمرة،  الأ�شجار  ت�شيب  التي  لاأمرا�ض  مقاوم 

الت�شتيل.  اأنواعه.من  بكل  الثمري  اخلوخ  لأ�شجار 

مقاوم  اأ�شل  وهو  )العرم�ط(:  الربي  3-الآجا�س 
لاأمرا�ض التي ت�شيب الأ�شجار املثمرة، و يعد اأ�شًا لأ�شجار 

الآجا�ض الثمري.

 Prunus mahalep :4-املحلب 
هو اأ�شل مقاوم لاأمرا�ض التي ت�شيب الأ�شجار املثمرة، ويعد 

اأ�شًا لأ�شجار الكرز الثمري.

الأ�شول الوراثية الربية لأنواع اأ�شجار الفاكهة
يف غابات الآرز وال�شوح
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Amygdalus dulcis :5-الل�ز الربي
مقاوم  اأ�شل  وهو   Prunus dulcis ال�شابق،  العلمي  ال�شم 
لأ�شجار  اأ�شًا  ويعد  املثمرة،  الأ�شجار  ت�شيب  التي  لاأمرا�ض 

اللوز الثمري.

 Wild apple :6-التفاح الربي
وهو اأ�شل مقاوم لاأمرا�ض التي ت�شيب الأ�شجار املثمرة، و يعد 

اأ�شًا لأ�شجار التفاح الثمري.

 Fraxinus syriaca :7-اجل�يز اأو الدردار
ومن  املثمرة،  الأ�شجار  ت�شيب  التي  لاأمرا�ض  مقاوم  اأ�شل 

الثمري  اجلوز  ل�شجرة  كاأ�شل  ا�شتخدامه  اإمكانية  املفر�ض 
)بحاجة لبحث(.

 Pistacia palaestina :8-البطم
وميكن  املثمرة،  الأ�شجار  ت�شيب  التي  لاأمرا�ض  مقاوم  اأ�شل 

ا�شتخدامه كاأ�شل ل�شجرة الف�شتق احللبي.

 Laurus nobilis :9-الغار
باجلهة  وخا�شة  بها،  لباأ�ض  باأعداد  الغار  �شجرة  تتواجد 
للقطع  يتعر�ض  ال�شاحلية. وهو  ال�شل�شلة اجلبلية  اجلنوبية من 

اجلائر ب�شبب الإجتار به.

ميكن  التي  الهامة  الأنواع  بع�ض  قدمنا  قد  نكون  وهكذا 
ا�شتخدامها كاأ�شول نباتية لاأ�شجار املثمرة. ومن هنا نرجو من 
وزارة الزراعة متمثلة مبديريات الزراعة وق�شم احلراج العمل 
على و�شع اخلطط  للحفاظ على هذه الأ�شول من الندثار يف 

بيئتها الطبيعية.

م. فرا�س بدور
مديرية زراعة الالذقية
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نظرًا للزيادة الهائلة يف اأعداد ال�شكان يف العامل ، وزيادة الطلب 
على املنتجات احليوانية، ول �شيما احلليب الذي ُيعد مبحتواه 
الكيميائي ذا قيمة غذائية عالية ، و�شروريًا للتطور ال�شحيح 
اأن حمتوى احلليب من  الدرا�شات  بينت  الإن�شان، فقد  جل�شم 
املعادن يوؤثر ب�شكل اإيجابي يف �شحة الإن�شان، حيث مينع بع�ض 
الأمرا�ض مثل �شرطان الأن�شجة. وقد بداأت العديد من الدول 
اإىل  ال�شغرية  املجرات  حلليب  النوعية  بال�شفات  الهتمام 
جانب كمية احلليب الناجتة، ول�شيما املحتوى املعدين للحليب، 
العايل  املحتوى  امل�شتهلكن على احلليب ذي  ازداد طلب  حيث 
لإيجاد  ال�شغط،  زيادة  اإىل  اأدت  الزيادة  وهذه  املعادن.  من 
بالأ�شاليب  املفيدة يف احلليب  املعادن  تراكيز  لتح�شن  طرائق 
التح�شن  بربامج  ال�شروع  اإىل  اأدى  الذي  الأمر  القت�شادية، 

الوراثي للمجرات، وتكثيف نظم الإنتاج لهذه احليوانات.
وال�شحية  والتغذوية  القت�شادية  الأهمية  من  الرغم  وعلى 
حلليب اأغنام العوا�ض فا تتوافر معلومات كافية حول م�شتوى 
املعادن يف احلليب الناجت من الأغنام، التي تتواجد حتت النظام 

ال�شرحي خال مو�شم حابة كامل.

الهدف من الدرا�شة:
بع�ض  تراكيز  م�شتوى  يف  احلليب  اإنتاج  مرحلة  تاأثري  درا�شة 
املعادن يف مراحل خمتلفة من املو�شم الإنتاجي �شمن النظام 

ال�شرحي يف حمافظة القنيطرة.
ونتيجة الدرا�شة تبن التايل:

العوا�ض  اأغنام  حليب  يف  الأ�شا�شية  املعادن  تراكيز  تتفوق   -  1

على مثياتها يف حليب عروق الأغنام الأخرى.
2 - �شرورة اإياء اأغنام العوا�ض اأهمية اأكرب من خال اإخ�شاعها 
لربامج التح�شن الوراثي بغية رفع اإنتاجيتها، اإذ تعد م�شدر 
دخل لاأ�شر الفقرية التي تعتمد يف معي�شتها على تربية الرثوة 

احليوانية.
النظام  على  يعتمدون  الذين  العوا�ض  اأغنام  مربو  ُين�شح   -  3

ال�شرحي ب�شرورة اإ�شافة متممات علفية حتوي على العنا�شر 
املعدنية خال الأوقات التي يعتمدون يف تغذية قطعانهم على 
املراعي، نظرًا اإىل اأن العنا�شر املعدنية الأ�شا�شية يف الأع�شاب 

املوجودة يف املرعى تتناق�ض مع التقدم مبرحلة الن�شج.

تاأثري بع�ض املعادن 
يف حليب اأغنام العوا�ض 

د. املهند�س اأ�شامة خالد دياب
مدير م�شروع تط�ير الرثوة احلي�انية بالقنيطرة
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معاجلة مياه اجلفت

البحر  بــكــرة يف حــو�ــس  الــزيــتــون  تنت�شر زراعــــة حمــ�ــشــول 
املتو�شط . وتعد اإ�شبانيا من اأعلى الدول اإنتاجاً لهذا املح�شول 
تليها اإيطاليا. ويعد زيت الزيتون غذاء �شحياً غنياً بالدهون 

املفيدة والفيتامينات.
مياه  تدعى  �شائلة  خملفات  الزيتون  ع�شر  عملية  عن  ينتج 
اجلفت والتي تعد مادة �شارة توؤدي اإىل اأ�شرار بيئية وتلوث 
ا�شتخدامها  الطبيعية خا�شًة الرتبة واملياه بحال مت  املوارد 

بطريقة غري فعالة.

اأول- تعريف مياه ع�شر الزيت�ن)اجلفت(:
الناجت  ال�شائل  الثانوي  املنتج  باأنها:  اجلفت  مياه  تعريف  يتم   

لونه  الزيتون،  ثمار  من  الزيتون  زيت  ا�شتخا�ض  عملية  عن 
املواد  عالية من  ن�شبة  على  يحتوي  مر، حام�شي،  بني، طعمه 
العنا�شر  من  وكمية جيدة  الفينول  مركبات  وخا�شة  الع�شوية 
ع�شوية،  مادة   %  14,8 ماء،   %  83,4 من  يتكون  املعدنية، 

1,8 % مواد معدنية.

ثانيا- خ�شائ�س مياه اجلفت : 
وكيميائية  فيزيائية  خ�شائ�ض  مبجموعة  اجلفت  مياه  تتميز 

وخ�شائ�ض اأخرى اأهمها الآتي:
1 - اخل�شائ�ض الفيزيائية: 

الرقيد  �شعبة  القوام  زيتية  معلقات  على  ويحتوي  بني  اللون 

العدد 55 - 2018



21

ــة
اع

لزر
ة ا

جمل

�شعب  ثابتًا  م�شتحلبًا  وت�شكل  والر�شيح، 
الف�شل.

2 - اخل�شائ�ض الكيميائية: 
تت�شف مياه اجلفت بامل�شتوى غري املعتاد 
طحن  يتم  فعندما   COD و   BOD م��ن 
الزيتون  ثمرة  والبذرة يف  واللب  الق�شرة 
الع�شوية  املكونات  من  كبرية  كمية  ف��اإن 
تختلط  الناجت  الزيت  فيها  مبا  املتعددة 
�شكل  على  معلقًا  اأو  م�شتحلبًا  وت�شكل 
مع  تخرج  اأن  تلبث  م��ا  دقيقة  جزيئات 
ماء اجلفت بعد ف�شل الزيت. وهذا املاء 
امللوثات،  من  ع��ال  م�شتوى  على  يحتوي 
وتعد مياه اجلفت من اأعلى مياه ال�شرف 

ال�شناعي درجًة بالتلوث الع�شوي.
3 - اخل�شائ�ض الأخرى ملياه اجلفت: 

اأ  - احتوائه على م�شتوى عاٍل من اجلزيئات 
 )Suspended Solids( ال�شلبة املعلقة
اجلزيئات  م�شتوى  يرتفع  حيث   :SS

الدقيقة من املواد الع�شوية )SS(  يف 
مياه اجلفت ،ففي حال تخزين اجلفت 
الأكرب  اجلزيئات  ف��اإن  طويلة  لفرات 
الناعمة  اجلزيئات  اأما  تر�شب  حجمًا 

جدا فتبقى مندجمة مع املاء.
ب  - تعد مياه اجلفت من الأعلى يف التلوث 

بالزيوت بن مياه ال�شرف ال�شناعي.
ت - احتواء مياه اجلفت على ن�شبة عالية 

خمتلفة  وتراكيز  الع�شوية  امل��ادة  من 
الكربى  الأخ��رى  املعدنية  العنا�شر  من 
النيروجن  وخ��ا���ش��ة  وال�������ش���غ���رى، 

والفو�شفور.

مياه  عن  الناجتة  الأ�شرار  ثالثا: 
اجلفت:

تعد مياه اجلفت من اأهم مظاهر التلوث 
البيئي الناجتة عن معا�شر الزيتون، وقد 
تلوث  اإىل  لها  الع�شوائي  ال�شرف  ي��وؤدي 
تاأثري  ولها  وال�شطحية،  اجلوفية  املياه 
املائية  والأح��ي��اء  الأ���ش��م��اك  على  �شمي 
وع��ل��ى ال��ب��ك��ري��ا والأح���ي���اء ال��دق��ي��ق��ة يف 

الربة وعلى النباتات .

ت�شكيل  ع��ل��ى  وال��د���ش��م  ال���زي���وت  ت��ع��م��ل 
الأنهر  م��ي��اه  �شطح  ع��ل��ى  رق��ي��ق��ة  طبقة 
�شوء  تغلغل  منع  يف  ت�شهم  وال��ب��ح��ريات 
الازمن  الأوك�شجن  وانحال  ال�شم�ض 
مياه  اح��ت��واء  اأن  كما  امل��ائ��ي��ة،  ل��اأح��ي��اء 
الآزوت  من  عالية  تراكيز  على  اجلفت 
اإىل  �شرفها  عند  ���ش��ي��وؤدي  والفو�شفور 
الطحالب  لنمو  ال�شطحية  املياه  م�شادر 
امل�شكات  اأخ��ط��ر  وم���ن  والإ���ش��ن��ي��ات، 
اأداء حمطات  على  تاأثريها  الأخ��رى هي 
توؤدي  العالية  احلمو�شة  لأن  املعاجلة، 
الأنابيب  وان�شداد  ال�شبكة  اه��راء  اإىل 
وبالتايل تعطلها وخروجها عن اخلدمة. 
واإن رميها يف مناطق حمددة من الربة 
الربة  بخوا�ض  كبرية  اأ�شرار  اإىل  يوؤدي 
على  قدرتها  وفقدان  م�شاميتها  كراجع 
احتبا�ض املاء اإ�شافة اإىل ما �شبق الأ�شرار 
الناجتة عن الروائح والنبعاثات الغازية 
على  لحتوائها  نظرًا  املحيط  الهواء  اإىل 

العديد من احلمو�ض الع�شوية الطيارة.
اجلفت  م��ي��اه  اأ����ش���رار  تلخي�ض  مي��ك��ن 
على  اأ�شرارها  على  الإ�شاءة  خال  من 

الإن�شان والبيئة، وفق مايلي:
م��ي��اه اجل��ف��ت ع��ل��ى �شحة  اأ����ش���رار   -  1

الإن�شان :
على  اجلفت  مياه  اأ���ش��رار  ح�شر  ميكن 

العدد 55 - 2018
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مياه  اأثرها يف  الإن�شان من خال  �شحة 
ال�شرب  مياه  تتلوث  ق��د  حيث  ال�شرب. 
من خملفات ع�شر الزيتون ال�شائلة بعد 
اإىل  وو�شولها  برميها  املعا�شر  تقوم  اأن 
ال�شرب  تتلوث مياه  املياه اجلوفية، حيث 

بطريقة مبا�شرة وغري مبا�شرة:
اأ  - الطريقة املبا�شرة: حيث تنتقل مركبات 
مياه  اإىل  اجل��ف��ت  م��ي��اه  م��ن  الفينول 
عند �شرف  الربة  ال�شرب عن طريق 
املعا�شر  ع��ن  ال��ن��اجت��ة  اجل��ف��ت  م��ي��اه 
تلك  القريبة من  والوديان  الأنهار  اإىل 
تنتقل  وبالتايل  معاجلة،  دون  املعا�شر 
هذه امللوثات اإىل م�شاريع مياه ال�شرب 

القريبة من هذه املعا�شر.
امل��ب��ا���ش��رة: متتزج  غ��ري  ال��ط��ري��ق��ة   - ب  
ال�شحي  ال�شرف  مبياه  اجلفت  مياه 
املوجودة  واملناطق  القرى  الناجتة عن 
يوجد  ل  وال��ت��ي  امل��ع��ا���ش��ر،  تلك  فيها 
ال�شرف  ملياه  معاجلة  حمطات  فيها 
مياه  تقوم  احلالة  هذه  ويف  ال�شحي، 
الهوائية  اجلفت مبنع حدوث الأك�شدة 
ال�شحي،  ال�����ش��رف  مل��ي��اه  الطبيعية 
وبالتايل  طبيعيًا،  معاجلتها  عدم  اأي 
تنتقل ملوثات مياه اجلفت مع ملوثات 
م�شاريع  اإىل  ال�شحي  ال�شرف  مياه 
مياه  جمرى  من  القريبة  ال�شرب  مياه 

ال�شرف املمزوجة اأي مياه اجلفت مع 
مياه ال�شرف ال�شحي. 

ت  - وتوؤثر مركبات البويل فينول املوجودة 
العامة  ب��ال�����ش��ح��ة  اجل��ف��ت  م��ي��اه  يف 
املناعة،  اإ�شعاف  اإىل  وتوؤدي  لاإن�شان 
الع�شبي  اجلهاز  يف  �شمي  تاأثري  ولها 
توؤدي  كما  الدرقية،  والغدة  املحيطي 
التعر�ض  حال  يف  الفينولية  املركبات 
يف  �شرطانية  اأورام  اإىل  الأمد  الطويل 
الدم والكبد واجلهاز اللمفاوي، وتوؤثر 
اإىل  ي���وؤدي  مم��ا  اله�شمي  اجل��ه��از  يف 
يف  وت��وؤث��ر  وال�شحة  ال���وزن  يف  نق�ض 

عمل الكلية.
2 - اأ�شرار مياه اجلفت على البيئة:

الطبيعة  يف  اجل��ف��ت  م��ي��اه  رم���ي  ي����وؤدي 
عديدة  اأ�شرار  اإىل  �شليمة  غري  بطريقة 

يف البيئة، منها:
اأنهار  من  ال�شطحية  املياه  لون  تغيري   - اأ  

و�شدود وبحريات.
ب  - تهديد احلياة املائية نتيجة النق�ض 
احلمل  ب�شبب  لاأوك�شجن  املفاجئ 
مياه  يف  امل���وج���ود  ال���ع���ايل  ال��ع�����ش��وي 
الطحالب  من  متزايد  منو  مع  اجلفت 
الغذائي  الإث����راء  نتيجة  وال���ش��ن��ي��ات 

بالآزوت والفو�شفور.
املاء غري  اأغ�شية فوق �شطح  ت�شكيل   - ت  
ب�شبب  والهواء  ال�شم�ض  لأ�شعة  نفوذة 
وجود طبقة الزيت واملعلقات، ول�شيما 
تبخر  اإىل منع  يوؤدي  املائي ما  الو�شط 
املياه واحلد من تبادل الهواء وانحال 

الأوك�شجن.
ث - تلوث الهواء نتيجة انطاق الغازات 
املخلفات  حتلل  عن  الناجتة  الكريهة 
مزعجة  روائ����ح  وان��ط��اق  الع�شوية 

للو�شط املحيط.
ج  - تلويث املياه اجلوفية وعند كلورة مياه 
اأن  ميكن  اجلفت  مبياه  امل��ل��وث  البئر 

تت�شكل بع�ض املركبات امل�شرطنة.
الربة:  ج��ودة  يف  تغيري  اإىل  ي���وؤدي   - ح  
وتزداد  الربة  تنخف�ض حمو�شة  حيث 
ن�شبة الأماح وتقل خ�شوبتها وتتدهور 
يف النهاية ما يوؤدي اإىل خروج الربة، 
عندما  احل��ال  وبطبيعة  الإن��ت��اج،  م��ن 
الكيميائية  باملركبات  ال��رب��ة  تتاأثر 
للنباتات والأحياء  فاإنها ت�شبب ت�شممًا 
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الدقيقة يف الربة.
- تتعر�ض الأودية واحلفر من جراء عمليات جتريف الربة  خ  
ب�شاتينهم  ري  من  املزارعن  مئات  وحرمان  بيئية،  لكارثة 
جمرى  ي�شيب  ال��ذي  الكبري  التلوث  ب�شبب  ومزروعاتهم 

الأودية، جراء ت�شرب كميات كبرية من مياه اجلفت.
د  - تنتج املع�شرة ال�شغرية التي تع�شر اأقَل من )700( طن من 
الزيتون يف مو�شم واحد خال )50( يوم عمل من امللوثات ما 

يلوثه )335( األف �شخ�ض يف ال�شنة.

رابعا: طرائق معاجلة مياه اجلفت:
على الرغم من اأن ماء اجلفت يحوي يف تركيبه على ن�شبة معتدلة 
وعنا�شر  ع�شوية  مواد  من  اأ�شا�شًا  واملكونة  اجلافة  املادة  من 
يوجد  ل  اأنه  اإل  والنباتات  للربة  نافعة  مواد  معدنية وجميعها 
اأي ا�شتخدام مائم لها يف كثري من الدول املنتجة للزيتون، واإن 
التخل�ض من هذه املياه ي�شكل م�شكلة كبرية للمعا�شر يف مناطق 
الإنتاج، لذلك اأ�شبح من املهم ملعاجلة خملفات ع�شر الزيتون 
ال�شائلة بطريقة �شديقة للبيئة وميكن اإعادة ا�شتخدامها ب�شكل 

مفيد، ويعر�ض البحث فيما ياأتي اأهم طرق املعاجلة املتبعة:
1 - طريقة املعاجلة بن�شرها يف االأرا�شي الزراعية:

ميكن ن�شر ماء اجلفت يف الأرا�شي الزراعية املزروعة بالأ�شجار 
واملحا�شيل احلقلية، لي�ض فقط بهدف التخل�ض منها، ولكن اأي�شًا 
لتحقيق الفائدة بتح�شن خوا�ض الربة الفيزيائية والكيميائية 
واحليوية وزيادة اإنتاجية املحا�شيل، وذلك نظرًا لحتوائها على 
العنا�شر  من  جيدة  وكميات  الع�شوية  امل��ادة  من  كبرية  كمية 
الغذائية ال�شرورية للنبات كالنروجن والفو�شفور والبوتا�شيوم 
الكائنات احلية يف الربة قادرة  اأن  والعنا�شر ال�شغرى، حيث 
على تفكيك تلك املركبات الع�شوية وحتويلها اإىل عنا�شر مفيدة 
التقليل من  اأي�شًا يف  الطريقة  ت�شهم هذه  كما  والنبات،  للربة 

ا�شتخدام الأ�شمدة الكيميائية وبالتايل خف�ض كلفة الإنتاج.
2 - طريقة املعاجلة الفيزياكيميائية: 

والتبخري  التجفيف  وب��رك  اأح��وا���ض  يف  التجميع  خ��ال  م��ن 
الطبيعية: يكون ذلك من خال اإن�شاء اأحوا�ض طبيعية اأو �شنعية 
لتجميع وتبخري مياه اجلفت. وهذه حتتاج اإىل اأماكن بعيدة عن 
ال�شكن وتربة كتيمة ملنع اإرت�شاح اجلفت للمياه اجلوفية ويخ�شى 
من انت�شار الروائح الكريهة واحل�شرات ال�شارة، ومن ال�شروري 
مراعاة جمموعة من النقاط يف ت�شميم هذه الحوا�ض. حيث 
1.5م وجمهزة  األ تتجاوز  و  60-70 �شم  اأن يكون عمقها  يجب 
بحيث ميكن ك�شط الطبقة اجلياتينية على ال�شطح والتي متنع 
ا�شتمرار عملية التبخر ،ويجب اأن تكون جدران هذه الأحوا�ض 

كتيمة وذات قعر اإ�شمنتي وجمهزة بو�شائل ك�شط ت�شهل عملية 
التنظيف.

3 - طريقة املعاجلة البيولوجية الهوائية:
يجب  التي  املعاجلة  مراحل  اأهم  من  البيولوجية  املعاجلة  تعد 
الع�شوية  امل��واد  اأك�شدة  اإىل:  املعاجلة  هذه  وتهدف  تطبيقها 
املختلفة املوجودة يف مياه اجلفت وحتويلها اإىل مركبات م�شتقرة 
الكائنات  وبع�ض  البكريا  من  معظمها  يف  تتاألف  حيوية  وكتلة 
انفراد  على  ومعاجلتها  املياه  عن  ف�شلها  ميكن  التي  الدقيقة 
التلوث الع�شوي   وبالتايل احل�شول على مياه خالية عمليًا من 
العنا�شر  من  عن�شرين  اأهم  والبكريا  الأك�شجن  وجود  ويعد 
املطلوبة لإجناح املعاجلة البيولوجية اإ�شافة اإىل �شروط اأخرى 

مثل درجة احلرارة ووجود بع�ض املغذيات امل�شاعدة. 
4 - طريقة املعاجلة الكيميائية:

تنق�شم هذه الطريقة اإىل طريقتن جزئيتن :
اأ  - املعاجلة مباءات الكال�شيوم: تتم عرب خم�ض مراحل متتالية، 
حيث يتم يف الأربعة الأوىل منها املعاجلة مع ماءات الكال�شيوم 
ويف املرحلة الأخرية تتم املعاجلة مع حم�ض الكربيت، ويتولد 
الغنية  القلوية  الروا�شب  من  كبرية  كمية  املعاجلة  هذه  يف 
ع�شوية  كاإ�شافات  ا�شتخدامها  ميكن  والتي  بالكال�شيوم 

للرب الفقرية بالكل�ض.
مثل  خمتلفة  موؤك�شدات  ت�شتخدم  الكيميائية:  الأك�شدة   - ب  
ودرجات  بار   200-10 عالية  �شغوط  حتت    O2،O3،H2O2

حرارة عالية 120-330 درجة، وتعد هذه الطريقة مكلفة كما 
الأك�شدة  �شروط  يف  بيولوجيًا  للتحلل  قابلة  غري  نواجتها  اأن 

غري التامة.
5 - طريقة املعاجلة احليوية: 

تعد اأف�شل الطرق التي ميكن اعتمادها ملعاجلة م�شكلة التلوث 
املعاجلة  تتم  الزيتون،  ع�شر  خملفات  عن  الناجمة  البيئي 
املعقد  املحتوى  تفكك  التي  الدقيقة  الأحياء  بع�ض  با�شتخدام 
د�شمة  وح��م��و���ض  اأمينية  حمو�ض  م��ن  اأب�����ش��ط  م��رك��ب��ات  اإىل 
و�شكريات بوجود جمموعة من اجلراثيم احلم�شية املتخ�ش�شة 
التي حتول هذه املركبات اإىل حمو�ض ع�شوية وكحول، ثم يتم 
اأك�شيد الكربون والهيدروجن  حتويلها اإىل حم�ض اخلل وثاين 
بوجود اجلراثيم املنتجة للخات ويف املرحلة الأخرية يتم جمع 
هذه املركبات الناجتة وحتويلها اإىل الغاز احليوي)وهو الهدف 
النهائي للمعاجلة بهذه الطريقة(، كما تنتج اأي�شًا حماأة غنية 
ا�شتخدامها  ميكن  والنبات  للربة  املفيدة  املغذية  بالعنا�شر 

م. عهد ديبك�شماد ع�شوي.
مديرية التخطيط والتعاون الدولي 
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الفو�صــــــــفور 

وهو  للنبات  الغذائية  العنا�شر  اأهم  من  الفو�شفور  يعد 
العن�شر الثاين من حيث الأهمية للنبات بعد الآزوت. معظم 
ال�شورية ترب قاعدية وبالتايل يكون الفو�شفور املتاح  الرب 
الربة  يف  الكبرية  كميته  من  بالرغم  قليل  الرب  هذه  يف 
متاح  غري  ع�شوي  ب�شكل  اأو  متاح،  غري  مثبت  ب�شكل  ولكن 

للنبات. مبا�شر  ب�شكل 
الف��شف�ر:  تاريخ 

والذي  اكت�شافه  الذي مت  الأول  العن�شر   ، الفو�شفور  اكت�شاف 
الكيميائي  اإىل  ، يرجع  القدمية  الع�شور  مل يكن معروًفا منذ 
با�شتخا�ض  براند  قام   ،1669 عام  يف  براند  هينيج  الأملاين 
الفو�شفور من البول الذي يحتوي على كميات جيدة منه  من 
خال تقطري بع�ض الأماح عن طريق تبخر البول، ويف هذه 
العملية اأنتجت مادة بي�شاء تتوهج يف الظام وحترق برباعة. 
حيث  ال�شوء«،  حلامل  »معجزة  مريابيلي�ض  الفو�شفور  �شميت 
ح�شل على مادة بي�شاء �شمعية تتوهج يف الظام.  والتي هي 

 )NH4( NaHPO4 ،فو�شفات ال�شوديوم الأمونيوم

ان  اأكت�شفو  �شي�شل  وكارل  جاهن  جوهان   1769 عام  ويف 
الكال�شيوم  فو�شفات  ب�شيغة  العظام  يف  يوجد  الفو�شفور 

Ca3(PO4)2 حيث قاموا باحل�شول على الفو�شفور من رماد 

عام  حتى  العظام  هو  الفو�شفور  م�شدر  ظل  وقد  العظام. 
للفو�شفور  كم�شدر  الغوانو  مادة  ا�شتخدام  مت  حيث   ،1840

مواد  طبقات  وهي  املدارية  اجلزر  يف  موجودة  كانت  والتي 
ع�شوية تتكون من روث الطيور واخلفافي�ض.

املادة الأم للف��شف�ر يف الطبيعة:
ال�شخر  اأو  ال�شخري  الفو�شفات  ا�شتخدم   1850 عام  يف 
الفو�شفاتي كم�شدر للفو�شفور، ويعد ال�شخر الفو�شفاتي مادة 
العامل  من  خمتلفة  مناطق  يف  يوجد  حيث  هامة  اقت�شادية 
ال�شخر  يتكون  الفو�شفاتي،  لل�شماد  الأ�شا�شي  امل�شدر  هو  و 
الفو�شفاتي من فو�شفات الكال�شيوم غري الذائبة و الذي يتكون 
فلورفو�شفات  عن  عبارة  وهو  الأباتيت  فلز  من  رئي�شة  ب�شورة 
بالفلور   الكلور  ا�شتبدل  فاإذا  اأباتيت،  فلور  وت�شمى  الكال�شيوم 
�شميت  به  الهدروك�شيد  ا�شتبدل  واإذا  اأباتيت  كلور  �شميت 
هيدروك�شيد اأباتيت، ويعد ال�شخر الفو�شفاتي م�شدرًا رخي�شًا 
الكيميائية كونه يحتوي على  بالأ�شمدة  اإذا ما قورن  للفو�شفور 
وقد   .P2O5  %  35-13 ت�شل  قد  الفو�شفات  من  جيدة  ن�شبة 
�شوبر  ال�شخري يف ت�شنيع �شماد احادي  الفو�شفات  ا�شتخدم 

هينيج براند

كميات كبيرة من الغوانو في جزيرة غراسهولم



الكربيت  حم�ض  مع  ال�شخري  الفو�شفات  مبعاملة  فو�شفات 
الفو�شفات  مبعاملة  الثاثي  فو�شفات  �شوبر  �شماد  وت�شنيع 
املفرط  ال�شتعمال  اأن  الإ  الفو�شفور،  حم�ض  مع  ال�شخري 
والع�شوائي لهذا ال�شماد قد يوؤدي لراكم بع�ض املعادن الثقيلة 

املرافقة له يف الربة ومنها الكادميوم.

وظائف الف��شف�ر يف النبات:
للخايا  النووي  ال�شائل  تركيب  يف  الفو�شفور  عن�شر  • يدخل 
التي   RNA – DNA النووية  الأحما�ض  تركيب  يدخل يف  كما 

تتحد مع الربوتن لتكون الربوتوبازم احلي. 
الازمة   ADP – ATP الطاقة  اإعطاء  يف  دور  للفو�شفور   •

لعملية ا�شتقاب الكربوهيدرات.
و  عملية منو  و يف  انق�شام اخلايا  عملية  دور يف  • للفو�شفور 

تكوين اجلذور، و ُينظم pH  اخلايا النباتية.
والأزهار،  البذور  واإنتاج  الن�شج  عملية  يف  الفو�شفور  • ُيوؤثر 
غري  بطريقة  الثمار  ن�شج  عملية  يف  الفو�شفور  ُيوؤثر  حيث 
يقل  وبالتايل  الآزوت  امت�شا�ض  من  ُتقلل  فوفرته  مبا�شرة 

النمو اخل�شري وُي�شرع يف عملية ن�شج الثمار. 
• ينتقل الفو�شفور من الأجزاء القدمية اإىل الأجزاء احلديثة 

النمو. 
اأ�شكال الف��شف�ر يف الرتبة:

ي�شتطيع  الذي  الفو�شفور  وهو  لاإفادة:  القابل  الفو�شفور   •
هذا  تركيز  ويتاأثر  مبا�شر  ب�شكل  امت�شا�شه  النبات 
ميتاز   6.5 من  اأقل   pH فعند  الربة  تفاعل  بح�شب  ال�شكل 
حملول الربة بوفرة �شوارد الهيدروجن والتي حُتّول �شوارد 
الفو�شفات الثاثية غري الذوابة )غري املتاحة( اإىل فو�شفات 
اأحادية و ثنائية الأكرث ذوبانًا مما يوؤدي اإىل اإتاحة كمية اأكرب 
 pH ال�  ارتفاع  يوؤدي  اأخرى  جهة  من  للنبات،  الفو�شفور  من 
الرب  حالة  يف  اأما  الثاثية،  الفو�شفات  ذوبان  اإىل   9 فوق 
)قاعديًا(   8.5-7.5 ال�شائد   pH ال�  يكون  وحيث  ال�شورية 

يكون معظم الفو�شفور بحالة مثبتة فيقوم النبات من خال 
اإفرازاته اجلذرية باإذابة جزء منه و اإتاحته كما تقوم الأحياء 
الدقيقة من خال ن�شاطها بتحويل جزء من الفو�شفور غري 

املتاح اإىل فو�شفور متاح.
ي�شمل  وهو   :norganic Phosphorus املعدين  الفو�شفور   •
الفو�شفور القابل لاإفادة والفو�شفور املثبت ويتوفر يف الربة 
خمزونًا  وي�شكل  النباتات  حاجة  تفوق  جدًا  كبرية  بكميات 

احتياطيًا  كبريًا للفو�شفور يف الربة.
املركبات  املوجود يف  الفو�شفور  وهو   :s الع�شوي  الفو�شفور   •
اأن يكون يف الكتلة  اأو حيوانية املن�شاأ وميكن  الع�شوية نباتية 
الكائنات  اأن  يف  الع�شوي  الفو�شفور  اأهمية  تتجلى  احليوية، 
ع�شوي  �شكل  اإىل  الذائب  غري  ال�شكل  من  حتوله  الدقيقة 
ب�شكل غري عكو�ض،  ير�شب  اأن  ل ميكن  والذي  يف خاياها 
وبالتايل ميكن اعتباره الفو�شفور الحتياطي املوؤكد للفو�شفور 

املتاح يف الربة.
تقوم الأحياء الدقيقة بتحويل الفو�شفور الع�شوي اإىل ال�شكل 
املعدين املتاح للنبات عن طريق افراز اأنزمي الفو�شفتيز بفعل 

الكائنات احلية الدقيقة وفطريات امليكوريزا وجذور النبات.

خايا  �شمن  املوجود  الفو�شفور  وهو  احليوي:  الفو�شفور   •
الكائنات  هذه  بع�ض  تلعب  حيث  الدقيقة  احلية  الكائنات 

دورًا كبريًا يف ت�شكن الفو�شفور.
اأعرا�س نق�س الف��شف�ر على النبات :

داكن  اأخ�شر  بلون  النامي  النبات  النمو اخل�شري يف  يتميز   •
مييل للزرقة.

بن  )خا�شة  م�شفر  اأرجواين  بلون  ال�شفلى  الأوراق  تتلون   •
العروق( تتحول اإىل برونزي.

ال�شكل الذي ميت�شه النبات من الف��شف�ر:
ب�شكل  الربة  من  الفو�شفور  ميت�ض  النبات  اأن  يعتقد  الكثري 
يف  حر  ب�شكل  يوجد  ل  الفو�شفور  اأن  واحلقيقة   P2O5 اأو   P
الطبيعة، كما اأن P2O5 هو اخت�شار للمادة الفعالة يف الأ�شمدة 
الفو�شفور  من  النبات  ميت�شه  الذي  ال�شكل  اأما  الفو�شفاتية، 
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أشكال الفوسفور في التربة

الفوسفات السوري – مناجم خنيفيس
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الدكت�ر حممد منهل الزعبي
الهيئة العامة للبح�ث العلمية الزراعية

اخلدمات الفنية الزراعية 
املقدمة ل�شجرة الزيتون 

�شاردة  اأو   H2PO4
-1 اأحادية  فو�شفات  �شاردة  ب�شكل  فيكون 

.HPO4
فو�شفات ثنائية 2-

الكائنات احلية الدقيقة التي حتلل الف��شف�ر:
التي  الدقيقة  الكائنات احلية  الربة عدد كبري من  يوجد يف 
للنبات،  املتاح  ال�شكل  اإىل  املثبت  ال�شكل  من  الفو�شفور  حتلل 

من هذه الكائنات: اأجنا�ض  البكريا:
 Bacillus Pseudomonas , Micrococcus,
 Mycobacterium, Arthrobacter, Alcaligenes,

Agrobacterium, Escherichia, Flavobacterium.

و اأجنا�ض الفطريات
 Penicillium, Sclerotium, Trichoderma,  Fusarium,  
Aspergillus.

الأحما�ض  اإفراز  خال  من  الكائنات  هذه  دور  ويتجلى 
الع�شوية حيث تعمل هذه  الأحما�ض  على  حتويل الفو�شفات 
واأحادية  ثنائية  فو�شفات  اإىل   Ca3(PO4)2 الكال�شيوم  ثاثية 
الكال�شيوم ت�شتفيد  البكريا  املحلة  للفو�شفات  من املركبات  
الأحما�ض   تنتج   و  والطاقة،  للكربون   م�شدرًا  الع�شوية  
الع�شوية  التي  تذيب  مركبات   الفو�شفات �شعيفة  الذوبان  
التي تنتجها البكريا هي:  اأهم  الأحما�ض  اأو  غري  الذائبة، 
غلوكونيك،   اللنب،   حم�ض   والأك�شاليك   ال�شريك   حم�ض  

ا�شتيك. �شك�شونيك،  ماليك، 

اإن الكائنات احلية الدقيقة تقوم باإتاحة الفو�شفور يف الربة 
�شماد  فعالية  تزيد  اأنها  كما  ال�شخري،  الفو�شفات  وفو�شفور 
ال�شماد  هذا  لها  امل�شاف  الربة  تلقيح  عند  فو�شفات  ال�شوبر 

الكائنات. بهذه 
الف��شف�ر يف املياه:

يوجد الفو�شفور يف املياه براكيز قليلة جدًا، فاحلد امل�شموح به 
ل�شاردة الفو�شفات يف مياه ال�شرب 0.5 مغ/لر واحلد الق�شى 
 45 رقم  ال�شورية  القيا�شية  املوا�شفة  ح�شب  وذلك  مغ/لر   1

.)2007(
احلدود  تكون  ال�شحي  ال�شرف  عن  املعاجلة  املياه  يف  بينما 
الق�شوى امل�شموح بها ل�شاردة الفو�شفات هو 20 مغ/لر وذلك 

ح�شب املوا�شفة القيا�شية ال�شورية رقم 2752)2008(.
املياه  يف  الفو�شفات  ن�شبة  يف  خلل  اأي  اأن  اإىل  الدرا�شة  وت�شري 
يوؤدي اإىل ال�شيخوخة املبكرة، فالنباتات املائية والطحالب تبداأ 
يف النمو ب�شرعة اأكرب من املعتاد يف حال زيادة ن�شبة الفو�شفات 
التي  والطحالب  النباتات  من  كثري  متوت  وبالتايل  املياه،  يف 

ت�شيخ مبكرا. 
حدود الف��شف�ر يف الرتبة:

يو�شح اجلدول التايل تقييم الفو�شفور يف الربة املقدر بطريقة 
:Olsen

:s اأن�اع الأ�شمدة الف��شفاتية 

آلية أذابة الفوسفور

0 – 3فقيرة جداً
3 – 8فقيرة

8 – 14متوسطة
14 – 20عالي

أكثر من 20عالي جداً

تقييم الفوسفور في التربة حسب طريقة Olsen )مغ P / كغ تربة(

P2O5%الصيغة الكيميائيةنوع السماد

Ca10(PO4)6(F.Cl.OH)235 -13الفوسفات الصخري

Ca (H2PO4)216-22سوبر فوسفات أحادي

Ca (H2PO4)246 - 43سوبر فوسفات ثالثي

H3PO455حمض الفوسفور

NH4H2PO448فوسفات أحادي األمونيوم

2HPO448 - 46(NH4)فوسفات ثنائي األمونيوم

KH2PO452فوسفات أحادي البوتاسيوم

K2HPO441فوسفات ثنائي البوتاسيوم

CO(NH2)2H3PO445اليوريا - فوسفات

األسمدة العضوية
قد يصل محتوى هذه األسمدة 
من الفوسفور 2 % ومعظم 
هذا الفوسفور غير متاح 
للنبات ألنه بشكل عضوي

السماد الحيوي 
الفوسفوري

يحتوي كائنات حية دقيقة 
محللة للفوسفور



يوجد  حيث  للزيتون،  وراثي  م�شدر  اأكرب  �شورية  متتلك 
 ،Damanio( خ�شرية  �شللة  خم�شني  من  اأكر  فيها 
بقيمة  الزيتون،  الأ�شناف  الكبري  التنوع  وميتاز   .)1995

االجتماعية  اأهميته  اإىل  اإ�شافة  ووراثية،  وبيئية  حيوية 
ومهم  كبري  وراثي  خمزن  فهو  والعلمية،  واالقت�شادية 
مع  املتاأقلمة  املزروعة  للأ�شناف  املرغوبة  ال�شفات  الإدخال 

البيئة وحتقيق الزراعة امل�شتدامة واالأمن الغذائي. 
االأخرية  ال�شنوات  ب�شكل ملحوظ يف  الزيتون  زراعة  تطورت 
األف   125 قرابة   1970 عام  يف  املزروعة  امل�شاحة  كانت  حيث 
هكتار ، وعدد االأ�شجار نحو 16 مليون �شجرة، اأعطت اإنتاجاً 
قدره 85 األف طن، ثم اأ�شبحت امل�شاحة املزروعة يف عام 2016 
 105 قرابة  املزروعة  االأ�شجار  وعدد  هكتار،  األف   692 نحو 
مليون �شجرة، منها 84 مليون �شجرة مثمرة، تقدر اإنتاجيتها 
بنحو 668 األف طن من الثمار، خ�ش�س منها 121 األف طن 
الزيت  األف طن ال�شتخل�س    547 و  املائدة  لت�شنيع زيتون 
الزراعة  وزارة  )اإح�شائيات  زيت.  طن  األف   117 منها  اأنتج   ،

واالإ�شلح الزراعي 2016(.

البيولوجية  اخل�شائ�ض  معرفة  من  لبد  الزيتون  زراعة  عند 
اإىل  اإ�شافة    زراعته،  املراد  لل�شنف  واحل�شية  والكيميائية 
واملاء،  الغذائية  العنا�شر  من  واحتياجاته  املناخية،  متطلباته 
وقابليته  للجفاف،  وحتمله  واحل�شرات،  لاأمرا�ض  ومقاومته 
للتقنيات الآلية، فهذا يتطلب توثيق الأ�شناف املحلية وحمايتها 
ال�شتفادة منها يف  باأ�شلوب علمي وعملي ميكننا  التدهور  من 

برامج التح�شن الوراثي )عبد احلميد واآخرون 2007(.
ذخرية  اإىل  املحلية  الأ�شناف  بن  الختاف  �شبب  يعزى 

لذلك  البيومناخية،  املعطيات  مع  املتائمة  الوراثية  ال�شنف 
البيولوجية  اخل�شائ�ض  معرفة  من  لبد  الزيتون  زراعة  عند 
اإىل  اإ�شافة  زراعته،  املراد  لل�شنف  واحل�شية  والكيميائية 
واملاء،  الغذائية  العنا�شر  من  واحتياجاته  املناخية،  متطلباته 
وقابليته  للجفاف،  وحتمله  واحل�شرات،  لاأمرا�ض  ومقاومته 
للتقنيات الآلية، فهذا يتطلب توثيق الأ�شناف املحلية وحمايتها 
ال�شتفادة منها يف  باأ�شلوب علمي وعملي ميكننا  التدهور  من 

برامج التح�شن الوراثي. 
اأوًل: تاأ�شي�س ب�شاتني الزيت�ن:

الأر�ض  كانت  اإذا  املدرجات  واإقامة  الربة  �شطح  ت�شوية   -1

منحدرة ويتجاوز انحدارها 30 %.
ومعرفة  خ�شوبتها  م�شتوى  على  للوقوف  الربة  حتليل    -2

تركيبها الفيزيائي والكيميائي، ومدى توازن الأ�شمدة فيها.
- 100( يف  لعمق )80  اأوىل  تاأ�شي�شية  الربة: فاحة  نقب   -3

حيث  الربة  قلب  مع  متعامدين  وباجتاهن  ال�شيف  ف�شل 
ت�شاعد عملية النقب على:

مبياه  والحتفاظ  ال�شتيعاب  على  الربة  مقدرة  زيادة  اأ - 
الأمطار لأطول فرة زمنية خال ف�شل اجلفاف، وبالتايل 
زيادة مقدرة غرا�ض الزيتون على مقاومة فرة زمنية خال 
الزيتون على  ف�شل اجلفاف، وبالتايل زيادة مقدرة غرا�ض 

مقاومة اجلفاف.
انت�شار  تعيق  التي  وال�شماء  ال�شلبة  الطبقات  ك�شر  ب - 

اجلذور.
ج - توفري مهد منا�شب لتغلغل اجلذور وانت�شارها.

الأرا�شي  يف  مبكر  وقت  يف  الإثمار  عمر  الغرا�ض  تدخل  ث - 
املنقوبة.

ج - حت�شن الو�شع اخل�شوبي للربة ،وذلك بزيادة الن�شاط 
احليوي يف عمق الربة.

وكما اأن عملية نقب الربة هي العامل الوحيد لإدخال املناطق 
�شنويًا  مم   /250/ بحدود  الأمطار  معدلت  فيها  تكون  التي 

�شمن اإطار املناطق ال�شاحلة للت�شجري بالزيتون.
4 -  اإزالة الأحجار التي تظهر بعد عملية النقب ومت�شيط الربة 
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باأم�شاط قر�شية لتنعيم �شطحها.
للدومن  التالية  الكميات  اإ�شافة  يتم  حيث  الأ�شا�ض  ت�شميد   -  5

وعند حت�شري الأر�ض للزراعة.
 22 كغ �شوبر فو�شفات ثاثي عيار /46 %/

 20 كغ �شلفات البوتا�ض عيار /50 %/
 3 م3 �شماد ع�شوي متخمر ب�شورة جيدة

حيث تخلط بالربة بفاحة قبل تخطيط الب�شتان.
م�شتطيل   - )مربع  خمتلفة  اأ�شكال  على  الأر�ض  تخطيط   -  6

ي�شهل  لأنه  نظرًا  املربع،  ال�شكل  هو  واأن�شبها  �شدا�شي(   -
اخلدمات الزراعية . 

على  الزراعة  واأبعاد  امل�شاحة  وحدة  الأ�شجار يف  ويتوقف عدد 
ما يلي:

عدد  ازداد  الأمطار  معدلت  زادت  كلما  الأمطار:  معدلت  اآ- 
الأ�شجار يف وحدة امل�شاحة ،

اأما  م   8  x اأبعاد8  على  تزرع  الأوىل  ال�شتقرار  مناطق  ففي 
مناطق ال�شتقرار الثانية فتزرع على اأبعاد )10x 10 8م(x 8م 

ويتوقف ذلك على نوعية الربة.
ب- نقب الربة: ت�شاعد عملية النقب وتقدمي اخلدمات الزراعية 

على زيادة عدد الأ�شجار يف وحدة امل�شاحة.
ج�- خ�شوبة الربة ومقدرتها على الحتفاظ باملاء: يزداد عدد 
الأ�شجار يف وحدة امل�شاحة يف الأرا�شي اخل�شبة خا�شة اإذا 
ف�شل  باملاء حتى  الحتفاظ  على  مقدرة  ذات  الأر�ض  كانت 

اجلفاف.
د- طبيعة منو ال�شنف: اإن طبيعة منو ال�شنف وحجم ال�شجرة 
يجب اأخذه بعن العتبار، فالأ�شناف ذات احلجم الكبري )جلط 
الأ�شناف ذات  اأكرب من  تزرع على م�شاحات  �شوري(   - دان   -

الأ�شجار ال�شغرية احلجم )اأبو �شطل حمزم - �شوراين(.
7 - حتفر اجلور يف اأواخر ف�شل ال�شيف بغية تعر�شها لأ�شعة 
ال�شم�ض، بحيث يو�شع تراب الطبقة ال�شطحية يف اأحد جوانب 
وتتوقف  اجلانبالآخر،  يف  ال�شفلية  الطبقة  وتراب  اجلورة، 

اأبعاد اجلورة على و�شف الأر�ض.
8- اعتماد الغرا�ض املجذرة يف البيوت الزجاجية والبا�شتيكية 

اأو املطعمة.
زراعة غرا�س الزيت�ن:

اأ- موعد الزراعة: تزرع غرا�ض الزيتون اعتبارًا من �شهر كانون 
ال�شنوية  الأمطار  معدلت  قلت  اإذا  التبكري  ويف�شل  الأول. 
تت�شرر  ل  كي  الربد  فيها  ي�شتد  التي  املناطق  يف  والتاأخري 

الغرا�ض.
ب -  حت�شري الغرا�ض للزراعة: قبيل زراعة غرا�ض الزيتون تزال 

املجروحة  اجلذور  وتق�ض  واملت�شابكة  والذابلة  اجلافة  الأفرع 
واملك�شرة املتو�شعة )خارج الكي�ض( وي�شق الكي�ض ب�شكل طويل.

الإكثار  و�شيلة  على  الزراعة  عمق  يتوقف  الزراعة:  عمق  ج�- 
)قرمة - �شتلة بذرية مطعمة - عقلة خ�شرية جمذرة( طبيعة 
املنطقة.  ال�شنوية يف  الأمطار  ل، معدلت  اأم  منقوبة  الأر�ض 
وعمومًا ينبغي عدم الزراعة على عمق اأكرث من )35- 40(�شم  

لأن املجموع اجلذري يتمركز يف الطبقة ال�شطحية.
طريقة الزراعة:

1 - حت�شري امل�شتلزمات التالية قبل البدء بالزراعة.

 )K, P, N( اآ- اأ�شمدة ع�شوية متخمرة جيدًا، اأ�شمدة كيماوية
- دعامة خ�شبية.

ب- حت�شري خلطة مكونة من ق�شم من تراب الطبقة ال�شطحية، 
5 – 7 كغ اأ�شمدة ع�شوية متخمرة جيدًا، 200 غ �شوبر فو�شفات 

ثاثي 46 %، 200 غ �شلفات البوتا�ض 50 %.
الرطوبة  الذي تكون فيه  الوقت  الزراعة بعد ذلك يف  تتم   -  2

منا�شبة يف الربة وفقًا ملا يلي:
اخللطة  من  طبقة  يليها  اجلورة  اأ�شفل  اخل�شنة  الربة  تو�شع 
ثم  ال�شمادية،  ال�شطح اخللطة  تراب  ثم طبقة من  ال�شمادية، 

طبقة من تراب ال�شطح العلوي ب�شماكة /5/ �شم.
ملناطق  الرابية  اخللطة  يف  املقرحة  ال�شمادية  املعدلت  ه- 
تختزل  �شنويا  مم   /350/ عن  تزيد  مناطق  اأو  اأوىل  ا�شتقرار 

الكميات املقرحة اإىل الن�شف.
عملية  بعد  اأ�شا�ض(  )ت�شميد  �شمدت  قد  الأر�ض  كانت  اإذا  و- 

النقب فا داعي للت�شميد املقرح.
فاحات   /4  –  3/ مبعدل  الزيتون  ب�شاتن  تفلح  الفالحة: 
الأوىل خريفية: تتم بعد �شقوط الأمطار اخلريفية وعقب جني 
يف  اأهميتها  تنح�شر  الأول(  كانون   - ثاين  )ت�شرين  املح�شول 
زيادة قدرة الربة على ا�شتيعاب املاء، خلط الأ�شمدة الع�شوية 
الفاحات  اأعمق  تعد  الربة  مع  الذوبان  البطيئة  والكيماوية 
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ن�شبيًا ل تزيد عن /10/�شم وتنفذ بو�شاطة حمراث الكلتفتور 
اأو املحراث البلدي. 

الأزهار  تفتح  قبل  الفاحة  هذه  اإجراء  يف�شل  ربيعية:  الثانية 
اأو بعد العقد . وهذا يتوقف على الظروف البيئية الغر�ض منها 
الق�شاء على الأع�شاب يف الربة، وتقليل التبخر يراوح عمقها 

من /7 – 8/ �شم.
الفاحات ال�شيفية: الغر�ض من هذه الفاحات حفظ الرطوبة 
عمقًا  الفاحات  اأقل  ممكنة،  فرة  لأطول  الربة  يف  املخزونة 
)5 – 6(�شم ويراوح عددها من)1-2( فاحة تنفذ بو�شاطة 
الكلتفتور اأو املحاريث البلدية، ومبعدل فاحة كل �شهر اعتبارًا 

من �شهر حزيران، ويتوقف على قوام الربة.
اإ�شافة الأ�شمدة:

والبوتا�شية  والفو�شفورية  الع�شوية  الأ�شمدة  ت�شاف  البعل: 
الفاحة  القطاف مع  انتهاء مو�شم  بعد   % 46 اليوريا  و�شماد 
اخلريفية ، ويخلط يف الربة اأ�شفل م�شقط املجموع اخل�شري 

يف طور الربية وكامل امل�شاحة يف طور الإنتاج. 

اأما الدفعة النيرجينيه الثانية فت�شاف نرثًا يف الن�شف الثاين 
من �شهر �شباط وقبل انقطاع الأمطار.

املروي: ت�شاف الأ�شمدة الع�شوية والفو�شفورية والبوتا�شية مع 
ن�شف كمية الآزوتية بعد انتهاء مو�شم القطاف مبا�شرًة ،وتخلط 
النيروجيني،  ال�شماد  من  الثاين  الن�شف  اأما  بالربة  جيدًا 
في�شاف على دفعتن الأوىل خال �شهر �شباط واآذار. والثانية 
بعد العقد مع مراعاة �شقاية احلقل مبا�شرة بعد عملية الت�شميد، 
وعدم  النيروجيني،  ال�شماد  با�شتخدام  الإفراط  بعدم  يو�شى 

ا�شتخدام الأ�شمدة البلدية اإل بعد تخمريها جيدًا. 
التقليم:

يعد التقليم من اأهم عمليات اخلدمة املوؤثرة على الإنتاج، حيث 
اإن ثمار الزيتون حتمل على منوات العام ال�شابق املعر�شة لل�شوء 
اخل�شري،  للمجموع  اخلارجى  املحيط  فى  عادة  واملوجودة 
لذلك يوجه التقليم دائما نحو تن�شيط منو اأغ�شان جديدة من 

اأجل احلمل واحلد من ظاهرة املعاومة، اإ�شافة اإىل اإنتاج ثمار 
بالآفات  الإ�شابة  فر�ض  من  التقليل  مع  جيدة  موا�شفات  ذات 

والأمرا�ض.
الزراعات  فى  ويوؤجل  املح�شول،  بعد جمع  عادة  التقليم  ويتم 
املطرية اإىل ما بعد �شقوط اأكرب كمية من الأمطار، حيث يكون 
جائرًا  ويكون  الأمطار  وفرة  عند  متو�شط  اإىل  خفيفا  التقليم 

عند قلتها.
الأ�شجار  تهذيب  بالربية  يق�شد  الربية:  تقليم  )اأوًل(: 
النمو اخل�شري  ويتم ذلك يف مرحلة  �شكًا،  لتاأخذ  وتوجيهها 

وحتى بدء الإثمار. 
وتهدف الجتاهات احلديثة لربية اأ�شجار الزيتون اإىل:

ال�شكل  وهو  الطبيعي،  �شكلها  لتاأخذ  الزيتون  �شجرة  ■توجيه 
�شبه الكروي.

■الربية على �شاق ق�شرية 80-100 �شم مع اأقل عدد من الأفرع 
الهيكلية )3 – 4(.

■خف��ض قم�ة ال�شجرة مب�ا يت�اءم م�ع الزراع�ة املكثف�ة وميكن�ة 
عملي�ات اخل�دمة )ل يزيد عن 3.5 م(. 

- ابتداء من العام الرابع يتم اختيار الأفرع الهيكلية لل�شجرة 
اأن  ال�شاق على  بانتظام على  تزيد عن)3-4( موزعة  بحيث ل 

يراعى الآتي: 
■عدم خروج فرعن من نقطة واحدة.

�شنوات  عدة  خال  تدريجيًا  يتم  املرغوبة  غري  الأفرع  ■اإزالة 
لتجنب اندفاع الأ�شجار نحو النمو اخل�شري وتاأخر الإثمار. 

ويوؤدى التقليم اخلفيف والربية املنخف�شة اإىل:
الإثمار املبكر - قلة التكاليف - حماية ال�شاق من اأ�شعة ال�شم�ض 
وجمع  تقليم  من  املختلفة  اخلدمة  عمليات  تنفيذ  �شهولة   -
ومكافحة اآفات واأمرا�ض - اإعاقة منو احل�شائ�ض حتت الأ�شجار 

وتقليل بخر املاء بفعل الظل - انخفا�ض تاأثري الرياح. 
اأجل  من  متو�شطًا  التقليم  يكون  الإثمار: حيث  تقليم  )ثانيًا(: 
ذات  الثمار  من  وفري  حم�شول  حمل  فى  الأ�شجار  ا�شتمرار 

ال�شفات اجليدة. 
ويتم ذلك عادة بعد جمع املح�شول عن طريق:

ثمريه  اأفرع  منو  لت�شجيع  الهرمة  والأغ�شان  الأفرع  اإزالة   .1
جديدة. 

2. التخل�ض من الأفرع اجلافة واملت�شابكة وامل�شابة واملتزاحمة 
مع خف الأفرع النامية بقلب ال�شجرة مما يتيح و�شول ال�شوء 
بالآفات  الإ�شابة  فر�ض  ،ويقلل  ال�شجرة  اأجزاء  اإىل  والهواء 

والأمرا�ض. 
4 م وذلك  اأكرث من  راأ�شيًا  النامية  الأفرع  اأو تق�شري  اإزالة   .3
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�شهولة  وبالتايل  الرتفاع،  فى  الأ�شجار  ا�شتطراد  من  للحد 
اإجراء عمليات اخلدمة واجلمع. 

4. اإزالة ال�شرطانات والأفرخ املائية غري املرغوب فيها ب�شفة 
م�شتمرة. 

اإجراء  يتم  الأ�شجار  حميط  نحو  الإثمار  اجتاه  حالة  فى   .5
التقليم لتقريب الإثمار للداخل، وعدم تعرية الأفرع. 

)ثالثًا(: تقليم التجديد: حيث يقل الإنتاج نتيجة هرم الأ�شجار 
لكرب عمرها اأو اإ�شابتها بالأمرا�ض والآفات اأو اإهمال عمليات 
لإتاحة  املنتجة  غري  الهرمة  الأفرع  اإزالة  تتم  حيث  اخلدمة. 
ال�شجرة  هيكل  ،ت�شكل  جديدة  واأغ�شان  اأفرع  لنمو  الفر�شة 

،ويتم ذلك مرة واحدة اأو تدريجيا خال عدة �شنوات.
ال�شروط ال�اجب اتباعها للح�ش�ل على اأف�شل ن�عية 

من الزيت واأعلى ن�شبة منه:
من مرحلة القطاف وحتى اأخذ ثمار الزيتون اإىل املع�شرة:

القطاف  قبل  الأر�ض  على  املت�شاقطة  الزيتون  ثمار  جتمع   -
وتع�شر على حده، لتدين موا�شفات الزيت الناجت عنها.

- تقطف ثمار الزيتون عندما تدخل يف مرحلة الن�شج الكامل 
باللون  الثمار  من   %  60 من  اأكرث  تتلون  عندها  وبالتحديد 

الأ�شود.
- تنظف ثمار الزيتون من الأوراق والأغ�شان املك�شرة والأتربة.

- تنقل ثمار الزيتون مبا�شرة اىل املع�شرة بعد قطافها بو�شاطة 
�شناديق خ�شبية يف اأحوا�ض جتميع الثمار.

�شمن املع�شرة:
اإن الظروف واملعامات التي يخ�شع لها الزيتون �شمن املع�شرة 
اأن  يجب  لذلك  الناجت،  الزيت  وكمية   ، نوعية  على  كثريًا  توؤثر 
تطبق يف معا�شر الزيتون ال�شروط الفنية الزراعية اأثناء عملية 

الع�شر.
اأ - مرحلة التخزين:

تتنا�شب والطاقة   ، التخزين  اأجل  توافر م�شاحة من  - �شرورة 
الإنتاجية للمع�شرة.

ن�شف  اأحوا�ض  يف  للمع�شرة  و�شولها  عند  الثمار  تو�شع   -
40 �شم  مك�شوفة بحيث ل يزيد �شماكة الثمار يف احلو�ض عن 

ريثما يتم ع�شرها.
- ي�شرط يف اأحوا�ض التجميع اأن تكون اأر�شيتها من ال�شمنت 

مائلة ،كي ل ت�شمح بتجميع املياه حتت الثمار.
ب - مرحلة الع�شر:

- ع�شر الثمار يف مدة اأق�شاها 48 �شاعة من تاريخ قطافها. 
الزيتون  ثمار  تنظيف  اأجل  املع�شرة على غ�شالة من  احتواء   -
املختلطة  الأوراق   فرز  جهاز  وكذلك  الزيت،  ا�شتخا�ض  قبل 

بالثمار، والتي ت�شبب الطعم املر للزيت.
- تاأمن م�شدر للماء النظيف، حيث يراعى تبديل ماء الغ�شالة 

كل �شت �شاعات عمل.
- يجب اأن حتتوي املع�شرة على فرازة اآلية وغ�شلها كلما دعت 

احلاجة.
ا�شتخا�ض  مراحل  خمتلف  يف  احلرارة  درجة  تتجاوز  األ   -

الزيت) 30ْ(م. 
- األ تقل مدة خلط العجينة عن 30 دقيقة.

- يخزن الزيت يف عبوات من ال�شتانل�ض �شتيل.
- و�شع مل�شق على عبوة الزيت يبن نوع الزيت، وزن العبوة، 

مكان وتاريخ الإنتاج.

ملحظة: اإن اأف�شل نوعية من الزيت هو يف مرحلة الن�شج . 
اأما اأف�شل كمية من الزيت فتكون يف مرحلة الن�شج )وعند تلون 

اأكرث من 60 % من الثمار(.
 تنق�شم اأ�شجار الزيتون وفق الغر�ض من ال�شتخدام اإىل:

اأ�شناف الإنتاج الزيت:
وهي اأ�شناف حتتوي على كمية من الزيت تراوح بن 18 -32 % 
وثمار ذات حجم متو�شط . ومن هذه الأ�شناف الدان-النبايل - 

ال�شوراين - اخل�شريي - الزيتي.
اأ�شناف ت�شلح للتخليل:

تتميز باأن ن�شبة الزيت اأقل من 18 % والثمار ذات حجم كبري 
ومتو�شط . ون�شبة اللب للبذرة فوق 80 % وت�شتخدم فى التخليل. 

ومن هذه الأ�شناف التفاحى - اجللط - امل�شعبي - القي�شي.
اأ�شناف ثنائية الغر�س: 

وهي اأ�شناف ت�شلح لإنتاج الزيت والتخليل معًا. 
ومن هذه الأ�شناف: الدان - ال�شوراين - اخل�شريي

ومن الناحية احل�شية متيز الزيت ال�شوري بوجود نكهة مركزة، 
الأخ�شر  الع�شب  طعم  القي�شي،  لل�شنف  والتفاح  اللوز  طعم 
اخل�شراء  البندورة  رائحة  مع  الفواكه  طعم  الدان،  ل�شنف 

د.ريم عبد الحميدلل�شنف ال�شوراين.
الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية
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زراعة 
التفاح

وفق
 دعامات 
معدنية 

من  الكثري  لدى  املف�شلة  وثماره  التفاح  �شجر  يعرف  جميعنا 
النا�ض، وللتفاح كما للكثري من الأنواع ... اأ�شناف �شتى وطرق 
متعددة يف الزراعة والعناية. ويف هذا املقال نتحدث عن اأحد 
الطرق الفعالة وعالية اجلودة يف زراعة التفاح، األ وهي زراعة 

التفاح وفق �شياجات معدنية.
malus domestica :التفاح امل�شتاأن�ض

Rosaceae :الف�شيلة
.فاإذا  التفاح  لنمو  العملية واجلذابة  الطرق  العديد من  هناك 
كان لديك �شياج اأو جدار احتياطي.. ملاذا ل تفكر يف ال�شتفادة 

منها بزراعة �شجر التفاح املت�شلق؟
�شجرة   لكل  والعر�ض  الطول  يف  �شياجات   8-6 اإىل  �شنحتاج 
منظرها  اأن  اإىل  اإ�شافة  منها،  جانب  اأي  ا�شتخدام  وميكن 
جذاب للغاية، وميكنك �شراء الأ�شجار وتدريبها بنف�شك، اأو اأن 

ت�شريها جاهزة بعمر 2-3 �شنوات.
تفاح  ويعد  الطريقة.  بهذه  املزروعة  التفاح  اأنواع  تعددت  وقد 
وهو  الفيكتوري،  الع�شر  من  زرع  اإنه  اإذ  اأقدمها   stepovers

18 بو�شة )نحو  اإذ ل يتعدى طوله  اأ�شغر من جميع الأ�شجار، 
ن�شف مر( وتتميز ثماره املنتجة بكرب حجمها. 

اأما عن تفاح cordons   فاإنه اأي�شًا اأحد ال�شالت التفاحية التي 
تنمو مت�شلقة، وتنجح زراعتها جدًا. يتميز باإنتاجيته العالية و 
اأنه يوفر م�شاحة زراعية، اإ�شافة اإىل اأنه �شهل النمو .يزرع هذا 
املجردة  اجلانبية  الفروع  ربط  ويجب  واحد.  جذع  على  النوع 
بالأ�شاك الداعمة ، اأما تقليمها فهو لي�ض بالأمر ال�شعب، ويتم 
�شيفًا، وهي مائمة للحدائق الأ�شغر حجمًا، وتتميز باإنتاجية 

عالية.

طريقة  اأي   supercolumn بطريقة  التفاح  زراعة  ميكن  كما 
مل�شاحة  وتوفريًا  اإنتاجية  الأكرث  الطريقة  وهي  الأعمدة. 
الأر�ض الزراعية. تبدو هذه الطريقة وا�شحة متامًا يف الر�شم 

التو�شيحي الاحق.
ي�شيف   dwarf apple trees القزم  التفاح  �شجر  فاإن  كذلك 
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�شد  مبقاومته  يتميز  خّابًا،  طبيعيًا  رونقًا  حديقة  اأية  اإىل 
الفريو�شات والأمرا�ض و�شغر حجمه، واإمكانية زراعته يف اأية 

بيئة مهما �شغرت.

الدعامات  وفق  التفاح  زراعة  لطرق  التو�شيحي  الر�شم 
املعدنية: 

اأ�ش�ل الأن�اع التفاحية:
M27 : تعد من نوع “bush”. ميكن زراعتها يف حديقة م�شغرة 

اأو ب�شتان مكثف للتفاح ، ي�شل طولها اإىل نحو 3 قدم.
M9: ميكن اأن ي�شل طولها اإىل 6 اأقدام ارتفاعًا.

قوية  �شجرة  وهي  الثقيلة،  الزراعات  من  زراعته  تعد   :M26

اأكرب  ملناطق  مائم  وهو  اأقدام.   10 اإىل  طولها  ي�شل  ن�شبيًا، 
م�شاحة زراعيُا.

M106: من الأ�شجار القوية. ي�شل ارتفاعها اإىل 13 قدمًا. 

M25: من الأ�شجار القوية جدًا. ي�شل ارتفاعها اإىل 16 قدمًا.

نهايًة وجب التذكري باأن اأنواع التفاح املت�شلق معدّلة وراثيًا، اأي 
اأنها يف معظم الأحيان جتمع اأف�شل املوا�شفات القيا�شية للتفاح 
من حيث حجم الثمرة وطعمها ولونها، اإ�شافة اإىل اأن اإنتاجيتها 
الواحد.  املو�شم  يف  كغ   20 نحو  اإىل  ت�شل  قد  جدًا،  عالية 

ويت�شاعف هذا الرقم يف املو�شم التايل.
                                               

م. �شارة ال�شل�م
كليـة الزراعـة يف جامعـة البعث
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تاأثري الأفالتوك�سـينات
 على نوعية املواد العلفية 

و�سحة احليوانات 
ن�شاأت  منذ  البيئة  يف  الفطرّيات  وجدت 
موم  ال�شُّ تكوين  فاإنَّ  لذلك  احلياة، 
على  تاأثري  من  ذلك  يتبع  وما  الفطريَّة، 
عمر  اإىل  ميتّد  والإن�شان  احليوان  ة  �شحَّ

احلياة. 
ُيَعدُّ الوباء الَّذي انت�شر يف مداجن الّديك 
الّرومّي )احلب�ض( يف اإنكلرا �شنة 1960، 
األف  مئة  اأكرث  نفوق  يف  َب  َت�َشبَّ والَّذي 
الّداجن خال  الّرومّي  قطعان  من  راأ�ض 
امل�شكلة  عن  للّتحري  البداية  هو  اأ�شبوع 
اأن  وُوِجد  عمقًا،  اأكرث  ة  علميَّ ب�شورة 
تغذية  نتيجة  كانت  الوبائيَّة  احلالة  هذه 
امللوَّث  ال�ّشودايّن  بالفول  القطعان  هذه 
ب�شموم الأفاتوك�شينات هي اإحدى نواجت 
ة ل�شالت عديدة من  ال�شتقاب الثانويَّ
الفطرّيات، والتي ا�شتقَّ ا�شمها من ثاثة 
 Aspergillus اجلن�ض   مقاطع  "A" من 
اإىل  اإ�شافة   flavus النوع  من   "fla" و 
ن  لتكوِّ ال�ش�موم،  وتعني   toxins ال�شم 

.Aflatoxins  مبجموعها ال�شم
اأنَّ  اإال  عديدة  اأنواع  للأفلتوك�شينات 
اأربعة  على  ُيطلق  ما  غالباً  م�شطلحها 
بينما   G2، G1، B2، B1 هي:  اأنواع 
ن الأنواع الأُخرى من ا�شتقاب هذه  تتكوَّ

الأفاتوك�شينات. 
وُتعدُّ الفطرّيات اّلتي تن�ُش�ط على احلبوب 
الكائنات احلّية  اأكرث  الّتخزين من  اأثناء 
واّلتي  احلب�وب،  خ�ش�ائ�ض  يف  املوؤّثرة 

وميكن  مرغوبة.  غري  تغي�ّرات  ت�ش�ّبب 
الفطرّيات  بها  ُت�َشبِّ الَّتي  الأ�شرار  اإجمال 

يف احلبوب املخزونة مبا يلي:  
لون  وتغيري يف  الغذائيَّة،  املواّد  نق�ض يف 

اجلنن اأو احلّبة كّلها، واكت�شاب احلبوب 
املرغوب  غري  العفن  ومذاق  رائحة 
وت�شّدع  الإنبات،  قّوة  وانخف�ا�ض  فيهما، 
املخزونة،  املواّد  وزيادة حرارة  احلبوب، 
اأنواع ح�ش�ريَّة  وتكوين بيئة منا�ش�بة لنمّو 

موم الفطريَّة. �ة، واإنتاج ال�شُّ خا�شّ
الأغذية  معظم  الأفاتوك�شينات  وتلوث 
ال�ش�عري،  )القمح،  مثل:  واملحا�شيل�ل 
الرز،  القطن،  الذرة،  ال�شوداين،  الفول 
احلليب  النب،  التن،  احللبي،  الف�ش�تق 
والفواكه  واللحم  البي�ض  واجلنب، 

املجففة( وغريها. 
االأفلتوك�شينات: تاأثري 

الّنمّو  خف�ض  الأفاتوك�ش�ينات  ُت�شّبب 
و�شعف ال�ش�تقاب وقلَّة الإنت�اج والّتاأثري 
الأنزميّية  وفاعلّيته  الّدم  نات  مكوِّ يف 
والنزيف الّدموّي، ويف اإحداث الّطفرات 
والّت�شوُّهات وال�ّشرطان واإ�شعاف املن�اعة 

وتر�ّش�ب الّدهون يف الكبد وت�شّخمه.
وُت�ش�ّبب الأفاتوك�شينات اأمرا�شًا خطرية 
غرية وغريها  توؤّدي اإىل نفوق الطي�ور ال�شّ
الوهن  اإىل  اإ�شافة  احلي�وانات،  من 
والإ�شهال  والعقم  والإجها�ض  عف  وال�شّ
عر  لل�شَّ وفقدان  ال�ّشهّية  وفقدان  والغثيان 
والإ�شابة  البي�ض  اإنتاج  وتدهّور  والكزاز 

بالأنيميا والريقان واملوت اجلماعّي.
وياأخذ الّت�ش�ّمم الفطرّي �ش�كلن هما:

1 -الّت�شّمم احلاّد 
2 -الّت�شّمم املزمن 
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ا�شتهاك  عند  احلاّد  الّت�شّمم  ويحدث 
الفطريَّة  موم  ال�شُّ من  كبرية  كّم�ّيات 
تتّم  ل  اأّنه  اأي  عك�شّي،  غري  ت�ش�ّمم  وهو 
العودة اإىل احلالة الّطبيعيَّة برفع الغذاء 
�شليم،  باآخر  وا�شتبداله  �موم  بال�شُّ امللوَّث 
تاأثريًا  اأحدثت  قد  تكون  �موم  ال�شُّ لأنَّ 
خلل  اإىل  ت  واأدَّ احلي�َّة،  الأجهزة  على 
يف  احليويَّة  العملي�ّات  ويف  وظائفها،  يف 

اجل�ش�م. 
حقيقيَّة،  م�شكلة  املُزِمن  الّت�ش�ّمم  وميثِّل 
�موم  ال�شُّ من  كبرية  مقادير  وجود  لأنَّ 
اأما  احلدوث،  نادر  الأغذية  يف  الفطريَّة 
منخف�شة  م�شتويات  وجود  فهو  ال�ّش�ائع 
يف  تاأثريها  يظهر  الَّتي  موم  ال�شُّ من 

الّنواحي القت�شادّية.
تبعًا  ة  احليَّ احليوانات  تق�شيم  وميكن 

حل�شا�شيتها لاأفاتوك�شينات اإىل: 
ا�شة جدًا مثل: احلب�ض،  •  حيوانات ح�شَّ
البّط  وفراخ  والكاب،  والأرانب، 

والأ�شماك.
اخلنازير،  مثل:  ا�شة  ح�شَّ حيوانات   •
ر  بقا لأ ا و ، ل لعجو ا و ، ن ا لفئر ا و

والدواجن. 
• حيوانات مقاومة ن�شبّيًا مثل: اخلراف 

وبع�ض اجلرذان. 
اأكرث  عمرًا  غرية  ال�شّ احليوانات  وتعد 

ح�ش�ا�شية من احليوانات البالغة. 

عند  الأفاتوك�ش�ينات  تاأثري  وي�شتّد 
الأ�شخا�ض الع�املن يف البذار والأعاف 
ويف الّتجارب والبحوث العلميَّة على هذه 
الّناجت  الغبار  اأن  ُوِجَد  حيث  �موم،  ال�شُّ
الفول  من  الّزيت  حت�شري  عملّيات  من 
يحتوي على  فراء  ال�شَّ والّذرة  ال�ّش�ودايّن 
اأفاتوك�شينات بن�شبة تراوح ما بن 250 
– 410 ميكروغرام/كغ، وكذلك حمتوى 

ما  يراوح  الأفاتوك�ش�ينات  من  الهواء 
بن 0.87 – 72 نانوغرام/م3 هواء. 

�شارمة  قوانن  عديدة  دول  فر�شت  لقد 
لتحديد احلدود الق�شوى امل�شموح بها من 
الأفاتوك�شينات يف الغذاء ومواد العلف، 
املواّد  جتارة  منع  اإىل  اأّدى  الذي  الأمر 
ال�ّشموم،  هذه  من  العايل  املحتوى  ذات 
اقت�ش�ادية  خ�ش�ائر  حدوث  وبالتايل 
اأهّميتها  تظهر  �شحية  وم�شكات  كبرية 
يف الدول النامية، خ�شو�شًا يف حال عدم 

ة لاأمن الغذائي. وجود ت�شريعات خا�شّ
وتتجه الأبحاث العلمية احلالية يف جمي�ع 
احليوية  املكافحة  نحو  العامل  اأنحاء 
لاأفاتوك�شينات  املفرزة  للفطريات 
بن  املناف�شة  ا�شتخدام  طريق  عن 
املثبط  التناف�شي  واملنع  الفطريات 
يجري  حيث  الأفاتوك�شينات،  لإنتاج 
مفرزة  غري  فطرية  ل�شالت  درا�ش�ة 
ومعرفة  وت�شنيفها،  لاأفاتوك�شينات 

املفرزة  ال�شالت  منع  على  قدرتها 
لاأفاتوك�شينات من اإفراز ال�ّش�م وتلويث 

املحا�شيل الغذائية.
التو�شيات: 

لأماكن  الّدورّية  يانة  ال�شّ اإجراء   -  1

الّتخزين )ترميم، تنظيف، مكافحة(، 
مع التاأكيد على و�شع طبقة عازلة على 

اأر�ض امل�شتودعات )طبلّيات(. 
ترتيب الأكيا�ض بحيث يوؤّمن الّتهوية   - 2

الّتعقيم.  و�شهولة  احلركة  وحرّية 
)مراوح  �شغرية  مراوح  وتركيب 
املحيط  الهواء  �شقف( خلف�ض حرارة 
وتاأمن  يف.  ال�شّ ف�شل  يف  ل�شيما 
مع  ليًا  املخازن  يف  كافية  اإ�شاءة 

حيحة. الّتهوية ال�شّ
لن�شبة  الّدورّية  املراقبة  اإجراء   -  3

كل  مّرة  احلرارة  ودرجة  الّرطوبة 
حرارة  ارتفاع  فعند  الأقّل،  على  �شهر 
بالّتهوية  �شبطها  من  لبد  احلبوب 
اأو  اآخر  اإىل  مكان  نقل احلبوب من  اأو 

ا�شتهاكها ب�شرعة.
4 - تطبيق القاعدة ال�ّشائعة يف ت�شريف 
م�ا  اأّوًل(  �شادر  اأّوًل  )الوارد  احلبوب 
مل تكن هناك حبوب اأُخرى قد ارتفعت 
احلبوب  اإخراج  يجب  اأي  حرارتها، 
لذلك  اأّوًل.  حرارتها  ارتفعت  اّلتي 
ذا  امل�شتودعات  اأمن  يكون  اأْن  يجب 
وُموؤّهات علمية منا�شبة لإدارة  خربة 
املخزونة  املواّد  مع  والّتعامل  امل�شتودع 

وحفظها على اأُ�ش�ض قيا�شّية. 
5 - اإجراء دورات تدريبّية وبرامج توعية 
خ�شو�شًا  احلقل،  هذا  يف  للعاملن 
املواّد  ومعاملة  امل�شتودعات  اإدارة 

املخزونة والقانات اّلازمة للتخزين.

املهند�شة اأماين احليجي
مديرية زراعة ريف دم�شق
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القت�ساد الأخ�سر كو�سيلة ملعاجلة 
اأ�سرار اجلفاف واآثار الأزمة الراهنة 

�شامًا  منهجًا  الأخ�شر  القت�شاد  يعترب 
والقت�شاد  البيئة  م�شاحلة  على  يقوم 
الن�شاطات  مناحي  خمتلف  اإىل  ويتطرق 
اأهداف  يخدم  مما  واخلا�شة  العامة 
ومبادئ  ال�شاملة،  امل�شتدامة  التنمية 
الآثار  من  يخفف  الأخ�شر  القت�شاد 
�شيما  ول  املناخية  للتغريات  ال�شارة 
عاجًا  ي�شكل  اأن  ي�شتطيع  كما  اجلفاف 
القطاع  اأ�شابت  التي  لاأ�شرار  جزئيًا 
الزراعية  والتجارة  القطر  يف  الزراعي 
وا�شتنادًا  الراهنة  الأزمة  نتيجة  ال�شورية 
منوذج  تطوير  مت  الفر�شية  هذه  اإىل 
اأن  ميكن  التي  العوامل  كافة  يت�شمن 
وبينت   ، الزراعية  الإنتاجية  على  توؤثر 
الأخ�شر  ال�شتثمار  معنوية  عدم  النتائج 
نظرًا لعدم وجود ا�شتثمار اأخ�شر باملعنى 
موؤ�شر  كان  بينما  القطر،  يف  احلريف 
معنويًا  املياه  من  املكعب  املر  انتاجية 
تلك  وخا�شة  املحا�شيل  لبع�ض  بالن�شبة 
معدلت  ذات  حمافظات  يف  املزروعة 
ن�شبة  موؤ�شر  اأما  مرتفعة،  غري  مطرية 
ذا  فكان  املحا�شيل  بقايا  من  ال�شتفادة 
معنوية مرتفعة اإجماًل. وبذلك توؤكد هذه 
النتائج اأن تطبيق نهج القت�شاد الأخ�شر 
وخا�شة يف املناطق ذات املوارد ال�شحيحة  
مما  الزراعية  الإنتاجية  م�شتوى  يرفع 
اأن  ميكن  الأخ�شر  القت�شاد  اأن  يعني 
للتغريات  ال�شارة  لاآثار  عاجًا  ي�شكل 
املناخية غري املوؤاتية وعاجًا ن�شبيًا لآثار 
الزراعي  القطاع  على  الراهنة  الأزمة 
ب�شل�شلة  مهدد  الزراعة  م�شتقبل  اإن 
مبا  املوؤاتية  غري  البيئية  املنعك�شات  من 
احليوي  للتنوع  امل�شتمرة  اخل�شارة  فيها 
يف  املغذيات  وتاآكل  وا�شتهاك  واأنظمته 
وا�شتمرار  الربة،  من  العلوي  اجلزء 

املياه  تلوث  وتفاقم  العذبة،  املياه  ندرة 
وطرح  للمغذيات،  ال�شيئة  الإدارة  ب�شبب 
وحترير الكيميائيات ال�شارة والف�شات 
البيت  وظاهرة  الغازي  والنبعاث 
الأول  املت�شرر  هي  فالزراعة  الزجاجي، 
من التغريات املناخية ولكنها باملقابل هي 

اأحد كبار امل�شاهمن فيها. 
تعريف القت�شاد الأخ�شر : 

القت�شاد الذي ينتج حت�شنًا يف الرفاهية 
بينما  الجتماعية  والعدالة  الب�شرية 
من  كبري  ب�شكل  ينق�ض  الوقت  نف�ض  يف 
ميثل  احليوية.  والندرة  البيئية  املخاطر 
اقت�شاديًا  اأ�شلوبًا  الأخ�شر  القت�شاد 
للكربون  الغازي  النبعاث  من  ينق�ض 
كفء  ب�شكل  املوارد  ي�شتخدم  بينما 
ويعترب  الجتماعية،  بال�شمولية  ويت�شف 
الو�شيلة املثلى لإطعام اجلياع يف العامل .

كيفية اإجناز القت�شاد الأخ�شر
مقبوًل  الأخ�شر  القت�شاد  ي�شبح  لكي 
�شيا�شيًا واقت�شاديًا يجب األ يكون جمرد 
»اأمنيات خ�شراء لاقت�شاد، فف�شًا عن 
حت�شن الأداء البيئي لاقت�شاد وحتقيق 
القت�شاد  على  يجب  البيئية  ال�شتدامة 
ومقادًا  �شامًا  يكون  اأن  الأخ�شر 
بالتنمية  ورا�شدًا لاختالت املعا�شرة 
املحلية  والجتماعية  منها  القت�شادية 
القت�شاد  هذا  على  ويجب  والإقليمية 
خال  من  املعي�شة  ظروف  يح�شن  اأن 
توليد فر�ض عمل جديدة للفئات الفقرية 
اإىل اخلدمات  اإمكانية دخولهم  وحت�شن 
الأ�شا�شية كالطاقة واملاء وال�شكن والنقل 
والتعليم  ال�شحية  والعناية  والت�شالت 
اإىل  يدعو  القت�شاد  فهذا  ،وبالنتيجة 
التزام وا�شح بتنمية فعالة بهدف حتقيق 
كافة  على  بعدالة  موزع  اأخ�شر  حتول 

ا�شراتيجيات  وتتباين  ال�شكانية  الفئات 
ح�شب  وطموحاته  الأخ�شر  القت�شاد 
املوارد  وح�شب  لآخر  بلد  من  احلالة 
الطبيعية املتاحة والظروف القت�شادية، 
من  الأخ�شر  القت�شاد  يتحقق  ونظريًا، 
وطنية  ا�شتثمار  برامج  ت�شميم  خال 
 – النظيفة  الطاقة  جمال  يف  �شاملة 
– الزراعة  اإدارة املياه   – كفاءة الطاقة 
وهو  املعيقة،  املناخية  للظروف  املتحملة 
العام  القطاعن  بن  �شراكة  اإىل  يحتاج 
واخلا�ض، واإن ت�شميم الربامج يف جمال 
 – الطاقة  كفاءة   – النظيفة  الطاقة 
اإدارة املياه – الزراعة املتحملة للظروف 
للتاأقلم  زراعية  وبرامج  املعيقة  املناخية 
لأنظمة  برامج   - املناخية  التغريات  مع 
�شبق  ما  كل   .. الكربون  منخف�شة  نقل 
تخ�شري  ي�شمى  ا�شراتيجي  حتول  هو 
القت�شاد اأو جعله اأخ�شر )القيام بتحول 
اإىل  يحتاج  عادة  وهو  اأخ�شر(،  منو  ذو 
�شراكة عامة و خا�شة لأن القطاع اخلا�ض 
ل ينجذب ب�شهولة ملثل هذه امل�شاريع. ويف 
الوقت احلايل ل توجد عامليًا ا�شتثمارات 
ب�شبب  املجالت  هذه  يف  كبرية  خا�شة 
فكرة  وكون  جهة  من  املخاطرة  عامل 
من  ن�شبيًا  جديدة  الأخ�شر  القت�شاد 
باجتاه  التقدم  ميكن  لكن  اأخرى،  جهة 
مبادرات  خال  من  الأخ�شر  القت�شاد 
واخلا�ض  العام  القطاعن  بن  م�شركة 
احلكومة  عنها  اأعلنت  التي  كالت�شاركية 
احلكومية  ال�شتثمارات  وتوجيه  ال�شورية 
نحو امل�شاريع غري اجلذابة )مثل م�شاريع 
الأخ�شر(  لاقت�شاد  التحتية  البنى 
لتوطيد ثقة القطاع اخلا�ض وت�شجيعه على 
القت�شاد  مفهوم  تفعيل  وعند  امل�شاركة 
الأخ�شر يجب اأن تكون املظاهر التنموية 
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 - )البيئة  ومندجمة  حا�شرة  الثاثة 
للح�شول  وذلك  املجتمع(   - القت�شاد 

على نتيجة متعددة الأبعاد. 
حماذير ومع�قات القت�شاد 

الأخ�شر
الأخ�شر  الرئي�شي لاقت�شاد  الهدف  اإن 
اقت�شادي  منو  على  احل�شول  هو 
وبيئيًا  اجتماعيًا  كفاءة  ذات  بطريقة 
ت�شميته  ميكن  الذي  املبداأ  هذا  ولكن 
مل  اإذا  يتحقق  ل  قد  للجميع"  ب�"الربح 
الأخ�شر  القت�شاد  معايري  تطبيق  يتم 
القت�شاد  مفهوم  تطبيق  اإن  بعناية 
خا�شة  املخاطر  بع�ض  يت�شمن  الأخ�شر 
احتمال  مثل  النامية   للدول  بالن�شبة 
اأو  التجارة  لعرقلة  كذريعة  ا�شتخدامه 
التعاون التنموي اأو الأخذ باملبداأ اخلاطئ 
الكل"  ينا�شب  واحد  "مقا�ٌض  يقول  الذي 
عامليًا  الأخ�شر  القت�شاد  تطبيق  وتعيق 
تعيق  كما  املناخية،  التغريات  واقليميًا 
الأزمة  خا�ض  ب�شكل  �شورية  يف  تطبيقه 
الراهنة املفرو�شة على القطر بالإ�شافة 
واملزمنة.  املتكررة  اجلفاف  نوبات  اإىل  
توجه  هناك  يكون  عندما  وحتى  هذا 
لتطبيق  قوي  بيئي  اجتماعي  اقت�شادي 
عدد  هناك  فيبقى  الأخ�شر  القت�شاد 
مبحدودية  غالبًا  تتعلق  العقبات  من 
الإطار  و�شعف  والب�شرية  املالية  املوارد 
التنظيمي واآليات التفعيل والبنية التحتية 
يتطلب  ما  وهذا  ال�شعيفة،  القت�شادية 
املحلية  امل�شتويات  على  متما�شكة  جهودًا 

والعاملية ملعاجلتها.
القت�شاد الأخ�شر يف �ش�رية

القت�شاد  منهج  طرح  واأن  ي�شبق  مل 
يف  ووا�شح  �شريح  ب�شكل  الأخ�شر 
يف  اأو  ال�شورية  القت�شادية  الأدبيات 
هناك  كان  لكن  الر�شمية،  ال�شيا�شات 
منذ  البيئة  بق�شايا  ثابت  ر�شمي  اهتمام 
الت�شريعات  وهناك عدد من  اأمد طويل، 
فئة  �شمن  ت�شنف  اأن  ميكن  التي 

احلكومة  اخل�شراء" وتقوم  "ال�شيا�شات 
ويف  �شنوات،  منذ  بتطبيقها  ال�شورية 
املر�شوم  اإىل  الإ�شارة  ميكن  الإطار  هذا 
اخلا�ض   2007 للعام   8 رقم  الت�شريعي 
حيث  للم�شتثمرين  املمنوحة  باحلوافز 
يف  حمدد  �شريبي  تخفي�ض  على  ين�ض 
اأدوات  ت�شتخدم  التي  للم�شاريع  الن�ض 
البيئة ومتنع  وو�شائل واآلت حتافظ على 
التلوث البيئي، وتخفي�ض مماثل مل�شاريع 
الكهرباء  قانون  وكذلك  البديلة،  الطاقة 
رقم 32 للعام 2010 والذي تناول مو�شوع 
واإتاحة  املتجددة  الطاقات  يف  ال�شتثمار 
بذلك،  للقيام  للم�شتثمرين  الفر�شة 
بالبيئة  12 اخلا�ض  القانون رقم  وكذلك 
ت�شمن  والذي   2012 العام  يف  وال�شادر 
يف املادة 19 منه اإعفاًء بن�شبة 50% من 
والأجهزة  للتقنيات  اجلمركية  التعرفة 
ت�شمح  والتي  امل�شتوردة  الأولية  واملواد 
بتفادي اأو تقلي�ض اأو الق�شاء على اأ�شكال 
النفايات  مبعاجلة  تتعلق  التي  اأو  التلوث 
واإعادة ت�شنيعها وا�شتعمالها، كما ين�ض 
�شخ�ض  كل  يح�شل  اأن  على  القانون 
بن�شاطات  يقوم  اعتباري  اأو  طبيعي 
تخفي�شات  على  البيئة  حماية  يف  ت�شهم 
هناك  كان  ال�شياق  نف�ض  ويف  �شريبية. 
م�شعى لإطاق م�شروع ا�شتثماري متكامل 
حتت �شعار "ال�شتثمار الأخ�شر املتجدد 
يف �شورية" خال العامن 2012 و 2013 
ي�شمل اأربعة م�شاريع خ�شراء منها واحد 
يتعلق باإعادة تدوير الإطارات امل�شتهلكة، 
البيئية  وال�شياحة  اخل�شراء  والعمارة 
واملحميات(  الغابات  �شمن  )وخا�شة 
امل�شتدام  والنقل  الأنظف"  و"الإنتاج 
والنظم البيئية وغريها مع العمل لتوفري 
الأدوات الت�شريعية والقت�شادية لت�شجيع 
ال�شتثمار الأخ�شر، اإل اأن ظروف الأزمة 
اإنطاق امل�شروع ال�شابق  اأعاقت  الراهنة 
"اخل�شراء"  اخلطوات  واأعاقت  الذكر 
التي كانت احلكومة ب�شدد ال�شروع فيها 

وجتدر الإ�شارة اإىل اأن احلكومة ال�شورية 
اأطلقت موؤخرًا م�شروع ال�شخان ال�شم�شي 
دعم  �شندوق  واإحداث   2016-11-9 يف 
واحدة   ل�شنة  املنزيل  ال�شم�شي  ال�شخان 
الهتمام  ا�شتمرار  على  يدل  ما  وهو 
والإجراءات  بال�شيا�شات  الر�شمي 
من  باملزيد  الأمل  ويعزز  "اخل�شراء" 

اخلطوات يف هذا الجتاه.
م�ؤ�شرات القت�شاد الأخ�شر

القت�شاد  موؤ�شرات  جمموعة  تتاألف 
كل  يعرب  موؤ�شرات  ثاثة  من  الأخ�شر 
مفهوم  جوانب  من  جانب  عن  منها 
بالذكر  واجلدير  الأخ�شر،  القت�شاد 
تتطلب  الأخ�شر  القت�شاد  موؤ�شرات  اأن 
للغاية  وخا�شة  ودقيقة  حمددة  بيانات 
على  احل�شول  كثريًا  ي�شعب  بحيث 
يف  وخا�شة  لتطبيقها  الازمة  البيانات 
ظرف الأزمة احلالية يف �شورية، وقد مت 

اختيار املوؤ�شرات اخل�شراء التالية:
املكعب  باملرت  مقا�شة  املياه  -اإنتاجية 
مياه / طن االإنتاج: وميثل هذا املوؤ�شر 
الإنتاج،  مدخات  ا�شتخدام  كفاءة 
منها  هامة  عديدة  اأمورًا  يعك�ض  وهو 
التي  احلديث  الري  و�شائل  ا�شتخدام 
من �شاأنها توفري كمية املياه امل�شتخدمة 
للري وكذلك توزيع الريات ب�شكل اأمثل 
اإلخ وهي جميعها تعترب  زمنيًا وكميًا .. 

من تطبيقات القت�شاد الأخ�شر. 
املحا�شيل  بقايا  من  اال�شتفادة  -ن�شبة 
املتغري  هذا  ياأتي  مئوية(:  )ن�شبة 
من  ال�شتفادة  كفاءة  عن  كممثل 
درجة  يعك�ض  وهو  الثانوية،  املنتجات 
ر�شوخ مفهوم ال�شتثمار الأمثل للموارد 

ومنها املنتجات الثانوية .
باللرية/  مقا�شاً  االأخ�شر  -اال�شتثمار 
�شيا�شات  املوؤ�شر  هذا  وميثل  ال�شنة: 
حيث  احلكومية  اخل�شراء  ال�شتدامة 
اإىل  متو�شطة  خطط  وجود  يعك�ض 
"تخ�شري"  اإىل  تهدف  الأمد  طويلة 

القت�ساد الأخ�سر كو�سيلة ملعاجلة 

اأ�سرار اجلفاف واآثار الأزمة الراهنة 
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القت�شاد وتوجيهه بحيث يعطي اأهمية 
وبينما  البيئية،  لاعتبارات  خا�شة 
"املمار�شات  ال�شابقان  املوؤ�شران  ميثل 
يعك�ض  املوؤ�شر  هذا  فاإن  اخل�شراء" 

الأخ�شر.  "التخطيط 
مناذج تطبيقية ملبادئ 

الأخ�شر  القت�شاد 
املتاحة  املوارد  ا�شتخدم  تر�شيد  لبد من 

واأهمها:
اله�ائية  الزراعة 

هي اإحدى تطبيقات الزراعة بدون تربة 
وتتمثل هذه الزراعة بجعل النباتات تنمو 
مغلقة  ن�شف  اأو  مغلقة  بيئة  يف  معلقة 
باملاء  م�شتمر  ب�شكل  اجلذور  ترطيب  مع 
�شبابية،  مر�شات  خال  من  واملغذيات 
بحبابات،  النبات  �شاق  تثبيت  ويتم 
الربة  يف  توفريًا  الطريقة  هذه  ومتثل 
كما  اإجماًل،  والتكاليف  والعمالة  واملياه 
املكافحة  عمليات  تكاليف  اأي�شًا  توفر 
نظيفة  زراعة  تعترب  الزراعة  هذه  لأن 
لأن  نظرًا  الوقت  يف  اأي�شًا  وتوفر  نظريًا 
الطريقة  بهذه  املزروع  النبات  منو  زمن 
التقليدية  بالطريقة  منوه  زمن  عن  يقل 
حتتاج  لأنها  الت�شميد  تكاليف  توفر  كما 
اأقل من املغذيات مقارنة بالزراعة  كمية 
الطريقة  هذه  تطبيق  وعند  التقليدية، 
للنباتات  الغذائي  املحتوى  يتح�شن 
تنا�شب  وهي  ملمو�ض  ب�شكل  املزروعة 
ب�شكل  الورقية  واخل�شار  اخل�ض  زراعة 
عام والنباتات الطبية والعطرية والفريز 
هذه  ومتتاز  احلقلية،  املحا�شيل  وبع�ض 
اأنها  كما  القت�شادية  بكفاءتها  الطريقة 
الري  و�شائل  ا�شتخدام  من  كفاءة  اأكرث 

احلديث كالري بالتنقيط. 
املائية   الزراعة 

بع�ض  جعل  باأنها  املائية  الزراعة  تعرف 
يحوي  مائي  و�شط  يف  تنمو  النباتات 
اأن  وميكن  تربة،  وبدون  مذابة  مغذيات 
املغمورة  هي  فقط  النباتات  جذور  تكون 

بع�ض  حالة  يف  كما  املائي  الو�شط  يف 
النبات  يكون  اأو  الأر�شية  النباتات 
العتماد  ميكن  كما  املاء،  يف  باأكمله 
لثبيت  اأحيانًا  ال�شوف  اأو  احل�شى  على 
املغذي  املائي  للو�شط  وميكن  النبات، 
ف�شات  اأو  ال�شمك  ف�شات  يحتوي  اأن 
اعتيادية  ملغذيات  بالإ�شافة  البط 
ك�شماد  امل�شتخدمة  تلك  عن  )تختلف 
ما  وهذا  العادية(،  الزراعة  يف  للربة 
مما  الف�شات  تلك  من  ال�شتفادة  يتيح 
القت�شاد  ملبادئ  اإ�شافيًا  تطبيقًا  ي�شكل 
باملاء  الغمر  يكون  اأن  وميكن  الأخ�شر، 
دائمًا اأو متقطعًا )طريقة املد واجلزر(، 
نف�شها  املياه   من  ال�شتفادة  ميكن  كما 
وتعترب  مغلقة(،  مائية  )دورة  با�شتمرار 
اإىل  وتعود  ن�شبيًا  قدمية  املائية  الزراعة 
ا�شتخدامها  ولكن  ع�شر  ال�شابع  القرن 
ويف  الأخرية،  العقود  خال  بداأ  جتاريًا 
ربط  ميكن  الوا�شع  ال�شتخدام  حال 
الأحوا�ض بحا�شوب ليدير عملية التزويد 
اأ�شا�ض  على  تكون  اأن  )ميكن  باملغذيات 
تنا�شبها  التي  النباتات  ومن  يومي(، 
هذه الطريقة بالزراعة اخليار والبندورة 
يف  تقليديًا  يزرع  الرز  اأن  كما  والفلفل 
و�شط مغمور، ومتتاز هذا الطريقة بتوفري 
وبالإنتاجية  واملياه  الربة  ا�شتهاك 
العالية للنباتات املزروعة وكذلك بتوفري 
من  وبال�شتفادة  املغذيات  تكاليف  يف 

الف�شات كما �شبق. 
الراأ�شية )تقلي�س  الزراعة 

الرتبة(  ا�شتهالك 
�شرائح  يف  الغذاء  اإنتاج  عن  عبارة  هي 
ن�شيج  اإىل  وبال�شتناد  مائلة  اأو  عمودية 
اأ�شكاًل  العمودية  الزراعة  وت�شمل  معن، 
اإىل  الطابقية  الزراعة  من  كثرية 
ا�شتخدام  يتم  حيث  الربجية  الزراعة 
اأبراج با�شتيكية اأو خ�شبية ذات فتحات 
النباتات مثل الفريز  جانبية، تزرع فيها 
العمودية  الزراعة  وتعترب  الب�شل،  اأو 

�شديقة للبيئة لكونها ت�شتهلك موارد اأقل 
ول �شيما الربة والطاقة واملياه وتنتج تلوثًا 
اأقل اأي�شًا قيا�شًا بالزراعة التقليدية واإن 
ن�شبيًا،  مرتفعة  تاأ�شي�شها  تكاليف  كانت 
ت�شتفيد  اأن  الزراعة  لهذه  ميكن  كما 
الطاقة  )تطبيقات  النظيفة  الطاقة  من 
ح�شب  املغلقة  املياه  ودورة  ال�شم�شية( 
درجة تطور البناء اأو الربج وبذلك تكون 
منوذجية للتنمية امل�شتمدامة ومتثل خري 
ويف  الأخ�شر.  القت�شاد  مبادئ  متثيل 
العمراين  التو�شع  اإىل  وبالنظر  امل�شتقبل 
القائم حاليًا ميكن لهذه الزراعة اأن تكون 
للتجمعات  واقت�شاديًا  بيئيًا  الأف�شل  هي 
زراعة  تتيح  اأنها  كما  املدينية،  ال�شكانية 
املحا�شيل على مدار العام وتتميز بحماية 
كال�شقيع  املناخية  الكوارث  من  النبات 
وال�شيول وغريها وتكون املنتجات �شحية 
م�شتوى  من  حت�شن  اأن  ميكن  كما  اأكرث 
املعي�شة والأمن الغذائي يف املناطق التي 

�شتطبق بها.
الزراعة اجلدارية 

املنزلية،  الزراعة  الطريقة  هذه  تائم 
للزراعة  كتطبيق  ت�شتخدم  ما  وكثريًا 
ميكن  كذلك  الربة(  )عدمية  املائية 
وهناك  الربة،  من  القليل  مع  تطبيقها 
جدران �شناعية تركب على عجلتن مما 
اقتاعه  دون  املنتج  بيع  اإمكانية  يحقق 
مبا�شرة"من  للم�شتهلك  ي�شل  بحيث 
على  ينطبق  الأمر  هذا  ونف�ض  اأر�شه"، 

الزراعة الربجية التي مرت اآنفًا.
زراعة الأ�شطح 

�شطح  على  تنمو  املزروعات  جعل  هي 
الأ�شطح  تلك  تخ�شي�ض  عرب  الأبنية 
فوائد  الزراعة  هذه  وتقدم  للزراعة، 
غذائية ومناخية )وخا�شة عند تطبيقها 
املياه(  يف  )توفري  ومائية  وا�شع(  ب�شكل 
احليوي(  التنوع  )تخ�ض  وحيوية 
الأ�شعة  من  البناء  )حماية  و�شحية 
اجلدارية  كالزراعة  وهي  ال�شم�شية(، 
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الزراعة  وخ�شو�شًا  املدينة  بيئة  تنا�شب 
اإطار برامج  املنزلية وميكن تطبيقها يف 
تقلل  وال�شغرية.  املتو�شطة  امل�شاريع 
املكافحة  عمليات  من  الأ�شطح  زراعة 
�شوء  يف  اخلدمة  عمليات  ل�شهولة  نظرًا 
حمدودية املكان كما تزيد من الإنتاجية 
امل�شروعات  من  الأ�شطح  زراعة  وتعترب 
ال�شغرية التي ميكن اأن تدر دخًا معقوًل 
اإذا متت اإدارتها بال�شكل املنا�شب وتتميز 
من  ورخي�شة  �شهلة  باأنها  الزراعة  هذه 
بيئة  فى  وتتم  الأولية،  التكلفة  حيث 
ت�شمح  وبالتايل  الزراعية  الربة  غري 
بالتخل�ض من جميع م�شكات الربة من 
حرث وت�شميد وعنا�شر غذائية بال�شافة 
اىل توفري كميات كبرية من املياه قد ت�شل 
باإعادة  الزراعة  هذه  وت�شمح   ،%90 اىل 
على  وخا�شة  املح�شول  بقايا  ا�شتخدام 
با�شتخدام  وين�شح   .composite �شكل 
الطبية  النباتات  لزراعة  الطريقة  هذه 
ت�شلح  ولكنها  القطف  واأزهار  والعطرية 
الأخرى  النباتية  الأنواع  من  للكثري 
العنب  كروم  املثال  �شبيل  على  ومنها 

واخل�شروات على اختاف اأنواعها. 
املياه - ا�شتخدام و�شائل الري 

احلديثة: 
الري  تطبيق  يعترب  بالتنقيط:  الري 
احلديث  الري  طرق  اأكرث  من  بالتنقيط 
يتمثل  واملياه  والطاقة  بالوقت  كفاءة 
يف  ببطء  تن�شاب  وال�شماد  املياه  بجعل 
منطقة اجلذور اأو على �شطح الربة عرب 
وتعود  وال�شمامات  الأنابيب  من  �شبكة 
بداية ا�شتخدام الري احلديث بالتنقيط 
الري  وميتاز  ع�شر،  التا�شع  القرن  اإىل 

ال�شماد  كمية  يف  كبري  بتوفري  بالتنقيط 
والر�شيح  الري  ملو�شعية  نظرًا  املطبقة 
باإدارة مياه ممتازة  اخلفيف، كما ميتاز 
عمليات  من  للكثري  احلاجة  وعدم 
وحماذاة  والتع�شيب  كالت�شوية  اخلدمة 
عمالة  يحتاج  وبالتايل  احلقل  اأطراف 
من  كثريًا  يخف�ض  كما  اأقل،  وجهد  اأقل 
لكون  ونظرًا  الربة  تاآكل  اأو  اجنراف 
الأوراق تبقى جافة )غري مبتلة اأو رطبة( 
فاإن الإ�شابات والآفات �شتنخف�ض ب�شكل 
�شغط  اإىل  يحتاج  فاإنه  واأخريًا  كبري، 
خفيف مقارنة باأنواع الري الأخرى التي 
يحتاج  وبالتايل  ال�شغط  على  تعتمد 
الري  ،وينا�شب  اأقل  ت�شغيل  طاقة  اإىل 
الكرمة  زراعة  كبري  ب�شكل  بالتنقيط 
والباذجنان  والفريز  واملوز واحلم�شيات 
والبطاطا  والقطن  ال�شكري  وال�شوندر 

والذرة .

الري بالرذاذ: هو عبارة عن نرث املياه 
على �شطح الربة بهدف ري املزروعات، 
الرملية  الأرا�شي  يف  ا�شتخدامه  وي�شيع 
قليلة  باملاء  احتفاظها  ن�شبة  تكون  التي 
وبالتايل ت�شتهلك كميات كبرية من املياه 
بالري، وي�شبه تاأثري الري بالرذاذ تاأثري 
من  الري  عملية  وتتم  املطري،  الهطول 
خال م�شخة واأنابيب ومر�شات بالإ�شافة 
اإىل امل�شدر املائي، وميتاز بتوفري كبري يف 
كمية املياه امل�شتخدمة للري نظرًا لتقليل 
ال�شطحي  باجلريان  املفقودة  املياه  كمية 
التقليدية  الري  و�شائل  ا�شتخدام  عند 
التعرية  من  الربة  على  يحافظ  اأنه  كما 
اأو  الأر�ض  ت�شوية  يتطلب  ول  والإجنراف 

حراثتها وهو ما يوفر يف تكاليف عمليات 
اأجور العمالة وباملقابل  اخلدمة مبا فيها 
ي�شمح با�شتخدام امليكنة ب�شهولة وهو ما 
املطلوبة  العمالة  مقدار  من  اأي�شًا  يقلل 
النوع  هذا  ويحافظ  املزروعات  خلدمة 
من الري احلديث على املحتوى الغذائي 
ويخف�ض  جو  كملطف  يعمل  كما  للربة 
درجة حرارة الو�شط املحيط باملزروعات 
ويحد بفعالية من تاأثري ال�شقيع، واأخريًا 
يوفر الري بالرذاذ م�شاحات تعادل 10-

اأن  من  بدًل  الزراعية  الأر�ض  من   %12

اأقنية الري وال�شرف  اأجل  ت�شتخدم من 
فيما لو مت تطبيق اأ�شاليب الري التقليدية، 
وبذلك يعترب هذا الأ�شلوب تطبيقًا ممتازًا 

ملبادئ القت�شاد الأخ�شر. 
املياه - تطبيقات ح�شاد املياه

اأكرث  من  الأمطار  هطول  معدلت  تعترب 
املوارد اأهمية يف البيئات اجلافة ون�شف 
اجلافة اإل اأنه غالبًا ما يعاين من �شعف 
الإدارة مما يت�شبب بفقدان كميات كبرية 
يف  والن�شباب  واجلريان  بالتبخر  منها 
مفهوم  اإطار  يف  املهم  من  لذلك  البحر، 
املورد  هذا  توفري  الأخ�شر  القت�شاد 
ح�شاد  اأ�شاليب  تطبيق  خال  من  الهام 
املياه على حرمان  ويعتمد ح�شاد  املياه، 
مياه  من  ح�شتها  من  الأر�ض  من  جزء 
وغري  قليلة  كمية  تكون  )عادة  الأمطار 
منتجة( واإ�شافتها حل�شة منطقة اأخرى 
للمنطقة  املتاحة  املياه  كمية  يرفع  مما 
زراعي  اقت�شادي  باإنتاج  وي�شمح  الثانية 
جمدي، وت�شمل نظم امل�شتجمعات املائية 
ال�شغرية على م�شتوى املزرعة ما ي�شمى 
ترابية  حواجز  )وهي  الكفاف  مبتون 
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م�شتقيمة حتتجز مياه اجلريان املتوقعة( 
ال�شغرية  احلفر  اأو  الهالية  املتون  اأو 
واأوراق  ع�شوية  اأ�شمدة  فيها  )تو�شع 
باملاء  ملتائها  بعد  فيها  النباتات  وتنمو 
املائية(  الزراعة  اإىل  اأقرب  يجعلها  مما 
والأحوا�ض )ت�شلح لزراعة الرز( ونظم 
اأ�شطح  من  املياه  )جتميع  الأ�شطح 
قرى  يف  مطبقة  طريقة  وهي  املنازل، 
امل�شتجمعات  ونظم  ال�شوري(  ال�شاحل 
املائية الكبرية ونظم مياه ال�شيول ونظم 
جمع  ونظم  الوادي  قرار  يف  املياه  جمع 

املياه خارج الوادي .
الطاقة - الري با�شتخدام 

ال�شم�شية الطاقة 
يعتمد الري با�شتخدام الطاقة ال�شم�شية 
الكهربائية  طاقتها  ت�شتمد  م�شخة  على 
من لوحة كهرو�شوئية تقوم بجمع الطاقة 
كهربائية.  طاقة  اإىل  لتحويلها  ال�شم�شية 
كفاءة  اأكرث  الو�شيلة  هذه  وتعترب 
اقت�شادية من الري بامل�شخات التي تعمل 
و�شيانة  عمل  تكاليف  اأقل  فهي  بالوقود 
فيها  يتوفر  ل  التي  الأماكن  وتنا�شب 
ا�شتخدامها  ميكن  كما  الكهربائي  التيار 
تعتمد  اأنها  والأهم  ال�شرب،  مياه  ل�شخ 
من  هي  وبالتايل  النظيفة  الطاقة  على 
وتنا�شب  الأخ�شر،  الإقت�شاد  تطبيقات 
هذه الطريقة الدول ذات املناطق اجلافة 
واملوارد املائية املحدودة حيث ميكن ربط 
نظام الري بالطاقة ال�شم�شية بنظام ري 
واملاء  الطاقة  توفري  وبالتايل  بالتنقيط 

والتكاليف اجلارية معًا. 
هذا واجلدير بالذكر اأن درا�شة م�شركة 
الزراعي  والإ�شاح  الزراعة  وزارة  بن 
ريادي  م�شروع  لتنفيذ  الكهرباء  ووزارة 
ل�شخ  كهرو�شوئي  نظام  باإن�شاء  يتمثل 
لوزارة  التابعة  الآبار  اأحد  من  املياه 

الزراعة .
ال�شماد - الزراعة الع�ش�ية

نظام  باأنها  الع�شوية  الزراعة  تعرف 

جمموعة  على  مبني  متكامل  مقاربة 
اأحيائي  نظام  عنها  ينتج  العمليات  من 
اآمن، تغذية جيدة،  بيئي م�شتدام، غذاء 
والعدالة   احليوان  ورفاه  حلقوق  احرام 
الإجتماعية". اأو اأنها نظام لإدارة الإنتاج 
ال�شحي  النظام  وحت�شن  بتعزيز  يعنى 
الدورات  ي�شمل  والذي  الأحيائي  البيئي 
للربة.  الأحيائي  والن�شاط  الأحيائية 
وب�شكل عام فالزراعة الع�شوية هي نظام 
زراعي يهدف اإىل التنمية امل�شتدامة التي 
الطبيعية  املوارد  ا�شتخدام  على  تعتمد 
الأ�شمدة  ا�شتخدام  من  بدل  الزراعة  يف 
النمو.  وهرمونات  واملبيدات  الكيميائية 
�شورية  يف  الع�شوي  الإنتاج  يزال  ول 
قطاع  اأن  رغم  بداياته  ويف  متوا�شعًا 
�شوطًا  قطع  قد  كان  الع�شوي  القطن 
اأن ظروف احلرب املفرو�شة  اإل  متقدمًا 
يف  املبذولة  اجلهود  اأعاقت  القطر  على 

هذا املجال ب�شكل كبري.
لتطبيقات  التجارية  اجل�انب 

الأخ�شر القت�شاد 
لن�شر  فعالة  قناة  العاملية  التجارة  متثل 
على  الأخ�شر  القت�شاد  مكت�شبات 
ف�شًا  حيث  والدويل  العاملي  امل�شتوى 
التجارة  هذه  فاإن  املادية  ال�شتفادة  عن 
والجتماعية  البيئية  التف�شيات  تن�شر 
يف  وللم�شتهلكن  الإنتاجية  للمن�شاآت 
يف  دورها  خال  من  العاملية  الأ�شواق 
والأ�شاليب  واخلدمات  ال�شلع  اإي�شال 
والتقنيات اخل�شراء اإىل كل دول العامل، 
وبالتايل فاإن التجارة الداعمة لاقت�شاد 
للتنمية  �شرورية  حاجة  هي  الأخ�شر 
الفر�ض  ت�شتطيع  وباملقابل  امل�شتدامة. 
التجارية التي يقدمها القت�شاد الأخ�شر 
القت�شادي  النمو  حت�شن  اأن  العاملي 
الأهداف  بتحقيق  بفعالية  وت�شاهم 
دولة  لكل  الوطنية  والبيئية  الجتماعية 
كتحقيق التنويع القت�شادي وتوليد فر�ض 
العمل وزيادة اإمكانية و�شول الفقراء اإىل 

اخلدمات الأ�شا�شية . اأي�شًا ال�شتثمارات 
للنمو  اإيجابية  اأداة  بالتجارة  املتعلقة 
لتطوير  الباب  تفتح  حيث  الأخ�شر 
"الكربون  اأ�شاليب  ت�شمى  اإنتاج   اأ�شاليب 
ميكن  ل  قد  اأ�شاليب  وهي  املنخف�ض" 
ال�شتثمارات اخل�شراء  بها بدون  القيام 

املتعلقة بالتجارة.
القت�شاد  على  يجب  اأخرى  جهة  من 
ما  بت�شجيع  دوره  ميار�ض  اأن  الأخ�شر 
ي�شمى بالتجارة اخللوقة وكذلك التجارة 
العادلة عرب �شا�شل الإنتاج التي ت�شمن 
ال�شغرية يحظون  الدول  املنتجن يف  اأن 
ومن  اأف�شل  وباأ�شعار  خا�شة  مبعاملة 
اأن ي�شتمر تطبيق مبادئ التجارة  املتوقع 
من  املزيد  مع  بالرافق  بالتو�شع  العادلة 

الطلب على �شلع القت�شاد الأخ�شر. 
اخلال�شة

ومما �شبق ن�شتنتج اأن القت�شاد الأخ�شر 
بن  واملزاوجة  للم�شاحلة  اأ�شلوب  هو 
التنمية  طريق  على  والقت�شاد  البيئة 
امل�شتدامة وي�شلتزم تطبيق نهج القت�شاد 
الأخ�شر تكري�ض الهتمام لأعمدة التنمية 
الثاث اأي البيئة والقت�شاد واملجتمع اأو 
البيئة واأبعادها القت�شادية والجتماعية 
احل�شول  اإىل  بدوره  �شيوؤدي  ما  وهو 
املهم  ومن  الأبعاد.  متعددة  نتائج  على 
والإجراءات  ال�شيا�شات  كافة  توليف 
ا�شراتيجيات  اأطر  �شمن  اخل�شراء 
حتظى  بحيث  امل�شتدامة  للتنمية  وطنية 
وت�شمح  القانونية  بالأهلية  الأطر  هذه 
لإعادة  املطلوبة  ال�شتثمارات  بتوفري 
تاأهيل البيئة واملوارد املت�شررة كما ت�شمح 
الازمة  ال�شوق  اأدوات  با�شتخدام  كذلك 

لتفعيل نهج القت�شاد الأخ�شر .

م. حمم�د ببيلي                                                                
مركز ال�شيا�شات الزراعية

القت�ساد الأخ�سر كو�سيلة ملعاجلة 

اأ�سرار اجلفاف واآثار الأزمة الراهنة 



من  تنتظر  الطبيعة   فى  تنت�شر  كنوز 
النباتات  من  هائلة  ثروة   .. ي�شتثمرها 
الطبية والعطرية اآلف الأنواع التي حبانا 
الربي  اأو  منها  املزروع  �شواء  بها...  اهلل 
وت�شكل  الطبيعة.  يف   تلقائيًا  ينمو  الذي 
هذه الرثوة فى جمملها قيمة اقت�شادية 
كبرية.. حيث يزداد الطلب عليها حمليًا 
ا�شتخدامات  من  به  تتميز  ملا  وعامليًا. 
مما  املجالت   من  الكثري  ويف  متعددة 
عوائد  وزيادة  اأ�شعارها  ارتفاع  اإىل  اأدى 

ت�شديرها. 
هذا  اإىل  النظر  من  لبد  كان  هنا  ومن 
ل  حيث  جديدة،  بروؤية  الهام  املورد 
للنباتات  القت�شادية  القيمة  تتوقف 
الطبية والعطرية على اأنها حم�شول هام   
بل هي م�شروع اقت�شادي متكامل، يفتح 
ال�شناعات  من  العديد  لإقامة  املجال 
الزراعية،  املنتجات  بهذه  ترتبط  التي 

مما ي�شهم فى توفري فر�ض عمل .
مفهوم النباتات الطبية والعطرية:

اأ�شل  النبات الطبي هو كل �شيء من  اإن 
النبات  ويعرف   ، طبياً  وي�شتعمل  نباتي 
على  يحتوى  الذي  النبات  باأنه  الطبي 
عاج  على  قادرة  طبية  مواد  اأو  مادة 
مر�ض معن اأو تقليل الإ�شابة به، اأو التي 

حتتوي على املواد الأولية امل�شتخدمة فى 
حت�شري املواد الطبية.

نبات يحتوى  اأي  العطري هو  النبات  اأما 
"زيت طيار" فى جزء  على زيت عطرى 
منه . وي�شتخدم فى حت�شري العطور" كما 
يوجد نباتات حتتوي على زيوت عطرية، 
الأمرا�ض،  بع�ض  عاج  يف  وت�شتخدم 
وت�شمى هذه النباتات الطبية والعطرية .

مت تنفيذ املدر�شة يف قرية جبا وبناء على 
اخلطة املقرحة من قبل مديرية زراعة 
القنيطرة - دائرة الإر�شاد الزراعي بغية  
ن�شر زراعة النباتات الطبية والعطرية يف 

املحافظة.

التح�ضري والتخطيط: 
1 - اختيار موقع  حقلي التجربة وال�شاهد .

وتهيئتها   وحراثتها  الأر�ض  حت�شري   -  2

وت�شويتها بال�شكل الأمثل للزراعة.
3 - ر�شم كروكي للحديقة .

الزراعة وتنفيذه على  ر�شم خمطط   -  4

الأر�ض .
والعطرية  الطبية  النباتات  �شراء   -  5

املنا�شبة للبيئة والربة )مرحلة اأوىل (.
الزراعة  ومعدات  اأدوات  تاأمن   -  6

والعناية باحلديقة .

7 -  تاأمن م�شدر مياه للري.
8 - تاأمن  م�شتلزمات التدريب املختلفة.

9 - تاأمن �شماد ع�شوي متخمر.
الوحدة  من  رئي�ض  م�شرف  ت�شمية   -  10

وم�شاعد  جبا،  قرية  يف   الإر�شادية 
جلنة  اإىل  اإ�شافة  للمدر�شة،  م�شرف 
فرعية على م�شتوى املحافظة للمتابعة 

واملدر�شة.
تنفيذ املدر�ضة:

1) عقد اجتماع اأويل يف القرية للتعريف 
باملدر�شة )الهدف - املنهجية - خطوات 
من  عدد  بح�شور  وذلك   )... التنفيذ 
وجلان  والفاحات   الفاحن  الأخوة 
الريفين(  )القادة  املحلي  املجتمع  من 

والفعاليات املختلفة يف القرية. 
2) ت�شجيل اأ�شماء الراغبن بامل�شاركة يف 

املدر�شة.
للقاءات املدر�شة  اأويل  اإعداد برنامج   (3
النهج  باعتماد  �شهريًا  لقاءين  مبعدل 

الت�شاركي.
4) اإعداد املنهج العلمي للمدر�شة واعتماد 
الربنامج التدريبي وتوزيعه على امل�شرف 
واملخت�شن من املديرية وفق  الربنامج.

اللقاء الثاين:  
املعتمدة  املنهجية  وفق  اللقاء  تنفيذ   -  1

باإ�شراف م�شرف املدر�شة وم�شاعده .
اإىل  وتق�شيمه  بيئي  حتليل  اإجراء   -  2

املجموعة  تق�شيم  عمل  جمموعات 
حتليل  واإجراء  �شغرية،  جماميع  لت�شكيل 
بالأدوات   جمموعة  كل  وتزويد  بيئي 

وامل�شتلزمات ال�شرورية لتنفيذ الن�شاط .
ماحظات  باأخذ  املجموعات  قيام   -  3

جتربة رائدة                                                                          
زراعــة النباتات الطبية 

والعطريــة 

40

العدد 55 - 2018

ــة
اع

لزر
ة ا

جمل



املتعلقة  واملعلومات  احلقل   حالة  عن 
بالظروف البيئية ال�شائدة. 

وم�شاهدات  اقراحات  ت�شجيل   -  4

املجموعات  ومناق�شتها .
للقاء،  الرئي�ض  املو�شوع  عر�ض   -  5

الطبية  النباتات  باأ�شماء  التعريف  وهو 
والعطرية املراد زراعتها كمرحلة اأوىل.

6 - انتقال للتطبيق العملي القيام بعمليات 
زراعة النباتات يف احلديقة.  

7 - اإجراء عمليات الري مبا�شرة.
اأ�شماء  مراجعة  بعد  اللقاء   اختتام   -  8

املجموعات   مع  واإعدادها  النباتات 
وت�شجيل القراحات ومناق�شتها.

من  عدد  باتخاذ  اللقاء  انتهى   -  9

التو�شيات والقرارات مع حتديد موعد 
اللقاء الاحق. 

املتابعة والإجرءات الالحقة: 
للنباتات  ال�شقاية  عمليات  متابعة   -  1

ب�شكل م�شتمر.
2 - زراعة بذور النباتات الطبية والعطرية 

اأثناء اللقاء الثالث. 
والعناية  ا�شتكمال عمليات اخلدمة    -  3

بالنباتات املزروعة.
النباتات  زراعة  عملية  ا�شتكمال   -  4

يف  الثانية  املرحلة  والعطرية  الطبية 
الق�شم املتبقي من احلديقة يف اللقاءات 

التالية.
وفق  املدر�شة  لقاءات  تنفيذ  متابعة   -  5

يت�شمن   والذي  املعتمد،  الربنامج 
الطبية والعطرية  النباتات  �شرح فوائد 
ال�شتفادة  اإىل كيفية  اإ�شافة  املزروعة، 
منها وجتفيفها وتقطري العطرية منها، 

اخلدمات  و  الزراعة  عمليات   وكذلك 
املختلفة  وغري ذلك من املو�شوعات .

ا تاأمن جهاز تقطري  6 - من املقرح اأي�شً
امل�شاركن  لتدريب  العطرية  للنباتات 

على كيفية اإجراء التقطري.

على  الع�ضوية  الزراعة  تطبيق 
النباتات الطبية والعطرية املزروعة:

• تطبيق  تقنيات واأ�ش�ض الزراعة الع�شوية 
رائدة  كتجربة  املزروعة  النباتات  على 

على م�شتوى املحافظة.
• ا�شتخدام الأ�شمدة الع�شوية املختمرة 
وفق �شروط، على اأن يتم تطبق العمليات 
ال�شاهد  حقل  دون  التجربة  حقل  على 

ملعرفة مدى جناح التجربة.
باعتماد  الآفات  اإدارة  برامج  تطبيق   •

و�شائل فعالة اآمنة بيئيا. 
النباتات  اأهم  التايل  اجلدول  ويبن 
كمرحلة  املزروعة  والعطرية  الطبية 
اأوىل اإ�شافة اإىل عدد من بذور  النباتات 

الطبية والعطرية. 

التقييم يف نهاية املدر�ضة: 
يوم  تنفيذ  مت  املدر�شة  لقاءات  نهاية  يف 
املعنية  اجلهات  كافة  اإليه  ُدعي  حقلي 
وتقييم  التجربة  نتائج  على  لاطاع 
درا�شة  واإجراء  املدر�شة،   يف  العمل 
الإيجابيات  ودرا�شة  تف�شيلي  وتقييم 
العمل يف   وال�شلبيات واقراحات تطوير  
املدر�شة يف حال ا�شتمرارها  ملو�شم اآخر 

وللحديقة بهدف تطويرها. 
مدير  اجلمعة:  حممد  �شامان  املهند�ض 
بالقنيطرة:  الزراعي  والإ�شاح  الزراعة 
تعد جتربة تنفيذ مدر�شة ع�شوية للنباتات 
الأوىل  التجربة  هي  والعطرية   الطبية 
،وقد  القنيطرة  حمافظة  م�شتوى  على 
الإمكانات  كل  الزراعة  مديرية  قدمت 
بغية  وذلك  املدر�شة،  لتنفيذ  املتاحة 
والعطرية  الطبية  النباتات  زراعة  ن�شر 
جناح  بعد  ،خا�شة  املحافظة  اأر�ض  على 
يف  والعطرية  الطبية  النباتات  مدر�شة 

قرية الكوم عام 2017.
املهند�شة فادية حمود - رئي�ض دائرة الإنتاج 
الع�شوي: مت تطبيق نظام الزراعة الع�شوية 
على النباتات الطبية والعطرية املزروعة، 
وعدم  الع�شوية  الأ�شمدة  وا�شتخدام 

ا�شتخدام اأية مواد مكافحة كيميائية.
اإباغي  مت  الايف:  حممد  رمي  املزارعة 
عن طريق الوحدة الإر�شادية يف جبا اأنه 
للنباتات  ع�شوية   مدر�شة  تنفيذ  �شيتم 
الطبية والعطرية يف القرية . ونظرًا لأين 
من املهتمات يف هذا النوع من النباتات، 
وحاجتي اإىل التعرف على كيفية زراعتها 
فوائدها،  وكذلك  بها  والعناية  وخدمتها 
وقمت  املدر�شة  يف  امل�شاركة  اإىل  بادرت 

بزراعة عدد من النباتات ولأول مرة. 

   املهند�س حممد رحال 
   رئي�س دائرة الإر�شاد بالقنيطرة 
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الفندرورد شامي

منثورغريب

زعترقرنفل

نباتات أخرى شاي أخضر



42

العدد 55 - 2018

ــة
اع

لزر
ة ا

جمل

اآفاق وتطلعات للنهو�ض بالقطاع الزراعي يف �سورية
عليها  ت�ؤكد  التي  الإعمار  اإعادة  من  املقبلة  املرحلة  يف 
احلك�مة ال�ش�رية ووزارة الزراعة والإ�شالح الزراعي ل بد 
اأنه  ول�شيما  الزراعي،  بالقطاع  للنه��س  اجله�د  ت�جيه  من 

قطاع هام وركيزة اأ�شا�شية من ركائز القت�شاد ال�طني.
وهنا ل بد اأن نذكر حماور واقراحات ميكن العمل على حتقيقها 

لت�شجيع املزارع ال�شوري على الهتمام بزراعته وتطويرها:
احلل  هي  فالتعاونيات  الزراعية:  التعاونيات  ت�شكيل  • ت�شجيع 
التي  ال�شغرية  الزراعية  احليازات  مناطق  يف  املنا�شب 
والتجارية  الت�شويقية  الأن�شطة  يف  املزارع  م�شاركة  دون  حتول 
وجماراة ما هو جديد يف عامل الزراعة ك�شراء بذار اأو غرا�ض 
اأو  حديثة  زراعية  اآلت  اقتناء  اأو  مميزة  جديدة  لأ�شناف 
امل�شاركة للح�شول على �شهادة جودة للمنتج الزراعي، اأو �شراء 
اأنها تدعم  للبيئة، كما  خم�شبات م�شتخدمة حديثًا و�شديقة 
املزارع عند رغبته بالتو�شع يف زراعته اأو القيام مب�شروع جديد.

• التعاون مع املنظمات الزراعية العربية والدولية التي يركز 
الزراعية  املناطق  يف  تنموية  م�شاريع  تنفيذ  حول  عملها 
م�شتلزمات  توؤمن  املنظمات  هذه  اأن  اإىل  نظرًا  الريفية، 
على  املزارع  وتطلع  للعمل  الأوىل  املراحل  يف  ل�شيما  الإنتاج 
تتطلبه  ما  وفق  لاإنتاج  وتوجهه  املطلوبة  امل�شتلزمات  اأحدث 

ال�شوق الهدف �شواء يف الداخل اأو اخلارج.
• الهتمام والإ�شراف من ذوي اخلربة والخت�شا�ض يف جمالت 
على  ت�شرف  هيئات  اأو  عليا  جلان  ت�شكيل  خال  من  الزراعة 
م�شكات وطرق اإنتاج اأهم املنتجات الزراعية املحلية  تفاديًا  
حلل هذه امل�شكات التي قد ت�شبب تدهور اأو خ�شارات كبرية يف 
الإنتاج ويف وقت مبكر وكذلك حتر�ض هذه اللجان بالتعاون مع 
الإر�شاديات على نقل اخلربة وكل ما هو جديد للمزارع وتوجيهه 

لاهتمام بنوعية املنتج ولي�ض بالكم فقط.
يائمها  ما  ح�شب  منطقة  كل  يف  بالزراعات  التو�شع   •
املمكن  الهامة  املحا�شيل  يف  العمودي  والتو�شع  والتكثيف 
لبيئتنا  ماءمتها  اأثبتت  جديدة  زراعات  ون�شر  ت�شديرها 
بتكلفة  ا�شتريادها  عن  وال�شتغناء  حمليًا  منها  الكتفاء  بغية 
اأ�شجار احلم�شيات  اأ�شول الكرمة الورقية بن  اأعلى كزراعة 

يف املناطق ال�شاحلية.
بلدنا  يف  الأ�شيلة  ال�شراتيجية  الزراعات  على  الركيز   •
لتحقيق اإنتاج متزايد ي�شمن الكتفاء الذاتي ومن ثم حتقيق 
وال�شوندر  الزيتون  وزيت  وال�شعري  كالقمح  للت�شدير  فائ�ض 

ال�شكري والف�شتق احللبي. 

بادنا  يف  النامية  الطبيعية  للنباتات  الأمثل  ال�شتثمار   •
القبار  كنبات  الكربى  الدول  يف  ا�شتهاكها  واملرغوب 
للمزارع  مردود  لتحقيق  وال�شنوبر  والغار  الربي  والزعر 

واإيجاد فر�ض متزايدة لت�شدير املنتجات الزراعية للخارج.
عدة  يف  املنت�شرة  الطبيعية  الغابات  حلماية  اجلهود  • تكثيف 
واإن�شاء  منها  ت�شرر  ما  ترميم  واإعادة  �شورية  من  مناطق 

حمميات طبيعية.
يف  هام  دور  له  املزرعة  يف  الثانوية  املنتجات  تدوير  اإّن   •
يف  البيئي  التوازن  على  واحلفاظ  الإنتاج  تكاليف  خف�ض 
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وخملفات  احليوانات  روث  من  الكمبو�شت  كت�شنيع  املزرعة 
التقليم وخملفات ع�شر الزيتون لا�شتفادة منها يف تخ�شيب 
يف  الثانوية  املنتجات  هذه  من  ال�شتفادة  ميكن  كما  الربة، 

ت�شنيع الأعاف.
للمنتجات  اإن�شاء م�شانع ووحدات ت�شنيعية ل�شيما  • ت�شجيع 
الزراعية التي ي�شعب تخزينها لفرة طويلة واملمكن ت�شويقها 
ربحًا  يحقق  مما  والكرمة  كاحلم�شيات  م�شّنعة  كمنتجات 
اإ�شافيًا ، وي�شهل على املزارع ت�شويق منتجه ويحول دون جلوئه 

لقلع بع�ض الأ�شجار وا�شتبدالها مبزروعات اأخرى. 
املزرعة  يف  واحليواين  النباتي  الإنتاج  تكامل  على  • الركيز 

هي  والأجداد  الآباء  فزراعة  واأ�شناف،  اأنواع  عدة  وزراعة 
منط زراعة ي�شمن ال�شتدامة وا�شتقرار دخل املزارع.

زراعة  خال  من  املدن  يف  اخل�شراء  امل�شاحات  زيادة   •
الزينة،  ونباتات  اخل�شروات  باأهم  وال�شرفات  الأ�شطح 
املنازل  يف  الرطبة  املظلمة  والأماكن  بالأقبية  الفطر  وزراعة 

والأبنية.
النهو�ض  حتقيق  اإن 
القطاع  يف  والتقدم 
ي�شتلزم  الزراعي 
تكاتف جهود امل�شوؤولن 
واملزارعن  والباحثن 

اأهم  من  والغذاء  فالزراعة  غذائه،  بتاأمن  فرد  كل  واهتمام 
م�شتلزمات  وتاأمن  الأزمات  يف  وال�شمود  ال�شتمرار  مقومات 
وحل  الهتمام  جميعًا  منا  يتطلب  مما  الأ�شا�شية،  العي�ض 
والأمثلة  ال�شوء عليها ملعاجلتها  ت�شليط  اأو  املوجودة  امل�شكات 
كثرية على جهود بذلتها حكومتنا للحفاظ على ثرواتنا الزراعية 
وت�شجيع الإنتاج وحل امل�شكات الت�شويقية ، واإيجاد حلول بديلة 
اإنتاج مزرعته يف ظل  ا�شتمرار  املزارع و�شمان  و�شريعة لدعم 

ظروف �شعبة مرت بها بادنا ولعدة �شنوات.
د. ر�شيد ال�شيد عمر

الهيئة العامة للبح�ث العلمية الزراعية
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 yerba بالإجنليزية  املتة  نبات  ُيعرف 
 .maté or Maté

كم�شروب  ا�شتخدامها  �شاع  نبتة  وهي 
�شاخن يف كثري من دول العامل، ويطلق 
براغوانية  به�شية  ا�شم  علميًا  عليها 
توؤخذ  )Ilex paraguariensis(، حيث 
الرباغوانية  البه�شية  نبات  اأوراق  من 

واأغ�شانها.  املجففة 
هي نبتة دائمة اخل�شرة، يبلغ طولها من 
كال�شاي  املنبهات  من  وتعد  اأمتار،   6-4

اأمريكا  اإىل  اأ�شلها  ويرجع  والقهوة، 
والباراغواي،  )الأرجنتن،  اجلنوبية 
من  عدد  يف  وانت�شرت  والربازيل(. 
وُت�شمى  و�شورية.  كلبنان  العربية،  الدول 
املتة  م�شروب  تقدمي  يتم  التي  القرعة 
امل�شروب  تناول  ويكون   ،“maté" بها 
بفلر  تنتهي  ق�شة  اأو  اأنبوبة،  بو�شاطة 

 ." bombilla ت�شمى
الرتكيب الكيميائي للمتة :

كافين:  1.5-1  %
تنيك :  11-7 % 

بوتا�شيوم:  1.10 % 
مغنيزيوم:    0.36 %
�شوديوم:    0.12 %

فو�شفور:    0.069 %
فيتامن ب1: 0.0004 % 

فيتامن ب2:  0.00078 % 
فيتامن �شي:  0.0013 % 

كال�شيوم:  0.0065 %  
نيا�شن:  0.0014 %  

فوائد ع�شبة املتة:
من  الكثري  يجهلها  قد  عدة  فوائد  للمتة 

النا�ض ، ومن اأهم هذه الفوائد:
بف�شل  القلب،  �شحة  على  حتافظ   -  1

كما   ، الثريبومن  مادة  على  احتوائها 
تعالج ارتفاع �شغط الدم.

2 - حتتوي على العديد من الفيتامينات 
املعدنّية، وهي تعطي اجل�شم  والأماح 
ملر�شى  وميكن  احليوّي،  الن�شاط 
ال�شكر؛  ارتفاع  عند  �شربها  ال�شكرّي 
الدم،  يف  ال�شكر  م�شتوى  تخّف�ض  لأنها 
من  تقلل  اأنها  الدرا�شات  بع�ض  وت�شري 
العظام،  به�شا�شة  الإ�شابة  احتمالية 

خا�شة عند الن�شاء يف �شن الأمان. 
من  وتخفف  الركيز،  على  ت�شاعد   -  3

الإجهاد العقلي، والتوتر والكتئاب. 
- ع�شبة املتة م�شادة لاأك�شدة بف�شل   4

تقي  فهي  �شي،  فيتامن  على  احتوائها 
من نزلت الربد وال�شعال.

احلرة،  اجلذور  معادلة  على  تعمل   -  5

ودورها  اأهميتها  من  الرغم  فعلى 
يف  احليوية  العمليات  من  العديد  يف 
يوؤثر  الزائد  ن�شاطها  اأن  اإل  اجل�شم، 
على اخللية فقد يدمرها، اأو يت�شبب يف 
حدوث ال�شرطان، فع�شبة املتة تقلل من 

احتمالية حدوث ال�شرطان اأو تطوره. 
املعدة  تلن  فهي  الإم�شاك،  تعالج   -  6

ة اإذا �ُشربت على الريق،  والأمعاء، خا�شّ
ز اإفراز ع�شارات اله�شم،  كما انها حتِفّ
واأحما�ض  ال�شفراوّية،  الع�شارة  مثل 
ن من عملية اله�شم. املعدة، مما يح�ِشّ

الكريهة،  الرائحة  من  الفم  تخل�ض   -  7

ال�شارة  البكترييا  على  تق�شي  لأنها 
التهاب  ت�شبب  التي  و  فيه،  املوجودة 
يف  وتدخل  الأ�شنان،  وت�شو�ض  اللثة 
تركيب معاجن الأ�شنان لهذا الغر�ض.

ب�شرعة،  ينمو  ال�شعر، وجتعله  تقوي   -  8

وتقلل من ت�شاقطه.
9 - تعطي الب�شرة مظهراً �شحّيًا وبريقًا ب�شبب 
امت�شا�شها للدهون الزائدة حتت اجللد، 

وتقلل  من  عامات ا ل�شيخوخة  املبكرة.

نبتــــــة  ا ملتـــــة
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اأ�شرار ع�شبة املتة:
مت  اإذا  النا�ض  لأغلب  اآمنة  املتة  تعد 
قليلة ولفرات ق�شرية،  تناولها بكميات 
اإل اأَنّ احتواءها على الكافين قد ي�شّبب 

بع�ض الآثار اجلانبّية مثل: 
�شربات  معدل  زيادة  الأذن،  يف  طنن 
�شربات  انتظام  عدم  والتنف�ض،  القلب 
الغثيان  املعدة،  اآلم  ال�شداع،  القلب، 
�شغط  ارتفاع  والتوتر،  الأرق  والقيء، 
مبتازمة  الت�شبب  اإىل  اإ�شافة  الدم، 

القولون الع�شبي.
ي�شبب  قد  املفرط  ال�شتهاك  اأن  كما 
لاأطفال  منا�شبة  غري  وهي  ال�شرطان، 

واحلوامل واملر�شعات. 
املتة يف �شورية:

جبل  منطقة  يف  ا�شتهاكها  يركز 
ومدينة  حم�ض  منطقة  ويف  العرب، 
�شلمية ويف ال�شاحل ال�شوري، اإ�شافة اإىل 
بع�ض املناطق الداخلية مثل بع�ض بلدات 
التي  يربود  و  النبك  خ�شو�شا  القلمون  

يوجد فيها اأكرث من معمل لتعبئة املتة. 
القرن  نهاية  مع  املتة  اأ�شبحت  وقد 
من  للعديد  ر�شميا  م�شروبا  الع�شرين 
وريفها  طرطو�ض  يف  وحتديدا  املناطق، 
اإدلب وحماة.  ، ويف جبل الزاوية بريفي 

اإ�شافة  مع  اأحيانًا  �شربها  يتم  اأنه  علمًا 
املن�شاأ  ذات  املحلية  الأع�شاب  بع�ض 
كالزعر   - برية  نباتات   - الطبيعي 
والنعنع الربي والزوفا، مما يجعلها اأكرث 
لذة واأطيب مذاقا. لت�شبح املتة يوما بعد 
يوم عادة متاأ�شلة يف العديد من مناطق 

�شورية ومدنها وقراها.
والتي  �شورية،  يف  الأخرية  الأزمة  اأن  اإل 
املتة دفعت  �شلعة  اأ�شعار  بارتفاع  ت�شببت 
الكثري من الأهايل  للت�شاوؤل عن اإمكانية 
احل�شول على بذار هذه النبتة وزراعتها 

يف �شورية، لكن املو�شوع يحتاج اإىل اإجراء 
التجارب والدرا�شات الكافية الوافية.

حماولت  وجود  اإىل  الإ�شارة  وجتدر 
يربود،  منطقة  يف  املتة  لزراعة  �شابقة 
الطق�ض  برودة  ب�شبب  تنجح  مل  لكنها 
يف  زراعتها  تنت�شر  املتة  اإن  فيها،حيث 
ون�شف اجلافة،   ، الرطبة  �شبه  املناطق 
واملعتدلة  واحلارة  الدافئة  املناطق  ويف 

ذات الربة اخل�شبة. 
التي  والأ�شباب  املوؤ�شرات  من  ولعل 
ت�شتدعي من املعنين اإياء هذه الزراعة 
الدرا�شة والهتمام وبيان اإمكانية جناح 
زراعتها هي ا�شترياد �شورية  28 % من 
من  باأكرث  عامليًا  امل�شتوردات  اإجمايل 
وفقًا    2016 عام  خال  طن  األف   19,6

  )ITC( الدويل  التجارة  مركز  لبيانات 
 2015 عام  و يف  دولر،  مليون   49 مببلغ 
مت ا�شترياد 27,5 األف طن من املتة مببلغ 

80,8 مليون دولر. 

م. �شهر الط�يل  
مديرية زراعة القنيطرة 

 رئي�شة وحدة ح�شر الإر�شادية 
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التغري املن�خي وت�أثريه    
يف املجتمع احل�شري

ي�شهد كوكبنا حاليًا تاأثريات حقيقية نتيجة التغري املناخي والذي 
يوؤدي بدوره  اإىل زيادة يف متو�شط درجات احلرارة، وتغريات 
وزيادة  املتطرفة،  املناخية  والأحداث  الأمطار  كميات  يف 
م�شتويات ثاين اوك�شيد الكربون، وعليه فاإن هذه التغريات على 
املدى الطويل من املمكن اأن توؤثر على )احليوانات، النباتات، 
و وفرة  ن�شاط  التنوع،  الآفات احل�شرية،  ديناميكيات جتمعات 
على  �شلبًا  تنعك�ض  اأن  املتوقع  ومن  ...اإلخ(،  الطبيعية  الأعداء 

كافة نواحي احلياة يف �شورية.
املنخف�شات  ت�شكل  وتاأخر  امل�شطرب  ال�شتاء  لف�شل  ونظرًا 
بدرجات  �شريع  وتباين  املتباعدة  الأمطار  و�شقوط  اجلوية 
النواحي/  من  املزارعن  على  يوؤثر  اأن  املتوقع  فمن  احلرارة، 

البيئية، القت�شادية ، الجتماعية/.
ولهذا فاإن التكيف مع الظاهرة اأمر حتمي حلماية م�شادر رزق 

العاملن بالزراعة ،وللحفاظ على الأمن الغذائي.
ومن اأجل �شمان جناح عملية التكيف، يجب اأن يكون املزارعون 
على وعي بالظاهرة واأبعادها وتاأثرياتها . و هناك عدة جوانب 

يف هذا املجال:
التاأثريات املبا�شرة ملعايري املناخ على ديناميكية ال�شكان:   -  1

الأنواع  العليا والدنيا على  تاأثري حدود درجة احلرارة  يكون  
من ناحية احلد احلرج للتطور، التكاثر، ال�شبات، املوت خال 

ال�شتاء والقابلية على الطريان.

مبا�شرة  وتتاأثر  ت�شتجيب  احل�شرات  اإن  التطور:  و  التكاثر   -  2

بظروف زيادة احلرارة وخا�شة التكاثر .واإن ارتفاع احلرارة 
اأكرث من احلدود العليا لتطور احل�شرة �شوف توؤدي اإىل تناق�ض 
التوزيع  يف  وتغريات  التكاثر  على  والقابلية  النمو  معدلت 
والنت�شار ) اإذا كان العائل النباتي موجودًا(. وقد يوؤثر ارتفاع 

احلرارة على قابلية تزاوج بع�ض الآفات احل�شرية.
ال�شرورية  العوامل  من  ال�شكون  طور  اإن  ال�شتوي:  البيات   -  3

لبع�ض اأنواع احل�شرات لغر�ض اإكمال دورة حياتها، ولجتياز 
ظروف  واإن  ال�شتاء،  ف�شل  يف  املنخف�شة  احلرارة  درجات 
ارتفاع احلرارة رمبا يكون ذا فائدة لبع�ض الأنواع وغري مفيد 
لأنواٍع  اأخرى، تلك التي حتتاج اإىل حرارة منخف�شه للبيات 

ال�شتوي اأو املقاومة.
4 - الهجرة و احلركة: اإن قابلية احل�شرات على الطريان هو من 
التاأثري يف  الأع�شاب،  اآكلة  املهمة لنت�شار احل�شرات  العوامل 
اإيجاد العائل النباتي وتكوين املجتمع  توقيت عملية التزاوج، 
احل�شري. وتختلف تاأثريات احلرارة على الطريان بن الأنواع 
ووفق الف�شول و املناطق. ولكل نوع من احل�شرات حدود من 
التحول  اأو  الطريان  على  قابليتها  يف  توؤثر  احلرارة  درجات 
مثا،  املن  يف  كما  الأجنحة  عدمية  اإىل  املجنح  الطور  من 
وكذلك مواعيد اخلروج والن�شاط وتوقيت الت�شتية. وقد اأدى 
تغري املناخ العاملي على العديد من الآفات احل�شرية ومواعيد 
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ظهورها وانت�شارها )�شو�شة النخيل، حافرة اأوراق البندورة، 
ذبابة فاكهة...اإلخ(.

5 - التاأثري املبا�شر لزيادة احلرارة على الآفات احل�شرية: ارتفاع 
احل�شرة  حياة  دورة  من  مرحلة  اأية  على  يوؤثر  رمبا  احلرارة 

ف�شًا عن التوزيع والنت�شار والبقاء والتكاثر والتطور.
تختلف  احل�شرات:  يف  البقاء  ن�شبة  على  احلرارة  تاأثري   -  6

تاأثريات احلرارة خال ال�شتاء من ح�شرة اإىل اأخرى ، حيث 
 2 احلرارة  درجة  عند   5-1 مثًامن  املن  اأجيال  عدد  تزيد 
مئوية يف ال�شتاء) ح�شول دفء(، بينما هناك ق�شم اآخر من 
م،   40-35 احلرارة  عند  البي�ض  و�شع  فيها  يزيد  احل�شرات 
مقارنة ب� 25-30 م. ولكن تقل ن�شبة بقاء هذا البي�ض و كذلك 
اأما يف ق�شم من املفر�شات  تقل فرة ما قبل و�شع البي�ض ، 
فاإن ارتفاع احلرارة من 32 اإىل 35 م  يقلل من فرة البحث 
ووجد  م.   35 درجة  بعد  يتناق�ض  هذا  ولكن  الفري�شة،  عن 
اأعوام   10 تبلغ   البي�ض  اأن فرة ح�شانة  يف بع�ض احل�شرات 
27- 28 م.  اأيام عند درجة   8 بلغت  25 م. ولكن  عند درجة 
هذا ف�شا عن اأن احل�شرات ل تخرج بعد البيات ال�شتوي اإل 
اإذا جمعت الوحدات احلرارية الازمة لظهورها. ومن ذلك 
ظهور  ملواعيد  كموؤ�شر  احلراري  التجميع  مو�شوع  اعتماد  مت 
احل�شرات للبدء بتطبيقات برامج املكافحة )كما يف برنامج 

الإدارة املتكاملة لدودة ثمار التفاح املعتمد لدى وزارتنا(.
تطور  معدل  اإن  احل�شرات:  منو  معدل  يف  احلرارة  تاأثري   -  7

البقة  ففي  احلرارة،  يف  للتغريات  ا�شتجابة  اكرث  الآفات 
اخل�شراء تزداد عدد الجيال عند احلرارة 2 م مقارنة ب� 1 
م. واإن ن�شبة الإ�شابة باملن تتغري عند حدوث تغري يف التجميع 
200 وحدة حرارية  احلراري، وتكون عند التجميع احلراري 

اأكرث مهاجمة للعوائل النباتية.
8 - تاأثري احلرارة على تعدد الجيال: تعد تغريات املناخ ال�شبب 
وجمتمعاتها  الآفات  اأنواع  ديناميكية  تغريات  يف  الرئي�ض 
عدد  على  هو  احلرارة  لرتفاع  تاأثري  اأول  واإن  ال�شكانية. 
الأجيال يف احل�شرات خال ال�شنة .وهذه العاقة معقدة جدا 
والتاأثريات  والبيات  البي�ض  و�شع  فرة  يف  تدخل  لأنها  نظرًا 

الفينولوجية الأخرى.
9 - الحتبا�ض احلراري و انت�شار الأنواع: قد تكون هذه العاقة 
اإيجابية اأو �شلبية وفق اأنواع الآفات، فق�شم من الأنواع �شاعد 
الآخر  والق�شم  انت�شارها،  زيادة  على  احلراري  الحتبا�ض 

تراجع اأو انقر�ض يف منطقة معينة.
الأمطار  ت�شاقط  تغريات  اإن  واجلفاف:  الأمطار  هطول   -  10

اأثر كثريا على اجلراد املهاجر، كما  يف ال�شحراء الفريقية 

تاأثري مبا�شر على رطوبة الربة  اإن هطول الأمطار �شيفا له 
وجفافها، وخا�شة على احل�شرات التي تق�شي جزءًا من دورة 
احل�شرات  ا�شتجابة  واإن  كاملها.  اأو  الربة  �شطح  يف  حياتها 
الآكلة جلذور النباتات تزداد يف موا�شم ال�شيف اجلافة. كما 
اأن ظروف جفاف �شطح الربة يوؤثر على حيوية بي�ض بع�ض 

احل�شرات ويقلل من فق�شه وخا�شة ظروف اجلفاف العايل.
11 - التاأثريات املبا�شرة لتغريات املناخ على العاقة بن الآفات 

يف  النباتية  املغذيات  نوعية  اإن  النباتية:  وعوائلها  احل�شرية 
الن�شيج النباتي لها تاأثري على احل�شرات ذات التغذية النباتية، 
وهذا يزداد بزيادة حمتوى النيروجن، وقلة م�شتويات املاء 
يف  الكاربون  اأوك�شيد  ثاين  واإن  الثانوية.  املركبات  وتراكيز 
النباتي ومقاومته  العائل  طبقة المتو�شفري تعد من دفاعات 
للم�شتعمرات احل�شرية متعددة التغذية النباتية. واإن التغذية 
عند  اأكرث  تكون  احل�شرات  يرقات  لبع�ض  الغذائي  والتمثيل 
باملليون  جزء   700-550 بن  الكربون  اأوك�شيد  ثاين  م�شتوى 
الأثر على  اأكرب  له  والنيروجن  الكربون  للن�شبة بن  وكذلك 

احل�شرات ذات التغذية النباتية.
والأعداء  الآفات احل�شرية  العاقة بن  املناخ على  تاأثري   -  12

معدلت  بن  العاقة  على  املناخ  تاأثريات  تختلف  الطبيعية: 
تطور احل�شرات والأعداء الطبيعية، وتوؤثر احلرارة على عامل 
بحث املفر�ض عن فري�شته ووقت امل�شك. وهذا التاأثري يكون 
ب�شورة غري مبا�شرة. اإن اأنظمة املكافحة احليوية للح�شرات 
و كثافة �شكان  تعتمد على: احلرارة، املتطفات، املفر�شات 
فقد  العوامل.  هذه  على  النظام  هذا  جناح  .ويعتمد  الآفة 
املهاجمة  زيادة  عند  يزداد  املفر�شات  اأحد  بي�ض  اأن  وجد 
وزيادة احلرارة اإىل حدود 32 م. وبعد 35 م يبداأ بالتناق�ض 
ف�شا عن تاأثريات تغري املناخ على التزامن بن وجود العائل 

والفري�شة.
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تاأثري م�شت�يات co2 املرتفعة يف احل�شرات:
• co2 له تاأثري هام يف احل�شرات ب�شكل غري مبا�شر عن طريق 

تاأثريه يف العائل النباتي.
• وبع�ض اأبحاث وجدت اأن ارتفاع co2 ميكن اأن يكون له تاأثري 

هام يف الآفات احل�شرية.
  free air gas concentration enrichment)FACE( فتقنية •
ا�شتخدمت خللق ظروف من co2 و o2 م�شابهة لتلك الناجتة 
وت�شمح   .21 القرن  اأوا�شط  يف  املتوقع  املناخي  التغري  عن 
يف  تلك  من  اأقل  بتقييد  احلقل  يف  املح�شول  حالة  باختبار 
الأماكن املغلقة. خال املو�شم املبكر بوجود م�شتويات مرتفعة 
من co2 فاإن منو فول ال�شويا  �شيت�شرر بن�شبة 57 %من  قبل 

احل�شرات اأكرث من تلك التي منت يف ظروف عادية، وتطلبت 
اأن  ويعتقد  التجربة،  ال�شتمرار  احل�شرية  باملبيدات  معاجلة 
مقدار الزيادة يف م�شتويات ال�شكريات الب�شيطة يف اأوراق فول 

ال�شويا حثت احل�شرات على التغذية الإ�شافية.
• اأبحاث اأخرى راقبت احل�شرات التي تغذت على كمية كبرية 
الآزوت  من  املنخف�ض  املحتوى  ذات  ال�شويا  فول  اأوراق  من 
لتاأخذ حاجتها من الآزوت، وزيادة ن�شبة الكربون اإىل الآزوت 
م�شتويات  يف  للزيادة  نتيجة  تكون  قد  النباتية  الأن�شجة  يف 
مدة  يف  وزيادة  للح�شرات  بطيء  تطور  اإىل  توؤدي  وقد   co2

الطفيليات  قبل  من  عندها  لتهاجم  احل�شا�شة  حياتها  دورة 
واملفر�شات.

بع�س  على  العاملي  املناخي  التغري  ي�ؤثر  اأن  ميكن  هل   
الآفات احل�شرية يف البيئة ال�ش�رية....

- دخول اآفات جديدة اأو ظهور اأنواع جديدة الآفة.
- حتول بع�ض النواع من حالة غري افة اإىل اآفة ملائمة املناخ ) 

�شو�شة النخيل(.
- حتول م�شتوى ال�شابة يف بع�ض الآفات اىل حالة الوباء.

- اختفاء او هجرة بع�ض احل�شرات من بيئتنا.
- ظهور بع�ض الآفات خال ف�شل ال�شتاء.

- تغري مواعيد ظهور بع�ض الآفات بوقت مبكر يف الربيع وذلك 
لرتفاع درجات احلرارة.

بالوقاية   وم�شبقة  كاملة  دراية  املزارعن  لدى  يكون  اأن  يجب 
وذلك مبا يلي:

- العتماد على اأجهزة الإنذار املبكر لاآفات والإدارة املتكاملة 
لتقليلها اأو الق�شاء عليها.

- العمل على زراعة الأ�شجار يف كل الأحياء واملدن وذلك لنقلل 
من ن�شبة   co2 يف الهواء.

من  جمموعة  الطبيعة  تقدم  الطاقة،  ا�شتخدام  تر�شيد   -

تر�شيد  توخي  ومع  الطاقة.  اإنتاج  اأجل  البديلة من  اخليارات 
كال�شم�ض  املتجددة  الطاقة  موارد  توؤمن  الطاقة،  ا�شتعمال 
وموثوقة،  فاعلة  م�شادر  احليوية  والكتلة  والأمواج  والهواء 
التي  وبالكميات  نحتاجها  التي  الطاقة  لتوليد  البيئة  وحترم 

نرغبها.
- التخفيف ما اأمكن من ا�شتعمال املبيدات والتوجه اإىل البدائل 
الطبيعية والزراعة الع�شوية امل�شتدمية )مثا اإنتاج الأ�شمدة 

الع�شوية من املخلفات الزراعية واحليوانية(.
- التاأكيد والعمل بالدورات الزراعية املنا�شبة للمحا�شيل.

- ا�شتنباط اأ�شناف مقاومة لاآفات.
واأخريا ولي�ض اآخرًا ت�شافر كافة اجلهات املعينة بهذه الظاهرة 

قد نتافى اأ�شرارها.

م. ماجدولني حميدي 
مديرية وقاية النبات
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امل�سادر الوراثية للزيتون يف �سورية
التنّوع .. واالأهمية التطبيقية واالقت�شادية

يعد الزيتون اأحد اأهم قطاعات الإنتاج الزراعي يف �شورية، اإذ 
تبلغ امل�شاحة املزروعة بالزيتون يف القطر )691769 هكتار(، 
املثمر منها  األف �شجرة(،  الزيتون )104754.3  اأ�شجار  وعدد 
)84152.6 األف �شجرة(، وبلغ الإنتاج )668441 طن ثمار( يف 
2016، ويركز معظم هذا الإنتاج يف حمافظات: حلب  مو�شم 

وطرطو�ض والاذقية وحم�ض واإدلب.
�ش�رية م�طن اأ�شلي لزراعة الزيت�ن:

وتعد  املتو�شط،  حو�ض  �شرقي  مناطق  اإىل  الزيتون  من�شاأ  يعود 
انتقل  منها  اأ�شلّيًا،  موطنًا  اإيجه  بحر  وجزر  وتركيا  �شورية 
اأوربا و�شمال  اإىل دول  الو�شطى وغربًا  واآ�شيا  اإيران  اإىل  �شرقًا 

اإفريقيا.
وقد دلت درا�شة الآثار اإىل اأّنه منذ 2500 �شنة قبل املياد كانت 
مزرعة للزيتون يف منطقة اإيبا �شمال �شورية حتوي 500 - 1000 
�شجرة زيتون تنتج وت�شّدر الزيت، وتعد جرار الزيت املكت�شفة 
اأظهرت  كما  منطقتنا،  يف  الزيتون  قدم  على  �شاهدًا  اإيبا  يف 
اللقاح  وحبوب  الزيتون  وثمار  بذور  مل�شتحاثات  يابانية  درا�شة 
الغربي  ال�شمال  يف  اإدلب  مدينة  غرب  امل�شطومة  تل  موقع  يف 

منذ ع�شور  الزيتون  زراعة  �شورية هي موطن  اأن  �شورية،  من 
�شحيقة يعود تاريخها لبداية الع�شر الربونزي اأي 2000- 2400 

�شنة قبل املياد.
التن�ع والغنى بامل�شادر ال�راثية للزيت�ن يف �ش�رية:

متتاز �شورية بغنى م�شادرها من الزيتون ب�شكليه: 
 Olea europaea subsp europaea var.sylvestris الربي 
واملزروع Olea europaea subsp europaea var.sativa. بل 
ويعترب وجود غابات الزيتون الربي يف املناطق الغربية ال�شمالية 

والو�شطى من �شورية دليًا اآخر على اأنها موطن اأ�شلي له.
•الزيتون الربي: 

الطبيعية  والأحراج  الغابات  يف  طبيعيًا  النامي  الزيتون  هو 
املنت�شرة يف اجلبال ال�شاحلية ويف مناطق �شمال حلب واإدلب، 
اأ�شجاره �شغرية احلجم بع�شها ذو طبيعة منو قزمي ذات اأوراق 
ومعظمه  الأغ�شان  على  اأ�شواك  وجود  بع�شها  ومييز  �شغرية 
ثماره �شغرية احلجم، يتمّيز بوجود تنوع كبري يف طرزه حيث 
وهي  البذري  الإكثار  عن  ناجتة  كونها  طراز  �شجرة  كل  تعترب 
الطريقة التي جتدد الغابة فيها نف�شها ب�شكل دائم، وقد اأثبتت 
جميع الدرا�شات التي اأجريت على الزيتون الربي يف �شورية ويف 
الزيت  ن�شبة  و  عدة مناطق وجود طرز متميزة بحجم ثمارها 

فيها وكذلك مبحتوى احلم�ض الدهني الأولييك.
•الزيتون الربي املزروع: 

الطبيعية  للغابة  املجاورة  املزروع  الزيتون  ب�شاتن  يف  يتواجد 
باملا�شي  املزارعون  قام  املزروعة، حيث  الأ�شناف  اأ�شجار  بن 
بانتخاب بع�ض الطرز الربية املميزة ب�شكل ثمارها اأو حمتواها 
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من الزيت ونقلها لب�شاتينهم عن طريق زراعتها بالقرمة.

•الزيتون املزروع: 
الأ�شناف  وت�شّكل  70 �شنفًا مزروعًا  يفوق  �شورية ما  يوجد يف 
 %90 والدعيبلي  والقي�شي  واخل�شريي  وال�شوراين  الزيتي 
الأ�شناف حمدودة  باقي  وتعد  املزروعة،  الأ�شناف  من جممل 
يف  معينة  منطقة  يف  رئي�ض  �شنف  انت�شار  يعك�ض  اإذ  النت�شار، 
�شورية تاأقلم هذا ال�شنف للظروف البيئية ال�شائدة يف املنطقة، 

وتف�شيل �شكان هذه املنطقة لل�شنف الذي ي�شود فيه.
ال�شجرة  �شكل  حيث  من  بتنوعها  املحلية  اأ�شنافنا  وتتمّيز 
اأ�شناف  فهناك  ال�شتخدام،  من  الغر�ض  وكذلك  منوها  وقوة 
خم�ش�شة كزيتون مائدة كالقي�شي واجللط واأ�شناف خم�ش�شة 
لإنتاج الزيت كال�شنف الزيتي، واأخرى ثنائية الغر�ض ك�شنف 

الدان وال�شوراين والقي�شي والدعيبلي.

•الطراز اأو حتت ال�شنف: 
�شكلية  طرز  بوجود  املزروعة  املحلية  اأ�شنافنا  معظم  تتميز 
خ�شائ�شها  ببع�ض  ن�شبيًا  بينها  فيما  تختلف  منها  عديدة 
من  واملحتوى  الزيت  ون�شبة  وحجمها  الثمار  كوزن  الإنتاجية 
الأحما�ض الدهنية الرئي�شة ولكن الختاف بينها يكون ب�شيطًا 
وجود  ويعزى  الواحد،  ال�شنف  �شفات  �شمن  جميعها  وتندرج 
طرز ال�شنف الواحد نتيجة حلدوث طفرات طبيعية بعد عدة 
�شنوات من زراعته اأو نتيجة التلقيح اخللطي مع اأ�شناف اأخرى 

مزروعة بالقرب منه.

•الأ�شناف املزروعة املدخلة: 
تتواجد يف ب�شاتن املزارعن اإ�شافة لاأ�شناف املزروعة بع�ض 
يف  اإكثارها  مت  والتي  �شورية  اإىل  املدخلة  الأجنبية  الأ�شناف 
فرونتويو،  كال�شنف  للمزارعن،  وبيعها  اخلا�شة  امل�شاتل 

ليت�شينو، املانزنيا، الريليا والنبايل املح�شن.

الأ�شجار املعمرة: 
فقد  الروماين،  للع�شر  عهدها  يعود  الأ�شجار  هذه  اأن  ويعتقد 
يف  عملوا  الذين  العبيد  خال  ومن  اآنذاك  الرومان  ا�شتطاع 
من  كبرية  م�شاحات  يزرعوا  اأن  ال�شخرة  بطريقة  الزراعة 
املناطق التي احتلوها بالعديد من الأ�شجار واحلبوب الغذائية 
فانت�شرت  العظيمة،  الإمرباطورية  لتلك  لتاأمن م�شدر متوين 
زراعة الزيتون ب�شكل وا�شع يف فل�شطن و�شورية والأردن، تنت�شر 
يف مناطق زراعة الزيتون القدمية كمناطق ريف دم�شق يف قطنا 
الغربية  ال�شمالية  واملناطق  ال�شاحلية  واملناطق  ودوما  وحر�شتا 

الصنف الصوراني

طرازان للصنف الصفراوي في منطقة حزور/ مصياف

الصنف الدعيبلي

الصنف الخضيري

الصنف المانزنيال

الصنف الليتشينو

الصنف الفرونتويو

الصنف االدان



من �شورية، وهي عبارة عن الأ�شناف القدمية املعروفة يف كل 
منطقة اإىل يومنا هذا كاأ�شناف الدان وال�شوري واخل�شريي.

للزيت�ن  ال�راثية  امل�شادر  لتن�ع  التطبيقية  الأهمية 
يف �ش�رية:

وا�شتقرار  ا�شتدامة  الربي  الزيتون  غابات  وجود  ي�شمن   -  1

النظام البيئي الزراعي يف �شورية، كون هذه الأ�شجار �شمدت 
يف بيئتنا ملئات ال�شنن اأي اأنها حتمل مورثات التاأقلم للعي�ض 

يف بيئتنا.
الزيتون  زراعة  ا�شتقرار  حتقيق  يف  امل�شادر  هذه  ت�شهم   -  2

ظل  يف  �شورية  يف 
املناخية  التغيريات 
منطقتنا  تواجه  التي 
يف  ت�شببت  والتي 
اأ�شنافنا  بع�ض  تدهور 
تعر�شها  نتيجة  املحلية 
الإحيائية  لاإجهادات 
مما  والااإحيائية 
عن  البحث  ي�شتوجب 
اأ�شناف حتمل  اأو  طرز 
�شفات التحمل للجفاف 
وامللوحة ومقاومة لأهم 
ت�شيب  التي  الأمرا�ض 
�شجرة الزيتون وت�شبب 
وانخفا�ض  تدهورها 

اإنتاجيتها.
يف  التنوع  ي�شّكل   -  3

الوراثية  امل�شادر 
�شورية  يف  للزيتون 

الباحثن  اأمام  املجال  تتيح  ووا�شعة  غنية  وراثية  قاعدة 
املهتمن القيام بعمليات احل�شر والنتخاب والإكثار للطرز اأو 
الأ�شناف املتفوقة ببع�ض �شفاتها الإنتاجية لإمداد املزارعن 
باأ�شناف مائدة متفوقة بحجم ثمارها اأو اأ�شناف ذات ن�شبة 
املزارع  دخل  ودعم  الإنتاج  بزيادة  ي�شهم  مما  عالية  زيت 

ال�شوري ودعم الدخل الوطني.
الأهمية القت�شادية:

- اإن وجود الغابات الطبيعية للزيتون الربي ي�شكل ب�شمة مميزة 
الزيتون يف �شورية.  واأ�شالة زراعة  و�شاهد عيان على عراقة 
وهذه ميزة نوعية يف ال�شوق اخلارجية، فوجود هذه املعلومة 
امل�شتهلك  بتحفيز  ي�شهم  املنتج  ل�شاقة  على  الغابة  �شورة  اأو 

ل�شرائه وي�شري جلودته.
- تعد اأماكن انت�شار غابات الزيتون الطبيعية والب�شاتن املجاورة 
قدم  على  اأخرى  واأدلة  معمرة  اأ�شجار  على  والتي حتتوي  لها 
وخوابي  القدمية  احلجرية  املعا�شر  اآثار  كوجود  الزيتون 
الزيت يف الب�شتان نواة حقيقية لل�شياحة الزراعية التي يجب 
ت�شجيعها يف املرحلة املقبلة يف بلدنا ملا لها من اأهمية ترويجية 
للمنتج وتعزيز مكانته يف ال�شوق اخلارجية وكذلك كون هذه 
يف  والعاملن  للمزارعن  رزق  م�شدر  ذاتها  بحد  ال�شياحة 
الريفية  الأ�شر  دخل  حت�شن  يف  ي�شهم  مما  ال�شياحة  جمال 

وحتقيق تطور ونه�شة يف تلك املناطق.

د. غادة قطمة 
   الهيئة العامة للبح�ث العلمية الزراعية 
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  Jojoba الهوهوبا
الذهب الأخ�شر

حم�شول اقت�شادي �شناعي واعد 

نبات بري �شحراوي معمر، ينمو ك�شجرية كبرية احلجم نوعا 
غرب  جنوب  ال�شونورا  �شحاري  الأ�شلي  موطنه  اأن  يعتقد  ما، 

الوليات املتحدة الأمريكية و�شمال غرب املك�شيك.
مت ا�شتئنا�شه وزراعته يف العديد من دول العامل، حيث يعد من 
من  ويعترب  العربية،  ال�شحراء  لزراعة  العملية  احللول  اأف�شل 
ا�شتنفاذ  اقراب  مع  خا�شة  احليوية  الطاقة  م�شادر  اأف�شل 
غاز  كميات كبرية من  ي�شتهلك  العاملي،  امل�شتوى  البرول على 
من  للبيئة  �شديقًا  يجعله  ما  اجلو،  من  الكربون  اأك�شيد  ثاين 

حيث اأنه يخفف من تلوث الهواء. 
بذوره غنية بالزيوت العطرية التي متثل اأكرث من ن�شف وزنها، 
جلودهم  ولرطيب  �شعورهم  لدهن  احلمر  الهنود  ا�شتخدمه 

وعاج جروحهم ولت�شهيل ولدة ن�شائهم. 
الت�شنيف العلمي وال��شف النباتي:

مت ا�شتئنا�ض هذا النبات حديثا، وت�شنيفه علميًا كما يلي:
 Simmondsia chinensis ال�شم العلمي للنبات

 Caryophyllales وهو من �شف النباتات ثنائيات الفلقة ورتبة
املعمرة م�شتدمية  النباتات  Simmondsiaceae، من  وف�شيلة 
يعمر حتى  اأن  امل�شكن، ميكن  ثنائي  ثنائي اجلن�ض،  اخل�شرة، 

150 عامًا.
املجموع اخل�شري كثري التفرع يتكون من عدة �شيقان ت�شكل يف 
جمموعها �شجرية دائرية ال�شكل يراوح ارتفاعها ما بن 0,5 - 

4.5 مر، وي�شل قطرها اإىل حوايل 2.5 مر.
جلدي  �شميك  ن�شل  ذات  متقابلة  ال�شكل  بي�شاوية  الأوراق 
تك�شوها �شعريات دقيقة �شمعية لتقلل من فقد املاء وت�شبه اإىل 
حد كبري اأوراق الزيتون، حُتمل راأ�شية على الأفرع مما يقلل من 

تعر�شها لأ�شعة ال�شم�ض. 
املجموع اجلذري وتدي عميق قد ي�شل طوله لأكرث من ع�شرة 
مقاومًا  النبات  يجعل  ما  وهذا  اخل�شري،  املجموع  اأ�شعاف 

للجفاف. 

الظروف البيئية امل�ائمة لنبات اله�ه�با:
املتطرفة  البيئية  الظروف  يتحمل  اأنه  العلمية  الأبحاث  اأكدت 
جدًا  املرتفعة  احلرارة  درجات  يتحمل  حيث  يت�شرر،  اأن  دون 
حتى 50 درجة مئوية، وكذلك درجات احلرارة املنخف�شة حتى 
– 5 درجات مئوية للغرا�ض اجلديدة ودون 9 درجات لاأ�شجار 
بها  �شيزرع  التي  املناطق  اختيار  عند  يف�شل  اأنه  اإل  املعمرة؛ 
البتعاد عن املناطق املعر�شة لل�شقيع والتي تنخف�ض درجات 
موت  اإىل  توؤدي  قد  والتي  م    ْ7  - من  اأدنى  اإىل  فيها  احلرارة 

النبات خ�شو�شًا يف ال�شنوات الأوىل من زراعته.
اأن  اإل  �شمال،   35 -  23 النبات طبيعيًا بن خطي عر�ض  ينمو 
زراعته ميكن اأن تنجح وتزدهر اأي�شًا حتت ظروف متباينة من 

خطوط العر�ض والطول.
واحتياجاته  للجفاف  املقاومة  �شديدة  النباتات  من  اأنه  كما 
�شنة  وحتى  اأ�شهر  لعدة  العط�ض  حتمل  ي�شتطيع  قليلة،  املائية 
كاملة، وقد وجد يف مناطق تقل كمية الأمطار ال�شنوية فيها عن 
120 مم، ويتحمل معدلت هطول متدنية ما بن 75 و 400 مم 
�شنويًا، حيث ي�شرب جذوره عميقا يف الأر�ض ليح�شل على املاء 
الأر�شي، اإل اأنه يحتاج يف ال�شنة الأوىل والثانية من زراعته اإىل 
ما يعادل 300 - 350 مم �شنويا من الأمطار لينمو ب�شكل جيد.  
ذات  املتو�شطة  اإىل  القوام  اخلفيفة  الرب  يف  زراعته  تنجح 
ال�شرف والنفاذية اجليدة ويف الرب الرملية الفقرية باملادة 

لقطة مقربة لألزهار المذكرة للهوهوبازهرة الهوهوبا المؤنثة
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حول  املاء  جتمع  اأن  حيث  الثقيلة  بالرب  ينجح  ول  الع�شوية، 
اجلذور قد يق�شي على النبات وتكرث اأمرا�شه فيها، كما وتنجح 
قليا  املائلة  املتعادلة  درجة احلمو�شة  ذات  الرب  زراعته يف 
اإىل القلوية ومبا يراوح ما بن PH 8 - 5، كما يتميز بتحمله 
مللوحة الربة العالية حتى 10.000 جزء يف املليون، اإل اأن الإنتاج 

يتاأثر �شلبيا بعد 3000 جزء يف املليون. 
وهو من النباتات املقاومة لاأمرا�ض والآفات املختلفة... 

جدًا  منا�شبًا  الهوهوبا  نبات  من  جتعل  ال�شفات  هذه  كل 
للظروف البيئية اجلافة يف املناطق الهام�شية والبادية ال�شورية 
لا�شتفادة من بذوره يف اإنتاج الزيوت التي ميكن حتويلها اإىل 

وقود نباتي رخي�ض الثمن وم�شتدمي. 
الطرق  يف  الدفلة  نبات  بدل  مبدئيًا  ا�شتخدامه  وميكن  كما 
ال�شاحلية باعتبار الأخري يحمل �شمية وله اآثار �شلبية، ودرجات 
احلرارة مائمة للنبات يف هذه املناطق وميكنه حماية الطرقات 
من الكثبان الرملية، وهناك بحوث علمية تهدف لزيادة حتمل 
اإىل  اإدخاله  يتم   املنخف�شة بحيث  للدرجات احلرارية  النبات 

مناطق اأخرى.
زراعة اله�ه�با:  

نبات الهوهوبا من النباتات التي ميكن زراعته زراعة اقت�شادية، 
وميكننا اأن ن�شتفيد من جتارب بع�ض الدول العربية والأجنبية 

يف هذا املجال.
بالعقل  اأو  جن�شي(  )تكاثر  بالبذور  الهوهوبا  نباتات  تتكاثر 
)تكاثر خ�شري(، كما وميكن اإكثارها بطريقة زراعة الأن�شجة 

النباتية، ولكل من هذه الطرق مزاياها وعيوبها. 
طريقة التكاثر بالبذور:

طريقة �شهلة جدًا، حيث ميكن اأن تزرع البذور مبا�شرة يف املكان 
امل�شتدمي، ويتم اإنباتها خال اأ�شبوعن وت�شل ن�شبه الإنبات اإىل 

حوايل 95 %، وتنمو اجلذور ب�شرعة كبرية جدًا.
10 % فقط من الأ�شجار  وبعد الإزهار يتم الإبقاء على ن�شبه 

الذكور يف احلقل لإنتاج حبوب اللقاح وتزال باقي الذكور... 
طريقة التكاثر بالعقل:

يتم  حيث  التجاري،  الإنتاج  يف  �شيوعا  الأكرث  الطريقة  وهي 
ال�شتلة  الزيتون، وحتتاج  لإعداد عقل  م�شابهة  بطريقة  الإكثار 
يف  للزراعة  جاهزة  لت�شبح  اأ�شهر  اأربعة  اأو  ثاثة  حوايل  اإىل 

املكان امل�شتدمي. 
الهوهوبا  نباتات  تزرع   �
على خطوط البعد بينها 
اأمتار،   4  -  3 بن  ما 
ومب�شافات تراوح ما بن 
1.5 - 2 مر بن النبات 
يحتوي  وبحيث  والآخر، 
 -  1225 على  الهكتار 

2150 �شجرية.

ناحية  من  الزراعية  الرعاية  من  كثريًا  النباتات  تتطلب  ل   �
تعر�شها  اأن  حيث  واملكافحة  والتقليم  والت�شميد  اخلدمة 

لاأمرا�ض والآفات قليل.
� يتطلب النبات بعد زراعته اإىل ريه باملاء لل�شنتن الأوىل والثانية 
فقط، حيث يتمكن بعدها من العتماد على جذوره اخلا�شة يف 

احل�شول على املاء الأر�شي. 
� ينتج النبات �شنويا بذورا مغطاة بغاف بنى �شميك نوعًا ما، 
ت�شقط البذور بعد اكتمال ن�شجها على الأر�ض، وميكن جمعها 
مبا�شرة اأو على فرات، حيث ميكن تركها على الأر�ض ملدة عام 
تقوم  اآلت جمع  بوا�شطة  اأو  يدويا  ويتم اجلمع  تف�شد،  اأن  دون 

بالتقاط البذور بطريقه ال�شفط.
من  حمتواها  يتاأثر  اأن  دون  طويلة  ملدة  البذور  تخزين  ميكن   �

الزيت اأبدا.  

زيت اله�ه�با: 
التي حتتوى  البذور  النبات هو  لهذا  الرئي�شي  املح�شول  يعترب 
تعرف  خا�شة  نوعية  ذو  زيتًا  وزنها  من   % حوايل60-40  على 
كيميائيًا بال�شمع ال�شائل، الذي يختلف متامًا من حيث النوعية 
من  وخلوه  نقاوته  حيث  من  الأخرى  الزيتية  املحا�شيل  عن 
ال�شوائب، ي�شتخرج با�شتخدام معا�شر الزيوت العادية، ويتكون 
من حوايل 97 % ا�شر �شمعي، و 3 % اأحما�ض دهنية وكحولية 
حرة،  اإ�شافة اإىل مواد مانعة للتاأك�شد والتزنخ )توكوفريول(، 
وهو �شديد اللزوجة، كما اأن جزيئاته تتكون من �شل�شله كربونية 
تركيبه  يف  وي�شبه  متفرعة،  غري  كربون  ذرة   )44-40( طويلة 
زيت كبد احلوت اأو زيت العنرب امل�شتخرج من روؤو�ض احليتان، 
ميتاز  انه  اإل  ال�شناعات،  من  كثري  يف  حمله  يحل  اأن  وميكن 
عنه بقدرته الفريدة على التخزين الطويل ملدة قد ت�شل لأكرث 
تركيبه  اأو  الطبيعية  �شفاته  على  تاأثري  اأي  دون  عاما   25 من 
 398 اإىل  ت�شل  غليانه  درجة  اأن  مزاياه  اأهم  ومن  الكيمائي، 
باأنه  وميتاز  ب�شهولة،  لزوجته  يفقد  ل  وبالتايل  مئوية،  درجة 

قابل للتحلل وبذلك ل يلوث املياه اأو الربة.
جمالت ا�شتخدام زيت اله�ه�با:

يدخل زيت الهوهوبا يف اأكرث من 300 منتج بالوليات املتحدة 

بذور الهوهوبا



الأمريكية حاليا، وقد مت القيام بالكثري من الدرا�شات وقدمت 
وزيت  بنبات  املتعلقة  الخراع  وبراءات  الأبحاث  من  العديد 

الهوهوبا، ونذكر على �شبيل املثال ما يلي:
1 - في مجال التغذية:

اأن  وميكن  املهمة  الغذائية  الزيوت  من  الهوهوبا  زيت  يعد 
ي�شتخدم لا�شتهاك الب�شري؛ فهو مفيد و�شحي جدا لحتوائه 
على بع�ض الفيتامينات ومنها فيتامن )اأ( و)ب(، وعلى بع�ض 
املعادن مثل الكروم وال�شيلكون والنحا�ض والزنك، كما يحتوي 

على ن�شبة عالية من اليود. 
و�شديق  �شام  وغري  للتكرير  يحتاج  ول  ن�شبيا  نقى  زيت  وهو 

للبيئة.
يتميز بعدم احتوائه على الكول�شرول اأو ال�شحوم الثاثية، وهو 
ل ي�شبب اأية �شرطانات اأو م�شاكل �شحية...  وميكن ا�شتخدامه 
لتغليف ثمار الفاكهة حلمايتها مما يطيل عمرها ويحافظ على 

ن�شارتها... 
تنقية مياه ال�شرف  الهوهوبا يف  اأبحاث عن دور زيت  وهناك 
املعاجلة وا�شتخا�ض املعادن الثقيلة منها وجعلها �شاحلة للري 

متاما.
2 - في مجال الطب والصيدلة:

قدمت اأبحاث خا�شة لعاج العديد من الأمرا�ض بالعتماد على 
زيت الهوهوبا؛ كالأمرا�ض اجللدية، والتهابات الفم والأ�شنان 
واللثة، واحل�شا�شية، وحب ال�شباب، واأمرا�ض العيون، واأمرا�ض 
احليوية  امل�شادات  اإنتاج  يف  الزيت  ا�شتعمل  كما  الروماتزم، 
والكبد،  الكلى  وحلماية  للحرارة  وخاف�ض  لالتهابات  كم�شاد 
واكت�شفت له اآثار م�شادة لاأورام، اإ�شافة اإىل اأنه م�شكن لاأمل، 

وميكن اعتباره كبديل طبيعي للكورتيزون. 
ويتم حاليًا، بكلية ال�شيدلة يف القاهرة، اإجراء اأبحاث خا�شة 
اأي�شًا  يتم  اأدوية جديدة، كما  لإنتاج  الهوهوبا  ثمار  ق�شور  على 
الهوهوبا  �شجرية  اأوراق  من  مواد  ل�شتخراج  جتارب  اإجراء 
لعاج الأمرا�ض ال�شرطانية... وغريها من الأبحاث العديدة. 

3 - في مجال الزيوت والوقود والصناعة:
الطبيعية  البدائل  اأف�شل  اأحد  الهوهوبا  زيت  اأن  اعتبار  ميكن 
وال�شناعة  والطاقة  الوقود  جمال  يف  ل�شتخدامه  النباتية 

والبروكيماويات وللمحافظة على البيئة. 

حيوي  كوقود  الهوهوبا  زيت  ل�شتخدام  كثرية  اأبحاث  وتوجد 
الغرب  يف  وي�شتخدم  مكوناته،  تعديل  بعد  الديزل  ملحركات 
حاليًا كزيت حمرك للطائرات احلربية احلديثة و�شفن الف�شاء 
لزيت  اإ�شافته  وميكن  عام،  ب�شكل  وللمحركات  وال�شواريخ 
الرو�ض، نظرا ملقاومته ال�شغط واحلرارة العالية )300 ْ م(، 
ول يحتاج اإىل التغيري اإل بعد �شري املركبة قرابة 33 األف كيلو 
مر، حيث ي�شاهم يف اإطالة عمر املحرك ب�شبب نفاذيته العالية 

باملعادن مما يقلل من الحتكاك.
وجمالت ا�شتخداماته ال�شناعية عديدة جدًا، نذكر منها اأنه 
والبا�شتيك  والأحبار  واملنظفات  ال�شموع  اإنتاج  يف  ي�شتخدم 
واملطاط واجللود ومواد اإطفاء احلرائق واملواد املانعة للفوران 

و�شناعة البويا والدهانات ...اإلخ. 
وامل�شكلة هي قلة الإنتاج العاملي منه وارتفاع اأ�شعاره. 

4 - في مجال التجميل:
 على الرغم من ارتفاع �شعره، ي�شتخدم زيت الهوهوبا يف ت�شنيع 
بال�شعر...  العناية  ومنتجات  واملاكياجات  التجميلية  املواد 
وقد  له.  العاملي  الإنتاج  من   %  90 حوايل  اإىل  ت�شل  وبن�شبة 
اجللد  جتعدات  ومعاجلة  وال�شعر  الب�شرة  لتطرية  ا�شتخدم 

ومعاجلة اجلروح والقروح، كما اأنه يوؤخر ال�شيخوخة... 
 5 - استخدامات مخلفات عصر البذور:

على  حتتوي  )الك�شبة(  الهوهوبا  بذور  ع�شر  خملفات  اإن 
ما  وزنها،  من   %  30 اإىل  ت�شل  مرتفعة  بن�شبة  الربوتينات 
يجعلها علفًا جيدًا حليوانات املزرعة ولاأ�شماك، اإل اأنها حتوي 
اأي�شا كميات من املركبات ال�شامة واملواد املانعة لل�شهية )كمادة 

ال�شيموند�شن( التي ميكن التخل�ض منها.
يف  للت�شرب  مانعه  مواد  لإنتاج  اأمريكا  يف  ت�شتخدم  اأنها  كما   
ق�شور  اأن  اإىل  اإ�شافة  )الراديتور(،  ال�شيارات  تربيد  اأجهزه 

البذور ميكن ا�شتخدامها كاأعاف للما�شية.
6 ـ في مجال المبيدات الطبيعية:

للمبيدات  امل�شتخدمة  البدائل  اأحد  الهوهوبا  زيت  يعترب 
اأن له القدرة على  الق�شاء على الأكارو�شات  الكيميائية حيث 
اإ�شافة  جتربة  مت  كما   ... وغريها  الثاقبة  املا�شة  واحل�شرات 
ق�شور الثمار وكذلك اأوراق الهوهوبا اإىل جذور الأ�شجار امل�شابة 
على  من  الإ�شابة  اآثار  اختفاء  اإىل  اأدى  ما  النيماتودا  بديدان 
اأوراق ال�شجر...كما ا�شتخدمت الق�شور يف ت�شميد الأ�شجار يف 
�شهري ت�شرين ثاين وكانون اأول ما اأدى اإىل اإزهار تلك الأ�شجار 

يف غري مو�شمها...
اقت�شاديات زراعة اله�ه�با: 

زراعته  واإن  اقت�شاديًا،  املجدية  النباتات  من  الهوهوبا  نبات 
كبرية؛  اقت�شادية  منافع  يحقق  الأمثل  ال�شتثمار  وا�شتثماره 
عرفت  وقد  اخلا�ض،  امل�شتثمر  اأو  الدولة  م�شتوى  على  �شواًء 
الدول  من  عدد  يف  �شنوات  عدة  منذ  له  القت�شادية  القيمة 
العربية والأجنبية، حيث تنت�شر زراعته ب�شكل وا�شع يف �شحراء 
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يف  به  باأ�ض  ل  �شوطًا  العربية  الدول  بع�ض  وقطعت  املك�شيك، 
زراعته واإنتاجه كال�شعودية وم�شر وغريها. 

يف  الزراعية  العلمية  للبحوث  العامة  الهيئة  �شرعت  وقد  هذا 
�شورية باإدخال زراعة هذا املح�شول منذ عدة �شنوات واأخ�شعته 

لتجاربها وبحوثها العلمية بهدف ن�شر زراعته يف �شورية. 
املن�شرم  القرن  من  الت�شعينيات  يف  مرة  لأول  اأدخل  حيث 
وال�شويداء  درعا  يف  التجارب  عليه  واأجريت  ال�شودان،  من 
وطرطو�ض، ومت اإكثاره يف م�شتل تل �شهاب يف حمافظة درعا...

نبات  لزراعة  م�شروع  لإقامة  تدعو  التي  املربرات  اأهم  ومن 
الهوهوبا هو؛ اأن العديد من الأبحاث والتجارب الناجحة اأجريت 
الزراعية  العلمية  البحوث  وهيئة  اأك�شاد  زراعته )جتارب  على 
على �شبيل املثال(، وقد ثبت جناحه وماءمته للبيئة ال�شورية، 
رقعة  وات�شاع  املطري،  الهطول  معدلت  تراجع  بعد  ول�شيما 
الأرا�شي اجلافة والهام�شية واملاحلة وغريها من الأرا�شي غري 
لزراعة  ا�شتغالها  والتي ميكن  التقليدية  للزراعات  ال�شاحلة 
هذا النبات، ناهيك عن �شرورة تنويع م�شادر احل�شول على 
الن�شوب،  على  النفط  اأو�شك  اأن  بعد  احليوي  والوقود  الطاقة 
كما اأن اإنتاجه ي�شتقطب اأيد عاملة كثرية في�شاعد بالتايل على 
حل جزء من اأزمة البطالة، كما اأنه ي�شاعد على �شد احتياجات 
الفائ�شة  الكميات  ت�شدير  وميكن  احليوية،  الزيوت  من  البلد 

منه مما ي�شاهم يف حت�شن امليزان التجاري ال�شوري... 
نبات  وزيوت  بذور  من  امل�شرية  ال�شادرات  قيمة  وتبلغ  هذا 

الهوهوبا حوايل 2 مليون دولر �شنويًا.
اجلدوى القت�شادية لزراعة اله�ه�با:

ملح�شول الهوهوبا جدوى اقت�شادية عالية؛ حيث يتميز بتكاليف 
زراعته املنخف�شة نوعًا ما ومردوده العايل حيث تراوح اإنتاجية 
ال�شجرة من البذار ما بن 1 اإىل 2 كغ، وت�شل ن�شبة الزيت يف 
البذار اإىل نحو 45ـ50 %، يباع الكيلو الواحد من البذار عامليًا ب� 
حوايل2,1 دولر وقد ت�شل اإىل اأكرث من ذلك يف بع�ض ال�شنوات، 

ح�شب الكميات املنتجة والتي تتحكم بها العوامل اجلوية... 
طن  األف   200 نحو  الهوهوبا  زيت  على  العاملي  الطلب  ويبلغ 
�شنوًيا، وقد و�شل �شعر الكيلو الواحد منه اإىل اأكرث من 60 دولر 

اأمريكي، اأي اأنه  اأغلى من �شعر برميل النفط... 
هذا ويبداأ النبات اإنتاجه التب�شريي يف عمر  4  �شنوات، وميكن 
للهكتار الواحد يف ذلك العمر اأن ينتج و�شطيًا نحو 1500كغ من 
البذور تعطي و�شطيًا نحو  750   كيلو جرام من الزيت وتزداد 
الكميات املنتجة من البذور كلما تقدم النبات بالعمر؛ فبعد  10  
�شنوات ميكن اأن ي�شبح الإنتاج نحو  1750 كغ زيت/هكتار )اأي 

ما يعادل قيمته 105000 دولر اأمريكي( ......
وح�شب ما بينا �شابقًا اأن عدد ال�شجريات يف الهكتار يراوح ما 

بن 1225-2150 �شجرية، تنتج نحو 1225 � 4300 كغ بذار. 
ميكن بيعها كبذار ب�شعر يقارب ال�  2572 ـ 9030 دولر.

هذا وتبلغ اإنتاجية الهكتار الواحد من قيمة البذور و�شطيًا نحو 

6000 دولر �شنويًا، ومن الزيت نحو 15000 دولر... فاملح�شول 
ذو اقت�شادية عالية جدًا...

يف  الهوهوبا  نبات  زراعة  ون�شر  باعتماد  ونو�شي  ندعو  لذلك 
اأهمية اقت�شادية وبيئية كبرية، واعتباره من  �شورية ملا له من 
ال�شكري  وال�شوندر  والقطن  كالقمح  ال�شراتيجية  الزراعات 

وغريه. وذلك لاأ�شباب التالية:
1.زراعة ذات جدوى اقت�شادية مفيدة و�شديقة للبيئة والإن�شان 

معا.
2. قلة احتياجاته من املاء، اإ�شافة اإىل اأنه ميكن �شقايته مبياه 

ال�شرف النباتي وال�شحي غري املعالج.. 
وتوفر  املتنوعة  والأرا�شي  واملنا�شب،  اجليد  املناخ  توفر   .3

الأيدي العاملة... 
4. ميكن زراعته يف املناطق الهام�شية والبادية ال�شورية بنجاح، 
للزراعة  القابلة  غري  والأرا�شي  البور  الأرا�شي  يف  وكذلك 

التقليدية.
5. ي�شاهم يف حتقيق اأرباح جمزية لكل من املزارع )امل�شتثمر( 

والدولة.
وحت�شن  ال�شورية  ال�شادرات  زيادة  يف  ي�شاهم  اأن  ميكن   .6
الأ�شواق  يف  عليه  الطلب  لكرثة  ال�شوري  التجاري  امليزان 

العاملية.
وال�شناعية  الزراعية  املجالت  يف  منتجاته  من  ال�شتفادة   .8
الزراعة  بن  للتكامل  وا�شعًا  املجال  فتح  وبالتايل  والطبية، 

وال�شناعة والبحث العلمي.
يف  ي�شاهم  ما  لإنتاجه  �شناعية  زراعية  جممعات  اإقامة   .9

حت�شن الدخل الوطني للباد.
اأن ي�شبح نفط  الهوهوبا  اأنه ميكن لنبات  القول  لذلك ميكننا 
الواعد  وامل�شتقبل  الأخ�شر،  �شورية  ذهب  اأو  اجلديد  �شورية 

للزراعة ال�شورية.  
م. ح�شام عدنان الق�شار
ع�ش� جمعية اخلرباء

درا�شات عليا يف التخطيط والإدارة
والقت�شاد الزراعي
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اإر�سادات زراعية
ن�شائـح اإر�شاديـة زراعيـة 
للن�شف الثاين لعام 2018

متوز:  �شهر 
تبداأ  البي�شاء  الذرة  مزارعو  الإخوة   •
زراعة العروة التكثيفية للذرة ال�شفراء 
منت�شفه  حتى  متوز  اأول  من  اعتبارًا 
عدم  اإىل  يوؤدي  بالزراعة  والتاأخري 

الن�شج وتعر�شها لل�شقيع والأمطار.
من  لبد  ال�شكري  ال�شوندر  قلع  بعد   •
وذلك  للجذور  الت�شرمي  عملية  اإجراء 
بقطع النبات ب�شكل اأفقي اأ�شفل منبت 
كمية  على  حتتوي  اأنها  حيث  الأوراق 
عالية من الأماح ت�شر بعملية الت�شنيع 
وا�شتخا�ض ال�شكر ويقطع ذيل اجلذر 
الت�شرمي اجليد  اأن  �شم حيث   1 قطر 
ن�شبة  من  يقلل  املح�شول  ونظافة 
وغلة  احلاوة  ن�شبة  ويزيد  الإجرام 

املح�شول.
ملح�شول  اخلريفية  العروة  زراعة   •
منت�شف  من  الفرة  خال  البطاطا 

متوز وحتى منت�شف اآب. 
•  �شرورة ا�شتخدام املخلفات الزراعية 
وتقدميها  الغذائية  قيمتها  رفع  بعد 
نق�ض  من  للتخفيف  للحيوانات 

الأعاف وعدم توفرها.
• يجب النتهاء متامًا من عمليات درا�ض 
جتفيفه  يتم  اأن  بعد  العد�ض  حم�شول 

حتت اأ�شعة ال�شم�ض.
احلم�ض  حم�شول  ح�شاد  ا�شتكمال   •
ا�شتخدام  وميكن  ال�شتوي  وخا�شة 
نتيجة  ذلك  يف  الدرا�شة  احل�شادة 

ارتفاع �شاقه وقابليته للح�شاد الآيل.
ال�شيفي  الب�شل  حم�شول  ن�شج  بدء   •
بفطامه  والبدء  متوز،   15 بعد  البلدي 

ا�شتعدادًا لقلعه بنهاية ال�شهر احلايل.
حم�شول  لري  الأعظمي  الحتياج  اإن   •
القطن يقع يف �شهري متوز واآب وعليه 
تعطى الريات بفرة احلر ال�شديد ب�شكل 
ريات خفيفة ومتقاربة وكل ع�شرة اأيام 
وا�شتمرار  بالغمر  الري  جتنب  مع  رية 
عمليات التحري عن الإ�شابات وخا�شة 
ديدان  عن  للتحري  النباتات  قمم  يف 

اللوز/الأمريكية  وال�شوكية.
يجب  لذلك  باحلرارة  النعاج  تتاأثر   •
اأن ت�شريح خال فرة الظهرية حتت 

مظات منا�شبة.
زراعتها  املراد  الأر�ض  بنقب  البدء   •
بالأ�شجار املثمرة وحت�شريها للزراعة.  
كعروة  واخليار  الكو�شا  زراعة  تبداأ   •

خريفية يف منت�شف هذا ال�شهر  .
طاقتها  من  الكثري  الأبقار  تخ�شر   •
عن  تربد  لكي  ال�شيف  يف  احلرارية 
طريق التنف�ض اأو التعرق لذلك يجب اأن 
لتخفيف  منا�شبة  مظات  حتت  تو�شع 

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

نحو 315 كغ اأو بعمر 15 �شهرًا.

ت�شجيع منو  الزراعة على  وزارة  تعمل   •
احلراجية  املناطق  وازدهار  وتو�شيع 
اخلربة  بتقدمي  وذلك  اخلا�شة 
الأخرى  واملعونات  والبذور  والغرا�ض 

وب�شعر  املتاحة  الإمكانات  حدود  يف 
حما�شيل  ب�شكل  وت�شتثمر  التكلفة 
 /37 الوزارة/املادة  مبوافقة  خا�شة 

من احلراج اخلا�شة وا�شتثمارها.
• اأخي املزارع باإمكانك توفري حتى %50 
وخف�ض  امل�شافة  الري  مياه  كمية  من 
عند  الإنتاجية  وزيادة  الإنتاج  تكاليف 

ا�شتعمالك طرق الري احلديثة.
تكافح ع�شبة الباذجنان الربي بقلعها   •
الإثمار  مرحلة  قبل  فاحتها  اأو  يدويًا 
ثم جمعها وحرقها خارج احلقل وميكن 

مكافحتها كيميائيا باملبيدات املنا�شبة .
املحا�شيل  بقايا  حرق  عدم  يجب   •
والعمل  وال�شعري(  )القمح  الزراعية 
على جمع وكب�ض مادة الق�ض على �شكل 
عند  املزرعة  حيوانات  لتغذية  بالت 
لرفع  باليوريا  معاملتها  اأو  احلاجة 

قيمتها الغذائية.
• اأخي مربي النحل ميكن قطاف اإطارات 
الع�شل املختومة بال�شمع بعد التاأكد من 
�شرورة  مع  احل�شنة  من  التام  خلوها 
�شمن  الع�شل  اإطارات  بع�ض  ترك 
والتغذية  قوتها  على  لتحافظ  اخللية 
للمربي  تقديره  يعود  وهذا  عليها، 

بح�شب قوة اخللية.
يجب  الزيتون  ذبول  مر�ض  من  للحد   •
الإجراءات  اإتباع  الفاح  اأخي  عليك 
مبر�ض  الإ�شابة  من  للوقاية  التالية 

ذبول الزيتون واحلد من انت�شاره:
• جتنب الفاحات العميقة والإقال منها 
احلافظة،  الزراعة  نهج  نحو  والجتاه 
الربة  رطوبة  على  للحفاظ  وذلك 
الفاحات  عن  الإمكان  قدر  والبتعاد 

وتخفي�ض تكاليف الإنتاج.
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• اإتباع اأ�شلوب ال�شماد املتوازن يف عملية 
الت�شميد.

خطوات  ال�شكري:  ال�شوندر  حم�شول   •
قلع حم�شول ال�شوندر ال�شكري :

قلعه  قبل  املح�شول  ري  اإيقاف عملية   •
وذلك  الأقل  يوما على   /20  - ب /15 

لزيادة درجة حاوته.
• عدم قطع اأوراق ال�شوندر قبل قلعه لأن 
ذلك يوؤدي خلف�ض درجة حاوته والبدء 
بقلعه يف مرحلة الن�شج احلقيقي عند 

ا�شفرار اأوراق النبات.
• عدم قلع ال�شوندر اإل بعد ح�شولك على 
ترخي�ض بالقلع من الوحدة الإر�شادية 

يف املنطقة املعنية.
جيد  ب�شكل  الت�شرمي  عملية  اإجراء   •
اأ�شفل  اجلذور  اأعناق  باإزالة  وذلك 
ذلك  لن  مبا�شرة  الأوراق  منبت 
ي�شاهم يف تقليل ن�شبة ال�شوائب وزيادة 

ن�شبة احلاوة.
• ذبابة ثمار الزيتون: ا�شتخدام امل�شائد 
اجلاذبة مبعدل /5/ م�شائد لكل دومن 
لزم  كلما  املحلول  تبديل  �شرورة  مع 
الأمر للتحري عن الإ�شابة بذبابة ثمار 

الزيتون.
امل�شائد  تعليق  التفاح:  ثمار  دودة   •
يف  ت�شاعدك  التي  اجلاذبة  الفرمونية 
حتديد موعد انت�شار دودة ثمار التفاح 

والتوقيت املائم ملكافحتها.
ل�شجرة  ال�شيفي  التقليم  اإجراء   •

التفاح.
• اأخي الفاح ي�شبب فاأر احلقل خ�شائر 
كبرية للمح�شول املزروع  وعليه يجب 

مكافحته بالطرق التالية:
فاحة الأر�ض احل�شيد والبور.   -

اإتاف الأع�شاب على جوانب الطرقات   -

وال�شواقي وامل�شارف.
على  التنكية  امل�شائد  ا�شتخدام   -
باملحا�شيل  املزروعة  احلقول  اأطراف 

اخلريفية.
اآب:  �شهر 

من  لبد  ال�شكري:  ال�شوندر  قلع   •
وذلك  اجلذور  ت�شرمي  عملية  اإجراء 
اأ�شفل  اأفقي  ب�شكل  النبات  بقطع 
على  حتتوي  اأنها  حيث  الأوراق  منبت 
بعملية  ت�شر  الأماح  من  عالية  كمية 
ويقطع  ال�شكر  وا�شتخا�ض  الت�شنيع 
اأن  حيث  1�شم/  اجلذر/قطر  ذيل 
املح�شول  ونظافة  اجليد  الت�شرمي 
ن�شبة  ويزيد  الإجرام  ن�شبة  من  يقلل 

احلاوة وغلة املح�شول.
• تاأ�شي�ض ب�شاتن الزيتون خال �شهري 
80ـ  بعمق  الربة  بنقب  واأيلول  اآب 

100�شم باجتاهن متعامدين.

ل�شجرة  املائية  الحتياجات  تاأمن   •
الزيتون خال �شهري اآب واأيلول نظرًا 
طرق  اإتباع  ويف�شل  الثمار  حجم  لكرب 
ح�شاد املياه يف الب�شتان كتقنية واجب 

اإدخالها يف حقول الفاحن.

•  القيام بعملية قطاف البطيخ الأ�شفر 
والأحمر.

�شهر  يف  احللبي  الف�شتق  ن�شج  يبداأ   •
الأول  ت�شرين  بداية  حتى  وي�شتمر  اآب 
منطقة  من  القطاف  موعد  ويختلف 

الأ�شناف.ويتم  وبح�شب  اأخرى  اإىل 
خال  من  الثمار  ن�شج  حتديد  عادة 
وو�شول  اخلارجية  الثمرة  ق�شرة  تلون 
الثمار اإىل حجمها الطبيعي اإ�شافة اإىل 
ت�شقق كمية كبرية من الغاف اخل�شبي 

للثمار.
اإىل  :بادروا  البطاطا  الإخوة  مزارعو   •
البطاطا  بذار  من  حاجتكم  ا�شتجرار 
العامة  املوؤ�ش�شة  لدى  املعتمدة  املحلية 
اإنتاجية  به من  تتميز  ملا  البذار  لإكثار 

وجودة عاليتن وخلوها من الأمرا�ض.
والأبقار باحلرارة خال  النعاج  تتاأثر   •
ت�شريح  اأن  يجب  لذلك  ال�شهر  هذا 
مظات  حتت  الظهرية  فرة  خال 

منا�شبة.
الأرا�شي  يف  الربة  حراثة  جتنب   •
مو�شم  حلول  قبل  البعلية  الزراعية 
ال�شتفادة  لتحقيق  وذلك  الأمطار 
جلريانها  ومنعًا  منها  الق�شوى 

ال�شطحي واجنراف الربة.  
• اإن الإ�شراف يف ري حما�شيل اخل�شار 
النمو  يف  زيادة  اإىل  يوؤدي  الثمرية 
وانت�شار  الأزهار  وت�شاقط  اخل�شري 

الأمرا�ض الفطرية.
• اأخي املزارع اإن توريق الذرة ال�شفراء 
من  تقلل  ال�شفلية  الأوراق  واإزالة 

الإنتاجية.
بالأعداء  القطن  ح�شرات  مكافحة   •
بالتوقف  وين�شح  املتوفرة  احليوية 
عن ري حقول القطن عندما يبلغ عدد 
 %90 اجلوزات  الكامل على النبات 80ـ 
من جمموع الثمار وذلك حتى ل يتاأخر 

ن�شج القطن وتت�شرر الأقطان. 
• للحد من اأ�شرار الدبور الأحمر والذي 
تفتك  التي  الأعداء  اأ�شد  من  يعترب 
بكميات  وتفر�شها  النحل  بعامات 
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خايا  مداخل  بت�شييق  نن�شح  كبرية 
م�شائد  توزيع  اإىل  اإ�شافة  النحل 
�شبكية يف املنحل وتوزيع قطع كرتونية 
مطلية مبادة ل�شقة يتو�شطها قطع من 

اللحم املتف�شخ. 
املزروعة  احلراجية  الأ�شجار  تخ�شع   •
وقطع  قلع  لرخ�شة  رياح  كم�شدات 
التنظيمية  الوحدة  من  ماأجورة  ونقل 
ب/من  فقرة   40 /املادة  املنطقة.  يف 

ف�شل احلراج اخلا�شة.
• اأخي املزارع باإمكانك توفري حتى %50 
وخف�ض  امل�شافة  الري  مياه  كمية  من 
عند  الإنتاجية  وزيادة  الإنتاج  تكاليف 

ا�شتعمالك طرق الري احلديثة.
• يجب تبخري اأقرا�ض الع�شل بعد فرزها 
وتنظيفها وذلك يف حيز مغلق بوا�شطة 

غاز الكربيت.
ع�شبه  مكافحة  الربي:  الباذجنان   •
قبل  باقتاعها  الربي  الباذجنان 
وحرقها  جمعها  ثم  الإثمار  مرحلة 
�شرورة فاحة  وكذلك  خارج احلقول 

الربة بعد جمع املح�شول.
احلرجتن  الفرتن  يف  البطاطا  ري   •
بالتكون  الدرنات  تبداأ  عندما  الأوىل 
حيث قلة الري يف هذه الفرة يقلل من 
عددها والفرة الثانية عند بدء الدرنات 
بالنمو حيث اأن قلة الري يف هذه الفرة 

يوؤدي اإىل نق�ض يف الإنتاج .
الأعاف  يف  نق�ض  اأو  زيادة  اأي  اإن   •
الكمية  حيث  من  لاأبقار  املقدمة 
�شحية  اأ�شرار  اإىل  يوؤدي  والنوعية 
وبالتايل  احلليب  اإنتاج  يف  وانخفا�ض 

انخفا�ض يف الدخل والربح.
خال  القطن  حقول  بري  ال�شتمرار   •
�شهر احلر ال�شديد وذلك باإعطاء رية 
خفيفة كل ع�شرة اأيام مع جتنب الغمر 
عن  بالتحري  ال�شتمرار  ،مع  باملياه 

الإ�شابات احل�شرية.
املبيدات  املزارع يجب عدم مل�ض  • اأخي 

يف  خد�ض  اأو  جرح  اأي  وجود  حال  يف 
وكذلك  اجل�شم  من  العارية  املناطق 
اأثناء  وال�شرب  والأكل  التدخن  عدم 

عملية الر�ض.
يلول:   اأ �شهر 

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

والأ�شناف املائمة.
• البدء بعملية فطام القطن ابتداء من 
منت�شف اأيلول ، والبدء بعملية القطاف 
وكل  اجلوز.  من   %70-60 تفتح  عند 
خف�ض  على  يوؤثر  القطاف  يف  تبكري 
كمية الإنتاج واأي تاأخري يعر�ض النبات 
لاأمطار اخلريفية املبكرة والإ�شابات 

بديدان اللوز.
الثوم  لزراعة  خريفية  فاحة  اإجراء   •
 /15/ من  ابتداء  بالزراعة  والبدء 

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

املتاأخرة.
الهامة  املحا�شيل  من  البي�شاء  الذرة   •
نظرًا لأنها ت�شتطيع اأن تنمو يف املناطق 
امللوحة  ارتفاع  وتتحمل  الأمطار  قليلة 
تغذية  يف  اأ�شا�شًا  وت�شتخدم  الربة  يف 

الدواجن.
• اإجراء فاحة ثانية قبل زراعة القمح 
والدفعة  الفو�شفوري  ال�شماد  واإ�شافة 
وقبل  الفاحة  مع  الآزوتي  من  الأوىل 

الزراعة.
لزراعة  املنا�شبة  الفاحات  اإجراء   •
حم�شول ال�شعري واإ�شافة الدفعة الأوىل 

من ال�شماد الآزوتي قبل الزراعة.
• الفريز نبات معمر ولكن ين�شح بعدم 
ثاث  من  اأكرث  الزراعة  على  الإبقاء 
وتتدنى  يقل  املح�شول  لأن  �شنوات 

موا�شفات الثمار.
الإناث  • القيام بو�شع فحول املاعز مع 

الولدات  لتكون  اأيلول  �شهر  خال 
خال �شهر �شباط.

والتع�شيب  العزق  بعمليات  القيام   •
حلقول الذرة ال�شفراء التكثيفية.

البطاط  حم�شول  بقلع  ال�شتمرار   •
والتخل�ض  الأر�ض  وفاحة  ال�شيفية 

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

البادية ال�شورية/.
�شهر  خال  احلم�شيات  ري  ي�شتمر   •
اأيلول وت�شرين الأول حتى موعد �شقوط 

الأمطار.
: ل و الأ ا ين  ت�شر �شهر 

الربة  فاحة  عمليات  ا�شتكمال   •
وت�شويتها  بتنعيمها  وذلك  وتهيئتها 

ا�شتعدادًا لزراعة القمح.
• ال�شتمرار بعملية قطاف القطن حتى 
خلط  لعدم  النتباه  مع  ال�شهر  نهاية 
للمحافظة  وذلك  والأقطان  القطفات 
، ويف�شل  القطن املقطوف  على جودة 
دخول الأغنام لرعي احلقل وال�شتفادة 

من خملفات املح�شول يف التغذية.
نظامية وعدم  �شلول  القطن يف  تعبئة   •
ا�شتخدام خيطان قنب اأو نايلون لأنها 

ت�شئ لنوعية القطن امل�شوق.
 15 • ين�شح بزراعة القمح اعتبارًا من 
الأول  كانون   15 ولغاية  الأول  ت�شرن 
الن�شف  هو  للزراعة  موعد  واأف�شل 
ولغاية  الثاين  ت�شرين  �شهر  الثاين من 

15 كانون الأول.

منت�شف  بعد  ال�شعري  بزراعة  البدء   •
ال�شهر.

للعروة  ال�شكري  ال�شوندر  يزرع   •
ولغاية   10/15 اعتبارًامن  اخلريفية 

11/15 اإما تقبيعًا اأو بالبذارة.
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• متابعة زراعة الفول يف املناطق الدافئة 
وح�شاده يف املناطق الباردة.

• القيام بتقليم اأظاف الأبقار ب�شورة 
دورية يزيد اإنتاجها من احلليب.

• البدء بعملية جني امللفوف اعتبارًا من 
منت�شف ال�شهر.

للب�شل  واملنبت  التالف  القزح  فرز   •
املخزن للزراعة ال�شيفية.

اخلريفية  العروة  جني  بعملية  البدء   •
للفا�شولياء.

• النتهاء من ح�شاد ال�شم�شم للزراعة 
املتاأخرة ال�شيفية واخلريفية.

مع  ال�شوداين  الفول  بح�شاد  البدء   •
بداية ال�شهر.

• ال�شتمرار بجني البندورة مع مكافحة 
اآفات العروة اخلريفية.

• تقدمي الدعم العلفي لقطعان الأغنام 
بتقدمي  احلليب  اإنتاج  يرتبط  حيث 
املنا�شب والكايف وخا�شة خال  العلف 

�شنوات اجلفاف .
النحل  لفاروا  اخلريفية  املعاجلة  بدء   •
الطبيعية  املواد  با�شتخدام  الن�شح  مع 

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

باللون الأ�شود.
• يجب تنظيف ثمار الزيتون من الأوراق 
قبل الع�شر كونها تك�شب الزيت الطعم 

املر.
الثاين:  ت�شرين  �شهر 

القمح  زراعة  جناح  عوامل  اأهم  من   •
 - الت�شميد   - بالزراعة  التبكري  البعل: 

مكافحة الأع�شاب - احل�شاد املبكر.
احلقل  فاأر  مكافحة  بعمليات  البدء   •

والأع�شاب ال�شارة.
• ال�شتمرار بعملية زراعة ال�شعري.

• تهيئة الربة لزراعة احلم�ض ال�شتوي 
واإ�شافة الأ�شمدة الفو�شفاتية.

اخلريفية  العروة  بزراعة  ال�شتمرار   •
لل�شوندر ال�شكري.

حم�شول  جني  بعملية  ال�شتمرار   •
امللفوف.

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

كمية احلليب وحت�شن موا�شفاته.
التفاح من  �شناعة خل  الت�شجيع على   •
ب�شرط  الثمرة  وبقايا  ال�شغرية  الثمار 
على  للح�شول  وذلك  �شليمة  تكون  اأن 

خل عايل اجلودة.
عليقة  اإىل  تغذيتها  يف  الأبقار  حتتاج   •
وعليقة  طاقة/   - /بروتن  حافظة 
اللحم واحلليب  لإنتاج  اإنتاجية  وذلك 
والأماح  الفيتامينات  اإ�شافة  مع 

املعدنية وملح الطعام.
• عند التخل�ض من عبوات املبيد الفارغة 
خم�ش�شة  اأماكن  يف  بتجميعها  قم 
للتخزين وحاول غ�شلها مبكان اآمن قبل 
اأو  املبيدات  ت�شكب  ول  منها  التخل�ض 
ماء الغ�شيل يف مياه ال�شرف ال�شحي. 

واغ�شل يديك جيدًا باملاء وال�شابون.
ن�شجها  ثمار احلم�شيات عند  تقطف   •
الذي يتحدد باأخذ الثمار للحجم الطبيعي 

لل�شنف واللون والطعم املميز .
ول: االأ كانون  �شهر 

اعتبارًا  الزيتون  غرا�ض  زراعة  تتم   •
الغرا�ض  وكافة  الأول   كانون  �شهر  من 
الزراعة  وزارة  م�شاتل  يف  املنتجة 
الأمرا�ض  وخالية من  ال�شنف  موثوقة 

والآفات الأخرى.
القمح  زراعة  عملية  ا�شتكمال   •
واملعتمدة   واملعقمة  املغربلة  بالأ�شناف 

واملنا�شبة ملنطقتك.
• ال�شتمرار بعملية زراعة ال�شعري.

مبناطق  ال�شتوي  احلم�ض  زراعة   •
على  والعتماد  الثانية  ال�شتقرار 
يف  واملعقمة  املعتمدة  الأ�شناف 

الزراعة.
• اإجراء فاحة عميقة لتح�شري الأر�ض 

لزراعة ال�شم�شم.
من  الثاين  الن�شف  يف  العد�ض  يزرع   •
بال�شماد  الأر�ض  وت�شمد  ال�شهر  هذا 

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

للبندورة.
الأ�شمدة  واإ�شافة  الربة  حت�شري   •
NPK  وخلطها بالربة وت�شوية الأر�ض 

الربيعية  العروة  لزراعة  وتهيئتها 
للبطاطا.

• ال�شتمرار بقلع البطاطا اخلريفية.
رعي  رخ�ض  منح  مينع  املربي  اأخي   •
والأرا�شي  احلراج  يف  والإبل  املاعز 
املادة  من  ب  /الفقرة  احلراجية. 
/18/ ف�شل اإعطاء رخ�ض النتفاع يف 

حراج الدولة/.
• اأخي مربي الأبقار اإن تغيري نوع العليقة 
ملنع  بالتدريج  يتم  اأن  يجب  املقدمة 
توؤدي  ه�شمية  ا�شطرابات  حدوث 
�شحية  واأ�شرار  الإنتاج  لنخفا�ض 

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

املنزل اأو بالقرب منه.
املنحل  يف  �شعيفة  طوائف  وجود  عند   •
بع�ض  اإىل  ثاثة  اأو  طائفتن  كل  ت�شم 
حياتها  على  املحافظة  من  لتتمكن 

خال ف�شل ال�شتاء.
املواد  اأهم  من  الف�شة  دري�ض  يعد   •
العلفية التي ميكن تقدميها للحيوانات 
خال ف�شل ال�شتاء حيث ينعدم العلف 

الأخ�شر.

املهند�شة رغداء اأحمد
مديرية الإر�شاد الزراعي

اإر�شادات زراعية
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البحث  حم���رك  يف  ال��ب��ح��ث 
Google

:Google معنى كلمة
كلمة جوجل google تعني 1 متبوعًا ب���� 100 �شفر)نحو اليمن( 

وهو رقم �شخم يعك�ض بواقع احلال قوة املوقع.
ما ه� حمرك البحث ؟

عن  البحث  للم�شتخدمن  تتيح  برامج  هي  البحث  حمركات 
كلمات حمددة �شمن م�شادر الإنرنت املختلفة.

يتاألف حمرك البحث من ثاثة اأجزاء رئي�شة:
الزاحف  اأو   )Spider program( ال��ع��ك��ن��وت  ب��رن��ام��ج   -  1

.crawler

.)index program( 2 - برنامج مفهر�ض
 search program )3 - حمرك الباحث )البحث

:Google كيفية البحث يف
اأول: عامة التن�شي�ض " "مثًا لو اأردنا البحث  عن اأية جملة 

مكونة من كلمة اأو كلمتن اأو ثاثة اأو اأربعة اأو ............
فمثًا لو اأردنا البحث عن اإدارة الأعمال كجملة واحدة فيمكننا 
البحث عنها ككتلة block واحدة من خالها و�شع بن اإ�شارتي 
تن�شي�ض :"اإدارة الإعمال" عندها �شيبحث Google عن اإدارة 
اإ�شارتي  دون  الأع��م��ال  اإدارة  كتبنا  لو  اأم��ا  ه��ي.  كما  الإع��م��ال 
) )وح��ده��ا  اإدارة  عن   google �شيبحث  ،عندها  تن�شي�ض 

والأعمال )وحدها( ) اإدارة+الأعمال(.

اإدارة+الأعمال  كتبنا  حن  البحث  نتائج  عدد  ازدي��اد  ناحظ 
دون اإ�شارتي تن�شي�ض.

واأريد  علمي  م�شطلح  عن  اأبحث  كنت  لو  مثًا   Define ثانيا: 
 Knowledge management معرفة هذا امل�شطلح وليكن مثا

عندها ميكننا كتابة طريقة البحث بال�شكل التايل:

Scholar.google.com  موقع البحث العلمي ي�شاعد يف  ثالثًا: 
البحث يف الدرا�شات ور�شائل املاج�شتري والدكتوراه

رايعًا:البحث من خال امتداد املوقع فمثًا لو اأردنا البحث عن 
كلمة smoking  يف املواقع التعليمية فقط نكتب كالتايل:
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مثا لو اأردنا البحث عن جملة "اإدارة املرور يف املواقع احلكومية 
ال�شورية ككتلة واحدة " نكتب:

لو اأردنا البحث عن كلمة منح يف �شورية فقط

لو اأردنا البحث عن كلمة معينة يف موقع معن: 
مثًا لو اأردنا البحث عن اجلمهورية العربية ال�شورية يف موقع 

 www.ortas.gov.sy

من  كتاب  اأو  فيلم  تنزيل  اأردن���ا  لو  مثًا   :Filetype:خ��ام�����ش��ًا
:Filetype الإنرنت فيمكننا فعل ذلك عن طريق التعليمة

فمثا لو اأردنا تنزيل فيلم Prison break  والذي هو م�شل�شل 
م�شهور ونويد تنزيله torrent نكتب:

Prison break filetype:torrent

اأو نكتب:
Filetype:torrent prison break

نوع  املعلومات من  اأمن  ا�شمه  كتاب  البحث عن  اأردن��ا  لو  مثا 
PDF نكتب:

م.خالد يا�شني ال�شيخ
مديرية تقانة املعل�مات



ال�شفراء  الذرة  توريق  عملية  م�شار  عن  ي�شاأل  �س1:مزارع 
وتطوي�شها 

اإزالة الأوراق  اإن عملية توريق نبات الذرة ال�شفراء هي   :1 ج 
يقل  التي  الأوقات  يف  عليها  املزارع  حيوانات  لتغذية  ال�شفلية 
اإذ  للنباتات،  ال�شرر  بالغة  عملية  وهذه  الأخ�شر،  العلف  فيها 
توؤدي اىل نق�ض طول النبات وقطر ال�شاق، كما توؤدي اإىل نق�ض 
وزن العرنو�ض وقطره وكمية املح�شول والق�ض. ويرجع ذلك اإىل 
الأوراق  باإزالة  ال�شوئية  الطاقة  تثبيت  يف  النبات  قدرة  نق�ض 
ال�شفلى التي لتزال قادرة على التمثيل ال�شوئي، والتي حتتوي 
على قدر من املواد الغذائية، ميكنها اأن تنتقل لت�شهم يف زيادة 

حم�شول احلبوب.
اأما عن التطوي�ض فهو اإزالة الأجزاء الطرفية للنباتات مبا فيها 
النورة املذكرة لتغذية احليوانات عليها يف الأوقات التي يقل فيها 
العلف الأخ�شر، ويوؤدي التطوي�ض اإىل انخفا�ض يف العدد الكلي 

النباتات،  لتطوي�ض  العمال  مرور  اأثناء  بع�شها  لك�شر  للنباتات 
للعراني�ض،  احلاملة  النباتات  ن�شبة  يف  نق�ض  اإىل  يوؤدي  كما 
واإىل  العرنو�ض  وقطر  وطول  ووزن  ال�شاق  قطر  يف  ونق�ض 
انخفا�ض  وكذلك  ال�شف  يف  احلبوب  عدد  يف  كبري  انخفا�ض 
يف كمية املح�شول، مما ن�شتنتج اأن التطوي�ض والتوريق عمليتان 

�شارتان ينبغي الإقاع عن اتباعهما لزيادة كمية املح�شول. 
�س2: مربي حيوانات ي�شاأل عن اأعرا�ض مر�ض اجلرب واأنواعه

2: اجلرب مر�ض جلدي �شار، ين�شاأ من الإ�شابة بطفيليات  ج 
جمهرية تعي�ض على اجللد ويف ب�شرته، وتوؤدي اإىل ظهور حكة 
واأ�شواكها  �شمومها  حتدثه  الذي  التخر�ض  عن  ناجتة  جلدية 

و�شقوط ال�شوف من الأماكن امل�شابة ب�شبب الآفات والثقوب 
التي يحدثها الطفيلي . وكذلك ي�شاب احليوان بالتهاب اجللد 
والقلق  التوتر  نتيجة  العليقة  تناول  قلة  ب�شبب  �شديد  وهزال 
الذي حتدثه هذه الطفيليات، و طرق انتقال العدوى باملام�شة 
بو�شاطة  وكذلك  وامل�شاب،  ال�شليم  احليوان  بن  املبا�شرة 
و  امللوثة  العاملة و الأر�ض  للعدوى مثل الأيدي  الناقلة  العوامل 
يف  انخفا�ض  كذلك  و  احليوان  رعاية  يف  امل�شتخدمة  الأدوات 

مقاومة احليوان و اإهمال النظافة و العناية باحليوانات .
نذكر  واملاعز  الأغنام  ت�شيب  اجلرب  من  اأنواع  عدة  وهناك   
ال�شفاه  الراأ�ض حيث تظهر حبات حوي�شلية على  منها: جرب 
والفم. وكذلك جرب اجل�شم حيث ي�شيب  الأنف  زوايا  وحول 
منطقة  اإىل  ذلك  بعد  وتنت�شر  ال�شوف،  يغطيها  التي  الأجزاء 
يف  ال�شوف  وتلبد  احلكة  اإىل  وتوؤدي  اجلذع،  ثم  الكتف  وراء 
احليوان  يقوم  حيث  الأذنن،  جرب  وكذلك  الإ�شابة،  مناطق 
يف  والتهابًا  الأذن  يف  ت�شوها  ويحدث  بقدميه،  اأذنيه  ب�شرب 
الأرجل  جرب  وهناك  حتتها.  دمويًا  ونزيفًا  اخلارجية  الأذن 
تظهر اأعرا�شه اأ�شفل ال�شاق ويوؤدي اإىل �شقوط ال�شعر والتهاب 
بالعتناء  املر�ض  هذا  من  احليوانات  نقي  اأن  وميكن   . اجللد 
بغذائها ونظافة احلظائر وا�شتخدام مبيدات ح�شرية لتغطي�ض 
احليوانات فيها ور�ض احلظائر . وتتم املعاجلة بعزل احليوانات 
امل�شابة ومعاجلتها بالكرميات املخ�ش�شة ملثل هذه احلالت، 

ومبا ي�شفه البيطري يف الوحدة الإر�شادية. 
�س 3: مزارع ي�شال عن نبات القبار واأهميته الطبية 

ج 3: القبار �شجرية ليتجاوز ارتفاعها 80 �شم ويبلغ عر�شها نحو 
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مر ون�شف املر. وهو نبات منت�شر يف خمتلف اأنحاء �شورية. وينمو 
خال الفرة املمتدة من نهاية �شهر ني�شان وحتى �شهر ت�شرين، 
البادية.  النباتات اخل�شراء يف  فيها عدد  يقل  التي  الفرة  وهي 
ويركز منوه يف املناطق ذات الطق�ض اجلاف و�شبه اجلاف. ويعد 
من النباتات املتحملة للملوحة، وت�شاعد بنيته على مقاومة الرياح، 
الربة  يف�شل  اأنه  اإل  الرب،  بقدرته على حتمل خمتلف  وميتاز 
الكل�شية والأرا�شي الرملية. ل ينتج النبات براعم من عامه الأول، 
وتزداد مع مرور الوقت لتبلغ اإنتاجيته 3كغ من الرباعم، وتقطف 
مرتان يف الأ�شبوع. ميتاز هذا النبات مبداه الزهري الوا�شع، حيث 
واأزهاره  اأيلول،  ني�شان وحتى �شهر  ازهاره من �شهر  ميتد مو�شم 
بي�شاء اللون ذات �شكل مميز ورائحة جذابة. ويعد ع�شل القبار من 
اأف�شل الأنواع طبيا ويلقى رواجا جيدا بن امل�شتهلكن. ويعد القبار 
�شيدلية طبية عاجية لعدد كبري من الأمرا�ض منها فقر الدم 
وتنظيف الكلى والروماتزم وا�شطرابات اجلهاز اله�شمي  ومن�شط 
جن�شي وله دور يف الوقاية من اأمرا�ض القلب  وال�شراين وال�شرطان. 
ومبا اأن القبار من النباتات املعمرة جتمع بذوره  لتح�شري لبخة 
لعاج اآلم العمود الفقري. واأثبتت التجارب اأنه بالإمكان العتماد 
على زراعة القبار كزراعة بديلة، اإذ اأن هذه النبتة ميكن اأن ت�شهم يف 
كثري من ال�شناعات الغذائية من جهة، وتوفري منتج عاملي ي�شاعد 
املزارعن على حتقيق الأرباح، ونن�شح باإدخال  زراعة نبات القبار 
مع النباتات الرعوية التي تتم  زراعتها �شمن البادية،  لأن طبيعة 

منو القبار،  حتد من العوا�شف الغبارية.
قبل  اخل�شروات  ت�شتيل  اأهمية  عن  ي�شاأل  مزارع   :4 �س 

زراعتها
الزراعية  الأر�ض  من  م�شاحة  عن  عبارة  هو  امل�شتل   :4 ج 

�شتات  لإنتاج  خم�ش�شة  با�شتيكي  بغطاء  املغطاة  املحمية 
النباتات، حيث تزرع من بذور اأو عقل بع�ض الأ�شناف . وتتم 
خالية  �شليمة  �شتات  على  للح�شول  بها  والعناية  رعايتها 
احلقل  يف  ذلك  بعد  زراعتها  ميكن  والأمرا�ض،  الآفات  من 
املائمة  الظروف  توفري  اإىل  امل�شتل  اإن�شاء  ويهدف  امل�شتدام. 
املناخية  بالظروف  والتحكم  اأوالعقل  بالبذور  ال�شتات  لإنتاج 
حول ال�شتات من حيث تقليل درجة احلرارة ومكافحة الآفات 
والأمرا�ض، نظرًا ل�شغر م�شاحة امل�شتل، مما يقلل من تكلفة 
الوقت،  ك�شب  يف  املزارع  امل�شتل  ي�شاعد  كما  ال�شتات،  وقاية 
حيث اإنه يقوم بزراعة البذور يف الوقت الذي تكون فيه الأر�ض 
امل�شتدامة غري جاهزة للزراعة،  كما اأن ذلك يوؤدي اإىل توفري 
البذور، حيث اإن الزراعة يف امل�شتل تتم بعدد اأقل من البذور 
اختيار  عند  يراعى  اأن  ويجب  املبا�شرة.  الزارعة  يف  الازمة 

موقع امل�شتل اأن يكون يف مكان مك�شوف جيد التهوية ومعر�ض 
لأ�شعة ال�شم�ض و خال من الأع�شاب املعمرة وقريب من م�شدر 
املياه و �شكن العمال . وميكن ت�شميم امل�شتل ، ليكون حمميًا، 
وغري  لل�شوء  املنفذ  الأبي�ض  بال�شبك  ويغطى  مزدوج،  باب  له 
فتتم  امل�شتل  يف  الزراعة  طريقة  عن  اأما  للح�شرات.  املنفذ 
بغطاء  وتغطيتها  بال�شم�ض،  تعقيمها  بعد  بالربة  مبا�شرة  اإما 
على  البذور  زراعة  وتتم  ال�شيف.  فرة  خال  با�شتيكي 
خلطة  على  حتتوي  با�شتيكية  �شوان  يف  الزراعة  اأو  �شطور 

وبيتمو�ض.   م. راغب كرديكومبو�شت 
مديرية الإر�شاد الزراعي
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اأقدم ح�سارة  امليالد من  اأكرث من خم�سة قرون قبل  قبل  للتو من  عائٌد 
عرفتها الإن�سانية حيث اكت�ساف الزراعة وتدجني احليوانات واملنجل الأول 
كيف  راأيت  �سورية  اأر�س  يف  هناك  الأوىل  وال�سفينة  الأوىل  والعجلة 
غر�س اأجدادي �سجر الزيتون، وكيف نحت ال�سوريون الأوائل احلجر ليطحن 
�ست  .هناك عند موقع  تربتها  يجدد  و  اأر�ساً  ليحرث  زيتاً،اأو  قمحاً ويع�سر 
يقارب  الأول، جمتمٌع متجان�ٌس  الزراعي  ت�سكل املجتمع  بالالذقية  مرخو 
وال�سواطري،  واملعاول،  الفوؤو�س،  فكانت  احلديث  الزراعي  املجتمع 
النار  ا�ستخدام  واآثار  احلبوب  وا�ستنبات  البذور  وانتقاء  ال�سيد،  واأدوات 
وجلد  ال�سجر  اأغ�سان  اأو  املنحوت  احلجر  من  والبيوت  الأكواخ  و�سناعة 

احليوانات ..وحفرة للموقد داخل البيت، موقع القرما�سي.
جمتمعات  الآخر  مع  والتوا�سل  ال�سلة  خلق  يف  �سبباً  فكان  وفا�س  زاد  الزراعي  الإنتاج  اأمر  تطور 
والأعرا�س وفرح  والنذر  والدبكات  الأغاين  باملوا�سم من  واإح�سا�ساً جمالياً وفرحاً  ح�ساً  اأنتجت  �سورية 
والبحار  الأنهار  مع  �سداقات  بنى  الطبيعة  مع  ال�سوري  لالإن�سان  حوار  نحو  الأمر  تطور  الع�ساق 
"اأوغاريت" واأبجديتها،  "تدمر" ونخيلها ولبنها، وكانت  فاأقام الأقنية وخزانات جتميع املياه  فكانت 
وكانت كذلك "ب�سرى" ومدرجها ومعا�سر زيتها، وحماماتها، و�سرير ملكتها هروباً من الأفعى ودبور 
العنب واإيبال والتني والتفاح والعنب املعر�س ثم كانت مملكة "ماري" اأقنية جلر املياه من الفرات 
وال�سدود و ال�سواقي واأول زراعة للكتان املروي. وهكذا اأنتج املجتمع ال�سوري الأول ثقافة الزراعة، 
املحن  الرغم من  اجلمل وعلى  و  والغنم  البقر  تدجني  تنجح يف  اأن  ا�ستطاعت  التي  الثقافة  تلك 
التي حلقت يف هذا املجتمع من حروب وكوارث طبيعية وبيئية، اأدت اإىل تخريب املنجز الزراعي 
ال�سوري بقيت عراقة هذا املجتمع هي الدائمة على الدوام زراعة تنه�س يف كل مرة من العدم 

اإثر زلزال اأو جفاف اأو حروب يعود املارد الزراعي ال�سوري للنهو�س. 
ُيعاند و يقاوم  �سنوات عجاٍف عجاٍف ما زال هذا املارد يرف�س املوت واليبا�س،  �سبع  اليوم وبعد 
جوهرة  باخت�سار  لأنها  حا�سرة  ال�سورية  الزراعة  لتقول:  الرتبة  ت�سق  الأجداد  زرعها  التي  الغرا�س 
اأنها ولدة   اإنتاجها، عزمية مزارعيها، ي�سرون ويجزمون على  ح�سارة الزراعة  يعزز ح�سورها وثراء 

بذرة طيبة من بذرة طيبة اإىل يوم الدين.

االأرقم الزعبي

الزراعـة ح�ضارة






