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االفتتاحية

االستثمار الزراعي
دعم لالقتصاد الوطني

وزير الزراعة واإلصالح الزراعي
المهندس أحمد فاتح القادري
ُ
يعــد االســتثمار فــي القطــاع الزراعــي مــن القطاعــات الواعــدة التــي تحقــق عوائــد اقتصادية مجزية لالقتصــاد الوطني
مــن خــال تأســيس المشــاريع الزراعيــة التــي تســتفيد مــن الميــزة النســبية للمنتجــات الزراعيــة الســورية وفوائــض اإلنتــاج،
ً
إضافــة إلــى توافــر العمالــة الخبيــرة ،ذلــك أن االســتثمار فــي القطــاع الزراعــي بمكوناتــه كافــة هــو الســبيل الوحيــد لتحقيــق
التنميــة الريفيــة ،وانتعــاش المجتمعــات الزراعيــة التــي هــي الركــن األساســي فــي نمــو االقتصــاد الوطنــي ...
ويعــد توافــر المنــاخ المناســب لالســتثمار الزراعــي الــذي يعتمــد علــى إزالــة كافــة المعوقــات الخاصــة بتأســيس المشــاريع
الزراعيــة واســتثمارها وتشــغيلها ،مــن أهــم المحفــزات التــي تــؤدي إلــى تســارع الخطــى فــي جــذب رؤوس أمــوال
المســتثمرين فــي المجــال الزراعــي.
وتتمثــل أهميــة االســتثمار الزراعــي فــي دعــم االقتصــاد الوطنــي وتطويــره مــن خــال دوره المهــم فــي زيــادة اإلنتـــاج
ً
واإلنتاجيــــة ،وتحســين نوعيــــة المنتجــات الزراعيــة ،ممــا ينعكــس إيجابيــا علــى الدخــل القومــي ،وتوفيــر مســتلزمات اإلنتــاج
ً
الزراعــي محليــا ،ممــا يقلــل االعتمــاد علــى اســتيرادها ،وتوفيــر القطــع األجنبــي ،إضافــة إلــى إنتــاج أمثــل للخدمات والســلع
ً
الزراعيــة الطازجــة والمصنعــة ،يكــون قــادرا علــى تلبيــة احتياجــات الســوق المحليــة ،والنفــاذ إلــى األســواق الخارجيــة  ،وتوفيــر
فــرص عمــل تخفــض مــن نســب البطالــة ،تســهم فــي دعــم االقتصــاد الوطنــي ،وكذلــك تثبيــت الفالحيــن والمزارعيــن
واألســر الريفيــة فــي أراضيهــم ،ممــا يحــد مــن الهجرتيــن الداخليــة والخارجيــة.
وخالصــة القــول :إن ســورية بلــد زراعــي بامتيــاز ،فيهــا مــن التنــوع البيئــي والنباتــي وتوافــر األراضــي الصالحــة للزراعــة
عوامــل تجعــل االســتثمار فــي القطــاع الزراعــي ذا عوائــد مجزيــة ،وخاصــة فــي ظــل قوانيــن االســتثمار الســائدة والدعــم
ً
والتســهيالت التــي تمنحهــا الدولــة بمؤسســاتها كافــة للقطــاع الزراعــي.
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وزير الزراعة يلتقي المديرين المركزيين في الوزارة

التقــى وزيــر الزراعــة المهنــدس أحمــد القــادري مديــري المديريــات والمؤسســات والهيئــات التابعــة للــوزارة لنقــل
توجيهــات الســيد الرئيــس خــال اجتماعــه مــع أعضــاء الحكومــة ،وذلــك بهــدف العمــل علــى ضــرورة تبســيط الخدمــات
التــي تقدمهــا الــوزارة بأقصــر وقــت وبجــودة عاليــة ،وإج ـراءات أقــل ضمــن األنظمــة والقوانيــن.
وشــدد الســيد الوزيــر علــى إعــادة النظــر بالتشــريعات والقوانيــن الناظمــة لعمــل الــوزارة وتعديلهــا وإلغــاء االســتثناءات
فيهــا ،والمــواد القابلــة للتأويــل ،ومنــع كل أشــكال الفســاد ومســبباته ،منوهــا أن الهــدف األساســي هــو خدمــة المواطــن
والتواصــل المباشــر معــه ،وأكــد علــى العمــل لتحويــل توجيهــات الســيد الرئيــس إلــى برنامــج عمــل متكامــل ،للوصــول
إلــى األهــداف المرجــوة.
واســتمع الســيد الوزيــر إلــى االقتراحــات المقدمــة مــن قبــل اإلدارات ،والتــي تســهم فــي تطويــر عملهــا ،وتحســين جــودة
الخدمــات التـ ًـي تقدمهــا ،وأكــد علــى بــذل الجهــود لزيــادة اإلنتــاج ،بمــا يتناســب مــع متطلبــات المرحلــة المقبلــة التــي
تشــهد تعافيــا فــي جميــع القطاعــات.

المؤسسة العامة للدواجن تحقق زيادة في األرباح
كشــف مديــر عــام المؤسســة العامــة للدواجــن المهنــدس سـراج خضــر أن أربــاح المؤسســة لهــذا العــام قد تتجــاوز  200مليون
ً
ليــرة بزيــادة تبلــغ نحــو  175مليــون ليــرة ســورية عــن العــام الماضــي ،حيــث بلغــت األربــاح  25مليــون ليــرة ســورية فقط،الفتــا إلــى
ً
أن هنــاك فارقــا فــي اإلنتــاج بيــن العاميــن،إذ قــد يبلــغ إنتــاج هــذا العــام  150مليــون بيضــة مائــدة ،و 300طــن مــن الفــروج ،و5
مالييــن صــوص تربيــة  ،بينمــا بلــغ فــي العــام الماضــي  130مليــون بيضــة مائــدة ،و 75طــن فــروج ،و 3مالييــن صــوص تربيــة.
ّ
وبيــن خضــر أن زيــادة أربــاح المؤسســة تعــود إلــى ســعيها إلــى زيــادة اإلنتــاج مــن خــال التوســع األفقــي فــي التربيــة ،واســتعادة
تربيــة الفــروج فــي منشــآت صيدنايــا والالذقيــة ،وزيــادة الطاقــة اإلنتاجيــة لمنشــأة زاهــد ،إضافــة إلــى زيــادة اإلنتاجيــة مــن خــال
اتبــاع أســاليب جديــدة وحديثــة فــي التربيــة والتغذيــة ،وانخفــاض تكاليــف اإلنتــاج نتيجــة انخفــاض أســعار األعــاف إلــى حــد مــا،
وتأميــن الطاقــة الكهربائيــة وغيرهــا.
وأن المؤسســة تخطــط إلنتــاج  175مليــون بيضــة مائــدة فــي العــام القــادم ،و 1000طــن فــروج فــي منشــآت صيدنايــا والالذقيــة
وحمــص.

أقفاص عائمة
تربية أسماك المشط ضمن
ً

ّ
عندمــا وطنــت الهيئــة العامــة للثــروة الســمكية ومنــذ عــام تقريبــا تجربــة كفــاءة تربيــة أســماك المشــط ضمــن
ّ
أقفــاص عائمــة ،كانــت الغايــة والجــدوى المرجــوة تتجلــى بالحصــول علــى نتائــج تتعلــق بأســس التربيــة الســليمة
ّ
لألســماك وتحســين جــودة المنتــج ،وزيــادة اإلنتاجيــة فــي وحــدة المســاحة ،علــى أن يتــم تعميمهــا ليتــم االســتفادة
منهــا مــن قبــل المربيــن لتحقيــق العائــد االقتصــادي الجيــد لديهــم،
وبالتالــي تشــجيعهم علــى التربية،األمــر الــذي يســهم فــي زيــادة
الناتــج الســمكي المحلــي.
ومــع قناعــة الهيئــة بــأن األســماك المنتجــة فــي مواقعهــا عاليــة
ً
الجــودة ،فــإن األســباب تأتــي نتيجــة اإلش ـراف الكامــل عليهــا ،بــدءا
مــن عمليــات التفريــخ وحتــى عمليــات تســويقها ،وتقديــم أعــاف
ّ
نظاميــة لهــا مصنعــة بإشـراف فنييــن مــن الهيئــة ومراقبــة األســماك
ً
صحيــا ،وبالتالــي ثمــة ثقــة بــأن هــذه المنتجــات تضاهــي بجودتهــا
األســماك البحريــة ،مــع فــارق أن أســعار األســماك التــي يتــم إنتاجهــا
ً
ضمــن مواقــع الهيئــة أقــل ســعرا ،أي أنهــا أكثــر اقتصاديــة للمســتهلك وبالفائــدة الغذائيــة نفســها ،والســيما أن
أســعار األســماك التــي يتــم بيعهــا مــن قبــل الهيئــة مقبولــة وهــي  1090ليــرة للكيلوغ ـرام الواحــد ،أي بحــدود ســعر
التكلفــة فقــط.
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ً
 18815اختبارا نفذتها مخابر وزارة الزراعة

بيــن الدكتــور حســين الســليمان مديــر الصحــة الحيوانيــة فــي وزارة الزراعــة أن االختبــارات المصليــة فــي مخابــر مديريــة
الصحــة بلغــت  18243عينــة مختلفــة ،فــي حيــن بلغــت فــي المخابــر الفرعيــة بالمحافظــات  572عينــة.
وأوضــح الســليمان أن المديريــة نفــذت دورة تدريبيــة مركزيــة بعنــوان  /االختبــارات المصليــة لرفــع كفــاءة األطبــاء البيطرييــن
ً
وتعزيــز القــدرات التشــخيصية المخبريــة /مشــيرا إلــى أن المخابــر البيطريــة المركزيــة والمخابــر الفرعيــة فــي جميــع
ً
المحافظــات تقــدم الخدمــات التشــخيصية المخبريــة مجانــا لمربــي الثــروة الحيوانيــة ،كمــا تعمــل هــذه المخابــر علــى إجـراء
االختبــارات الخاصــة بالمنتجــات الحيوانيــة المــوردة للقطــر والمعــدة للتصديــر ،إضافــة إلــى االختبــارات المتعلقــة بالمســوحات
المصليــة والدراســات الوبائيــة ،وتقييــم مســتوى األجســام المناعيــة بعــد التحصيــن.

تسويق الحمضيات السورية في األسواق الخارجية

أ ًكــد مديــر مكتــب الحمضيــات فــي وزارة الزراعــة المهنــدس ســهيل حمــدان أن مــا وصــل إليــه وضــع الحمضيــات
حاليــا ،وخاصــة بعــد صعوبــة الوصــول إلــى األســواق الخارجيــة ،وتراكــم اإلنتــاج فــي األســواق المحليــة واالنخفــاض الكبيــر
فــي أســعاره ،جعــل المزارعيــن يبــدؤون بإهمــال هــذه الشــجرة المعطــاءة مــن ناحيــة تأميــن مســتلزمات نموهــا وإنتاجهــا
(ري-تســميد -تقليــم.)...
ً
وأضــاف أن وصــول منتــج الحمضيــات الســورية إلــى األســواق الخارجيــة بمواصفــات مقبولــة عالميــا ليــس باألمــر الصعب،
فــي حــال وجــود تجــار ومصدريــن يســعون بحرفيــة إلــى فتــح أســواق خارجيــة للحمضيــات الســورية ،ويســعون إلــى بنــاء
ســمعة تعــود بالفائــدة لهــم ولالقتصــاد الوطنــي ،ألنهــا تتمتــع بجميــع المواصفــات المطلوبــة .وأكــد أن القطــاف
المبكــر هــذا العــام أســاء إلــى اإلنتــاج .وتمنــى أن يلتــزم الفــاح بمواعيــد القطــاف ،وخاصــة أن القطــاف عنــد النضــج
يــؤدي إلــى زيــادة فــي وزن الثمــرة بمــا ال يقــل عــن فتــرة قطافهــا المبكــر .وكشــف أن العمــل جــار لتثبيــت هويــة
للحمضيــات الســورية ،ومــن ثــم الحفــاظ علــى ســمعتها فــي األســواق الخارجيــة.

توزيع غراس الزيتون ألربعة أشهر

بــدأ مشــتل طرطــوس الزراعــي توزيــع غــراس شــجر الزيتــون للموســم الحالــي والــذي يســتمر مــدة أربعــة
ً
ً
أشــهر ،علمــا أن المشــتل ينتــج ســنويا نحــو ســبعين ألــف غرســة مــن غــراس الزيتــون ضمــن مســاحة مقدارهــا
ً
ً
ً
ً
ّ
ّ
 36دونمــا مخصصــة لذلــك ،يعمــل فيــه فقــط عشــرون عامــا موســميا ،وينتــج المشــتل أنواعــا محــددة ،ومنهــا
ّ
الدعيبلــي والســكري والعيرونــي ،وتــم تحديــد ســعر مبيــع الغرســة الواحــدة فقــط بـــ( )200ليــرة ،وهــي ال تســاوي
أجــور التكلفــة مقارنــة مــع المشــاتل الخاصــة ،إذ تبــاع الواحــدة بأكثــر مــن  500ليــرة.
ووفــق مــا أشــار المهنــدس ســميح إســماعيل مديــر المشــتل ،فــإن قلــة عــدد العمــال وطبيعــة العمــل المســتمرة،
ّ
وكذلــك تدنــي أجورهــم تشــكل إحــدى أهــم الصعوبــات
ً
التــي تؤثــر ســلبا علــى وتيــرة العمــل ،وكذلك عــدم منحهم
طبيعــة غــاء المعيشــة ،األمــر الــذي يدفــع بعضهــم إلــى
تــرك العمــل وعــدم المواظبــة عليــه فــي ظــل ظروفهــم
الماديــة الصعبــة.
ّ
فــي كل األحــوال فــإن المشــتل يعــد مــن أهــم المشــاتل
التــي عمــدت وزارة الزراعــة علــى إقامتهــا فــي المحافظــة
وأنجحهــا.
ولذلــك يبقــى مــن األهميــة معالجــة مشــكلة نقــص
ّ
العمــال وكذلــك منحهــم طبيعــة غــاء المعيشــة ،أو مــا يعادلهــا لتخفيــف األعبــاء الباهظــة التي يتحملونهــا ،وكذلك
طبيعــة العمــل القاســية فــي كافــة الظــروف الجويــة الســائدة.
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اإلرشاد الزراعي عام 2018
إنجازات مديرية
ً

أقامــت مديريــة اإلرشــاد الزراعــي خــال عــام  2018عــددا مــن األنشــطة اإلرشــادية التدريبيــة والحقليــة واإلعالميــة
مــن خــال تنفيــذ الخطــة التدريبيــة للمديريــة ،وعــدد مــن الــدورات النوعيــة المتعــددة بالتعــاون مــع أكســاد ومؤسســة
اآلغــا خــان ومعهــد اإلعــداد اإلعالمــي ،كمــا تــم
تنفيــذ اجتماعــات البرامــج اإلرشــادية ،والتــي بلــغ
ً
عددهــا أربعــة عشــر برنامجــا ،إضافــة إلــى إنتــاج
فيلميــن إرشــاديين عــن النحــل وأمــراض النحــل،
وطباعــة ملصــق إرشــادي عــن زراعــة الزيتــون وإنتــاج
زيــت الزيتــون ،وإعــداد نــدوة تلفزيونيــة عــن الزيتــون،
وكذلــك إنتــاج فواصــل إرشــادية تمثيليــة حــول
الزراعــة العضويــة والكمبوســت وشــراء األبقــار.
كمــا تــم خــال هــذا العــام تنفيــذ عــدد مــن الجوالت
الميدانيــة علــى الوحــدات اإلرشــادية وأهمهــا زيــارة
الوحــدات اإلرشــادية فــي محافظــة ديــر الــزور.
وقــد قامــت المديريــة بالتعــاون مــع مركــز السياســات بإعــداد دراســتين حــول تقييــم رؤســاء الوحــدات اإلرشــادية
ومــدارس المزارعيــن الحقليــة وجــوالت للمرشــدين الزراعييــن ،لالطــاع علــى الزراعــات الجديــدة مثــل نبــات الســتيفيا
والزعف ـران وحقــول القمــح ،بالتعــاون مــع الهيئــة العامــة للبحــوث العلميــة الزراعيــة.

الزراعة تبحث تطوير زراعة الزيتون في ورشة عمل ..
أكــد وزيــر الزراعــة المهنــدس أحمــد القــادري أن الــوزارة تعــد مصفوفــة متكاملــة لتطويــر زراعــة شــجرة الزيتــون
ألنهــا شــجرة مهمــة مــن حيــث المســاحة واإلنتــاج ومســاهمتها فــي االقتصــاد الوطنــي كــون جــزء مــن الزيــت
ً
الفائــض عــن االســتهالك المحلــي يتــم تصديــره ،منوهــا أن كل المحاصيــل الرئيســة واإلســتراتيجية ومنهــا الزيتــون
ســيكون لهــا برامــج خاصــة ســيتم اعتمادهــا فــي المرحلــة القادمــة لكافــة المجــاالت كالوقايــة واعتمــاد أصنــاف
ً
ً
مالئمــة للبيئــة الســورية لجهــة إنجــاز الخارطــة البيئيــة والح ـزام البيئــي ،الفتــا إلــى أنــه تــم ارتــكاب أخطــاء ســابقا
ً
نتيجــة زراعتهــا فــي مناطــق غيــر مناســبة بيئيــا تســببت فــي تخفيــض إنتاجهــا مــن الزيــت والثمــار.
ّ
وبيــن القــادري خــال ورشــة العمــل التــي أقامتهــا الــوزارة تحــت عنــوان «واقــع وآفــاق تطويــر قطــاع الزيتــون وزيــت
الزيتــون فــي ســورية» أننــا فــي الفتــرة القادمــة مقبلــون علــى تبــدالت مناخيــة ســيكون لهــا تأثيــر علــى المحاصيــل
واألشــجار المثمــرة ومنهــا الزيتــون ،وأحــد مظاهــر التبــدالت المناخيــة حســب التقاريــر العلميــة أن الكثيــر مــن اآلفــات
الزراعيــة التــي لــم تكــن اقتصاديــة أصبحــت اقتصاديــة والجانــب األهــم الــذي يجــب التركيــز عليــه هــو اإلرشــاد
التســويقي فــي مرحلــة مــا بعــد القطــاف باإلضافــة للخدمــات الزراعيــة وطــرق القطــاف ،باإلضافــة للتعــاون مــع
كل الــوزارات المعنيــة لجهــة المواصفــة أو المخابــر والجهــات التــي لهــا دور فــي التســويق الخارجــي.
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تنبــع أهميــة تكريــم المزارعيــن الفائزيــن فــي المباريــات اإلنتاجيــة مــن أنهــم يمثلــون القــدوة فــي
تطبيقهــم العملــي للعلــوم الزراعيــة ويقومــون بــدورا كبيــر فــي تعزيــز مقومــات صمــود الوطــن ،وتســهم
فــي تحقيــق ذلــك الجهــود التــي تبــذل لتوفيــر مســتلزمات اإلنتــاج الزراعــي ومســاعدة المزارعيــن بالتغلــب
علــى المشــكالت الزراعيــة وحــل أزمــة التســويق.
المباريات اإلرشادية اإلنتاجية:
تعــد المباريــات اإلنتاجيـــة إحــدى أهــم الطــرق اإلرشــادية
الهادفــة إلــى بــث روح التنافــس بيـــن األخــوة الفالحيــن

لتطبيــق حــزم التقانــات الزراعيــة وتحقيــق مــردود أعلــى
ً
فــي وحــدة المســاحة ،وتشــجيعا لذلــك يتــم اختيــار الفائزيــن
الثالثــة األوائــل فــي كل نشــاط زراعــي علــى مســتوى
ً
المحافظــة ،وتعــد الحقــول الفائــزة حقوال رائــدة تقام عليها
األنشــطة اإلرشــادية لتعريــف األخــوة الفالحيــن باألســاليب
الزراعيــة المتبعــة للوصــول إلــى أعلــى إنتاجيــة ،والعمــل
علــى تطبيقهــا لرفــع متوســط اإلنتاجيــة فــي المحافظــة
ً
إلــى مســتوى الفائزيــن ،وترصــد ســنويا لهــذه الغايــة مبالــغ
رمزيــة تــوزع كجوائــز علــى الفائزيــن.
آلية إقامة المباراة:
رئيــس القســم الفنــي فــي مديريــة اإلرشــاد الزراعــي
المهنــدس عبــد اللــه خبــاز أوضــح أساســيات المباريــات
ً
اإلنتاجيــة مبينــا أن التنفيــذ يتــم وفــق آليــة معتمــدة
وذلــك بمشــاركة ثــاث مناطــق إداريــة علــى األقــل
لــكل مبــاراة إنتاجيــة ،وتشــكل لجنــة فنيــة علميــة علــى
مســتوى المحافظــة مــن الهيئــة العامــة للبحــوث العلميــة
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الزراعيــة والجهــات االختصاصيــة واتحــاد الفالحيــن ونقابــة
المهندســين للطــواف علــى الحقــول المرشــحة علــى
مســتوى المناطــق الختيــار الفائزيــن علــى مســتوى
المحافظــة.
ومــن ثــم تقــوم دائــرة اإلرشــاد بإعــداد تقريــر عــن المباريــات
فــي نهايــة العــام للمحاصيــل كافــة وفــق النمــوذج
المعمــم ،ويتــم العمــل علــى توثيــق الحقــول الفائــزة
ً
بالمباريــات اإلنتاجيــة بالصــور والفيديــو وتغطيتهــا إعالميــا
خــال تنظيــم األنشــطة اإلرشــادية.
وأضــاف المهنــدس خبــاز بغيــة تحقيــق األهــداف التــي
ً
أنشــئت مــن أجلهــا المباريــات االنتاجيــة ،وتشــجيعا لذلك يتم
اختيــار الفائزيــن علــى مســتوى المحافظــات وتكريمهــم
مــع الفنييــن المشــرفين علــى حقولهــم مــن خــال حفــل
يقــام لهــذه الغايــة.
ويتم التنفيذ وفق الخطوات التالية:
 -1فتــح بــاب المشــاركة أمــام اإلخــوة الفالحيــن فــي
الوحــدات اإلرشــادية لــكل مــن يرغــب علــى أن ال يقــل
عــن ثالثــة مشــاركين مــن بدايــة الموســم الزراعــي لــكل
محصــول وارد بالخطــة اإلنتاجيــة بمحافظتهــم وفــق
شــروط المشــاركة التاليــة:
* أن ال تقــل مســاحة الحقــل المشــارك عــن  5دونمــات
للمحاصيــل أو لألشــجار المثمــرة.
* أن ال يقــل عــدد األبقــار المنتجــة للحليــب عــن  3رؤوس
وعــدد األغنــام عــن  10رؤوس.
* أن ال يقل عدد خاليا النحل عن  10خاليا حديثة.
* أن تغطــي المباريــات اإلنتاجيــة الوحــدات اإلرشــادية كافة
المعنيــة بالنشــاط الزراعي.
 -2مــلء اســتمارة المشــاركة وفــق النمــوذج المعتمــد
وتجميــع هــذه االســتمارات بإضبــارة خاصــة بالوحــدة
اإلرشــادية ويتــم تتبــع المشــاركين وفــق الســجل الخــاص
بذلــك.
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 -3يقــوم رئيــس الوحــدة اإلرشــادية بتوزيــع الحقــول المشــاركة بالمباريــات اإلنتاجيــة علــى المرشــدين العامليــن بالوحــدة
لإلشـراف عليهــا والقيــام بجــوالت دوريــة والتأكــد مــن مطابقتهــا لشــروط المشــاركة وتقديــم النصائــح اإلرشــادية وذلــك وفقــا
للتعليمــات الفنيــة المعتمــدة لــكل محصــول.
 -4يقوم رئيس الوحدة اإلرشادية بالتنسيق مع الفني المختص في الوحدة الداعمة ورئيس الجمعية الفالحية في كل قرية
بالطــواف علــى الحقــول المشــاركة بالمباريــات علــى مســتوى الوحــدة وبوجــود المشــرف علــى هــذه الحقــول الختيــار
حقــل واحــد علــى مســتوى الوحــدة اإلرشــادية وفــق ســلم العالمــات (المعمــم ســابقا) مــع التنويــه إلــى إعطــاء المنتجيــن
العضوييــن للمحصــول موضــوع المباريــات عالمــة اســتثنائية (ميــزة).

تقرير المباريات اإلنتاجية لمحصول ................
الفائز األول
المحافظة

االسم

متوسط اإلنتاج
كغ  /هك

الفائز الثاني
المهندس
المشرف

 -5إقامــة يــوم حقلــي لــدى احــد الفائزيــن علــى مســتوى
المحافظــة.
 -6إقامــة حفــل بنهايــة الموســم لتكريــم اإلخــوة الفالحيــن
الفائزيــن بالمباريــات اإلنتاجيــة علــى مســتوى المحافظــة
وتكريــم المرشــدين المشــرفين علــى الحقــول الفائــزة برعايــة
الســيد المحافــظ أو مــن ينــوب عنــه حيــث يتــم توزيــع الجوائــز
التشــجيعية عليهــم وإعــام اإلدارة المركزيــة بالموعــد قبــل
إقامتــه.
 -7إقامــة يــوم حقلــي لــدى احــد الفائزيــن علــى مســتوى
المحافظــة.
 -8إقامــة حفــل بنهايــة الموســم لتكريــم اإلخــوة الفالحيــن
الفائزيــن بالمباريــات اإلنتاجيــة علــى مســتوى المحافظــة
وتكريــم المرشــدين المشــرفين علــى الحقــول الفائــزة
برعايــة الســيد المحافــظ أو مــن ينــوب عنــه حيــث يتــم
توزيــع الجوائــز التشــجيعية عليهــم وإعــام اإلدارة المركزيــة
بالموعــد قبــل إقامتــه.
 -9تأميــن جوائــز عينيــة وتوزيعهــا علــى اإلخــوة الفالحيــن
أصحــاب الحقــول الفائــزة.
قــال المهنــدس أحمــد قاديــش معــاون وزيــر الزراعــة :إن
ـاق فــي أرضــه هــو بطــل إنتــاج ،ونحــن فــي وزارة
كل مـزارع بـ ٍ
الزراعــة اتخذنــا الكثيــر مــن اإلج ـراءات الســتمرار اإلنتــاج فــي
القطاعــات الزراعيــة كافــة والعمــل علــى خفــض تكاليــف
اإلنتــاج إضافــة لذلــك نعمــل علــى بــذل قصــارى جهدنــا

االسم

متوسط اإلنتاج
كغ  /هك

المهندس المشرف

لتأميــن مســتلزمات اإلنتــاج الممكنــة كافــة.

وأوضــح الدكتــور علــي ســعادات مديــر زراعــة ريــف دمشــق
أنــه لــدى المديريــة أنشــطة ومباريــات متعــددة للكثيــر مــن
المنتجــات الزراعيــة التــي تتميــز بهــا المحافظــة وأضــاف إنــه
مــن المتعــارف عليــه أن محافظــة ريــف دمشــق تعــد ســلة
غــذاء متكاملــة للعاصمــة.
المشــرف المهنــدس صبحــي أرشــيد أوضــح أن دوره إرشــادي
حيــث اختــار عــدة مزارعيــن وأعد لهم اســتمارات خاصة وعمل
علــى متابعتهــم مــن بدايــة الموســم وحتــى نهايــة العمليــة
التســويقية ،وقــال :تعــاون المزارعــون معنــا مــن خــال
البرنامــج المعــد ومــن مراحلــه األولــى كالتقليــم والخدمــة
ً
واســتخدام المكافحــة والتســميد العضوييــن حرصــا منــا على
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ً
ً
منتــج عضــوي تقريبــا ،كمــا اســتخدمنا المصائــد بــدال مــن
المكافحــة الكيميائيــة وتوصلنــا لحقــول خالية مــن اإلصابات.
المــزارع ياســر تيســير دعبــول الفائــز بالمركــز األول بإنتــاج
الزيتــون فــي محافظــة ريــف دمشــق :أعتــز بتكريمــي
كبطــل إنتــاج مــن قبــل وزارة الزراعــة وأن التكريــم هــو

ثمــرة جهــد وتعــب حرصــت مــن خاللــه أن أقــدم كل
خــال مــن المبيــدات
مالــدي للحصــول علــى منتــج مميــز
ٍ
واألســمدة ،وهــذا تــم بالتعــاون مــع الوحــدة اإلرشــادية مــن
خــال برنامــج عمــل زمنــي ،فاهتمــام وزارة الزراعــة بتقديــم
اإلرشــاد والنصــح ومتابعــة العمليــة الزراعيــة أدى لهــذا
النجــاح الــذي حصدتــه ،حيــث قدمــت المعــدات الثقيلــة
التــي تــم بوســاطتها اســتصالح األرض وإعدادهــا للزراعــة
فتحولــت مــن أرض قاحلــة إلــى خضـراء يانعــة منتجــة ،كمــا
تــم تزويدنــا بالغـراس كأســاس للعمليــة اإلنتاجيــة ،وأتمنــى
علــى وزارة الزراعــة التأكيــد علــى العامليــن فــي المشــاتل
إلعطــاء اإلهتمــام الــازم في اختيــار األصناف و(المطاعيم)
المناســبة لــكل منطقــة حيــث أنــه مــن الضــروري مراعــاة
ً
إنتــاج األصنــاف وتوزيعهــا وفــق البيئــات المناســبة بعيــدا
ً
عــن العشــوائية تالفيــا أليــة إشــكاالت إنتاجيــة مســتقبلية
فمــن غيــر المعقــول أن تقطــع شــجرة معمــرة بســبب
عــدم مالءمتهــا للمنطقــة أو ألن إنتاجهــا غيــر مرغــوب.
كمــا نتطلــع لمكننــة العمليــة الزراعيــة وإدخــال كل مــا هــو
جديــد فــي مراحــل الزراعــة والقطــاف إلعــادة بنــاء قطاعنــا
الزراعــي.
ومــن الفائزيــن فــي المباريــا ت اإلنتاجيــة بمحافظــة حمــاه
عــام :2018
فــي مجــال القمــح المــروي :الفائــز األول عبــد المجيــد
محمــد الحســين مــن دائــرة محــردة وحــدة المجــدل قريــة
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الشــير بلــغ إنتاجــه  800كــغ/د.
فــي مجــال الفســتق الحلبــي :الفائــز األول حســام عمــر
النبهــان مــن دائــرة حمــاة وحــدة قمحانــة قريــة قمحانــة بلــغ
إنتاجــه  1250كــغ /د.
فــي مجــال التفــاح :الفائــز االول تميــم عيســى عثمــان
مــن دائــرة مصيــاف وحــدة عــوج قريــة األشــرفية بلــغ إنتاجــه
 3000كــغ/د .
ومــن الفائزيــن فــي المباريــات اإلنتاجية بمحافظة الســويداء
عــام :2018
فــي مجــال الكرمــة :الفائــز األول ســلمان فرحــان الخطيــب
مــن شــهبا وحقــق إنتاجيــة  1100كغ/الدونــم
فــي مجــال التفــاح :الفائــز األول غالــب توفيــق خويــص مــن
وحــدة صلخــد بدائــرة عرمــان وحقــق  2800كغ/الدونم
فــي مجــال اللوزيــات :الفائــز األول نــادر وهبــي صــاح مــن
وحــدة رســاس فــي دائــرة ســهوة البالطــة وحقــق 200
كــغ /الدونــم.
إن العمــل علــى تحفيــز المزارعيــن وبــث روح المنافســة
اإليجابيــة بينهــم يوصلنــا إلــى مزيــد مــن اإلنتــاج واالبتــكار
بالطــرق واالهتمــام بتطبيــق التعليمــات اإلرشــادية  ..ممــا
يســهم فــي دعــم اإلقتصــاد الوطنــي بمنتجــات زراعيــة
ذات نوعيــة جيــدة وكميــات وفيــرة  ..وهنــا نقتــرح عــدة
نقــاط منهــا:
ـ أن تكــون نتائــج المباريــات تراكميــة ومتابعــة الحقــل
نفســه لعــدة ســنوات ريثمــا تظهــر النتائــج النهائيــة
فبعــض العمليــات الزراعيــة التظهــر نتائجهــا إال بعــد أكثــر
ً
مــن موســم كالتقليــم مثــا.
ـ أن ترفــع قيمــة الحافــز المالــي المقــدم للمكــرم بحيــث
يشــكل دعمــا لــه فــي عملــه وخدمــة حقلــه.
ـ العمــل علــى تقديــم مــا يتطلبــه الحقــل الشــاهد الــذي
سيشــارك فــي المباريــات مــن مســتلزمات ليطبقهــا
المــزارع فــي الحقــل وبالتالــي يحقــق النتائــج األمثــل.
ً
ـ التركيــز علــى تحفيــز المشــرفين علــى الحقــول نظـرا إلى
ً
ً
أنهــم يبذلــون جهــدا مضاعفــا ليتمكــن الحقــل الشــاهد
مــن تحقيــق نتائــج أمثــل.
ـ وال تفوتنــا أهميــة إقامــة نــدوات وورشــات عمــل فــي
الحقــل الشــاهد وتفعيــل تبــادل التقانــات والخب ـرات بيــن
المزارعيــن.

تحقيق عال أبو عجيب

معامالت ما بعد الحصاد
ـل البســتانية وزهــور القطــف للتلف والتدهور
تتعــرض المحاصيـ ً
بنســب متفاوتــة بــدءا مــن الحقــل وفــور عملية الحصــاد ووصوال
إلــى يــد المســتهلك أو المصنــع ،ويرجــع ســبب التلــف لمحتواهــا
العالــي مــن الرطوبــة الــذي يصــل بعض األحيــان ألكثر من %95
مــن وزنهــا باإلضافــة لمعــدل نشــاطها الفيزيولوجــي الداخلــي
المرتفــع وخاصــة معــدل التنفــس ،إضافــة لتعرضهــا المباشــر
لفت ـرات طويلــة لح ـرارة الشــمس فــي الحقــل أو لدرجــات ح ـرارة
منخفضــة وبخاصــة التيــارات البــاردة .فــور عمليــة القطــاف تفقــد
الثمــار مــا بيــن  %10-5أو أكثــر مــن وزنهــا بســهولة حيــث تبــدأ
عمليــة الذبــول وســرعان مــا تصبــح غيــر صالحــة لالســتعمال لــذا
يجــب العمــل علــى الحفــاظ علــى جــودة الثمــار وإطالــة عمرهــا
التســويقي مــن خــال الحــد مــن فقدانهــا للميــاه وتوفيــر
األجــواء المالئمــة لهــا.
بصفــة عامــة تــؤدي العديــد مــن العوامــل الخارجيــة المحيطــة
بالمحاصيــل البســتانية عندمــا تكــون غيــر مناســبة إلــى تلــف
وتدهــور جــودة هــذه المحاصيــل وســرعة فســادها ،مثــل درجــات
الح ـرارة المرتفعــة أو المنخفضــة والرطوبــة النســبية ومعــدالت
االوكســجين وثانــي أوكســيد الكربــون غيــر المالئمــة بفعــل
عمليــة ســوء التهويــة فــي األجــواء المحيطــة بالثمــار وتأثي ـرات
غــاز االتيليــن ،ويضــاف لمــا ســبق مــا يمكــن أن تتعــرض لــه تلــك
الثمــار مــن إصابــات ميكانيكيــة أثنــاء النقــل بفعــل االهتــزازات
والتعبئــة غيــر المالءمــة ممــا يضاعــف مــن ســرعة التدهــور
والتلــف.
تعــد معامــات مــا بعــد الحصــاد مــن الحلقــات الهامــة فــي
سلســلة القيمــة للمنتجــات الزراعيــة علــى اختــاف أنواعهــا،
وتــزداد تلــك األهميــة فــي الحاصــات الزراعيــة البســتانية مــن
الخضــار والفاكهــة ،حيــث تضــم مجموعــة الممارســات الزراعيــة
التــي تلــي الحصــاد فــي الحقــل ومجموعــة العمليــات التــي
تدخــل فــي إطــار الممارســات التســويقية مثــل :التبريــد والتخزيــن
والتعبئــة والتغليــف والنقــل.

قطف الثمار وحصادها

القطــف أو الحصــاد هــو عمليــة فصــل الثمــار عــن النباتــات بعــد
أن تصــل إلــى العمــر الفســيولوجي المناســب ،وتتوقــف حالــة
الثمــار عنــد وصولهــا إلــى األســواق علــى مرحلــة قطفهــا،

ً
ومــدى العنايــة بهــا ،وعلــى ســرعة تداولهــا ،فكثي ـرا مــا تحــدث
خســائر جســيمة نتيجــة لقطــف الثمــار غيــر مكتملــة النمــو ،أو
قطفهــا زائــدة النضــج ،وتتوقــف درجــة القطــف علــى عوامــل
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عديــدة منهــا :نــوع الثمــار وصنفهــا والظــروف الجويــة ،وطريقــة
التــداول والتخزيــن والشــحن وغيرهــا مــن العوامــل ،لذلــك تجــب
مراعــاة االحتيــاط والدقــة فــي اختيــار العمــر الفســيولوجي
للقطــف ،فعلــى ســبيل المثــال لــو قطفــت ثمــار الفاكهــة وهى
غيــر مكتملــة النمــو ,أدى ذلــك إلــى عــدم وصولهــا إلــى درجــة
النضــج بطريقــة مرضيــة ،فتصبــح فقيــرة مــن حيــث الطعــم
والنكهــة ،وغيــر مستســاغة المــذاق ،كذلــك إلــى عــدم مقدرتهــا
علــى تحمــل العمليــات التــي تلــي الحصــاد ،كالتجهيــز والتعبئــة
والشــحن ،وإذا قطفــت بعــد مرحلــة النضــج أدى ذلــك إلــى
زيــادة ليونتهــا وســهولة إصابتهــا باألمـراض الفطريــة والبكتيريــة.

التبريد المبدئى للحاصالت البستانية

مــن المعــروف أن الثمــار ًالبســتانية تحافــظ علــى درجــة حرارتهــا
بمــا يــوازى أو يقــل قليــا عــن درجــة حــرارة النبــات األم (بنحــو
°2-1م) ،نتيجــة قيــام النبــات األم بعمليــة النتــح لتبريــد جميــع
أنســجته ،وبعــد الحصــاد (القطــف) تحــرم الثمــار البســتانية مــن
مصــدر تبريدهــا الطبيعــي ،فترتفــع درجــة حرارتهــا ،ممــا يعجــل
بتدهورهــا وتدنــي جودتهــا وارتفــاع نســبة الفاقــد منهــا،
وتكتســب الثمــرة الحــرارة فــى الحقــل عــن طريــق التعــرض
المباشــر ألشــعة الشــمس ،ومالمســة التربة أو الهواء الســاخن،
وكذلــك مالمســة العبــوات ،وتســمى هــذه الح ـرارة المكتســبة
مــن هــذه المصــادر (بحـرارة) الحقــل ,هــذه الحـرارة (حـرارة الحقــل)
يجــب التخلــص منهــا فــي مــدة تتـراوح بيــن  3 - 2ســاعات بعــد
الحصــاد مباشــرة ،حتــى يمكــن الحفــاظ علــى الجــودة ،وتقليــل
ـاده .تبقــى بعــد
ســرعة تدهــور المحصــول البســتانى بعــد حصـ ً
ذلــك الحــرارة الحيويــة التــى تنتجهــا الثمــار طبيعيــا عــن طريــق
تنفســها ،وهــي الحــرارة التــي يتــم التخلــص منهــا عــن طريــق
التخزيــن المبــرد .وبهــذا يكــون الهــدف األساســي مــن التبريــد
المبدئــي هــو ســرعة التخلــص مــن ح ـرارة الحقــل ،أمــا التخزيــن
المبــرد فالهــدف منــه هــو التخلــص مــن الح ـرارة الحيويــة للثمــار.
ويمكــن إجــراء عمليــة التبريــد المبدئــي للحاصــات البســتانية
بعــدة طــرق ،يســتخدم المناســب منهــا وفــق نــوع المحصــول،
ومــدى قابليتــه للبلــل ونصــف الوقــت التبريــدي ،أمــا بالنســبة
لنوعيــة المحصــول فهنــاك محاصيــل ال تقبــل البلــل ،مثــل
الفراولــة والبصــل والثــوم ،ولهــذا يجــب أن تبــرد بطــرق جافــة
تعتمــد علــى الهــواء البــارد ،وهنــاك محاصيــل تقبــل البلــل،
وهــي المحاصيــل التــي يتــم غســيلها بعــد الحصــاد مثــل جميــع
محاصيــل الخضــر الجذريــة والدرنيــة والورقيــة والزهريــة ،وهــذه
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معامالت ما بعد الحصاد

ً
المحاصيــل يمكــن تبريدهــا مبدئيــا بالمــاء المثلــج ،وهكــذا تتبايــن
وســائل التبريــد المبدئــي بتبايــن المحصــول البســتاني ،ومــدى
قابليتــه للبلــل.
أمــا بالنســبة لنصــف الوقــت التبريــدى فهــو مصطلــح يســتخدم
لتحديــد الزمــن -بالســاعة أو بالدقيقــة -الــذي يلــزم لخفــض
ـتاني للنصــف وفــق طريقــة التبريــد المبدئــي
حـرارة المنتــج البسـ ً
المســتخدمة ،فمثــا التبريــد بــدش المــاء المثلــج يســتغرق نحــو
بدرجــة حـرارة محصــول بســتانى معيــن (بصــل
 10دقائــق للنــزول ً
أخضــر أو خــس مثــا) مــن  30إلــى °15م فيعــد نصــف الوقــت
التبريــدى بهــذه الطريقــة للمحصــول المعيــن هــو  10دقائــق.
يــزداد نصــف الوقــت إلــى حوالــي  60- 30دقيقــة عنــد اســتخدام
طريقــة الهــواء المدفــوع ،وإلــى عــدة ســاعات عنــد التبريــد فــى
ـرف المبــردة وهكــذا نجــد أن نصــف الوقــت التبريــدى يعتمــد
الغـ ً
أساســا علــى طريقــة التبريــد المبدئــي المســتخدمة ،ونــوع
المحصــول مــن حيــث قابليتــه للبلــل مــن عدمــه والــذي علــى
أساســه يتــم تحديــد طريقــة التبريــد المبدئــي المناســبة.

طرق التخزين

تتعــدد الطــرق المتبعــة فــى تخزيــن الحاصــات البســتانية
حســب عوامــل كثيــرة ،منهــا :نــوع الثمــار ،واإلمكانــات المتاحــة،
وعوامــل المنــاخ المتوافــرة ،وتكاليــف عمليــة التخزيــن وغيرهــا
مــن العوامــل ،وأهــم هــذه الطــرق مــا يلــي:
-1التخزين غير المبرد:
يقصــد بــه عــدم اســتخدام وســائل التبريــد كأداة للتخزيــن،
وهنــاك العديــد مــن الطــرق التــي يتــم بهــا التخزيــن دون تبريــد
منهــا:
أ -التخزيــن علــى األشــجار :وذلــك بتــرك الثمــار علــى األشــجار
وعــدم قطفهــا ،بغــرض إطالــة فتــرة وجودهــا حتــى يرتفــع
الســعر ويتــم الحصــاد ،وتختلــف الثمــار البســتانية فــى مقــدار
صالحيتهــا للتخزيــن علــى األشــجار ،فيمكــن االحتفــاظ بثمــار
الموالــح لفتــرة ال بــأس بهــا ،وهنــاك بعــض الثمــار األخــرى ال
يمكــن االحتفــاظ بهــا بعــد نضجهــا ،مثــل الفراولــة والخــوخ
والمشــمش.
ب -التخزيــن فــى الحقــل :ويتــم ذلــك بتخزيــن المحصــول فــي
التربــة ،كمــا فــي البطاطــس بتــرك المحصــول فــى التربــة إلــى
حيــن بيعــه ،وال ينصــح بهــذه الطريقــة ،إذ ترتفــع نســبة الفاقــد
مــن الدرنــات بشــكل كبيــر.
ج -التخزيــن فــى نــواالت :وذلــك بحفــظ المحصــول فــي مبنــى
مــن الطــوب ،شــريطة أن يكــون هــذا المبنــى ظليــا ومهــوى
ويطلــق عليــه اســم النوالــة ،وقــد تبنــى حوائــط النــواالت مــن
الطــوب المشــبك بالتبــادل ،بطريقــة تســمح بتخلــل الهــواء
وتغطــى بقــش األرز ،وبهــذه الطريقــة يمكــن حفــظ المحصــول
لمــدة شــهرين أو ثالثــة أشــهر ،ويعــاب عليهــا ارتفــاع نســبة
الفاقــد.
د -التخزيــن فــى غــرف أو مخــازن مهــواة :وهــذه الغــرف إمــا
أن تكــون تحــت األرض وال تظهــر منهــا إال فتحــات التهويــة ،أو
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نصــف غاطســة (جــزء مــن جــدار هــذه المخــازن تحــت األرض
والجــزء الباقــي فــوق ســطح األرض) ،أو مخــازن فــوق ســطح
األرض بهــا فتحــات للتهويــة.
-2التخزين المبرد:
يعــد التبريــد عمليــة أساســية فــي حفــظ الثمــار ،ســواء طازجــة
أو غيــر طازجــة ،والتبريــد مــن أحســن الطــرق المســتخدمة فــي
حفــظ الحاصــات البســتانية بعــد حصادهــا ،وذلــك بتخزينهــا فــي
درجــات منخفضــة ،ممــا يــؤدي إلــى خفــض معدل تنفســها مما
يســاعد علــى منــع أو تأخيــر التغيــرات المختلفــة التــي تحــدث
للثمــار بعــد حصادهــا ،وإبطــاء عوامــل التدهــور أو التلــف التــي
تتعــرض لهــا ،خصوصــا أثنــاء عمليــات النقــل والشــحن والتخزيــن

والتصديــر ،ممــا يترتــب عليــه وصولهــا إلــى المســتهلك فــى
حالــة طازجــة ،باإلضافــة إلــى أن التخزيــن المبــرد يقلــل مــن فقــد
المــاء مــن الثمــار خاصــة إذا مــا كانــت الرطوبــة النســبية
حــول الثمــار مناســبة ،وعلــى ذلــك يمكــن تلخيــص أهــداف
التخزيــن فيمــا يلــي:
 -1تقليــل ســرعة تنفــس الثمــار ،والحفــاظ علــى القيمــة الغذائية
للمحصــول أطــول فتــرة ممكنة.
 -2تقليــل وإبطــاء النشــاط البيولوجــي للحاصــات البســتانية عــن
طريــق التبريــد إلــى أقــل درجــة ممكنة (شــرط أال يحدث معهــا أضرار
البــرودة أو التجمــد) خاصــة إذا مــا رافق ذلك اســتخدام الجو الهوائي
المعــدل ،الــذي ال يمكــن اســتخدامه إال فــي المخــازن المبــردة.
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معامالت ما بعد الحصاد
 -3إبطــاء نمــو الكائنــات الحيــة الدقيقــة ،وذلــك عــن طريــق
خفــض الح ـرارة ،وتخفيــض فــرص تجمــع الرطوبــة علــى ســطح
المحصــول.
 -4تقليــل فــرص جفــاف المحاصيــل وفقدهــا للرطوبــة ،عــن
طريــق اإلبقــاء علــى نســبة رطوبــة عاليــة حــول المحاصيــل.

ظروف التخزين

-1درجة الحرارة:
البــد مــن اإلبقــاء علــى درجــة الح ـرارة فــي غــرف التبريــد فــي
حــدود الدرجــة المطلــوب تخزيــن المحصــول عليهــا ،وعــادة مــا
تــؤدي درجــة الحــرارة التــي تقــل عــن الدرجــة المثلــى لحفــظ
المحصــول إلــى حــدوث أضـرار البــرودة أو أضـرار التجمــد ،أمــا إذا
زادت درجــة الحـرارة علــى الدرجــة المثلــى ،فــإن ذلــك يــؤدي إلى
قصــر فتــرة التخزيــن ،كمــا يــؤدي التذبــذب الواضــح فــي درجــة
الحــرارة إلــى تكثيــف المــاء علــى المحصــول المخــزن ،وزيــادة
فرص اإلصابات المرضية ،وفقد الماء من أنسجته.
وتتحقــق المحافظــة علــى درجــة الحـرارة فــي المــدى المطلوب
عــن طريق:
توفيــر عوامــل معينــة فــي غــرف التخزيــن ،فالبــد مــن أن تكــون
أجهــزة التبريــد قــادرة علــى اســتيعاب الحــد األقصــى للحــرارة
التخزين
الناتجــة مــن المحصــول المخــزن ،علــى أســاس أن نظــام
ً
األقــل قــدرة علــى التخلــص مــن الحـرارة الناتجــة ســيؤدي حتمــا
إلــى رفــع درجــة حــرارة الهــواء المحيــط بالمحصــول المخــزن،
ويجــب مراعــاة عــدم حــدوث تذبــذب كبيــر فــي درجــة الحــرارة
عنــد تشــغيل جهــاز التبريــد وتوقيفــه ،وهــذا مــا تتميــز بــه ملفــات
التبريــد الكبيــرة فــي قدرتهــا علــى إبقــاء فــارق بســيط بيــن درجــة
ح ـرارة الهــواء البــارد عنــد مغادرتــه لملفــات التبريــد ودرجــة ح ـرارة
هــواء الغرفــة ،ممــا يوفــر قــدرة وكفــاءة تبريــد أكبــر.
ويمكــن كذلــك تقليــل اختــاف درجــات الحــرارة داخــل غــرف
التبريــد عــن طريــق تحقيــق كفــاءة عــزل عاليــة لجــدران غــرف
التخزيــن وضمــان كفــاءة تقليــب الهــواء وكقاعــدة رئيســة يمكــن
تحقيــق ذلــك عــن طريــق أجهــزة تقليــب هــواء ذات كفــاءة
تحقــق ســرعة ســريان للهــواء بمعــدل 5ـــــــ 7مـرات لــكل ســاعة
لحجــم الفـراغ الموجــود فــي غرفــة التبريــد ،وعنــد مــلء الغرفــة
يراعــى أن نضمــن مالمســة الهــواء لجانــب واحــد مــن العبــوة
علــى األقــل ،وهــذا يتحقــق باتبــاع نظــام رص معيــن للعبــوات.
وعــادة مــا يتــم وضــع الثرموســتات علــى ارتفــاع ً 1.5متــر مــن
أرضيــة الغرفــة ،فــي مــكان يمثــل ظــروف الغرفــة تمثيــا واضحــاً،
وكذلــك لتســهل متابعتــه ،وال يجــب وضــع الثرمومســتات فــي
أماكــن قريبــة مــن مصــادر الحــرارة ،مثــل األبــواب أو الجــدران
التــى لهــا أســطح خارجيــة مكشــوفة ،كمــا ال يجــب وضعهــا فــى
أماكــن خــروج الهــواء البــارد مــن ملفــات التبريــد أو التبخيــر ،ألنهــا
ال تمثــل درجــة الحــرارة الحقيقيــة حــول العبــوات ،والبــد مــن
اســتخدام أكثــر مــن ترمومتــر فــي أكثــر مــن مــكان ،حتــى نتأكــد
مــن ســامة عمــل الثرموســتات.
والبــد مــن أن نذكــر أن الخطــأ فــى ضبــط درجــات الحــرارة -

ً
ً
ولــو بدرجــات بســيطة  -يمكــن أن يؤثــر تأثي ـرا ســيئا فــى جــودة
المحصــول المخــزن.
-2الرطوبة النسبية:
يجــب توفيــر رطوبــة نســبية مــا بيــن  %95-90لمعظــم الحاصــات
البســتانية الطازجــة.
ومــن ناحيــة أخــرى فــإن اســتخدام رطوبــة نســبية قــرب %100
يــؤدي إلــى زيــادة فــرص نمــو الكائنــات الحيــة الدقيقــة ،كمــا
يــؤدي إلــى تشــقق أســطح ثمــار بعــض المحاصيــل المخزنــة،
ولــو أنــه فــي العــادة ال تصــل الرطوبــة فــي غــرف التخزيــن إلــى
هــذا الحــد.
-3التركيب الغازي لجو غرف التبريد:
يتــم تعديــل التركيــب الغــازي لجــو غــرف التبريــد عــن طريــق
إضافــة بعــض الغــازات أو إزالتهــا ,أو عــن طريــق االعتمــاد علــى
المحصــول فــي اســتهالك الغــازات أو إنتاجهــا  ،أو عــن طريــق
التخلــص مــن بعــض الغــازات أو إضافتهــا ,ويمكــن إضافــة غــازات
مثــل ثانــي أو أول أكســيد الكربــون ،أو اإلثيليــن أو النيتروجيــن
عــن طريــق اســتخدام اســطوانات هــذه الغــازات ،أو اســتخدام
الكربون ويمكن اســتغالل
الثلــج الجــاف (فــي حالــة ثاني اكســيد ً
ذلــك فــي تعديــل جــو الغرفــة طبيعيــا ،ويمكــن التخلــص مــن
التركيــزات الزائــدة مــن الغــازات باســتعمال مــواد أو كيماويــات
تمتــص هــذه الغــازات ،ويمكــن أن يتــم امتصــاص ثانــي أكســيد
الكربــون الزائــد باســتعمال المــاء أو الجيــر ،أمــا فــي حالــة اإلثيليــن
وبعــض المــواد الطيــارة األخــرى فإنــه يتــم التخلــص منهــا
عــن طريــق امتصاصهــا باســتعمال البوتاســيوم ،أو أكســدتها
باســتخدام األكســجين الــذري ،أو األوزون ،أو األشــعة فــوق
البنفســجية – وفــي بعــض األحــوال تكــون الغــازات الموجــودة
خــارج الغــرف هــي المطلوبــة وعندئــذ يمكــن التخلــص مــن
الكميــات الزائــدة مــن الغــازات داخــل غــرف التبريــد عــن طريــق
التهويــة.
العوامل القياسية لتحديد الجودة في الحاصالت البستانية:
أشــرنا إلــى أن انخفــاض جــودة المحصــول البســتاني هــو أحــد
مظاهــر التدهــور بعــد الحصــاد ،وأن هــذا االنخفــاض يمكــن أن
يعــود إلــى عوامــل الجــودة المظهريــة أو الداخليــة أو األكليــة،
فمــا هــي عوامــل تحديــد الجــودة القياســية فــي الحاصــات
البســتانية والتــي مــن خاللهــا يمكــن تحديــد درجــة الجــودة
الفعليــة عنــد الحصــاد أو بعــده؟
ّ
مــن خــال الحــواس التــي مــن اللــه علينــا بهــا مــن بصــر وســمع
ولمــس وشــم وتــذوق يمكــن حصــر عوامــل جــودة الحاصــات
البســتانية فــي خمســة عوامــل هــي:
المظهــر ،والتكويــن الحســي ،والنكهــة شــاملة الطعــم والرائحــة
والقيمــة الغذائيــة وعوامــل األمــان التــي تضمــن صحة اإلنســان
وســامته ونظافــة البيئــة.
إعداد :د .ليلى ابراهيم تبارة
الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية
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شجرة المورينغا
المورينغــا :هــي شــجرة تتبــع الفصيلــة البانيــة تســتخدم

وثالثيــن ضعــف الموجــود فــي البيــض  -تحتــوي علــى

كغذاء مكمل ألمراض ســوء التغذية لكونها تحتوي على

حديــد خمســة وعشــرين ضعــف الموجــود فــي الســبانخ -

نســبة عاليــة مــن الفيتامينــات و المعــادن ،يعــود موطنهــا

تحتــوي علــى الكلوروفيــل أربعــة أضعــاف عشــبة القمــح

األصلــي إلــى الهنــد وتعــد شــجرة طبيــة ألن جميــع أجزائهــا

 -تحتــوي علــى فيتاميــن  cســبعة أضعــاف الموجــود

تســتخدم بشــكل كامــل ،كل جــزء لــه فوائــد منفصلــة عــن

فــي البرتقــال  -تحتــوي علــى أربعــة أضعــاف فيتاميــن

اآلخــر فــكل مــن أوراق المورينغــا وبذورهــا وأزهارهــا وزيتهــا

 bالموجــود فــي اللحــم األحمــر  -تحتــوي علــى أربعــة

مكونــات صالحــة لــأكل وتســتخدم فــي أغـراض الطهــي،

أضعــاف فيتاميــن  aالموجــود فــي الجــزر  -تحتــوي علــى

وتــؤكل األوراق خضـراء أو توضــع فــي الســلطات أو تخلــل،

خمســين ضعــف فيتاميــن  b12الموجــود فــي الســردين -

كمــا تســتخدم بشــكل رئيســي كمشــروب يســمى شــاي

تحتــوي علــى خمســين ضعــف فيتاميــن  b3الموجــود
ً
فــي زيــت الكونــوال  -كمــا أن األوراق غنيــة جــدا باألحمــاض

تحتــوي علــى البيتاكاروتيــن والكالســيوم والبوتاســيوم

الدهنيــة مثــل أوميغــا  3و أوميغــا  6و أوميغــا  9والكثيــر

والفوســفور والحديــد والعديــد مــن الفيتامينــات لذلــك

مــن المعــادن والفيتامينــات األخــرى  ,وتحتــوي علــى 9

فهــي مفيــدة للمرضعــات باإلضافــة الســتخدامها كتوابــل.

أنــواع مــن األمــاح والمعــادن مثــل الحديــد والكالســيوم

القيمــة الغذائيــة :تحتــوي األوراق علــى كميــة مــن

والصوديــوم والفوســفور والبوتاســيوم والنحــاس والكــروم

الكالســيوم تســاوي أربعــة أضعــاف الكالســيوم الموجــود

والزنــك والمغنزيــوم و  18حمــض أمينــي و  46مــادة مضادة
ً
ـال جــدا مــن المــواد المضــادة للبكتريــا
لألكســدة و تركيــز عـ ٍ
والفيروســات و  36مــادة مضــادة لاللتهابــات.

المورينغــا إمــا وهــي طازجــة أو بعــد تجفيفهــا ،فهــي

فــي الحليــب  -تحتــوي علــى بوتاســيوم ثالثــة أضعــاف
الموجــود فــي اللــوز  -تحتــوي علــى مغنيزيــوم ســتة
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القيمــة الطبيــة :ورد فــي الطــب الشــعبي الهنــدي
أنهــا فعالــة ألكثــر مــن ثالثمائــة مــرض الحتوائهــا علــى
األحمــاض الدهنيــة غيــر المشــبعة ،ومــن فوائدهــا الطبيــة:
تعالــج هشاشــة العظــام وخاصــة عنــد النســاء فــوق ســن
 45الحتوائهــا علــى كميــة كبيــرة مــن الكالســيوم ســهل

االمتصــاص والــذي يســاعد علــى التحــام العظــام فــي
حالــة الكســور  -النمــو الســريع لألســنان والعظــام عنــد
األطفــال  -تعمــل أوراق المورينغــا علــى تعزيــز الرضاعــة
عنــد المرضعــات  -زيــادة مســتويات البروالكتيــن عنــد األم
 تســاعد علــى تنزيــل الــوزن بشــكل ســريع لكــون أوراقهــاتقلــل الشــهية وتقــوم بتســريع عمليــة األيــض وتســرع
عمليــة الهضــم وبذلــك يتــم فقــدان الــوزن بــا تعــب،
وألنهــا غنيــة بالفيتامينــات واألمــاح والبروتينــات والمعــادن
فالجســم يكتفــي بهــذه المــواد الضروريــة عنــد تنــاول أوراق
المورينغــا لســد حاجتــه  -مــداواة الجــروح ويمكــن تطبيــق
المســحوق علــى الجــروح حيــث يشــفي الجــروح بســرعة و
يخفــف مــن عالمــات الجــروح علــى الجلــد  -عــاج فعــال
لقرحــة المعــدة والتهــاب المعــدة واضطرابــات الجهــاز
الهضمــي  -عــاج صحــي للقلــب وذلــك الحتوائهــا علــى
مضــادات أكســدة وغيرهــا مــن العناصــر الصحيــة األخــرى،
واالســتهالك المنتظــم للمورينغــا يقلــل مــن تلــف خاليــا
القلــب  -تســاعد فــي تنظيــم ضغــط الــدم  -عــاج فعــال
للمحافظــة علــى مســتويات الكوليســترول فــي الــدم
وتمنــع تشــكل الجلطــات غيــر الطبيعيــة  -عــاج فعــال
اللتهــاب المثانــة والبروســتات  -تســاعد فــي إدرار البــول
وتنشــيط هرمــون االســتروجين عنــد المــرأة  -تعالــج حرقــة
البــول  -تســاعد فــي الحــد مــن األوك ـزاالت فــي الجســم
التــي تــؤدي إلــى حصــى الكلــى  -تقــي مــن اإلصابــة
بأمــراض العيــن مــع تقــدم الســن مثــل أعتــام عدســة
العيــن ( الحتوائهــا علــى فيتاميــن  - ) aيعمــل زيــت
المورينغــا علــى زيــادة نمــو الشــعر ويحميــه مــن التلــف
والجفــاف والتســاقط،ويمكن اســتخدامه كبلســم لفــروة
الــرأس  -مفيــدة فــي عــاج األنيميــا وفقــر الــدم  -تســاعد

بشــكل كبيــر فــي تــوازن الســكر فــي الــدم.
هــذه المعلومــات هــي جــزء صغيــر ممــا توصلــت إليــه آخــر
األبحــاث عــن المورينغــا.
معلومــات زراعيــة :الموطــن األصلــي للنبــات فــي الهنــد،
وهــو يفضــل البيئــة الحارة والمعتدلة ويخشــى من الصقيع
الشــديد ويتحمــل الجفــاف بدرجــة كبيــرة ،قــوي النمــو فقــد
يصــل طــول الغرســة إلــى  3أمتــار فــي الموســم األول،
ســريع اإلزهــار ،ثمــاره علــى شــكل قــرون تحتــوي العديــد
مــن البــذور ،بــذوره زيتيــة بحجــم حبــة الحمــص أو أكبــر
بقليــل يســتخرج منهــا زيــت الســتخدامات مختلفــة ،شــجرته
متســاقطة األوراق تتكاثــر بواســطة البــذور و العقــل فــي
الربيــع.
األهميــة االقتصاديــة :تكمــن األهميــة االقتصاديــة
لهــذه الشــجرة بالفوائــد الكبيــرة للمــوادة المنتجــة منهــا،
فاالســتخدام األكبــر هــو لــأوراق حيــث تجفــف وتســتهلك
كمشــروب مغلــي يســمى شــاي المورينغــا أو مــن خــال
تعبئــة مجفــف األوراق علــى شــكل كبســوالت تنتــج عالميــا

علــى شــكل عبــوات تشــبه عبــوات الــدواء و تحتــوي علــى
الكبســوالت و تبــاع بأســعار مرتفعــة.
أهميتهــا فــي ســورية :أدخلــت المورينغــا حديثــا إلى ســورية
حيــث اســتقدمت بعــض الغرســات ولــم تكــن موجــودة
ســابقا ,وتكمــن أهميتهــا بســهولة زراعتهــا وخدمتهــا
علــى المســتوى الشــخصي والفــردي وبتكلفــة بســيطة
جــدا ,ويمكــن أن تــزرع بشــكل موســع وتصنــع مــن قبــل
شــركات األدويــة بإدخالهــا ضمــن تركيبــات دوائيــة كمــا هــو
معمــول بــه عالميــا ,كمــا يمكــن للشــركات المتخصصــة
بتعبئــة الخلطــات والزهــورات وحتــى محــات العطــارة
تصنيــع منتجــات هــذه الشــجرة ألنهــا مــادة آمنــة.
إعداد :م .باسل باكير
مديرية االنتاج النباتي
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اإلدارة العضوية ألهم اآلفات التي تصيب شجرة الزيتون
الزراعــة العضويــة هــي نمــط زراعــة يشــبه إلــى حــد كبيــر نمــط زراعــة األجــداد ولكــن بوجــود قانــون
ناظــم لــكل عمليــات الخدمــة فــي البســتان وتوضيــب المنتــج وتســويقه.
قواعد عامة إلدارة اآلفات في نظام الزراعة
العضوية

 تنطلــق نظــم الزراعــة العضويــة مــن منظــور اإلدارة المتكاملــةوليــس ًمكافحــة آنيــة لهــا قــد
للبســتان للتغلــب علــى اآلفــة ً
تنقــذ المحصــول ولكــن تتــرك أث ـرا ســلبيا علــى صحــة اإلنســان
والبيئــة وتضعــف مناعــة الشــجرة.
 تشــمل اإلدارة المتكاملة للبســاتين العضوية اتباع الممارســاتالزراعيــة الجيــدة مــن تقليــم متــوازن وري تكميلــي وتغذيــة
الشــجرة ونموهــا ومنــع تشــكيل بــؤر
األشــجار لزيــادة قــوة ً
لإلصابــة ،كمــا تشــمل أيضــا اختيــار أصنــاف أكثــر مقاومــة لآلفــات
واألم ـراض المنتشــرة فــي المنطقــة عنــد تأســيس البســتان أو
التطعيــم بهــذه األصنــاف.
 يراعــى التنــوع الحيــوي فــي المزرعــة علــى مســتوى النــوعوالصنــف ووجــود الســياج واألســمدة الخض ـراء وتكامــل اإلنتــاج
النباتــي والحيوانــي كل هــذا يشــجع وجــود أعــداء حيويــة فــي
الطبيعــة تقلــل مــن مهاجمــة اآلفــات واألمــراض للمحاصيــل
البســتانية.
 يمكــن اســتخدام مصائــد المراقبــة والجمــع مــع تحديــد لبعــضالمــواد المســموحة فيهــا.
ً
 تعــد المســتخلصات النباتيــة مــن المــواد األكثــر اســتخداما فــيمكافحــة اآلفــات ،وأغلــب المبيــدات المرخصــة فــي الزراعــة
العضويــة مكونــة مــن هــذه المــواد وأشــهرها مســتخلص ثمــار
شــجرة النيــم الهنــدي.
أهــم اآلفــات التــي تصيــب شــجرة الزيتــون وطــرق إدارتهــا فــي
البســاتين العضويــة:

ذبابة ثمار الزيتون

( Bactrocera oleae Gmelin (Diptera tephritidaeتعــد
ذبابــة ثمــار الزيتــون أهــم آفــات الزيتــون فــي منطقــة البحــر
األبيــض المتوســط ،تضــع الذبابــة بيضهــا داخــل ثمــار الزيتــون
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ً
تحفــر أنفاقــا داخــل الثمــرة مســببة
والــذي يفقــس عــن يرقــات ً
تعفنهــا وســقوطها وانخفاضــا فــي نوعيــة الزيــت الناتــج
عنها.

إجراءات الوقاية:
ً
* زراعــة أصنــاف محليــة متأقلمــة مــع المنطقــة وأكثــر تحمــا

حيــث تفضــل الذبابــة األصنــاف كبيــرة الحجــم باكوريــة النضــج
(دعيبلــي ،قيســي ،خلخالــي).
* يجــب إزالــة الثمــار المتبقيــة علــى الشــجرة أو علــى األرض و
تدفــن فــي األرض.
* إجـراء تقليــم متــوازن يؤمــن توفــر الضــوء والهــواء خــال التــاج
الخضــري للشــجرة.
* القطاف المبكر عند بدء مالحظة اإلصابة.

إجراءات العالج:
* المصائــد الصفـراء اللزجــة :تســتخدم

للمراقبــة والجمــع ،تدهــن المصائــد
الصفــراء اللزجــة بطعــم جنســي
(فرمــون  )Spiroketalومــادة
غذائيــة جاذبــة (بيكربونــات األمونيــوم
وكربونــات األمونيــوم) لجــذب
الحشـرات البالغــة من الذكــور واإلناث،
ّ
يعلــق ظــرف الطعــم والفرمــون علــى
الحافــة العليــا للمصيــدة.
* يمكــن اســتخدام مصائــد الخميــرة
 Torulaكمــادة غذائيــة جاذبــة للذبابــة
(ذكــور وإنــاث)
* فــي حــال اإلصابــة الشــديدة يســتخدم
رشاشــات بروتيــن الهيدروليســد كطعــم (مــادة جاذبــة)
وكبســوالت صغيــرة مــن فرمــون حشــري ()spiroacetal
والمبيــدات الحشــرية المســموحة بالزراعــة العضويــة كالروتينــون
والبيرثــرون.
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اإلدارة العضوية ألهم اآلفات التي تصيب شجرة الزيتون
سل الزيتون

ً
* تطعيــم األصنــاف الحساســة بأصنــاف أكثــر تحمــا للمــرض
كالصنفيــن :الســكري والعيرونــي اللذيــن تــم اعتمادهمــا مــن
قبــل وزارة الزراعــة واإلصــاح الزراعــي كأصنــاف متحملة للمرض.

الذبول

المســبب فطــر  ،Verticilium dahliaيعيــش فــي التربــة

مســبب المــرض بكتيريــا  ،Pseudomonasتنتشــر بواســطة
الريــاح وتدخــل للشــجرة عــن طــرق نســج مفتوحــة كجــرح أو
خــدش أو تخــرش أوراق أو جــروح ناتجــة عــن التقليــم وتضــرر
بالصقيــع أو نــزول البــرد.
العالج:
* يجــب اختيــار أصنــاف أكثــر مقاومــة إن أمكــن ّفــي المناطــق
الممطــرة واألكثــر عرضــة لإلصابــة بالمــرض .وتجنــب كل جــرح
أو أي مدخــل لدخــول المــرض وتجنــب اإلض ـرار بالشــجرة خــال
الفصــل الممطــر ،وتأجيــل التقليــم حتــى يمــر خطــر الصقيــع
ويتناقــص احتمــال هطــول المطــر.
* الــرش بالنحــاس يحمــي مواقــع اإلصابــة ولكــن يجــب الــرش
قبــل حــدوث العــدوى وهــو مســموح فــي ممارســات الزراعــة
العضويــة ،والكميــة المســموح باســتخدامها بالــرش كنحــاس
نقــي ال تتجــاوز  6كغ/هكتــار /ســنة.

عين الطاووس

 ،Cycloconium oleagineumيصيــب
مســبب المــرض الفطــر
ً
أوراق الزيتــون ويســبب بقعــا دائريــة ســوداء بقطــر ً(12-1.5مــم)
علــى األوراق ومحاطــة بهالــة صف ـراء تتطــور الحقــا حــول كل
بقعة وفي النهاية يصفر باقي سطح الورقة وتسقط.
العالج:
ّ
* تجنــب زراعــة األصنــاف الحساســة فــي المناطــق المعرضــة
لإلصابــة.
* الــرش بمبيــدات نحاســية (ذاتهــا المســتخدمة فــي مكافحــة
ســل الزيتــون).

ً
ـم األنســجة الوعائيــة للشــجرة ويســدها مســببا
الجــذور ثـ ً
ويهاجــم ً
ً
ذبوال وموتا مفاجئا لألطراف ومن ثم لكامل الشجرة.
العالج:
* يجــب أن يكــون بســتان الزيتــون غيــر مــزروع ولعــدة ســنوات
بمحاصيــل ذات ً حساســية عاليــة لفطــر الذبول كالقطن والخضار
الباذنجانيــة مثــا .والتأكــد مــن أن غـراس الزيتــون المـراد زراعتهــا
خالية من الفطر قبل زراعتها.
* يجــب التخلــص مــن األعشــاب داخــل البســتان عنــد بــدء ظهــور
اإلصابــة وعــزل األشــجار المصابــة وعــدم االنتقــال بــآالت العزيــق
وأدوات التقليــم بيــن األشــجار الســليمة والمصابــة.
الشمســي للتربــة بوضــع صفائــح رقيقــة
* اســتخدام التعقيــم
ً
بالســتيكية لمــدة  50-40يومــا عندمــا تكــون الحـرارة عاليــة وتروى
التربــة قبــل التغطيــة.
* يستخدم فطر التريكوديرما في خفض اإلصابة.
تضمــن أســاليب الوقايــة والعــاج إلدارة اآلفــات فــي بســاتين

ً
الزيتــون العضــوي اســتدامة واســتقرارا أكبــر لإلنتــاج ،وانخفــاض
تكاليــف إنتاجــه فــي معظــم الحــاالت ،وتحقيــق ســامة المنتــج
مــن األثــر المتبقــي ذي التأثيــر الســيء علــى صحــة اإلنســان،
والحفــاظ علــى بيئــة المزرعــة.

إعداد :د .غادة قطمة
الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية
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البيئــة :هــي مجموعــة الظــروف ذات التأثيــر الفعــال التــي يعيــش فــي ظلهــا النبــات أو المحصــول الزراعــي ،فالبيئــة شــيء معقــد
غايــة التعقيــد وهــي نتــاج عــدد كبيــر مــن العوامــل المختلفــة المتغيــرة لكــن يجــب أن نذكــر أن التأثيــر الفعلــي لهــذه العوامــل
ينحصــر فــي عــدد محــدود مــن العمليــات الطبيعيــة والكيميائيــة .فمنهــا تأثيــر الضــوء علــى التمثيــل الضوئــي والنمــو وتأثيــر درجــة
الحـرارة علــى التغيـرات الكيميائيــة فــي جســم النبــات وتأثيــر محلــول التربــة واأليونــات التـ ًـي تتبــادل علــى الشــعيرات الجذريــة للنبــات
ومــن ثــم علــى األنســجة األخــرى عــن طريــق هــذه الشــعيرات ،والتقســيم األكثــر انتشــارا هــو تقســيم البيئــة إلــى:
العوامل المناخية :تتمثل بـً 1
أوال :اإلضاءة :إن تأثيرات الضوء على النبات يمكن تحديدها في:
• إنتاج الكلوروفيل :وهو أول رد فعل تستجيب له النباتات لعامل الضوء يستثنى من ذلك بطبيعة الحال البكتريا والفطريات.
• تأثيــر الضــوء علــى عــدد البالســتيدات الخض ـراء ومواضعهــا :يؤثــر الضــوء فــي التركيــب الداخلــي للورقــة فــي ضــوء االحتياجــات
المائيــة ،فقــد وجــد أن نســبة ضئيلــة فقــط مــن الطاقــة اإلشــعاعية التــي تمتصهــا البالســتيدات الخض ـراء تســتعمل فــي التمثيــل
الضوئــي بينمــا يتحــول مقــدار كبيــر منهــا إلــى ح ـرارة تســبب ًالتبخــر للمــاء مــن الخاليــا.
• تأثيــر الضــوء علــى ترتيــب الورقــة :يتغيــر ترتيــب الورقــة كثي ـرا تحــت تأثيــر شــدة الضــوء والعامــل المباشــر فــي تأثيــر الضــوء علــى
تركيــب الورقــة هــو تأثيــره علــى العالقــات المائيــة للنبــات ذلــك أن عــدد البالســتيدات يــزداد بزيــادة شــدة الضــوء ولهــذا تنتظــم
البالســتيدات نفســها فــي الضــوء الضعيــف بطريقــة تكفــل تعويــض أكبــر ً ســطح ممكــن الســتقبال األشــعة الســاقطة.
• تأثيــر الضــوء علــى الســيقان :نباتــات الظــل تكــون عــادة أطــول وأكثــر تفرعــا مــن ســيقان نباتــات الشــمس ومــن الواضــح أنــه فــي
الســيقان ذات الســاميات الطويلــة ال تظلــل األوراق العليــا مــا تحتهــا مــن أوراق كمــا يحــدث فــي الســيقان ذات الســاميات القصيــرة
وهًــذا يفســر كثــرة التفــرع وانتشــار النبــات فــي مســاحة واســعة فــي الظــل.
ثانيا :درجة الحرارة:
أن عمليــات األيــض الكيميائيــة والعمليــات الطبيعيــة الالزمــة لتكويــن جــدر الخاليــا وغيرهــا كاالنتشــار والترســيب والتجلــط جميعهــا
تعتمــد علــى درجــات الح ـرارة إذ تنشــط بارتفاعهــا إلــى الحــد األمثــل وعلــى العكــس مــن ذلــك بانخفاضهــا إلــى حــد أدنــى معيــن
تكــون عائقــا للنمــو ،حيــث لــكل نبــات درجــات حراريــة ( )Minimumو ( )Optiumumو ( )Maximumوتعــد درجــات الحـرارة المثلــى
هــي األكثــر مالئمــة لنمــو النبــات والقيــام بوظائفــه الحيويــة أي التــي يحصــل عندهــا أعلــى معــدل للنمــو ،و لــكل عمليــة فيزيولوجية
درجــة ح ـرارة معينــة تحددهــا حاجــة النبــات والعمليــات الكيميائيــة التــي تجــري ضمــن الخاليــا ،كمــا تعــد درجــة الح ـرارة أهــم العوامــل
فــي توزيــع نباتــات المحاصيــل فالحــد المثالــي إلنتــاج القطــن مثــا علــى نطــاق تجــاري ًمربــح تنفــرد بتحديــد درجــة الح ـرارة ولنبــات
القمــح حــد أدنــى مــن درجــات الح ـرارة أبــان موســم نمــوه لذلــك يكــون توزيعــه مقصــورا علــى األقاليــم التــي ال تنخفــض درجــة
حرارتهــا أبــان موســمه دون ذلــك الحــد.
أمــا البطاطــا فإنهــا تنتــج أوفــر محصــول فــي المناطــق ذات الحـرارة الصيفيــة المنخفضــة وذلــك ألن درجــات الحـرارة العاليــة تعيــق نمــو
الدرنــات ،وبعــض المحاصيــل كالــذرة يحــدد
توزيعهــا درجــة حــرارة موســم النمــو وحــده
وبعضهــا يتأثــر بدرجــة حــرارة العالــم كلــه.
ً
ثالثا :الرطوبة:
لهــا تأثيــر مباشــر علــى شــدة النتــح والــذي
بــدوره يحــدد فــي كثيــر مــن األحــوال فيمــا إذا
كان النبــات يســتطيع العيــش فــي بيئــة مــا
أم ال ،حيــث تتأثــر الرطوبــة الجويــة بمختلــف
العوامــل البيئــة كدرجــة الحــرارة والريــاح
والكســاء الخضــري والمحتــوى المائــي للتربــة،
ويزيــد الكســاء الخضــري الرطوبــة بإضعافــه
تأثيــر درجــات الحــرارة والريــاح باإلضافــة إلــى
ذلــك يمــد الكســاء الحــي الهــواء بالرطوبــة عــن طريــق النتــح مــن ســطوح النباتــات التــي يتكــون منهــا.
ً
رابعا :الرياح:
ً
تؤثــر الريــاح بمــا يلــي :عمليــات التبخــر والنتــح -أض ـرارا ميكانيكيــة للنباتات-التلقيــح وانتشــار البــذور والثمــار -تأثي ـرات غيــر مباشــرة علــى
الرطوب ًــة بنقلهــا كتــل الهــواء الســاخن أو البــارد مــن مــكان إلــى آخــر وتحريكهــا الضبــاب والســحب التــي تغيــر الرطوبــة وشــدة الضــوء.
خامســا :التبخــر :يعبــر التبخــر عــن مقـ ًـدار فقــد الرطوبــة نتيجــة العوامــل المســببة لــه ويــؤدي التبخــر إلــى تقليــل المحتــوى الرطوبــي
للتربــة ويتحــدد التكويــن النباتــي وفقــا لمعــدالت التبخــر ومــا يتبقــى مــن رطوبــة التربــة.
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- 2عوامــل التربــة :توجــد عالقــة وثيقــة بيــن التربــة والنبــات حيــث يؤثــر كل منهمــا علــى اآلخــر ،فالنبــات يؤثــر فــي تكويــن خصائــص
التربــة وتطورهــا مــن حيــث كميــة المــواد العضويــة الموجــودة فــي التربــة كمــا يؤثــر عنــد تحللــه فــي كميــة الحوامــض وأنواعهــا فــي
التربــة ويــؤدي إلــى اختــاف المكونــات المعدنيــه فيهــا ...الــخ ،ومــن جهــة أخــرى فــإن النباتــات (عــدا النباتــات الهوائيــة) ال تســتطيع
أن تنمــو إال بوجــود التربــة حيــث تحصــل منهــا علــى المــاء واألمــاح المعدنيــة ولتثبيــت جذورهــا كمــا تــزوده بالعناصــر الغذائيــه ...الــخ
أوال :قــوام التربــة وبناؤهــا :إن قــوام التربــة يحــدد مســاميتها ونفاذيتهــا وبالتالــي نظــام التصريــف فيهــا ،فالتربــة الرمليــة ذات النفاذيــة
العاليــة تكبــر مســاماتها وتــؤدي إلــى ترشــيح الميــاه بســرعة إلــى باطــن األرض مقارنــة
بالتربــة الطينيــة التــي تــزداد فيهــا نســبة الميــاه الســطحية لذلــك تكــون التربــة الرمليــة
مالئمــة لنمــو الحشــائش الطويلــة أو األشــجار التــي تمتــد جذورهــا الطويلــة إلــى باطــن
التربــة للحصــول علــى الميــاه ،بينمــا تصلــح التربــة الطينيــة ذات القــوام الناعــم لنمــو
الحشــائش القصيــرة.
ً
ثانيــا PH :التربــة :الحموضــة الشــديدة والقلويــة الشــديدة تؤديــان إلــى وجــود عناصــر
بتركي ـزات ســامة مثــل الهيدروجيــن واأللومنيــوم فــى األراضــي الحامضيــة .وكربونــات
الصوديــوم فــى األراضــي القلويــة حيــث لهــا تأثيــر ســام مباشــر علــى النيــات خاصــة
عندمــا يخــرج رقــم الحموضــة عــن النطــاق مــن  4إلــى  ،9كمــا تســبب الحموضــة أيضــا
ذوبــان معظــم العناصــر الصغــرى مثــل الحديــد والمنغنيــز والنحــاس ممــا يــؤدي أيضــا
إلــى ســمية النباتــات ،وعلــى العكــس فــإن القلويــة الشــديدة تــؤدي إلــى ترســيب هــذه
العناصــر الهامــة وبالتالــي يحــدث نقــص غذائــي ،ويؤثــر رقــم الحموضــة أيضــا علــى نمــو النبــات مــن خــال تأثيــره علــى الميكروبــات
والكائنــات ذات األثــر المفيــد للتربــة ،فبكتريــا األرض المثبتــة للنتروجيــن والعقديــة التكافليــة والبكتريــا القائمــة علــى تحلــل المــواد
العضويــة فــي التربــة والتــي يكــون مــن نتائجهــا انفـراد النتروجيــن والعناصــر الغذائيــة األخــرى ال يمكنهــا العمــل عندمــا ينخفــض ال
 pHعــن .6.5
ً
التــي تســقط وتتواجــد علــى ســطح
ثالثــا :المــادة العضويــة :تتكــون المــادة العضويــة فــي التربــة مــن تحلــل جــذور النباتــات وبقاياهــا ً
العضويـ ًـة بواســطة الكائنــات الحيــة الدقيقــة فإنهــا تصبــح عمومــا داكنــة اللــون حيــث يطلــق عليهــا
األرض ،وعندمــا تتحلــل المــادة ً
اســم الدبــال ،ويلعــب الدبــال دورا مهمــا فــي ربــط الحبيبــات الناعمــة للتربــة وتماســكها مــع بعضهــا فــي صــورة حبيبــات مركبــة ممــا
يعطــي للتربــة بناءهــا المعــروف.
ً
إن محتــوي المــادة العضويــة فــي التربــة ضئيــل جــدا ،وخاصــة فــي المناطــق الجافــة وشــبه الجافــة والصحراويــة ،إال أن تأثيرهــا
بالــغ علــى خــواص التربــة ومراحــل نمــو النباتــات والمحاصيــل الزراعيــة ،وباألخــص تأثيرهــا علــى الخــواص المورفولوجيــة (الشــكل
ـي إلمــداد التربــة بعنصــري الكبريــت
الظاهــري) للتربــة مــن لــون وبنــاء وعلــى الخــواص الطبيعيــة ،إلــى جانــب هــذا تعــد المخــزن الرئيسـ ً
والفوســفور كمــا تعــد األســاس والمصــدر الوحيــد لعنصــر النيتروجيــن وهــي العناصــر الهامــة جــدا للنبــات.
رابعــا :مــاء التربــة :ويســمي بمحلــول التربــة ،وهــو عبــارة عــن محاليــل مائيــة لألمــاح والغــازات ،ويتأثــر تركيــز محلــول التربــة وتركيبــه
ـظ
بعوامــل كثيــرة أهمهــا :التركيــب المعدنــي للتربــة ،ودرجــة عمليــات الغســيل ،ورطوبــة التربــة ،وموعــد الموســم الزراعــي .والمالحـ ً
زيــادة تركيــز محلــول التربــة فــي األراضــي الجافــة ،وشــبه جافــة ،وفــي فتـرات الجفــاف ،وفــي فصــل الصيــف بينمــا يقــل تركيــزه نوعــا
مــا فــي فصــل الشــتاء ،هــذا ونجــد فــي أوقــات ســقوط األمطــار أو عنــد ري التربــة امتــاء المســافات البينيــة للتربــة بالمــاء ،ومــن ثــم
تبــدأ كميــات المــاء التــي ال تســتطيع حبيبــات التربــة االحتفــاظ بهــا -كأغلفــة حولهــا -فــي حركــة إلــى أســفل التربــة بتأثيــر الجاذبيــة
األرضيـ ًـة لتنضــم إلــى المــاء األرضــي...
خامســا :هــواء التربــة :مــن أهــم محتويــات التربــة هًــو الجــزء الغــازي منهــا والــذي يطلــق عليــه اســم هــواء التربــة حيــث يوجــد فــي
ويعــد الجــزء الفعــال بالتربــة ،إال أنــه غيــر ثابــت التركيــب والمكونــات
المســافات البينيــة فــي صــورة حــرة ،وكذلــك منحــا فــي المــاءً ،
حتــى فــي نــوع التربــة الواحــدة ،ويعــد هــواء التربــة باألســاس جــزءا مــن الهــواء الجــوي ،إال أنــه يختلــف عنــه فــي عــدة ميـزات منهــا:
احتــواؤه علــى نســبة عاليــة مــن غــاز ثنائــي أكســيد الكربون-تشــبعه ببخــار المــاء (مــا عــدا تــرب المناطــق الجافة)-احتــواؤه علــى
مقاديــر قليلــة مــن عنصــري األوكســجين والنيتروجيــن.
ً
ـات
ـ
والفطري
ـب
ـ
والطحال
ـيتز
ـ
واالكتينومايس
ـا
ـ
كالبكتيري
ـا
ـ
تقريب
ـة
ـ
الدقيق
ـة
ـ
الحي
ـات
- 3العوامــل الحيويــة :تحتــوي التربــة علــى أنــواع الكائنـ
ً
ـذور النباتــات الراقيــة باإلضافــة إلــى الحش ـرات والديــدان والحيوانــات األرضيــة الصغيــرة ،وتلعــب األحيــاء الحيــة فــي التربــة دورا
وجـ ً
أساســيا ال غنــى عنــه فــي العمليــات والتغيـرات دائمــة الحــدوث فــي التربــة ،حيــث أنــه ال يمكــن إغفالها أو تجاهلها مــن قبل العاملين
بدراســات التربــة فــي الحقــل ،ونتيجــة للعوامــل البيئيــة التــي تؤثــر علــى نمــو هــذه الكائنــات الحيــة وتكاثرهــا تظهــر االختالفــات فــي
أعدادهــا وفعاليتهــا ونشــاطها فــي التربــة الواحــدة أو بيــن تربــة وأخــرى .

إعداد :م .وفاء ابراهيم
مديرية زراعة حماة
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البوتاسيوم
يعد البوتاسيوم من أهم العناصر الغذائية للنبات وهو العنصر الثالث من حيث األهمية بعد
ً
ً
اآلزوت والفوسفور ،وهو عنصر كيميائي فلزي طري جدا ونشط كيميائيا ،رمزه الكيميائي K
من الكلمة الالتينية  kaliumالمشتقة من العربية (قلي -األقالء) وهو يقع في المجموعة
األولى من الجدول الدوري ويعتبر من العناصر القلوية وعدده الذري  19ووزنه الذري . 39.098

همفري ديفي

المــادة األم للبوتاســيوم فــي الطبيعــة Natural
:Potassium
ً
ً
َ

دائمــا متحــدا مــع عناصــر
يوجــد البوتاســيوم فــي الطبيعــة
َ ْ َ ِّ
أخــرى فــي شــكل معــادن مثــل الكرنليــت والســلفيت
ً
والبوتاســيوم عنصــر متوافــر نســبيا ،حيــث يشــكل مــا يقــرب
مــن  %2.5مــن القشــرة األرضيــة ،وتوجــد رواســب ضخمــة مــن
َّ
مركباتــه الرئيســة ،التــي تشــمل كلوريــد البوتاســيوم ،وكبريتــات
أجــزاء مــن كنــدا وألمانيــا ،كمــا يعتبــر البحــر
البوتاســيوم ًفــي ً
الميــت مصــدرا رئيســا آخــر لمركبــات البوتاســيوم ،ومــن الفل ـزات
التــي تحتــوي علــى البوتاســيوم Muscovite, Biotite,
.Feldspars, Micas, Illite, Orthoclase

تاريخ البوتاسيوم :Potassium History
أكتشــف البوتاســيوم وســمي بهــذا االســم عــام  1807مــن قبــل
الكيميائــي البريطانــي الســير همفــري ديفــي ،والبوتاســيوم عنصر
فلــزي ذو لــون فضــي وليــن لدرجــة أنــه يمكــن قطعــه بالســكين،
وصالبتــه تســاوي  5حســب مقيــاس موهــس للصالبــة .و
للبوتاسيوم ثالثة نظائر طبيعية ذات كتل ذرية تساوي  39و 40و.41
تم اكتشــاف البوتاســيوم والصوديوم بالطريقة نفســها حيث بدأ
العالــم همفــري ديفــي بالمــادة المعروفــة باســم البوتــاس وهــي
رماد يحصل عليه من حرق بعض النباتات ثم وضع الرماد المتخلف
فــي وعــاء وصهــره ثــم مــرر تيــار كهربائي خالل المصهــور فظهرت
كريــات المعــة عنــد القطبيــن فأطلــق عليــه اســم بوتاســيوم.

وظائــف البوتاســيوم فــي النبــات The Role of
:Potassium
in Plant
ً
ً
 يلعــب البوتاســيوم دورا هامــا فــي العمليــات الحيويــة فهــوضــروري فــي تكويــن البروتينــات والمــواد الكربوهيدراتيــة واختزال
ُ
النتـرات فــي النباتــات ،ويســاعد فــي تحويــل الكربوهيــدرات إلــى
دهــون ،وهــو عامــل مســاعد لــه أهميــة كبيــرة فــي العمليــات
ُ
الكيميائيــة داخــل النبــات ،وينشــط إفـراز بعــض األنزيمــات الداخلة
ُ
بعمليــة تركيــب البروتيــن ،كمــا يســاعد فــي تمثيــل البروتيــن.

Feldspar

ً
ً
 يلعــب البوتاســيوم دورا هامــا فــي حركــة الســكريات مــناألوراق إلــى أجــزاء النبــات األخــرى.
 -يزيد البوتاسيوم من فعالية األنزيمات المشاركة في تبادل
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ُ
الكربوهيــدرات وتراكــم الســكريات والنشــاء ،ويشــجع علــى
انتقــال المــواد الكربوهيدراتيــة مــن مناطــق التصنيــع إلــى مواقع
التخزيــن.
ً
 يعــد البوتاســيوم مســؤوال عــن ضبــط حركــة الخاليــا الحارســةفــي الثغــور التنفســية وكذلــك محتــوى المــاء فــي النبــات.
 البوتاســيوم لــه تأثيــر فــي زيــادة مقاومــة النبــات لألمــراضوكذلــك فــي زيــادة المقاومــة لدرجــات الحــرارة المرتفعــة
والصقيــع.
 للبوتاســيوم دور فــي قيــام الحديــد بوظائفــه الحيويــة لتكويــنالكلوروفيل.
 -ينتقل البوتاسيوم من األجزاء القديمة إلى األجزاء الحديثة.

أشكال البوتاسيوم في التربة Forms of Potassium
:in Soil

 البوتاســيوم الكلــي  :Total Potassiumوهــو يشــملالبوتاســيوم الفلــزي (الموجــود فــي بللــورات فلــزات التربــة)
ويحتــاج إلــى قــرون ليتحــرر مــن خــال عمليــات تجويــة معقــدة
ُ ّ
وطويلــة المــدى ،ويقــدر فقــط فــي حالــة تحطيــم فلـزات التربــة
المختلفــة بالمــاء الملكــي أو حمــض فلــور المــاء.
 البوتاســيوم المثبــت  :Fixed Potassiumوهــو البوتاســيومالــذي يوجــد بيــن وريقــات الطيــن.
 البوتاســيوم المتبــادل  :Exchangeable Potassiumوهــوالبوتاســيوم المدمــص علــى حبيبــات الطيــن ويكــون بحالــة
ُ
تبادليــة مســتمرة مــع محلــول التربة ويشــكل المخزون الحقيقي
ُ
مــن البوتاســيوم فــي التربــة حيــث يعــوض البوتاســيوم
الممتــص مــن قبــل النبــات والمغســول مــع مــاء التربــة الراشــح.
ُ ّ
يقــدر البوتاســيوم المتبــادل باســتخالصه بمحلــول غنــي بشــوارد
الصوديــوم أو األمونيــوم (أســيتات الصوديــوم أو األمونيــوم)
التــي تقــوم بإزاحتــه إلــى المحلــول.
 البوتاسيوم الذائب بماء التربة Water-Soluble Potassium :in Soilوهــو شــوارد البوتاســيوم الموجــودة فــي محلــول
التربــة عنــد لحظــة معينــة وتكــون بحالــة ً تــوازن مــع البوتاســيوم
المدمــص ممــا يجعــل قياســها صعبــا ،وتنعــدم فــي حالــة
جفــاف التربــة وتــزداد عنــد الــري.
 البوتاســيوم الحيــوي  :Bio Potassiumوهــو البوتاســيومالــذي يوجــد فــي خاليــا الكائنــات الحيــة الدقيقــة الموجــودة
فــي التربــة.
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البوتاسيوم
أع ـراض نقــص البوتاســيوم علــى النبــات Potassium
:Deficiency Symptoms on Plant
 اصفرار األوراق عند الحافة ثم يمتد االصفرار للداخل. تتحــول األج ـزاء الصف ـراء إلــى اللــون األصفــر القاتــم أو البنــيالمحــروق (حالــة العــوز الشــديد).

الشــكل الــذي يمتصــه النبــات مــن البوتاســيوم
:Available Potassium that Absorbed by Plant

يوجــد البوتاســيوم فــي التربــة علــى شــكل شــاردي ،+K
والبوتاســيوم ليــس لــه شــكل عضــوي ،كمــا أن  K2Oهــو
اختصــار للمــادة الفعالــة فــي األســمدة البوتاســية ،أمــا الشــكل
الــذي يمتصــه النبــات مــن البوتاســيوم فيكــون بشــكل شــاردة
.+K

الكائنــات الحيــة الدقيقــة التــي تحلــل البوتاســيوم
:Potassium Solubilizing Microorganisms
آلية إتاحة البوتاسيوم من قبل البكتريا المذيبة للبوتاسيوم

يوجــد فــي التربــة عــدد كبيــر مــن الكائنــات الحيــة الدقيقــة التــي
تحلــل البوتاســيوم ،هــذه الكائنــات الحيــة الدقيقــة قــادرة علــى
إذابــة األشــكال غيــر المتاحــة لـــ  Kمــن المعــادن ،مثــل الميــكا
واالليــت واالوثوكليــز ،عــن طريــق إفــراز األحمــاض العضويــة
التــي تذيــب هــذه المعــادن وتــؤدي إلــى إتاحــة البوتاســيوم
للنبــات .مــن هــذه الكائنــات التــي تذيــب البوتاســيوم:
البكترياBacillus mucilaginosus, Bacillus edaphicus,( :
،)Bacillus circulans, Acidithiobacillus ferrooxidans
الفطريــات (Aspergillus niger, Aspergillus fumigatus,
.)Aspergillus terreus
وأهــم األحمــاض العضويــة التــي تفرزهــا هــذه الكائنــات هــي:
حمــض السكســونيك ،حمــض الليمــون ،حمــض غلوكونيــك،
حمــض االوكزاليــك ،حمــض النمــل ،حمــض اللبــن ،حمــض الخــل،
حمــض الطرطريــك.

البوتاسيوم في النبات :Potassium in Plants

بالرغــم مــن دور البوتاســيوم المهــم فــي النباتــات إال أنــه
ال يدخــل فــي تركيــب الجزيئــات العضويــة المعقــدة ،وهــو
موجــود بصــورة أيونــات حــرة تتحــرك بســهولة وتــؤدي العديــد
مــن الوظائــف الهامــة وليــس لــه شــكل عضــوي مثــل اآلزوت
والفوســفور ،ويوجــد البوتاســيوم بكميــات كبيــرة تتــراوح بيــن
 %10-2مــن الــوزن الجــاف للنبــات.
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البوتاسيوم
حدود البوتاسيوم في التربة :Potassium Range in Soil

ً
ُ َ َّ
تقوم التربة وفقا للبوتاسيوم المتاح ( )NH4OAC- extractableمغ/كغ ()2007 FAO
ً
فقيرة جدا

0 – 85

فقيرة

150 – 85

متوسطة

250 – 150

عالي

450 – 250

ً
عالي جدا

أكبر من 450

حدود البوتاسيوم في النبات :Potassium Range in Plant
النبات

التركيز النموذجي %

النبات

التركيز النموذجي %

القمح

5.5 – 3.5

التفاح

1.6 – 1.1

الشعير

5.5 – 3.5

األجاص

2 - 1.2

الذرة الصفراء

3.5 – 2

الحمضيات

2 - 1.2

القطن

3.5 – 1.7

العنب

2.5 – 1.5

البازالء

3.5 – 2.2

الجزر

4 - 2.7

الفاصولياء

3-2

الخيار

5.4 – 2.5

الفول

2.8 – 2.1

الخس

6 - 4.2

فول الصويا

3.7 – 2.5

البطيخ

3.5 – 2.5

الشمندر السكري

6 - 3.5

بصل

3 - 2.5

دوار الشمس

4.5 – 3

فليفلة

5.4 – 4

الرز

3-2

بندورة

4-3

بطاطا

6.6 – 5

سبانخ

5.3 – 3.5

أنواع األسمدة البوتاسية :Potassium Fertilizers
نوع السماد

الصيغة الكيميائية

%K2O

سلفات البوتاسيوم

K2SO4

51 - 48

نترات البوتاسيوم

KNO3

44

كلور البوتاسيوم

KCL

62 - 60

فوسفات البوتاسيوم

KH2PO4

34

األسمدة العضوية

قد يصل محتوى هذه األسمدة من البوتاسيوم %2

السماد الحيوي البوتاسي

يحتوي كائنات حية دقيقة محللة للبوتاسيوم

إعداد :الدكتور محمد منهل الزعبي
الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية
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كيفية تصنيع عليقة الدواجن
تكمــن أهميــة دراســة عالئــق الدواجــن فــي أن العالئــق تمثــل
الجــزء األكبــر مــن تكاليــف التغذيــة فــي مشــاريع إنتــاج اللحــم أو
البيــض ،وتختلــف تكاليــف تكويــن العليقــة مــن مــكان إلــى آخــر.
وهنــاك عوامــل مهمــة تدخــل فــي تحديــد التراكيــب المناســبة
تشــمل:
٭ الخامات المتوافرة.
٭ أسعار الخامات.
٭ نوع العلف (بادئ ـــ نامي ــ ناهي).
٭ درجة الحرارة المحيطة.
٭وزن الطائر المناسب للتسويق.
ويجــب اإللمــام بالمعلومــات اآلتيــة قبــل البــدء فــي تكويــن
العليقــة:
٭ معرفــة االحتياجــات الغذائيــة للطيــور التــي نربيهــا وصفــات
المــواد األوليــة التــي ســتدخل فــي العليقــة وطبيعتهــا .
٭ تحديــد مرحلــة ونــوع اإلنتــاج للطيــور التــي نربيهــا ،فــكل مرحلة
إنتاجيــة لهــا عالئــق خاصــة بها..
٭ معرفــة مــواد العلــف المتوافــرة بالســوق ومعرفــة أســعارها
ومراعــاة النواحــي االقتصاديــة عنــد اختيــار هــذه المــواد.
٭ أن تفــي هــذه المكونــات بــكل متطلبــات الدواجــن مــن
العناصــر الغذائيــة المختلفــة.
٭ مراعــاة جــودة العلــف بحيــث يخلــو مــن مســببات األمــراض
والملوثــات الضــارة والفطريــات والســموم الفطريــة ويكــون
ً
مخزنــا بطريقــة ســليمة.
٭ معرفــة الطريقــة الســليمة لخلــط العلــف وتصنيعــه .وتحتــاج
عمليــة وضــع تراكيــب العالئــق إلــى وقــت وخبــرة واســعة

لتكويــن عالئــق متزنــة ورخيصــة .وفــي الوقــت نفســه تكــون
ســهلة التصنيــع ،كمــا يمكــن اســتخدام الكمبيوتــر للمســاعدة
فــي هــذا
جاهــزة مفيــدة
فــي ذلــك األمــر ،وهنــاك برامــج
ً
ُ ّ
الغــرض .لكــن يجــب علينــا أن نعــرف جيــدا األســس التــي نكــون
بهــا عالئقنــا بأنفســنا.

خطوات ً تكوين العالئق:
نذكــر أوال الطريقــة التــي تتــم فــي مصانــع األعــاف علــى
نطــاق كبيــر ،بعــد ذلــك نشــرح طريقــة عمــل عليقــة علــى نطــاق
صغيــر لالســتعمال المنزلــي أو المشــروعات الصغيــرة.
 1ــــ اختيــار مكونــات العليقــة وفــق المتوافــر فــي الســوق ومراعاة
السعر.
 2ـــ تحسب نسب كل مكون على حدة.
ويراعى عند عمل العليقة ما يلي:
٭ الكربوهيدرات تتراوح نسبتها بين  55ـــ .%70
٭ البروتينات النباتية تتراوح نسبتها بين  10ـــ .%35
٭ البروتينــات الحيوانيــة تت ـراوح نســبتها بيــن  5ـــــ  %10مــع العلــم
أنــه ليــس مــن الضــروري إضافــة البروتيــن الحيوانــى ويمكــن
اســتخدام عالئــق نباتيــة . %100
٭ الدهن تتراوح نسبته بين صفر ـــ .%5
٭ األمالح المعدنية تتراوح نسبتها بين  1ـــ .%4
 3ـــ عملية الخلط:
يجــب أن يراعــى خلــط المكونــات بحيــث تتــوزع المركبــات
الغذائيــة بنســب دقيقــة ،حيــث إن بعــض مكونــات العليقــة
تضــاف بأجـزاء فــي المليــون وتتوقــف كفــاءة الخلــط علــى نــوع
الخــاط وزمــن الخلــط.
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كيفية تصنيع عليقة الدواجن
ويتـراوح زمــن الخلــط بيــن  3ـــــ  5دقائــق في الخالطــات األفقية،
أمــا الخالطــات الرأســية فتحتــاج إلــى زمــن خلــط أكبــر يصــل إلــى
 15دقيقــة ،إضافــة إلــى أن الخالطــات األفقيــة تتيــح إضافــة
المــواد الســائلة للعلــف مثــل المــوالس والدهــون ،وهنــاك
أنــواع مــن الخالطــات األفقيــة يصــل فيهــا زمــن الخلــط إلــى 1.5
دقيقــة ،إضافــة إلــى الخــواص الطبيعيــة للمــواد المـراد خلطهــا
خاصــة اإلضافــات الدقيقــة.
 4ــ مراقبة كفاءة الخلط:
تعتمــد الطــرق التقليديــة لقيــاس تجانــس الخلــط علــى تحليــل
عــدد مــن العناصــر الدقيقــة مثــل الفيتامينــات واألمــاح
المعدنيــة ومقارنــة النســب الناتجــة عــن التحليــل بالنســبة
المضافــة ،وقــد تســتخدم مــادة تخلــط بنســبة صغيــرة مثــل
ملــح الطعــام فــإذا كانــت نســبة ملــح الطعــام فــي العلــف %1
فيمكــن أخــذ عــدد مــن العينــات ولتكــن عشــر عينــات ويقــدر
بهــا نســبة ملــح الطعــام ،وتســتخدم نتائــج تحليــل هــذه العينــات
فــي حســاب معامــل االختــاف ،فــإذا كانــت النتيجــة  %10أو أقــل
فهــذا يــدل علــى جــودة الخلــط.
 5ـــ عملية التصنيع:
بعــد الخلــط يتــم تصنيــع آخــر وذلــك للحصــول علــى
شــكل أو تركيــب مرغــوب ،وتعــد المكعبــات أحــد
أشــكال العلــف والمحببــات شــكل آخــر للعليقــة
المصنعــة .ومــن مزايــا العلــف فــي صــورة مكعبــات:
٭ تقليل الفقد في العلف.
٭ تحســين االستســاغة ـــــ مــع حــدوث هضــم مبدئــي
لبعــض العناصــر الغذائيــة نتيجــة للتعــرض للحــرارة أثنــاء
التكعيــب.
٭ عــدم الفقــد فــي العناصــر الغذائيــة وضمــان عــدم
االختياريــة للطيــور.
وتتدخــل بعــض العوامــل فــي تحديــد مواصفــات
المكعبــات مــن حيــث تركيبــة العلــف.
وأســلوب اســتخدام البخــار والحالــة العامــة لمعــدات التصنيع
والمبــردات ،ويجــب مراعــاة النواحــي االقتصاديــة عنــد المقارنــة
بيــن العالئــق الناعمــة والمكعبــة.
أنــواع العلــف الــذي تنتجــه
مصانــع األعالف:
 1ـــ علف كامل:
يحتــو ي
علــى
كل
المركبــات
الغذائيــة
الالزمــة لتكويــن عليقــة
متز نــة .
 2ـــ مركزات بروتينية:
يواجه صغار منتجي الدواجن مشــكلة كبيرة وهي كيف يمكن
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خلــط مكونــات العلــف مــع المكونــات الصغــرى (الفيتامينــات
واألمــاح المعدنيــة ـــــ مضــادات الكوكســيديا ـــــ منشــطات النمــو
ـــــ مضــادات األكســدة) لذلــك تتجــه معظــم الشــركات الكبيــرة
إلــى خلــط هــذه المكونــات الصغــرى مــع البروتينــات النباتيــة
والحيوانيــة لتنتــج مرك ـزات عاليــة القيمــة الغذائيــة تضــاف إلــى
العالئــق بنســب مختلفــة ( 5ـــــ .)%10
اســتخدام المركـزات البروتينيــة يمنــح مرونــة كافيــة فــي تركيــب
العالئــق ويغطــى االحتياجــات مــن الفيتامينــات واألمــاح
المعدنيــة والكالســيوم والفوســفور واألحمــاض األمينيــة
األساســية (المثيونيــن ـــــالليسين) عنــد دمجــه فــي العليقــة
المكونــة مــن الــذرة والصويــا ،كمــا أنهــا توفــر نســبة مــن البروتيــن
فــي العليقــة فــي حــدود  2ـــــ  %5.2وكذلــك جــزء مــن الطاقــة.
والمركـزات البروتينيــة عبــارة عــن مخاليــط تحتــوي علــى مصــادر
غنيــة بالبروتيــن الحيوانــى (مســحوق الســمك ـــــ مســحوق اللحــم
أو اللحــم والعظــم) ومصــادر غنيــة بالبروتيــن النباتــى (كســب
فــول الصويــا ـــــ جلوتيــن الــذرة ـــــ خميــرة المــوالس) وأحمــاض
أمينيــة أساســية (المثيونيــن ـــــ الليســين) مصــادر
الكالســيوم والفوســفور (مســحوق العظــم ـــــ داي
كالســيوم فوســفات ـــــ الحجــر الجيــري) باإلضافــة
إلــى الفيتامينــات واألمــاح المعدنيــة وملــح
الطعــام ومضــادات الكوكســيديا واألكســدة
والفطريــات ومنشــطات النمــو ـــــ ويجــب أال
تقــل نســبة البروتيــن الخــام عــن
%30
أنواع المركزات:
٭ مركــزات تضــاف
بمعــدل  5ـــــ .%10
٭ مرك ـزات لدجــاج
التســمين.
٭ مرك ـزات لدجــاج
البيــض.
وفــى اآلونــة األخيــرة
اتجــه البعــض إلــى
اســتخدام المركـزات النباتيــة
التــي تكــون منخفضــة فــي
محتواهــا مــن البروتيــن.
 3ـــــ مخلــوط الفيتامينــات واألمــاح
المعدنيــة (بريمكــس) يحتــوي علــى
األمــاح المعدنيــة والفيتامينــات
والمكونــات الدقيقــة مضافــة
إلــى مــواد حاملــة وتضــاف
بنســبة ال تزيــد عــن  %1ومــن المعــروف أن إضافــة األمــاح
المعدنيــة إلــى الفيتامينــات تقلــل مــن فاعليــة هــذه الفيتامينــات
وتقلــل مــن عمرهــا االفتراضــي نتيجــة تأكســدها لذلــك البــد مــن
إنتــاج المخاليــط فــي عبوتيــن منفصلتيــن إحداهمــا تحتــوي
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كيفية تصنيع عليقة الدواجن
علــى الفيتامينــات واألخــرى تحتــوى علــى األمــاح والكوليــن
كلوريــد ويستحســن وضــع الكوليــن فــي عبــوة منفصلــة وال
يتــم خلــط العبوتيــن إال فــي وقــت التصنيــع وبذلــك تضمــن
ســامة تركيــز الفيتامينــات وفاعليتهــا .
ويوجد أنواع من مخاليط الفيتامينات واألمالح المعدنية:
٭ لدجاج التسمين.
٭ ألمهات التسمين.
٭ لدجاج البيض.
٭ للرومي.
٭ للبط.
٭ لألرانب.
ً
أمــا ًعــن كيفيــة تكويــن عليقــة بنفســك فيجــب أوال أن تلــم
جيــدا بشــيئين:
ً
أوال :نسبة البروتين في مواد العلف.
ً
ثانيا :الطاقة الممثلة لمواد العلف.
ونبدأ في الخطوات:
بنــاء علــى نــوع الطيــور التــي ســنربيها نحــدد نــوع العليقــة هــل
هــي عليقــة (بــادئ أم نامــي أم ناهــي ،أم لدجــاج بيــاض ،أم
لبــط) وكل عليقــة مــن هــذه العالئــق تكــون لهــا نســبة بروتيــن
وطاق ًــة تناســب الغــرض وحالــة الطائــر التــي ســيتغذى عليهــا،
فمثــا لــو أردنــا أن نكــون عليقــة  %20بروتيــن ولهــا طاقــة ممثلــة
 3100كيلــو كالــوري (للكيلــو) وزن هــذه العليقــة  100كيلــو ج ـرام.
ماذا سنفعل؟
 1ــــ نضــع المركــزات  %52بروتيــن وهــذه توضــع فــي العليقــة
بنســبة ( % 10أي  10كيلــو) وطاقتهــا هــي  3000كيلــو كالــوري،
وبهــذا نكــون قــد وفرنــا  %5.2مــن نســبة البروتيــن المطلوبــة
للعليقــة و 30000كيلــو كالوري(..وذلــك بضــرب  0.10فــي 0.52
فــي  100يعطــي هــذا .) %5.2
 2ــــ نضــع الــذرة الصفـراء ( %8.5بروتيــن) ،بنســبة ( %70أي نضــع
 70كيلــو) وطاقتــه  3350كيلــو كالــوري ،وبهــذا نكــون وفرنــا
 %5.95مــن بروتيــن العليقــة والطاقــة  234500كيلــو كالــوري
 3ــــ نضــع كســب فــول صويــا  %44بروتيــن ،وهــذه ســتكون
بنســبة  ،%20والطاقــة هــي  2320كيلــو كالــوري  ،وبهــذا نكــون
وفرنــا  %8.8والطاقــة  46400كيلــو كالــوري.
لــو جمعنــا نســب البروتيــن ســتكون8.8 + 5.95 + 5.2 :
= %19.95بروتيــن يعنــي حوالــي  %20بروتيــن وهــو المطلــوب..
ولو جمعنا الطاقة ستكون308400 = 46400 + 234500 + 30000 :
(هــذا لـــ  100كيلــو) يعنــي الكيلــو  3084أي مــا يقــارب ( 3100وهــو
المطلوب)
وبالطريقــة نفســها نســتطيع أن نحســب كل صنــف مــن أصنــاف
العلف.
ّ
وكمــا قلنــا فيمــا ســبق الهــدف مــن أن تكــون عالئقــك بنفســك،
أن تشــتري المــواد المناســبة للعالئــق باألســعار المناســبة
وتتجنــب ارتفــاع األســعار أو عــدم جــودة الخامــات ،فيمكنــك أن
تبــدل أصنــاف مــكان أصنــاف لــو كانــت متوافــرة بســعر رخيــص

كمــا أن هنــاك ميــزة أنــك تــرى كل صنــف بنفســك وتختبــر
جودتــه بنفســك..
جودة العلف:
هــي مــدى مطابقــة العلــف المصنــع للمواصفــات الموضحــة
علــى الورقــة الموجــودة علــى علبــة العلــف مــن احتوائــه علــى
البروتيــن والدهــن واألليــاف والفيتامينــات والعناصــر المعدنيــة
األخرى ،عالوة على مدى احتوائه على الخامات المســتخدمة
فــي التصنيــع طبقــا للبيانــات المدونــة علـ ًـى الــكارت ،مــع األخــذ
فــي االعتبــار أن يكــون نــوع العلــف مناســبا لنــوع الطائــر وعمــره
ونــوع اإلنتــاج المطلــوب (إنتــاج لحــم ـــــ بيــض)
وعند تقييم جودة العلف يجب التأكد من النقاط التالية:

 1ــــ يجــب التأكــد مــن أن جميــع الخامــات المســتخدمة مطابقــة
للمواصفــات.
 2ــ عدم وجود مواد غريبة في الخامات أو العلف المصنع.
 3ــــ يجــب أن تكــون الحبــوب أو المــواد األخرى المصنعة مطابقة
مــن حيــث حجم الحبيبات وشــكلها.
 4ــ أن يتم التصنيع طبقا للتركيبة المطلوبة.
 5ــ عدم وجود خلط بين نوع من األعالف ونوع آخر.
 6ــــ عــدم وجــود أي نقــص فــي القيمــة الحيويــة للفيتامينات أو
أي مــن المكونــات الدقيقــة األخــرى نتيجــة للتخزيــن أو التصنيــع
أو التــداول.
 7ــــ المكعبــات أو المحببــات ذات أحجــام مناســبة ومطابقــة
للمواصفــات.
 8ــــ عــدم وجــود أي تلــوث بالبكتريــا أو الفطريــات أو اإلصابــة
بالحشــرات.
ً
 9ــ أن يكون الوزن مطابقا للمعلن عنه.
 10ــ تكون العبوات جيدة ونظيفة.
 11ــ تكون العبوات مطابقة لمتطلبات السوق أو المربين.
تشــمل مراقبــة الجــودة فــي تصنيــع األعــاف علــى العديــد مــن
النقــاط الهامــة بخــاف عمليــات التحليــل المعملــي  ،ومراقبــة
الجــودة داخــل المصنــع تشــمل مراقبــة (الخامــات ـــــ العلــف
المصنــع ـــــ ظــروف تخزيــن وتــداول الخامــات ـــــ معــدات التصنيــع
والشــروط الصحيــة داخــل المصنــع) ،ويجــب أن تحتــوي كل
عبــوة مــن المصنــع علــى كارت مــدون عليــه البيانــات الخاصــة
بالعلــف ،كمــا يجــب أن تطابــق البيانــات الخاصــة بمكونــات العلــف
ومواصفاتــه التحليــل الكيمــاوي لــه عنــد أخــذ عينــة منــه.
اعداد :م .أماني الحيجي
مديرية زراعة ريف دمشق
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الزحف العمراني
وأسباب
خروج األراضي الزراعية عن الخدمة
تعــد األرض مــن أهــم المــوارد الطبيعيــة ،التــي ترتكــز عليهــا
لألجيــال المتعاقبــة.
كل االحتياجــات البشــرية ،وهــي ملــك ً
وتبــرز أهميــة األرض فــي ســورية ،نظــرا إلــى أن مــا يقــارب
نصــف الســكان ريفيــون ،ويعتمــدون علــى اســتثمارها وإنتاجهــا
الزراعــي ،كمــا أن الزراعــة تســهم بنحــو  %30مــن الناتــج المحلــي
الســنوي.
تقــوم التربــة الزراعيــة علــى تحقيــق األمــن الغذائــي وتشــغيل
األيــدي العاملــة ،ذلــك أن الكثيــر مــن الصناعــات تعتمــد علــى
اإلنتــاج الزراعــي ،وقــد وصلــت ســورية قبــل عــام  2011إلــى
تحقيــق االكتفــاء الذاتــي مــن المنتجــات الزراعيــة وتصديــر بعــض
المنتجــات وإدخــال القطــع األجنبــي للقطــر.
تبلــغ مســاحة الجمهوريــة العربيــة الســورية  /185/ألــف كيلــو
متــر مربــع %33 ،منهــا أراض قابلــة للزراعــة ،و %20أراض غيــر
قابلــة للزراعــة (صخريــة ورمليــة وأنهــار وبحيـرات ومرافــق عامــة).
ومــن المالحــظ فــي اآلونــة األخيــرة بــأن األراضــي الزراعيــة
المســتثمرة ،وعلــى الرغــم مــن إدخــال مســاحات جديــدة
مســتصلحة باالســتثمار الزراعــي ،بــدأت بالتراجــع نتيجــة التوســع
فــي إقامــة المنشــآت االســتثمارية الســياحية والصناعيــة،
وكذلــك نتيجــة التوســع بالمخططــات التنظيميــة للمحافظــات
والمــدن والقــرى وانتشــار الســكن العشــوائي بمســاحات ً كبيــرة
وفــي جميــع المــدن والقــرى فــي المحافظــات ،وخصوصــا فــي
ظــل األوضــاع التــي مــرت فيهــا ســورية علــى حســاب األراضــي
الزراعيــة ،التــي أصبحــت تعانــي مــن مشــكالت عــدة ،ومــن أهــم
هــذه المشــكالت مــا يلــي:
أ .تدهور التربة :أسباب تدهور التربة:
* التصحــر :الــذي ظهــر بعــد ازديــاد أعــداد البشــر وتوســعهم
بالبنــاء.
* االنج ـراف :حيــث تنجــرف التربــة مــن الســفوح الجبليــة بســبب
األمطــار والريــاح.
* قطع الغابات :التي تحمي التربة وتحافظ على خصوبتها.
* التملــح :بســبب زيــادة نســبة األمــاح التــي تترســب تنيجــة
التبخــر لميــاه الــري الزائــدة.
* التلوث والمبيدات الحشرية وغيرها.
تأثير اإلنسان على التربة:
* زيــادة معــدل الملوحــة بالتربــة :نتيجــة االســتخدام المفــرط
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للميــاه واألســمدة الكيميائيــة ممــا يــؤدي لزيــادة معــدالت
الملوحــة بالتربــة وتناقــص إنتاجيتهــا.
* التلــوث :يعــد تلــوث التربــة مــن أهــم المشــكالت التــي يتســبب
بهــا اإلنســان وخاصــة الملوثــات الصلبــة التــي ال تتحلــل والتلــوث
بالمــواد المشــعة وتلــوث الميــاه.
* انجراف التربة :كفتح الطرق والبناء ونقل األتربة.
بقطــع األشــجار بقصــد
* قطــع األشــجار :يقــوم اإلنســان ً
االســتفادة مــن أخشــابها ممــا يؤثــر ســلبا علــى البيئــة وتراجــع
خصوبــة التربــة.
* الزراعــة المكثفــة :للحصــول علــى أعلــى إنتــاج زراعــي مــن
األرض.
* التوسع العمراني:
إن التوســع العمرانــي األفقــي يقلــل مــن مســاحة األراضــي
الزراعيــة وخاصــة إذا كان هــذا التوســع غيــر ًمــدروس ونتيجــة
ألهميــة هــذه الظاهــرة وانعكاســاتها ســلبا علــى مســاحة
األراضــي الزراعيــة وخاصــة فــي الســنوات األخيــرة فســوف
نتوســع أكثــر بأســباب هــذه الظاهــرة واقتـراح الحلــول المناســبة
للتخفيــف مــن هــذه المشــكلة.
ب .الزحف العمراني:
يقصــد بمفهــوم الزحــف العمرانــي :توســع المدينــة وضواحيها
علــى حســاب األراضــي الزراعيــة ،حيــث تــؤدي هــذه الظاهــرة
الــى تحويــل المناطــق الريفيــة إلــى مدن كبيرة بكثافة ســكانية
عاليــة وبشــكل تدريجــي ،ويكــون هــذا التوســع غيــر منســق
وغيــر منظــم ،وعلــى الرغــم مــن االختالفــات فــي تعريــف
النقــاط التــي تتشــابه
الزحــف العمرانــي إال أن هنــاك بعــض
ً
بهــا مــن حيــث إن الزحــف العمرانــي ينمــو نمــوا غيــر متكافــئ
وغيــر منتظــم وغيــر مخطــط لــه ،وهــو مشــكلة عالميــة تعانــي
منهــا جميــع الــدول علــى مســتوى العالــم.
أسباب الزحف العمراني:
* انخفــاض أســعار أجــور المنــازل فــي المناطــق البعيــدة عــن
المدينــة ممــا يدفــع الســكان للبحــث عــن األماكــن األقــل غـ ً
ـاء.
* انخفــاض نســبة الضرائــب المفروضــة فــي المناطــق النائيــة
بالمقارنــة فــي المدينــة.
* التضخــم الســكاني بالمــدن يدفــع الســكان إلــى االنتقــال إلــى
األماكــن الهادئة.
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* ارتفــاع أســعار مســتلزمات اإلنتــاج الزراعــي (المحروقــات-
األســمدة-أجور النقل-البذار-المبيــدات الحشــرية) أدت الــى
عــزوف بعــض المزارعيــن عــن زراعــة أراضيهــم وبيعهــا مــن أجــل
البنــاء.
* كمــا أن الهجــرة مــن الريــف إلــى المدينــة أدت إلــى تفاقــم
هــذه المشــكلة.
آثار الزحف العمراني على األراضي الزراعية:
* قلــة المســاحات الصالحــة للزراعــة حــول المدينــة بســبب البنــاء
عليهــا.
* زيــادة البنــاء وقلــة األراضــي الزراعيــة تــؤدي إلــى زيــادة التصحــر
بشــكل سريع.
* زيادة التلوث واالختالل بالتوازن البيئي.
* القضــاء علــى الغطــاء النباتــي الــذي يحيــط بالمدينــة ،وينتــج
كميــة كبيــرة مــن األوكســجين الــذي يستنشــقه اإلنســان ،كمــا
تعمــل علــى تنقيــة الجــو مــن الغبــار واألدخنــة الضــارة.
إن قلــة مســاحات األراضــي المزروعــة وقلــة اســتصالح أراضــي
جديــدة وإدخالهــا باإلســتثمار الزراعــي ســيؤدي إلــى وجــود
فجــوة غذائيــة ،ونقــص فــي بعــض المحاصيــل الزراعيــة ،ممــا
يخســر الدولــة المبالــغ الكبيــرة فــي اســتيراد بعــض المحاصيــل
الزراعيــة ،إضافــة إلــى المبالــغ الطائلــة التــي ستخســرها الدولــة
فــي تنظيــم هــذه األماكــن العشــوائية.
ونتيجــة هــذه المشــكلة فقــد تخــرج أراضــي زراعيــة عــن الخدمــة
بمســاحات تفــوق مســاحة إحــدى الــدول فــي العالــم كل عــام،
وهــي مســاحة كبيــرة وخطيــرة علــى النظــام الزراعــي.
العام

أبنية ومرافق

الفرق

2006

657679

ـ

2007

679241

1562

2008

686523

7282

2009

692718

6195

2010

694687

1969

2011

702189

2498

2012

702616

427

2013

702914

298

2014

703240

326

2015

703583

340

جدول يوضح زيادة مساحة األبنية والمرافق لمدة عشر
سنوات (المساحة بالهكتار)

نالحــظ مــن أرقــام هــذا الجــدول المســاحات الكبيــرة واألرقــام
المخيفــة التــي تهــدد األراضــي الزراعيــة والتــي تخــرج مــن
االســتثمار الزراعــي ،وعلــى الرغــم مــن أن وزارة الزراعــة تعمــل

مــن خــال مشــاريعها المنتشــرة فــي أرجــاء القطــر علــى
اســتصالح األراضــي المحجــرة بآلياتهــا الثقيلــة وتحويلهــا إلــى
أراضــي زراعيــة ،وإدخالهــا باالســتثمار الزراعــي وزيــادة رقعــة
األراضــي الزراعيــة المســتثمرة ،كمــا عملــت وزارة الزراعــة علــى
إعــداد دليــل مخططــات تصنيــف األراضــي وتحديــد مقدرتهــا
اإلنتاجيــة أو دليــل خرائــط إســتخدامات األراضــي وفــق مقدرتهــا
ـذا الدليــل صنفــت وزارة الزراعــة األراضي
اإلنتاجيــة ،وبنــاء علــى هـ ً
إلــى ً ثمانيــة صفــوف تبعــا إلنتاجهــا ،فقــد منعــت الــوزارة البنــاء
الصفــوف األربعــة األولــى ،وخصصتها لالســتخدامات
نهائيــا فــي ً
الزراعيــة حصــرا ،حيــث منعــت إقامــة أيــة اســتثمارات عليهــا
ســوى الزراعيــة وفــق الخطــة اإلنتاجيــةً الســنوية المعتمــدة،
ً
نظــرا لخصوبــة هــذه الصفــوف زراعيــا ومالءمتهــا لإلنتــاج
الزراعــي ،أمــا الصــف الخامــس فيســمح باألراضــي ضعيفــة
اإلنتــاج والشــاغرة منهــا باالســتثمار الزراعــي بإقامــة االســتثمارات
الالزمــة لخدمــة الصناعــات الزراعيــة ،وبنــاء منشــآت زراعيــة عليهــا،
وإقامــة اســتثمارات الصناعــات الزراعيــة ،ويســمح للصفــوف 8 - 6
باألراضــي الشــاغرة منهــا باالســتثمار الزراعــي بإقامــة المجمعــات
الســكنية والعمرانيــة والســياحية والصناعــات الزراعيــة والبنــى
التحتيــة والخدميــة ،وقــد شــكلت لجــان مختصــة علــى مســتوى
كل محافظــة مهمتهــا إصــدار التراخيــص ً
بنــاء لهــذا الدليــل.
كمــا تعمــل وزارة الزراعــة واإلصــاح الزراعــي بحــرص كبيــر
للمحافظــة علــى األراضــي الزراعية بإصــدار العديد من التعاميم
فــي هــذا الشــأن ،وكان آخرهــا إحــداث مديريــة األراضــي والميــاه
فــي وزارة الزراعــة وإحــداث دوائــر وشــعب لهــا فــي المحافظــات
بهــدف الحفــاظ علــى األراضــي الزراعيــة ومنــع اســتنزافها بالبنــاء
عليهــا ،وحمايــة البيئــة الزراعيــة ومكافحــة التلــوث وترشــيد
اســتخدامات الميــاه وصيانــة األراضــي واســتصالحها ومنــع
تدهورهــا ،ولكــن مســؤولية الحفــاظ علــى األراضــي الزراعيــة
فقــط ،إنمــا هــي مســؤولية
ال تقــع علــى عاتــق وزارة الزراعــة ً
جميــع الــوزارات وجميــع األف ـراد ،نظ ـرا ألن األرض الزراعيــة ثــروة
كبيــرة يجــب الحفــاظ عليهــا مــن أجــل مســتقبل زاهــر وكريــم.
إعداد :م .عبد اللطيف العبدو
مديرية األراضي والمياه
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رعاية األبقار
ً
ً
تعــد تربيــة األبقــار إحــدى دعائــم الثــروة الحيوانيــة التــي تشــكل بحــق شــقا هامــا مــن الثــروة الزراعيــة األساســية فــي ســورية،
ـال الحصــول علــى مواليــد ذات
وتوفيــر جانــب هــام مــن جوانــب األمــن الغذائــي مــن خـ ً
دعــم االقتصــاد ً
التــي تهــدف إلــى ً
ســاالت جيــدة وراثيــا ،وســليمة صحيــا ،قــادرة علــى النمــو لتحقيــق الغايــة المنشــودة مســتقبال وهــي الحصــول علــى إنتــاج
مرتفــع مــن الحليــب ،وإكثــار النــوع مــن جهــة أخــرى.
محســنة تخصصــت بإنتــاج الحليـ ًـب ،وســاالت أخــرى
ـاالت ً
وقــد تخصصــت ســاالت األبقــار بنوعيــن مــن اإلنتــاج ،فهنــاك سـ ً
جيــدة تخصصــت بإنتــاج اللحــم ،وتختلــف رعايــة األبقــار الحلــوب اختالفــا تمامــا مــن رعايــة أبقــار اللحــم نظـرا ألن األبقــار الحلــوب
وهامــة كالحمــل والــوالدة وإنتــاج الحليــب وغيــره ومــا يتطلبــه ذلــك مــن عنايــة
تخضــع لمتغيـرات فيزيولوجيــة وســلوكية متكــررة
ً
مســتمرة بأف ـراد القطيــع ،والســيما إنتــاج الحليــب نظ ـرا ألنــه عمليــة يوميــة تحتــاج إلــى المزيــد مــن الرعايــة والخبــرة والجهــد.

النضج الفيزيولوجي:

يتضمــن النضــج الفيزيولوجــي عنــد األبقــار مرحلتيــن ،األولــى
تدعــى مرحلــة النضــج الجنســي والثانيــة النضــج الجســمي ،تبــدأ
مرحلــة النضــج الجنســي مــع بــدء فعاليــة األعضــاء التناســلية
ونشــاطها وظهــور عالمــات الشــبق علــى البكيــرة ،وتبــدأ فــي
عمــر يمتــد مــن  8-6أشــهر ،وتتميــز هــذه المرحلــة بحــدوث
وفيزيولوجيــة عــدة عنــد البكاكيــر ،و قــد يتأخـ ًـر
تغي ـرات شــكلية
ً
حتــى عمــر  12-8شــهرا ،وترتبــط فتــرة نضــوج الحيــوان جســميا
وكذلــك الســالة ،وتنضــج البكاكيــر
بالتغذيــة وشــروط الرعايــة ً
الســالة المحليــة جســميا عــادة بعمــر يت ـراوح مــا بيــن -12
مــن ً
 14شــهرا ،وفــي هــذا العمــر يســمح بتلقيــح البكيــرة مــن أجــل
ـوي عنــد البكاكيــر
الحمــل أمــا النضــج الجســمي أو العمــر التربـ ً
 18-15شــهرا ،ويقــدر العمــر
مــن الســاالت الجيــدة فيقــدر بنحــو
ً
االنتاجــي لألبقــار بنحــو  15-12ســنة وفقــا للســالة والتغذيــة،
والرعايــة.

الشبق (الشياع):

يحــدث الشــبق عنــد األبقــار الســليمة ضمــن فتــرات منتظمــة
ـدث التلقيــح
ويتكــرر بشــكل دوري علــى مــدار الســنة مــا لــم يحـ ً
والحمــل ،إال أن دورة الشــبق قــد تطــول أو تقصــر تبعــا للســالة،
وللفصــل الســنوي ،أو العمــر ،أو لدرجــة الســمنة ،أو لبعــض
الخصائــص الفرديــة ،أو نتيجــة إلعطــاء األدويــة ،أو تكــون ذات
عالقــة بمســتوى اإلنتــاج مــن الحليــب والحالــة الصحيــة العامــة
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ً
ً
للبقــرة ،وتتكــرر دورة الشــبق كل  23-19يومــا وبمتوســط  21يومــا
مــا لــم يحــدث التلقيــح والحمــل ،ويتعاقــب فــي هــذه الفتــرة
طــور نشــاط وســكون جنســي يعتــري كل أنثــى بعــد وصولهــا
لســن البلــوغ الجنســي.
أمــا
أشــهر،
8-6
عمــر
فــي
مــرة
ألول
يأتــي الشــبق للبكاكيــر
ً
عنــد البقــرة فيظهــر ًبعــد الــوالدة بفتــرة تقــدر بنحــو  60-40يومــا
36-24
ً
وبمتوســط  50يومــا ،أمــا فتــرة الشــبق فتســتمر نحــو ً
ســاعة وبمتوســط 17ســاعة ،وقــد تطــول أو تقصــر قليــا تبعــا
للوضــع الصحــي للبقــرة ،وســالتها ،وعمرهــا ،وتغذيتهــا.

اإلباضة:

تحــدث اإلباضــة فــي نهايــة فتــرة الشــبق أي بعــد  32ســاعة،
وقــد تحــدث بعــد  16-5ســاعة بمتوســط  12-10ســاعة مــن
نهايتــه ،وإن تحديــد فتــرة اإلباضــة مــن األمــور الهامــة مــن أجــل
الحصــول علــى نســبة إخصــاب مرتفعــة.
عالمات الشبق:
يظهــر علــى األبقــار فــي فتــرة الشــبق االضطـراب والقلــق ،حيث
تشــاهد واقفــة فــي الحظيــرة وهــي تخــور بكثــرة علــى عادتهــا
فــي الوقــت الــذي تكــون فيــه جميــع األبقــار راقــدة وهادئــة،
وتكثــر مــن هــز ذيلهــا ورفعــه إلــى األعلــى ،وتزاحــم الحواجــز
ـرى بمحاولتهــا االعتــاء أو االمتطــاء
والســياج وتزعــج األبقــار األخـ ً
علــى صاحبهــا أحيانــا وتســير علــى غيــر هــدى ،وإذا
عليهــا أو ً
صادفــت ثــورا فــي المرعــى فإنهــا تقــف إلــى جانبــه بهــدوء،
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وتلعــب معــه وتناطحــه وتلحــس جلــدة ،وتضعــف شــهيتها وقــد
تمتنــع عــن الطعــام ،كمــا ينخفــض مســتوى إنتــاج الحليــب فــي
ذلــك اليــوم ،ومــن األع ـراض اإلكلينيكيــة االخــرى التــي تشــاهد
فــي فتــرة الشــبق:
يالحــظ تضخــم فــي الفتحــة التناســلية واحتقانهــا ومخاطيــة
ً
ً
المهبــل ،ويبــدو عنــق الرحــم بالتنظيــر مفتوحــا بالكامــل ورخــوا،
ويشــاهد خــروج ســيالن رحمــي شــفاف زجاجــي المنظــر يشــبه
قــوام زالل البيــض يتماســك ويجــف بتعرضــه للهــواء ،ويصبــح
ً
ً
قاتمــا قليــا بعــد مضــي  24ســاعة علــى بدايــة الشــبق أو عنــد
ً
النهايــة ،ويعــد هــذا التغيــر فــي اللــون طبيعيــا وتكــون نســبة
اإلخصــاب فيــه مرتفعــة.
ً
وإذا لــم تلقــح فــإن تلــك العالمــات ســوف تتراجــع وتــزول تمامــا
وال تتكــرر إال فــي الــدورة التاليــة.
ً
ً
هــذا وتتبايــن األبقــار تباينــا ملحوظــا فــي درجــة إظهــار عالمــات
الشــبق ،فقــد تكــون هــذه العالمــات واضحــة عنــد بعــض األبقــار
أو متوســطة الوضــوح أو ضعيفــة أو منعدمــة عنــد بعضهــا
األخــر ،وتعــرف األخيــرة بــذات الشــبق الصامــت ،وهــي الحالــة
ً
الشــاذة وســيئة اقتصاديــا لعــدم تمكــن المربــي مــن تحديــد
فتــرة الشــبق عنــد البقــرة بغيــة تلقيحهــا فــي الوقــت المناســب،
إال أنــه يمكــن للمربــي الناجــح أن يكشــف أبســط التغي ـرات غيــر
الطبيعيــة فــي ســلوك البقــرة التــي تــدل علــى أنهــا بحالــة
الشــبق.

فترة التلقيح:
إن أفضــل وقــت للتلقيــح وحــدوث اإلخصــاب الجيــد عنــد البقــرة
ً
هــو الوقــت مــا بيــن حــدوث اإلباضــة ولمــدة قصيــرة جــدا تتـراوح
مــن  4-2ســاعات بعــد دخولهــا فتــرة الشــبق ،وتحــدث اإلباضــة
إثــر انقضــاء  16-5ســاعة مــن نهايــة الشــبق وبمتوســط قــدره
 11ســاعة ،ويمكــن أن يتــم التلقيــح فــي أي فتــرة مــن مفتــرة
الشــبق ،إال أن الدراســات أثبتــت أن نســبة حــدوث الحمــل
واإلخصــاب عنــد األبقــار التــي تلقــح فــي منتصــف فتــرة الشــبق
تبلــغ نحــو  % 82.5وفــي بدايــة الشــبق  % 44وفــي نهايــة
الشــبق  ،% 75ثــم تدنــت النســبة حتــى بلغــت  % 32بعــد 12
ســاعة و  % 12بعد  24ســاعة و  % 8بعد  36ســاعة من انتهاء
ً
الشــبق ،ولــم يحــدث الحمــل إطالقــا بعــد  48ســاعة مــن نهايــة
الشــبق.
أمــا فتــرة الفعاليــة الحيويــة للنطــاف داخــل القنــاة التناســلية
لألنثــى فتقــدر بنحــو  28ســاعة ،ويشــير ذلــك إلــى أن تحديــد
ً
وقــت التلقيــح ضــروري وهــام جــدا للحصــول علــى معــدل
إخصــاب مرتفــع ،وتتبــع فــي التلقيــح اإلرشــادات التاليــة:
1ــــ عنــد مالحظــة الشــبق للنظــرة األولــى فــي الصبــاح ،فــإن

البقــرة تلقــح بعــد الظهــر أو فــي المســاء.
2ــــ عنــد مالحظــة الشــبق للنظــرة األولــى بعــد الظهــر أو فــي
المســاء يتــم التلقيــح فــي صبــاح اليــوم التالــي ،وتحــدد فتــرة
إمكانيــة حــدوث اإلخصــاب واالســتخدام التربــوي عنــد األبقــار
ً
بنحــو  16-12ســنة تقريبــا.

فترة الحمل:
وهــي الفتــرة الممتــدة بيــن إخصــاب البويضــة وتعشيشــها
وحتــى بــدء المخــاض وحــدوث الــوالدة بعــد اكتمــال نمــو
ً
الحمــل ،وهــي فتــرة متباينــة بيــن أفـراد الســاالت وفقــا للتغذيــة
والحالــة الصحيــة لألنثــى الحامــل ،ويذكــر أن الحمــل بالذكــر
ً
يحتــاج الــى فتــرة أطــول مــن الحمــل باألنثــى بأيــام قليلــة جــدا،
ً
ويبلــغ متوســط فتــرة الحمــل عنــد األبقــار نحــو  288يومــا 9
ً
أشــهر وبضعــة أيــام تصــل حتــى الـــــ  15يومــا ،وإن أقصــر مــدة
ً
حمــل ســجلت عنــد األبقــار بلغــت نحــو 279يومــا وأطــول فتــرة
ً
حمــل بلغــت نحــو  306يومــا مــا عــدا الحــاالت الشــاذة والنــادرة.

عالمات الحمل:
انقطــاع الشــبق أو توقفــه وعــدم تكــراره بعــد انقضــاء فتــرة
شــبق أخــر بعــد التلقيــح ،إال أن ذلــك قــد ال يكــون فــي حــاالت
ً
قليلــة مؤشـرا يــدل بالضــرورة علــى حــدوث الحمــل ،ألن الشــبق
قــد يتوقــف ألســباب مرضيــة أو الضطرابــات هرمونيــة أو غيرهــا،
وفــي الشــهر الخامــس أو فــي بدايــة الســادس مــن الحمــل
يبــدأ الحميــل بالحركــة ،وتالحــظ الحركــة فــي البطــن أمــام
مفصــل الســاق فــي الخاصــرة مــن الجهــة اليمنــى.
ومــن أجــل إجـراء التشــخيص المبكــر للحمــل تتبــع طريقــة الجــس
المســتقيمي بعــد مضــي يــوم علــى انقطــاع الشــبق عنــد
ً
البكيــرة الملقحــة ،أمــا عنــد البقــرة التــي أنجبــت بطونــا عــدة
فقــد يتطلــب األمــر مــرور فتــرة أطــول علــى توقــف الشــبق،
حيــث يكشــف عــن تضخــم فــي قــرن الرحــم ،وليــس فــي جســم
الرحــم كمــا هــو الحــال عنــد الفــرس ،والتضخــم يتناســب مــع فتــرة
الحمــل ويفضــل إعــادة الجــس بعــد مــرور  5-3أشــهر علــى بــدأ
الحمــل ،وتتطلــب عمليــة الجــس مــن الطبيــب أن يكــون ذا خبــرة
وممارســة جيــدة .أمــا الطرائــق األخــرى وخاصــة المخبريــة منهــا
ً
فتبقــى غيــر دقيقــة عنــد األبقــار نظــرا لالنخفــاض الطبيعــي
فــي نســبة تركيــز هرمــون البروجســتيرون فــي الــدم والبــول
لديهــا.

رعاية األبقار الحوامل:
 -1يجــب تجفيــف األبقــار الحوامــل فــي الوقــت المناســب وتحــدد
فتــرة التجفيــف قبــل الــوالدة بعــدة أشــهر  2-1.5شــهر حســب
الحالــة الصحيــة والفيزيولوجيــة للبقــرة ،وممــا يجــب الحصــول
علــى موســم كامــل مــن الحليــب الــذي يســتمر لفتــرة  305أيام،
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ً
وتجفـ ًـف البقــرة بعــد ذلــك حتــى ولــو كان اإلنتــاج اليومــي عاليــا
ومغريــا ،إال أن بعــض األبقــار الهجيــن أو مــن الســاالت المحليــة
غذائيــة أو
قــد تجفــف مــن تلقــاء نفســها ألســباب مرضيــة أو
ً
فرديــة بعــد بدايــة الحمــل بثالثــة أو أربعــة أشــهر ،وغالبــا مــا
تجــف األبقــار مــن الســاالت المحليــة قبــل انتهــاء موســم اإلدرار
االقتصــادي.
الحوامــل عنايـ ًـة خاصــة فــي تغذيتهــا
 -2تولــى األبقــار والبكاكيــر
ً
كــي يتطــور الحميــل وينمــو نمــوا طبيعيــا ،ويتحقــق ذلــك حتــى
ولــو كان فــي العليقــة عــوز خفيــف فــي الطاقــة ذلــك أن
الحميــل يســتمد احتياجاتــه مــن احتياطــي جســم األم إذا كانــت
الحالــة الجســمية جيــدة ،ألن اإلفــراط فــي تغذيــة األمهــات
علــى عالئــق غنيــة بالطاقــة وخاصــة فــي األشــهر األخيــرة مــن
الحمــل (فتــرة التجفيــف) يــؤدي إلــى الســمنة ومعانــاة البقــرة
مــن مشــاكل مرضيــة جديــة أثنــاء الــوالدة ومــا بعدهــا ،وإصابتهــا
بمتالزمــة البقــرة الســمينة ذات اإلنــذار الســيء ،إال أن الحميــل
فــي نهايــة فتــرة الحمــل يحتــاج الــى بروتيــن بكميــة كافيــة
ونوعيــة جيــدة ،إن عــوز العليقــة للبروتيــن عنــد األمهــات يــؤدي
إلــى ضعــف مقاومــة المواليــد لألمـراض وارتفــاع نســب التفــوق
بينهــا ،ويســبب عــوز بعــض الفيتامينــات والعناصــر المعدنيــة
والنــادرة ،مشــكالت مرضيــة جديــة للمواليــد منهــا:
تضخــم المفاصــل والتهابهــا ،والكســاح وتشــوه العظــام،
وضعــف العضويــة بشــكل عــام وتأخــر فــي النمــو ،ويــؤدي عــوز
وظيفــة الغــدة الدرقيــة عنــد
عنصــر اليــود الــى القصــور فــي
ً
المواليــد حتــى تنجــب األبقــار مواليــدا ضعيفــة البنيــة وعاريــة
مــن الغطــاء الشــعري أو ميتــة منــذ الــوالدة ،أمــا فــي حالــة
المواليــد نافقــة أو
عــوز عنصــري النحــاس والســيلنيوم فتأت ًــي
ً
تولــد ضعيفــة وبحالــة ســيئة وتســير ســيرا متصلبــا علــى الطــرف
األمامــي لألظــاف نتيجــة لعــوز هذيــن العنصريــن فــي عالئــق
األمهــات ،وحــدوث الهــزع الــوالدي ،لــذا يفضــل أن تعطــى
األبقــار الحوامــل والجافــة األمــاح المعدنيــة وخاصــة الكالســيوم
و الفوســفور الــى جانــب العناصــر النــادرة بمقاديــر تتناســب مــع
مــا توصــي بهــا المقننــاة الغذائيــة.
كمــا يجــب عــدم تجاهــل إضافــة الفيتامينــات لألبقــار الجافــة
بكميــات مناســبة والســيما  AD3Eبغيــة الحصــول علــى نتــاج
ســليم ومقــاوم لألمـراض المســتوطنة ،وينصــح بإعطــاء البقــرة
الحامــل عليقــة إنتاجيــة تغطــي إنتًــاج ( 10كــغ حليــب) يــوم فقط،
وذلــك أثنــاء فتــرة الجفــاف تحاشــيا للســمنة.
- 3منــع األبقــار مــن الوثــوب علــى غيرهــا ،ومنــع األبقــار األخــرى
مــن الوثــوب عليهــا ،كمــا يجــب تجنــب ســير األبقــار علــى األرض
الزلقــة أو الوعــرة.
 -4يوصــى بتجريــع مغناطيــس للوقايــة مــن االلتهــاب الشــبكي
الصفاقــي الرضحــي الــذي يحــدث نتيجــة البتــاع أجســام
معدنيــة رفيعــة ومدببــة واخــزة مــع الغــذاء المتنــاول.
 -5يجــب العمــل علــى عــزل األبقــار الجافــة والبكاكيــر الحوامــل
فــي حظيــرة خاصــة لتأميــن الراحــة والهــدوء لهــا مــع تحاشــي
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االزدحــام خاصــة أثنــاء العبــور مــن الممـرات أو األبــواب الضيقــة،
أو الســقوط علــى األرض للحــد مــن حــاالت اإلجهــاض الناتجــة
عــن أســباب فيزيائيــة (آليــة).
بالحافــات لمســافات بعيــدة
الحوامــل
 -6تجنــب نقــل األبقــار
ً
وبشــروط ســيئة وإذا كان ذلــك ضروريــا عندهــا تنقــل بعنايــة
فائقــة.

رعاية األبقار أثناء الوضع:

 -1تعــزل األمهــات وتتــرك طليقــة بــدون ربــط فــي حضيــرة
نظيفــة هادئــة وصحيــة بعيــدة عــن التيــارات الهوائيــة ،وأرضيتهــا
مفروشــة بطبقــة ســميكة مــن نشــارة الخشــب أو مــن التبــن،
ـي قــد
ويجــب أن تكــون األم نظيفــة مــن جميــع األوســاخ التـ ً
تكــون ملتصقــة بمؤخرتهــا ،وتغســل أرباعهــا الخلفيــة جيــدا ثــم
تجفــف.
 -2تراقــب البقــرة علــى وشــك الــوالدة بصــورة مســتمرة ويالحــظ
انتظــام الطلــق أو المخــاض (تقلصــات الرحــم) ،ويجــب متابعــة
عالمــات الوضــع التــي تظهــر علــى البقــرة علــى شــكل نوبــات
مــن المغــص الرحمــي الشــديد.
ومن أهم عالمات قرب موعد الوالدة:
ً
بــدء كبــر حجــم الضــرع وتوزمــه واحتقانــه تدريجيــا بســبب امتالئــه
بالسرســوب قبــل ًالــوالدة بأســبوعين ،وتــورم الفتحــة التناســلية
واحتقانهــا تدريجيــا وترتخــي األربطــة الحوضيــة (العجزيــة –
الوركيــة) حــول قاعــدة الذيــل ،ويهبــط البطــن بشــكل ملحــوظ،
وتظهــر المفــرزات اللزجــة مــن فتحــة الحيــاء بشــكل واضــح،
وتصبــح البقــرة مضطربــة فترقــد ثــم تنهــض عــدة مــرات ثــم
تنــزوي فــي ركــن مــن أركان الحضيــرة وترقــد مــن أجــل الــوالدة.
 -3يظهــر الكيــس المشــيمي أو مــا يســمى بالســخد الممتلــئ
بالســوائل الجنينيــة ويتدلــى مــن فتحــة الحيــاء ويعــد ذلــك إشــارة
لبــدة بــروز الحميــل ،وإثــر إحــدى التقلصــات الشــديدة ينفجــر هــذا
الكيــس لتحــرر الســوائل الجنينيــة وتنســاب ،ثــم تظهــر أظــاف
الحميــل األماميــة مــع مقدمــة ًالــرأس أو المخطــم (وضعيــة
الســباح) فيكــون المجــيء أماميــا ،أو ًأن تبــرز األظــاف خلفيــة
مــع الذيــل فيكــون المجــيء خلفيــا ،وتتــم الــوالدة بشــكل
طبيعــي ،وقــد يتعــذر خــروج الجنيــن لســبب متعلــق بــاألم أو
عســر الــوالدة ،عندهــا يتوجــب
بالحميــل ذاتــه ممــا يســبب
ً
اســتدعاء الطبيــب البيطــري ســريعا مــن أجــل التدخــل بعمليــة
الــوالدة لمســاعدة البقــرة علــى الــوالدة ،وإال ســتحدث بعــض
المضاعفــات التــي قــد تــودي بــاألم أو الجنيــن أو بكليهمــا.
 -4تتــم الــوالدة فــي الحــاالت الطبيعيــة بعــد نحــو ( )4-2ســاعات
مــن بــدء المخــاض ،وقــد تطــول ًهــذه المــدة ألســباب مختلفــة
بســبب عســر فــي الــوالدة ،وغالبــا مــا تكــون األبقــار مضطجعــة
أثنــاء الــوالدة.

رعاية األبقار بعد الوالدة:
ً
يجــب االهتمــام بالبقــرة التــي وضعــت حديثــا بتطبيــق النقــاط
التاليــة:
 -1يجب االهتمام بنظافة الضرع وحالته العامة ،وقد يسبب
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رعاية األبقار

ً
احتقانــه وتوزمــه آالمــا حــادة عنــد األبقــار عاليــة اإلنتــاج ممــا يضطــر  -4يتــم التعــارف بيــن األم والمولــود عــن طريــق الشــم (الرائحــة) ،أو
ً
ً
الســايس لحالبــة البقــرة يدويــا وبكميــة قليلــة بغيــة تخفيــف الضغــط عــن طــرق الصــوت ،وكثي ـرا مــا يتــم التعــارف بيــن األم والمولــود خــال
والوزمــة ،وإذا كان ال بــد مــن ذلــك فإنــه يجــب االحتفــاظ بالسرســوب الســاعات األولــى عقــب الــوالدة مباشــرة.
بتجميــده ًمــن أجــل إعطائــه للمولــود عنــد الحاجــة بعــد رفــع درجــة رعاية األبقار الحلوب:
حرارتــه قليــا ،وال ينصــح بالحالبــة قبــل الــوالدة مــا لــم يكــن هنــاك ضــرورة تتضمــن رعيــة األبقــار الحلــوب مجموعــة مــن اإلجــراءات واألعمــال
اليوميــة أو الموســمية مــن شــأنها توفيــر مــا تتطلبــه حيــاة هــذه االبقــار،
قصــوى لذلــك.
 -2يفضــل تحضيــر مغلــي مــن الشــعير أو القمــح ليقــدم للبقــرة الوالــدة والمحافظــة علــى صحتهــا ،وســوية إنتاجهــا وكفاءتهــا التناســلية ،ومــن
ً
بدرجــة معتدلــة مــن الحـرارة ،ثــم يقــدم لهــا قليــا مــن الدريــس الجيــد أو أهــم هــذه األعمــال:
العلــف األخضــر ،ويوضــع المــاء النظيــف والدافــئ أمامهــا بشــكل حــر وال  -1يجــب مراعــاة الســلوك بتنــاول الغــذاء ســواء فــي المراعــي أو ضمــن
الحضائــر والمحافظــة علــى النظــام اليومــي الــذي اعتــادت عليــه األبقــار
يســمح لهــا بتنــاول العلــف المركــز لمــدة ( )24-12ســاعة.
 -3يجــب مراقبــة طــرح األغلفــة الجنينيــة ( المشــيمة ) خــال فتــرة مــن مــن تغذيــة وحالبــة وتطهيــر ،ألنــه يثيــر لديهــا منعكســات عصبيــة اتجــاه
( )4-2ســاعات عقــب الــوالدة ،وتعــد المشــيمة محتبســه إذا مضــى بعــض المؤثــرات الخارجيــة أثنــاء تناولهــا للغــذاء أو أثنــاء الحالبــة ،لــذا
ً
علــى الــوالدة ( )24-12ســاعة أو أكثــر ،عندهــا يجــب اســتدعاء الطبيــب يفضــل حالبــة األبقــار فــي المــكان والموعــد التــي اعتــادت عليــه يوميــا.
ً
البيطــري للتدخــل إلخراجهــا أصــوال وبالســرعة الممكنــة وخاصــة إذا وهنــاك عوامــل عــدة تؤثــر فــي طــول المــدة الزمنيــة لتنــاول الغــذاء مــن
ً
كان الجــو حــارا وألن بقاءهــا فتــرة طويلــة يســبب تفســخها داخــل أهمهــا :حجــم الغــذاء ،ونســبة تركيــز العليقــة والرطوبــة فــي العلــف،
الرحــم ،فينجــم عــن ذلــك ألتهــاب فــي بطانــة الرحــم وتأخــر اإلخصــاب وطريقــة تجهيــز الغــذاء قبــل التقديــم (مفــروم ،مجــروش ،وغيرهــا).
فــي الموســم القــادم ،ويجــب مراعــة إبعــاد المشــيمة أو أجزائهــا بعــد  -2عــدم إحــداث تغيــرات مفاجئــة فــي نوعيــة األعــاف التــي تقــدم
ً
الــوالدة ورميهــا خــارج الحضيــرة كــي ال تكــون ســببا للعــدوى ببعــض لألبقــار وكميتهــا ،وأن تتــم التغييــرات بصــورة تدريجيــة والســيما فــي
األمـراض التــي تنقلهــا الحشـرات والذبــاب ،أو تأكلهــا البقــرة فتســبب لهــا حــال التحــول مــن األعــاف الجافــة والمركــزة فــي الشــتاء إلــى األعــاف
ً
ً
الخضـراء والمراعــي صيفــا ،تجنبــا لحدوث اضطرابات هضمية واســتقالبية
مشــكالت هضميــة صعبــة.
ً
ً
 -4تحلــب البقــرة التــي ولــدت حديثــا بعــد الــوالدة بنحــو ( )2-1ســاعة مــن شــأنها أن تكــون ســببا فــي هبــوط اإلنتــاج اليومــي مــن الحليــب،
مـرات عــدة وبكميــة خفيفــة ،ويؤخــذ منهــا كميــة قليلــة مــن السرســوب ويســتدل علــى صحــة األبقــار مــن خالل ســلوك االجترار ،وتفضــل األبقار
ً
بغيــة تخفيــف شــدة االحتقــان و وذمــة الضــرع الفيزيولوجيــة ،وتقــدم االجتـرار عندمــا تخلــد إلــى الراحــة بالرقــود علــى األرض ،وقــد تبيــن علميــا
للمولــود مباشــرة أو بعــد 2/1ســاعة مــن الــوالدة علــى األكثــر وبمقــدار أن فتــرة الراحــة والهــدوء لهــا تأثيــر كبير على مســتوى الهضــم والتمثيل
 2-1ليتــر أو بنســبة  % 12-10مــن وزنــه بطريقــه الرضاعــة الصناعيــة ،وتكــرر الغذائــي وبالتالــي علــى المســتوى اإلنتاجــي والتســمين ،علــى الرغــم
حالبــة األم وفــق أوقــات الحالبــة المعتــادة ولمــدة أيــام حتــى يتحــول مــن أنهــا تقــوم باالجتـرار وهــي مضطــرة ألســباب جويــة ســيئة ،ويجــب
ً
ً
السرســوب إلــى حليــب عــادي ،حيــث يأخــذ إنتاجهــا باالرتفــاع تدريجيــا تقديــم مــاء الشــرب النظيــف بكميــات كافيــة ،علمــا بــأن كل  /1/كــغ مــن
حتــى يبلــغ مســتواه الطبيعــي ،ثــم تنقــل البقــرة إلــى حظيــرة القطيــع العلــف الجــاف والمركــز يحتــاج الــى  /4-2/ليتـرات مــن المــاء ،وتتأثــر هــذه
الحلــوب بعــد التأكــد مــن طــرح المشــيمة ،وســامتها مــن كافــة الكميــة بعوامــل عــدة منهــا الفصــل الســنوي ،ومرحلــة اإلدرار ومســتواه
ونوعيــة العليقــة والحالــة الصحيــة لألبقــار وتفضــل األبقــار الشــرب فــي
األمــراض وخاصــة النفاســية منهــا واالســتقالبية.
ً
ً
ً
 -5يجــب مراقبــة البقــرة الوالــدة عــن قــرب بــدءا مــن الســاعات األولــى الصبــاح وفــي الظهيــرة وفــي المســاء ،ونــادرا مــا تشــرب البقــرة المــاء ليــا
مــن الــوالدة ولعــدة أيــام ألنهــا قــد تتعــرض لإلصابــة بنقــص الكالســيوم ،أو عنــد الغــروب.
أو تخلــون فــي الــدم أو اإلصابــة فــي الضــرع أو فــي الرحــم (حمــى  -3يجــب معاملــة البقــرة داخــل الحظيــرة بلطــف وتجنــب المعاملــة
القاســية كالضــرب وغيــره ،كمــا يفضــل عــدم إدخــال أشــخاص غربــاء إلــى
النفــاس) وغيــره.
الحضيــرة أثنــاء الحالبــة.
سلوك األمومة عند األبقار:
يطلــق علــى هــذا الســوك عالقــة اآلبــاء باألبنــاء فــي فتــرة الحضانــة -4 ،مــن الوجهــة العمليــة الشــائعة أن تحلــب البقــرة مرتيــن فــي اليــوم،
ويمكــن إيجــاز مــا يمكــن مالحظتــه فــي ســلوك األمومة بالنقــاط التالية :مــرة فــي الصبــاح ومــرة فــي المســاء وقــد يتوجــب حالبــة البقــرة عاليــة
 -1تقــوم األم بعــد انتهــاء عمليــة الــوالدة عــادة بالشــم ولعــق مــا علــق اإلنتــاج ثــاث مــرات ،ويفضــل أن تكــون هنــاك مــدة منتظمــة بيــت
بالمولــود مــن بقايــا المشــيمة ،ثــم تبــدأ بتدليــك المولــود وتجفيفــه مــع الحالبــة واألخــرى ،ففــي فصــل الشــتاء حيــث يطــول الليــل ويقصــر
النهــار تكــون الفتــرة الواقعــة بيــن الحالبــة فــي الصبــاح والحالبــة فــي
دفعــه دفعــات متتاليــة برأســها كــي تبعــث فيــه النشــاط والحيويــة.
 -2يبــدأ المولــود عقــب وقوفــه مباشــرة بعمليــة البحــث عــن الغــذاء المســاء مــن /11-10/ســاعة وبيــن حالبــة المســاء والصبــاح  /14-13/ســاعة
وبالتالــي عــن مــكان الضــرع ،وتســاعده األم علــى ذلــك حيــث أن ســرعة فــي الصيــف حيــث يطــول النهــار ويقصــر الليــل.
ً
نهــوض المولــود بهــذه المحاولــة مهمــة جــدا مــن تناولــه للوجبــة مــن  -5تنظف البقرة وتطهر في الصباح الباكر ،وتنظف الحضيرة.
السرســوب.
إعداد :الطبيب البيطري محمد رضا الذبيان
 -3تقوم األم بالدفاع عن وليدها إذا كان في خطر يحدق به.
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يــؤدي نشــاط كل جيــن إلــى إنتــاج بروتيــن والــذي يقــوم بعــدة
أدوار فــي الخليــة ،هــذا المبــدأ يســمى فــي علــم البيولوجيــا
الجزيئيــة بالمبــدأ الرئيســي

خاصيــة هامــة وهــو أنــه قابــل للتهجيــن يعنــي أنــه يمكننــا أن
نصنع نســخة مكملة له ( )cDNAباســتعمال الجزيئات القاعدية

مفهوم تقنية رقائق الحمض النووي

أننــا ســوف نقــوم بقيــاس
أو مــا تســمى الـــ  ،Microarrayبمــا ِّ
نســبة الـــ  mRNAفمــا علــي إال أن أحضــر شــريحة وأضــع فيهــا
سالســل مكملــة لسالســل الـــ  mRNAالتــي يمكــن للخليــة
إنتاجهــا وبالتالــي عندمــا أضيــف الـــ  mRNAإلــى الشــريحة
فســوف تلتصــق بالسلســلة التــي تكملهــا ،ولمعرفــة كــم نســخة
تــم إنتاجهــا مــن كل جيــن أقــوم بوضــع نســخ كثيــرة مــن كل
 cDNAوأقيــس نســبة الـــ  mRNAالتــي التصقــت (هجــن) مــع
السالســل المكملــة .ولقيــاس هــذه النســبة أقــوم بإضافــة
عنصــر مشــع لــكل  mRNAوبعدهــا أقيــس فــي الشــريحة
نســبة إضــاءة كل نقطــة.
مــن هنــا يمكننــا أن نســتنتج أنــه كلمــا زاد نشــاط جيــن مــن
الجينــات زادت كميــة الـــ  mRNAالمنتجــة وبالتالــي تزيــد نســبة
البروتينــات المصنعــة مــن طــرف هــذا الجيــن.
يعنــي أنــه إذا أردنــا أن نتعــرف علــى الجينــات النشــطة فــي
الخليــة يمكننــا أن نأخــذ كل البروتينــات فــي الخليــة ونــرى مــن
هــو البروتيــن الموجــود بأكبــر نســبة ،لكــن مــن الجانــب العملــي
تمث ًــل عــدة تحديــات:
مختلفــة عـ ًـن بنيــة الجيــن وتحليلهــا ال ي ـزال
أوالً :بنيــة البروتيــن
ً
صعبــا وســوف يأخــذ وقتــا كبي ـرا.
ً
ثانيــا :رأينــا أن الحمــض األمينــي الواحــد يمكــن تشــفيره مــن
طــرف عــدة كودونــات ،يعنــي حتــى لــو عرفنــا تسلســل
األحمــاض األمينيــة فــي البروتيــن ســوف يكــون لدينــا عــدة
احتمــاالت لصيغــة الجيــن الــذي أنتــج هــذا البروتيــن.
الطريقــة األســهل هــي اســتخالص الـــ  mRNAالموجــود فــي
الخليــة وقيــاس نســبته ،إذ أن بنيتــه مكملــة لبنيــة الجيــن ولــه
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 -1الطريقة األولى هي استعمال روبوتات:
تقــوم بتثبيــت السالســل المكملــة فــي الفتحــات (المســابير
( Probesالموجــودة فــي الشــريحة وفــي هــذه الطريقــة
أو
ً
يتــم أوال تجهيــز مكتبــة السالســل التكميليــة ()cDNA library
ووضعهــا فــي الروبــوت وإخبــاره بمــكان وضــع كل سلســلة.
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-2الطريقة الثانية هي تتمثل في بناء السالسل التكميلية:
حيــث يضــاف فــي كل مــرة جــزء قاعــدي إلــى السالســل
بشــكل متــوازي يتــم اســتعمال الشــريحة وقنــاع الشــريحة فــي
وضعهــا األولــي تحتــوي علــى سالســل مكونــة مــن مجموعــة
هيدروكســيل وجــزء حامــي يمنــع التصــاق مركبــات أخــرى و
فــي كل مــرة يتــم اســتعمال قنــاع يحتــوي علــى فراغــات تحــدد
المــكان الــذي نريــد إضافــة الجــزيء القاعــدي إليــه ،مثــا  Tثــم
يقــوم تحفيــز األماكــن المحــددة باســتعمال الضــوء ممــا يــؤدي
إلــى نــزع الجــزء الحامــي وبعدهــا يتــم وضــع المركــب  Tعلــى
الشــريحة فيلتصــق فقــط فــي األماكــن المفتوحــة ,بعدهــا يتــم
القنــاع
غســل الشــريحة لنــزع المكونــات التــي لــم تلتصــق ويغيــر ً
و تضــاف قواعــد أخــرى وهــي الشــريحة األكثــر اســتعماال ،إذ
تســمح بتحكــم أكبــر بالسالســل التــي ي ـراد إضافاتهــا.

كيف يتم استعمال رقائق الحمض النووي من أجل
دراسة صحة النباتات؟

أن هــذه الرقائــق تســتعمل مــن أجــل قيــاس نســبة نشــاط
الجيــن ومعرفــة الجينــات النشــطة والخامــدة ،لكــن عندمـ ًـا تكــون
الخليــة فــي حالــة غيــر طبيعيــة (المــرض النباتــي مثــا) فــإن
أن
نشــاط الجينــات ســوف يتغيــر فبعــض الجينــات التــي يجــب ً
تكــون نشــطة يقــل نشــاطها بصفــة ملحوظــة أو ينعــدم تقريبــا
أو مــن الجهــة األخــرى يتــم تنشــيط جينــات التــي يجــب أن تكــون
ذات نشــاط ضعيــف أو غيــر نشــطة.
من أجل دراسة هذا التغيير نقوم بالخطوات التالية:
-1تحضيــر العينــات :فــي هــذه المرحلــة يتــم أخــذ عينــات مــن خاليــا
النبــات غيــر الطبيعية والســليمة.
-2اســتخراج الـــــ  :mRNAيتــم اســتخراج الـــ  mRNAمــن خاليــا كل
عينــة ووضــع  mRNAالعينــات العاديــة فــي أنبــوب و mRNA
العينــات المريضــة فــي أنبــوب آخــر.
-3توســيم الــــ  :mRNAيتــم توســيم الـــ  mRNAباســتعمال
مكونــات كيميائيــة تشــع عندمــا تحفــز باســتعمال الليــزر ،فيتــم
توســيم واحــد مــن األنابيــب بالمكــون ( Cy3الــذي يشــع عنــد
اســتعمال الليــزر األخضــر) واألنبــوب اآلخــر بالمكــون  )Cy5الــذي
يشــع عنــد اســتعمال ًالليــزر األحمــر) ،ثــم بعدهــا نقــوم بوضــع
محتــوى األنبوبيــن معــا فــي أنبــوب واحــد.

-4التهجيــن :نقــوم بإضافــة الـــ  mRNAالموســمة إلــى الـــ
Micrroarrayليتــم بعدهــا عمليــة التهجيــن بحيــث تلتصــق كل
 mRNAبالسلســلة المكملــة لهــا وفقــا لمبــدأ التهجيــن.

-5غســل الرقاقــة :يتــم بعدهــا غســل الرقاقــة مــن أجــل الـــ
 mRNAالتــي لــم تلتحــم مــع مكمالتهــا مــن أجــل تفــادي أيــة
أخطــاء فــي قيــاس نســبة النشــاط.
- 6المســح بالليــزر وتحليــل الصور:الـــ  mRNAتكــون موســومة
بلونيــن مختلفيــن األخضــر للخاليــا العاديــة واألحمــر للخاليــا ذات
الحالــة غيــر الطبيعيــة حيــث يشــع كل لــون عنــد اســتعمال ليــزر
معيــن ،فلقيــاس نســبة الجينــات فــي الخاليــا العاديــة نقــوم
بإرســال الليــزر األخضــر فتشــع الجينــات العاديــة ،فنأخــذ صــورة
علــى هــذا اإلشــعاع ،ثــم نقــوم باســتعمال الليــزر األحمــر فتشــع
الجينــات النشــطة فــي الخاليــا ذات الحالــة غيــر الطبيعيــة.

ً
نقــوم بعدهــا بأخــذ هــذه الصــور ومعالجتها رقميا لمعرفة نســبة
إشــعاع كل جيــن فــي كل مــن العينتيــن ولضمــان القياســات
المتحصــل علهــا دقيقــة يجــب ضمــان أن كل نقطــة فــي
الرقيقــة تتعــرض لنفــس نســبة الضــوء وأن الصــورة مأخــوذة
بشــكل واضــح.
فــي العــادة يتــم دمــج الصورتيــن للحصــول علــى فكــرة أوليــة
عــن الجينــات النشــطة والغيــر نشــطة فــي الخاليــا ذات الحالــة
غيــر ًطبيعيــة.
فمثــا بعــد دمــج الصورتيــن الحظنــا أن لــون أحــد المســابير مائــل
للــون األخضــر فهــذا يعنــي أن نشــاط الجيــن فــي الخليــة العاديــة
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نشــاطه فــي الخليــة ذات الحالــة غيــر طبيعيــة وإذا
أكثــر مــن
ً
أن مســبارا لــه لــون أحمــر فنســتنتج أن هــذا الجيــن أكثــر
رأينــا ً
نشــاطا فــي الخاليــا ذات الحالــة غيــر طبيعيــة أمــا إذا كان لــون
المســبار أصفــر فنســتنتج أن نشــاط هــذا الجيــن لــم يتغيــر.

عينــات لخاليــا ســليمة و عشــرة عينــات مريضــة) مــن أجــل زيــادة
الدقــة اإلحصائيــة و إلغــاء األخطــاء الموجــودة فــي كل عينــة،
حيــث مــن المعلــوم أنــه لــو أعدنــا التجربــة باســتعمال نفــس
العينــة ونفــس الكميــة ونســتعمل نفــس الجهــاز ويقــوم
لــن تكــون النتائــج مطابقــة . %100
بالتجربــة نفــس الشــخص ً
ُباإلضافــة إلــى هــذا يجــب أيضــا تحديــد نــوع الرقائــق التــي ســوف
تســتعمل ،رقائــق ثنائيــة القنــاة أم رقائــق أحاديــة القنــاة فــي
حالــة اســتعمال رقيقــة ثنائيــة القنــاة يجــب فقــط األخــذ بعيــن
االعتبــار أن نســبة التهجيــن ونســبة الـــ  mRNAســتكون مختلفــة
بيــن العينتيــن وحتــى إن كانــت النســبة متســاوية فــإن نســبة
إشــعاع اللــون األحمــر ( )Cy3واللــون األخضــر ( )Cy5ليســت
متســاوية ،لتصحيــح هــذه المشــكلة نقــوم بعمليــة قلــب األلــوان
حيــث نقــوم بالتجربــة مرتيــن وفــي كل تجربــة نقلــب األلــوان
ـة باألحمــر فــي التجربــة
بيــن العينتيــن ،فالعينــة التــي كانــت ملونـ ُ
األولــى تلــون باألخضــر والعينــة التــي ل ِونــت باألخضــر فــي
التجربــة األولــى تلــون باألحمــر وتعــاد التجربــة.

 – 7تحليــل بيانــات رقاقــة الـــــ  :DNAســنركز علــى طــرق تحليــل
البيانــات ومــا هــي االحتياطــات التــي يجــب أخذهــا بعيــن االعتبــار
فــي كل مرحلــة .فــي العــادة يتــم تقســيم مراحــل القيــام
بتجــارب الـــ  Microarrayإلــى ســبعة مراحــل أساســية كمــا هــو
موضــح فــي الشــكل.

رسم تخطيطي يوضح مبدأ قلب األلوان

 -1الســؤال البيولوجي:حتــى وإن كانــت هــذه المرحلــة بديهيــة
لكنهــا فــي رأيــي هــي مــن أهــم المراحــل إذ يجــب علــى الباحــث
قبــل الشــروع فــيً التجربــة ،معرفــة نــوع المشــكلة التــي يريــد
اإلجابــة عنهــا مثــا :مــا هــو نــوع المــرض؟ ماهــي خصائــص
العينــات التــي يجــب أخذهــا؟ مــا هــي الحالــة التــي يجــب أن
تكــون العينــات فيهــا؟ ،تحديــد الهــدف فــي هــذه المرحلــة
يســاهم فــي زيــادة احتمــال الحصــول علــى النتائــج المرجــوة
ومــن ثــم فهــم نتائــج التجربــة وتصحيــح األخطــاء إن وجــدت.
 -2تصميــم التجربــة :يتــم خــال هــذه المرحلــة التفكيــر فــي
تفاصيــل التجربــة و تحضيــر العينــات مــع انخفــاض ســعر ً الرقائــق
يستحســن اســتعمال عــدة عينــات مــن النوعيــن (مثــا عشــرة
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 -3القيام بتجربة ال:Microarray
بعــد تجهيــز كل العينــات واختيــار نــوع الرقيقــة نقــوم بالتجربــة.
 -4معالجــة الصــور وحســاب نســبة النشــاط:في هــذه المرحلــة
تســتعمل برامــج متخصصــة مــن أجــل تحديــد نســبة اإلشــعاع
فــي كل مســبار وتحديــد نســبة التشــويش الناجمــة عــن
اإلشــعاعات الناجمــة عــن مصــادر أخــرى غيــر عمليــة التهجيــن.
اإلشــعاع
إذ أن هنــاك عــدة عوامــل يمكــن أن تأثــر علــى نســبة ً
كوضعيــة الرقيقــة ،ضغــط الغرفــة ...،إلــخ ،لهــذا يجــب أوال حذف
هــذه التشويشــات الخلفيــة واالحتفــاظ باإلشــارة الحقيقيــة
قــدر اإلمــكان ،تختلــف البرامــج المســتعملة فــي تحليــل الصــور
لكنهــا كلهــا تعمــل علــى حســب مبــدأ واحــد هــو حســاب نســبة
اإلشــعاع فــي النقطــة األكثــر كثافــة بالنســبة لــكل مســبار بعــد
ذلــك يتــم حــذف نســبة التشــويش.
ليكــن  RRنســبة اإلشــعاع األحمــر األوليــة وليكــن GGنســبة
اإلشــعاع األخضــر األوليــة فــي الرقائــق ثنائيــة القنــاة بعد حســاب
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نســبة التشويشــات الخلفيــة  RbRbبالنســبة لألحمــر و
 GbGbبالنســبة لألخضــر يتــم حســاب نســبة نشــاط (تعبيــر)
الجيــن بحــذف نســبة التشــويش فتصبــح نســبة اإلشــعاع
تســاوي  R−RbR−Rbبالنســبة لألحمــر و G−GbG−Gb
بالنســبة لألخضــر هــذه الطريقــة تعتبــر بســيطة لكــن مــن
بعــض مشــاكلها أنهــا تــؤدي إلــى قيــم ســالبة طــورت
طــرق أخــرى للتخلــص مــن نســبة التشــويش أكثــر فعاليــة.
بالنســبة لرقائــق أحاديــة القنــاة يختلــف تصميــم الرقيقــة
حيــث يتــم تصميــم مســبارين لــكل جيــن .المســبار األول
يحتــوي علــى سلســلة مطابقــة لسلســلة الجيــن ونرمــز
لهــا بـــ  PMPMوسلســلة مغايــرة ونرمــز لهــا بـــ ،MMMM
المبــدأ هنــا هــو أن اإلشــعاع الناتــج عــن عمليــة التهجيــن
فــي المســابير ذات السلســلة المطابقــة تمثــل نســبة
النشــاط الحقيقــي واإلشــعاع الناتــج عــن السلســلة
المغايــرة يمثــل التشــويش والهــدف أن يكــون الفــرق بيــن
هذيــن اإلشــعاعين كبيــر ،فــإذا كان متســاوي فهــذا يعنــي
أن القيــاس غيــر صحيــح.
		
 -5مقاييس الجودة:
بعــد حســاب نســبة إشــعاع كل جيــن وحســاب قيمــة
التشــويش الخلفــي يستحســن القيــام بقيــاس نســبة
البيانــات لمعرفــة هــل يمكــن مواصلــة اســتعمالها
جــودة
ً
ومعرفــة أيضــا مــدى نســبة نجــاح التجربــة ،ال توجــد
بروتوكــوالت محــددة مــن أجــل تحديــد نســبة الجــودة،
لكــن مــن القياســات المســتعملة بكثــرة هــي قيــاس نســبة
اإلشــارة إلــى الضجيــج ( )SNRوالتــي كلمــا كانــت كبيــرة
كانــت الجــودة جيــدة.

أمثلة عن عيوب البقع الضوئية
 -Aشكل دونات  -Bشكل بيضوي أو كمثري  -Cذات
ثقب داخلي غير متجانس  -Dقطعة أثرية عالية الكثافة
 -Eشكل المنجل -Fعلى شكل خدوش

هنــاك عــدة طــرق لحســاب هـ ًـذه القيمــة ويمكــن التطلــع
عليهــا فــي مصــادر أخــرى ،مثــا فــي البيــان الموضــع فــي
الصــورة فــي األســفل يوضــح رســم بيانــي لقيمــة SNR
لإلشــارتين الحمـراء والخضـراء لتجربتيــن .نالحــظ أن نســبة الـــ
 SNRفــي التجربــة الممثلــة فــي الصــورة العلويــة أحســن
مــن الصــورة الســفلية ألن نســبة اإلشــارة الحقيقيــة أكبــر
مــن نســبة الضجيــج أمــا فــي الثانيــة نالحــظ أنهــا ضعيفــة.
 - 6تنسيب القيم إلى الواحد:
هــذه المرحلــة مرحلــة حساســة فــي معالجــة بيانــات الـــ
 Microarrayحيــث أن نتائجهــا هــي التــي تحــدد دقــة
النهائيــة.
النتائــج
ً
ً
كمــا قلنــا ســابقا أن هنــاك دائمــا اختــاف بيــن القياســات
لتجربتيــن مختلفتيــن وذلــك ناتــج عــن أســباب تقنيــة.
فعنــد المقارنــة ًبيــن عينتيــن يجــب أن تكــون القيــم قابلــة
للمقارنــة ،فمثــا فــي التجربــة األولــى كانــت الكميــة
المســتعملة كبيــرة وفــي الثانيــة كانــت أقــل بالطبــع ســوف
تــؤدي إلــى قيــم مختلفــة فــي اإلشــعاع ًلكــن هــذا ال
يعنــي أن جينــات التجربــة األولــى أكثــر نشــاطا مــن التجربــة
الثانيــة لهــذا وجبــت الـــ  Normalizationتنســيب القيــم
إلــى الواحــد.
تعتمــد الطــرق المســتعملة فــي التنســيب علــى فقــط
نشــاط بعــض الجينــات يتغيــر بيــن عينتيــن وهــي الجينــات
المســؤولة عــن االختــاف أمــا أغلبيــة الجينــات فــا يكــون
هنــاك تغيــر ملحــوظ فــي نســبة نشــاطها.
لهــذا تــم تصميــم بعــض الرقائــق لتحتــوي علــى مجموعــة
مــن الجينــات تســمى الجينــات المحافظــة وهــي جينــات
يعتقــد أن نســبة نشــاطها ثابتــة بيــن كل أنــواع الخاليــا
وبالتالــي يمكننــا اســتعمالها لتوحيــد قيمــة النشــاط بيــن
بعــض الســلبيات.
ً
عينتيــن ،لكــن هــذه الطريقــة لهــا ً
مــن بيــن الطــرق األكثــر اســتعماال أيضــا هــي طريقــة الـــ
 Normalizationباســتعمال طريقــة االنحــدار تقــوم هــذه
الطريقــة علــى المالحظــة القائمــة أن نســبة اإلشــعاع بيــن
الملــون الكيميائــي األحمــر واألخضــر تختلــف علــى حســب
نســبة تركيــز المحلــول وأن المكونــات الكيميائيــة تمتــص
إشــعاع المكونــات المجــاورة ممــا يــؤدي إلــى نــوع مــن
االنحيــاز فــي نــوع اللــون النشــط ( )Dye Biasفاألصــل
أننــا إذا قمنــا بمقارنــة نســبة إشــعاع اللــون األحمــر واللــون
األخضــر فــإن النســبة بينهمــا ســتكون مســاوية للواحــد
بالنســبة ألغلــب الجينــات ,يعنــي لــو رســمناها فــي بيــان
االنتشــار ( )Scatter plotســتكون أغلبهــا علــى خــط
المحــور  45درجــة.
إعداد :الدكتور ينال أحمد القدسي
الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية
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الري التكميلي
تعتمــد معظــم الزراعــات فــي المناطــق الجافــة
وشــبه الجافــة علــى ميــاه األمطــار بشــكل رئيــس ،حيــث
تتناقــص كميــات الميــاه المخصصــة إلنتــاج المحاصيــل
الزراعيــة باســتمرار مــع ازديــاد الطلــب علــى الغــذاء ،نتيجــة
الزديــاد النمــو الســكاني.
ً
ـذور في
وغالبــا مــا تخفــق رطوبــة التربــة فــي منطقــة الجـ ً
تلبيــة احتياجــات المحاصيــل خــال الموســم ،نتيجــة لنمــط
الهطــل المطــري غيــر المواتــي ،ففــي األشــهر الرطبــة
تكــون كميــة األمطــار المخزنــة فــي التربــة وفيــرة ،وتكــون
نباتــات المحاصيــل المزروعــة مــع مطلــع الموســم فــي
اســتخالص الميــاه مــن
مراحــل النمــو المبكــرة ،ومعــدل ً
اإلجهــاد
منطقــة الجــذور منخفــض ،وغالبــا ًمــا يكــون ً
الرطوبــي خــال هــذه الفتــرة متدنيــا أو معدومــا ،غيــر
أنــه ومــع مطلــع الربيــع ،تــزداد ســرعة نمــو النباتــات مــع
معــدالت مرتفعــة مــن التبخــرـ النتــح واســتنفاد ســريع
لرطوبــة التربــة ،وفــي هــذه الفتــرة تقــل فــرص هطــل
األمطــار ،وتنخفــض رطوبــة التربــة أدنــى مــن المســتويات
ّ
الحديــة لهــا ،وهكــذا تبــدأ مرحلــة مــن اإلجهــاد الرطوبــي
المتفاقــم ،وتســتمر ًحتــى نهاية الموســم .ويعد اإلجهاد
الرطوبــي هــذا شــائعا فــي المناطــق البعليــة ذات نمــط
المنــاخ المتوســطي دون اســتثناء ،إال أنــه يختلــف فــي
موعــد بدئــه وشــدته.
ً
يحــدث التدنــي فــي رطوبــة تربــة المناطــق البعليــة عــادة
خــال أكثــر مراحــل نمــو المحصــول حساســية ،ففــي
فصــل
يحــدث هــذا التدنــي خــال
المنــاخ المتوســطي
ً
ً
الربيــع ،وقــد يحــدث أحيانــا فــي مراحــل أخــرى ً ،ونتيجــة
لإلجهــاد يكــون نمــو المحاصيــل البعليــة رديئــا ،األمــر
الــذي يتســبب فــي انخفــاض الغــال ،كمــا تتبايــن الغــال
بشــكل كبيــر مــن عــام إلــى آخــر مــع تبايــن كميــات
الهطــل المطــري وتوزعــه ،األمــر الــذي يخلــق حالــة
مــن عــدم االســتقرار فــي دخــل المـزارع ،وهنــا كان البــد
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ً
مــن التفكيــر جديــا فــي تطويــر تقنيــات اســتخدام ميــاه
األمطــار ،وبكفــاءة عاليــة مــع مصــادر الميــاه األخــرى
المتاحــة ،وذلــك عــن طريــق الــري التكميلــي.
يعــد الــري التكميلــي إحــدى الطــرق المســتخدمة فــي
رفــع كفــاءة ميــاه األمطــار والمصــادر المائيــة األخــرى
المتاحــة ،حيــث إن تقديــم بعــض الســقايات للمحاصيــل
عنــد انحبــاس األمطــار فــي أطــوار محــددة ،يــؤدي إلــى
زيــادة كبيــرة فــي إنتاجيتهــا ،قــد تصــل إلــى حــد مضاعفــة
المــردود فــي وحــدة المســاحة.
مفهوم الري التكميلي:
وهــو عبــارة عــن اســتكمال النقــص الحاصــل بيــن االحتيــاج
الهطــول المطــري
المائــي الــازم للمحصــول ومعــدل
ً
بتقديــم عــدد مــن الســقايات ،وذلــك تبعــا للموازنــة
المائيــة بيــن االحتيــاج المائــي ومعــدل الهطــول ورطوبــة
التربــة والظــروف المناخيــة ،وذلــك للوصــول إلــى أعلــى
مــردود.

وبمفهــوم آخــر يتحــدد الــري فــي تقديــم نســبة مئويــة
معينــة مــن العجــز بيــن االحتيــاج ومعــدل الهطــول
المطــري علــى شــكل ســقايات ،وفــي مراحــل معينــة
لنمــو المحصــول للوصــول إلــى أعلــى مــردود ممكــن
ضمــن الظــروف الســائدة وكميــات الميــاه المتوافــرة.

الري التكميلي

إن الــري التكميلــي ضمــن الحــد األدنــى مــن عــدد
الســقايات يمكــن أن يــؤدي إلــى مضاعفــة اإلنتــاج،
وبالتالــي االكتفــاء الذاتــي كحــد أدنــى مــن المحاصيــل
االســتراتيجية كالقمــح ،الســيما أن تضخــم الفجــوة
الغذائيــة ســيكون بشــكل أكبــر نتيجــة الزديــاد حجــم
الطلــب ،بســبب تزايــد الســكان .ولذلــك البــد مــن إنجــاز
مشــاريع الــري إلضافــة مســاحات جديــدة إلــى االســتثمار
الزراعــي ،واتبــاع الــري التكميلــي ،وإضافــة معــدالت
التســميد الالزمــة وذلــك لزيــادة المــردود.
وتجــدر اإلشــارة إلــى أن الــري التكميلــي ال يقتصــر
علــى المحاصيــل الحقليــة فحســب ،بــل يشــمل أشــجار
الفاكهــة ،وخاصــة أن لدينــا مســاحات كبيــرة مزروعــة
باألشــجار ،والتــي تعتمــد علــى الرطوبــة المخزونــة فــي
التربــة مــن موســم األمطــار ،وهــذه المســاحات ال تتلقــى
أيــة كميــة إضافيــة مــن ميــاه الــري باســتثناء مســاحات
محــدودة تتوافــر لــدى المزارعيــن فيهــا اإلمكانيــات
الالزمــة للــري ،حيــث تــروى  3-2ريــات خــال فصــل
الصيــف ،وتعطــي نتائــج جيــدة مقارنــة مــع المســاحات
المجــاورة غيــر المرويــة ،إن المعــوق الرئيــس فــي برنامــج
الــري التكميلــي هــو تأميــن ميــاه الــري الالزمــة ،لــذا فــإن
الحاجــة ماســة للبحــث عــن مصــاد جديــدة لميــاه الــري،
مثــل التوســع فــي أعمــال حصــاد الميــاه ،واالســتفادة
مــن الميــاه الجوفيــة ،واالهتمــام بدرجــة أكبــر بموضــوع
معالجــة ميــاه الصــرف الصحــي واســتعمالها فــي الزراعة.

إدارة الري التكميلي:
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إن االعتبــارات الهامــة للــري التكميلــي فــي ظــل اإلدارة
الجيــدة للميــاه هــي متــى وكيــف وكــم نــروي ،أي
تهــدف إلــى طــرح مفهــوم تقديــم مــاء كاف للنبات في
الوقــت المناســب ،وعــدم المبالغــة فــي الــري ،حيــث إن
االعتقــاد الســائد لــدى المزارعيــن هــو إعطــاء ميــاه الــري
بكميــات كبيــرة بغيــة الحصــول علــى مــردود أكبــر.
متى وكم نروي؟
إن أفضــل وقــت للــري التكميلــي يجــب أن يعطــى
عندمــا تكــون رطوبــة التربــة فــي مســتوى منخفــض

يصعــب عنــده علــى النبــات الحصــول علــى احتياجاته من
المــاء الــازم لنمــو وإنتــاج مناســبين ،إن أغلــب المزارعيــن
يربطــون بخبرتهــم الخاصــة بيــن كميــة األمطــار الهاطلــة
وبيــن مظهــر النبــات وشــكله ،يطبــق الــري التكميلــي
ً
حص ـرا فــي مناطــق االســتقرار األولــى والثانيــة ،ويت ـراوح
عــدد الريــات المقدمــة للمحصــول مــا بيــن ( )3-2ريــات
باســتثناء ريــة اإلنبــات علــى النحــو التالــي:
اإلنبــات :وتعطــى فــي حــال انحبــاس األمطــار مدة
• ريــة ً
 20يومــا مــن تاريــخ الزراعــة ،وبمعــدل وســطي يتـراوح مــا
بين  700-500م/3هـ.
• ريتــان فــي طــور اإلشــطاء :بمعــدل وســطي للريــة
يتــراوح مــا بيــن  1000-852م/3هـــ.

• ريــة واحــدة فــي طــور الســنبلة أو اإلزهــار :بمعــدل
وســطي يتــراوح مــا َبيــن  900-800م/3هـــ .وقــد قامــت
إيــكاردا بإجــراء تجــارب تبيــن مــن خاللهــا مــا يلــي:
• إن تقديــم ثــاث ســقايات ،اثنتــان منهــا فــي طــور
اإلشــطاء والثالثــة فــي طــور اإلزهــار ،يــؤدي إلــى تحقيــق
مــردود قــدره  7950كغ/هـــ أي بنســبة زيــادة قدرهــا
 %125مقارنــة بالشــاهد (بعــل ،ميــاه أمطــار) وذلــك فــي
محافظــات حمــص ،حمــاه ،حلــب.
• إن تقديــم ثــاث ســقايات تقــدم جميعهــا فــي طــور
اإلشــطاء ،يــؤدي إلــى تحقيــق مــردود قــدره 6715
كغ/هـــ أي بنســبة زيــادة قدرهــا ، %198مقارنــة بالشــاهد
(بعــل ،ميــاه أمطــار) ،وذلــك فــي محافظتــي ديــر الــزور
والحســكة.
كيف نروي ـ أنظمة الري:
ً
ً
تعــد أنظمــة الــري الدائــم مناســبا تقنيــا للــري التكميلــي
مــع االهتمــام واالنتبــاه إلــى الجانــب االقتصــادي،
ألنــه يتــم اســتخدام أنظمــة الــري تحــت ظــروف الــري
التكميلــي ألقمــاح البعــل مــرة إلــى ثــاث م ـرات فقــط
خــال الموســم وعنــد الحاجــة.
وحيث إن الهدف الرئيس هو اإلقالل من التكلفة إلى
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حدهــا األدنــى ،وذلــك باختيــار نمــوذج وحجــم نظــام ري
مناســبين.

وبالتالــي فالبــد مــن اتبــاع عــدة اســتراتيجيات مناســبة
للعمــل وذلــك وفــق التالــي:
 -1تطبيــق أنظمــة الــري الســطحي المطــور باســتخدام
نظــام الــري بالشــرائح الطويلــة :وذلــك بعــد تطبيــق
التســوية الدقيقــة للتربــة إضافــة إلــى اســتخدام
الســيفونات وأقنيــة الــري المبطنــة بهــدف تخفيــض
الضياعــات المائيــة (والتــي ال يســتهان بهــا) عبــر تلــك
األقنيــة ،حيــث يمكــن اســتخدام رقائــق البالســتيك المــرن،
التــي يمكــن أن تتوافــر عنــد تغييــر الرقائــق التــي تغطــى
بهــا البيــوت المحميــة.
 -2اســتخدام نظــام الــري بــرذاذ متنقــل يمكــن تحريكــه
بســهولة ،وهــو نظــام مناســب للعمالــة الرخيصــة بحيــث
يمكــن تخديــم المســاحة اإلجماليــة لــأرض ،ولكــن علــى
مراحــل متعــددة.
العوامــل المســاعدة علــى تحســين كفــاءة اســتخدام
ميــاه الــري التكميلــي:
إضافــة إلــى الــري التكميلــي كعامــل رئيــس ،فإنــه البــد
مــن ذكــر عــدة عوامــل أخــرى تســاعد علــى تحســين
كفــاءة اســتخدام ميــاه الــري التكميلــي ،كخصوبــة التربــة،
واألصنــاف وموعــد الزراعــة ،وذلــك للوصــول إلــى نظــام
زراعــي بعلــي جيــد المــردود.
 -1خصوبــة التربــة :إن توافــر العناصــر الغذائيــة األساســية
للتربــة يحســن الغلــة بشــكل كبيــر ،ويرفــع مــن كفــاءة
اســتخدام الميــاه فــي ظــل الظــروف البعليــة ،فقــد وجــد
أن  50كــغ آزوت/هـــ كافيــة ،وإذا كان المــاء المضــاف أكثر
فــإن االســتجابة ترتفــع حتــى  100كــغ آزوت/هـــ ،وبعدهــا ال
يمكــن أن نحصــل ًعلــى أيــة فائــدة مــن أيــة زيــادة أخــرى.
ومــن الهــام أيضــا وجــود كفايــة متاحــة مــن الســماد
الفوســفوري وبعــض العناصــر األخــرى.
 -2األصنــاف :مــن المناســب اختيــار أصنــاف مالئمــة
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للظــروف البعليــة فــي ظــل الــري التكميلــي.
هطول أمطار
 -3موعــد الزراعــة :ينتظــر المزارعــون عادة
ً
كافيــة للبــدء فــي الزراعــة ،حيــث يتــم التأخــر أحيانــا حتــى
كانــون الثانــي ،ممــا يــؤدي إلــى تأخــر مرحلتــي اإلزهــار
وامتــاء الحبــوب فيمــا بعــد ،كمــا يمكــن اتبــاع مواعيــد
زراعــة مختلفــة علــى أجـزاء متعــددة مــن الحقــل ،ابتــداء
مــن بدايــة شــهر تشــرين الثانــي وحتــى نهايــة شــهر
شــباط.
أمــا تحــت ظــروف ًالــري التكميلــي فــإن التبكيــر فــي
الزراعــة يصبــح ممكنــا ،علــى عكــس الظــروف ،حيــث يتــم
تقديــم ريــة إنبــات بمعــدل مناســب فــي حــال انحبــاس
األمطــار فــي بدايــة الموســم ،وبذلــك يمكــن االبتــداء
بموعــد زراعــة مبكــرة (فــي بدايــة تشــرين الثانــي)،
ـادة ملحوظــة فــي المــردود
األمــر الــذي يــؤدي إلــى زيـ ً
وكفــاءة اســتخدام الميــاه معــا ،هــذا إضافــة إلــى تقديــم
مســتوى معيــن مــن األســمدة الالزمــة.
ديمومة الموارد المائية:
فــي بعــض المناطــق ذات المــوارد المائيــة المتاحــة ال
يكــون لــدى المــزارع أي حافــز للحصــول علــى كفــاءة
أعلــى الســتخدام ميــاه الــري ،وخاصــة عنــد حســاب الربــح
يســعى إلــى إعطــاء المحصــول
وزيــادة الغلــة ،لذلــك ً
احتياجــه المائــي كامــا للحصــول علــى أعلــى غلــة
ممكنــة ،وهــذا مــا يــؤدي إلــى ســوء اســتغالل للمصــادر
المائيــة األرضيــة ،لذلــك فــإن اســتخدام هــذه المصــادر
يجــب أن ينبــع مــن مبــدئ الوصــول إلــى مــردود أكبــر
للمحاصيــل بكميــات ميــاه أقــل ،وبهــذا يتــم رفــع كفــاءة
اســتخدام الميــاه ،وقــد بينــت الدراســات ونتائــج األبحــاث
أن إضافــة  %50مــن االحتيــاج المائــي للنبــات يخفــض
اإلنتــاج بنســبة  %20-10فقــط مقارنــة مــع إعطــاء  %100مــن
االحتيــاج المائــي ،مســتخدمين الـــ %50التــي تــم توفيرهــا
فــي ري مســاحات بعليــة أخــرى ،لــذا فــإن اإلدارة الجيــدة
للميــاه يجــب أن تأخــذ بعيــن االعتبــار ديمومــة المصــادر
المائيــة وقيمــة الميــاه علــى مســتوى المــزارع وعلــى
المســتوى الوطنــي.
وبمعنــى آخــر فــإن قيمــة االنخفــاض الــذي تحدثنــا عنــه
 % 20-10مــن اإلنتــاج ال يعــادل قيمــة ميــاه الــري المهــدورة
إلــى  %50مــن قيمــة االحتيــاج
التــي تصــل نســبتها ً
المائــي ،وكمــا ورد ســابقا فليســت الغايــة هــي الحصــول
علــى إنتــاج أعظمــي ،بقــدر مــا هــو الحصــول علــى
إنتــاج عــال ومســتقر فــي وحــدة المســاحة .وبذلــك فإننــا
نســهم فــي المحافظــة علــى ديمومــة المصــادر المائيــة
المتاحــة.
إعداد :م .عبد الرحمن شاوردي
مديرية األراضي والمياه
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التنوع في أصناف التفاح المزروعة في سرغايا
ًتعــد شــجرة التفــاح مــن األشــجار االقتصاديــة الهامــة فــي القطــر ،حيــث تحتــل ســورية المركــز الثالــث
قدرهــا 52
والمغــرب مــن حيــث اإلنتــاج واألول مــن حيــث
عربيــا بعــد مصــر
ً
تصديــره ،بمســاحة مزروعــة ّ
ّ
ألــف هكتــار ،وهــي تتصــدر مجموعــة األشــجار متســاقطة األوراق وفقــا لمؤشــر اإلنتــاج والــذي يتركــز فــي
محافظــات حمــص والســويداء وريــف دمشــق.
بلغــت المســاحة المزروعــة بالتفــاح فــي محافظــة ريــف دمشــق ( )13413هكتــار ،ووصــل إنتاجهــا لعــام 2016
( )81232طــن ،الســقي ( )67819طــن ،والبعــل ( )13413طــن.

ً
تتميز أصناف التفاح المزروعة في منطقة سرغايا بتنوعها الكبير فهي تتوزع وفقا لفترة نضجها في ثالث مجموعات:

مجموعة األصناف مبكرة النضج:

تنجــح زراعــة أصنــاف هــذه المجموعــة علــى ارتفــاع بيــن  900-600م عــن ســطح البحــر ،وتحتــاج ســاعات بــرودة بيــن  600و  1000ســاعة بــرد
(الصفــر البيولوجــي للتفــاح  O 7م) وتتميــز أصنــاف هــذه المجموعــة:
نيسان وتنضج على دفعات من منتصف شهر تموز وحتى آب.
 -1األشجار قوية النمو وإثمارها منتظم -2 .تزهر في شهر ً
 -3عدد األيام من اإلزهار األعظمي وحتى النضح  120 – 90يوما -4 .فترة تخزينها قليلة من  5-3أشهر.
وتنــدرج األصنــاف المحليــة ضمــن هــذه المجموعة وأهمها:

الصنــف الســكري :الثمــار كرويــة إلــى
مخروطيــة متوســطة الحجــم ذات لــون
أصفــر مخضــر ناعمــة الملمــس ،لــب الثمــرة
كريمــي فاتــح متماســك قليــل العصيريــة
ذو طعــم حلــو ،ينضــج فــي شــهر تمــوز
علــى عــدة دفعــات.

ســتارك ســبور لــودي :ثمــاره كبيــرة الحجــم
مخروطيــة لونهــا أصفــر مخضــر وتتواجــد
النقــاط الجلدية الخضراء بكثافة متوســطة،
اللــب الثمــري كريمــي فاتــح متوســط
التماســك والعصيريــة ذو طعــم حامــض،
ينضــج فــي الثلــث األخيــر مــن شــهر تمــوز.

ســمر رد :الثمــار علــى شــكل قطــع ناقــص
كبيــرة الحجــم ،ذات لــون أحمــر فاتــح
والنقــاط الجلديــة عاليــة الكثافــة ،لــب
الثمــرة كريمــي فاتــح ذو قــوام متوســط
وعصيريــة متوســطة وطعــم حامــض حلــو،
ينضــج منتصــف شــهر آب.

مجموعة األصناف متوسطة النضج:

تختلــف أصنــاف هــذه المجموعــة فيمــا بينهــا باحتياجاتهــا البيئيــة ،منهــا مايــزرع علــى ارتفــاع  600م واحتياجاتهــا مــن ســاعات البــرودة 600
ـذه
ســاعة بــرد ،مثــل أوزارك غولــد وآكان ،ومنهــا مــا يحتــاج ألكثــر مــن  1000ســاعة بــرد وارتفــاع يزيــد عــن  900م مثــل رويــال غــاال ،تزهــر هـ ً
األصنــاف فــي الثلــث األخيــر مــن نيســان وتنضــج فــي شــهر أيلــول ،عــدد األيــام مــن اإلزهــار األعظمــي حتــى النضــج  155-130بومــا،
القــدرة التخزينيــة  5-3أشــهر ،أهــم أصنــاف هــذه المجموعــة:

أوزارك غولــد :الثمــار أســطوانية مضغوطة
ّ
ذات حجــم كبيــر لونهــا أصفــر مــع تلــون
الجهــة المعرضــة للشــمس باألحمــر الفاتــح،
النقــاط الجلديــة قليلــة الكثافــة .لــب الثمــرة
كريمــي ذو قــوام متماســك عصيــري
وطعــم حامــض حلــو ،ينضــج فــي منتصــف
شــهر أيلــول.

رويــال غــاال :الثمــار كرويــة إلــى مخروطيــة
الشــكل حجمهــا كبيــر لونهــا أصفــر
مخضــر موشــح باألحمــر والنقــاط الجلديــة
متوســطة الكثافــة ،اللــب كريمــي فاتــح
إلــى أبيــض ذو قــوام متماســك عصيــري
وطعــم حلــو ،ينضــج أواخــر شــهر آب
وبدايــة شــهر أيلــول.

متوســطة
آكان :الثمــار كرويــة مخروطيــة
ّ
الحجــم لونهــا أصفــر مخضــر وموشــحة
باللــون األحمــر وكثافــة النقــاط الجلديــة
متوســطة ،لــب الثمــرة كريمــي فاتــح ذو
قــوام متماســك متوســطة العصيريــة
وطعــم حلــو ،ينضــج فــي الثلــث األخيــر مــن
شــهر آب.

37

مجلة الزراعة

العدد 2018 - 56

مجموعة األصناف متأخرة النضج:

وهــي تمثــل األصنــاف الرئيســية التــي تــزرع فــي القطــر وتضــم أهــم األصنــاف التجاريــة والتــي تتمتــع بميـزات تســويقية هامــة .تنجــح
زراعتهــا علــى ارتفــاع  900م عــن ســطح البحــر مــع توافــر مــا اليقــل عــن  1000ســاعة بــرد ،مــع المالحظــة أن األصنــاف الحم ـراء تنجــح
علــى ارتفــاع  1300م وســاعات بــرودة حوالــي  1300ســاعة ،تتميــز أصنــاف هــذه المجموعــة بمــا يلــي:
تشرين األول.
ً
 -1موعد اإلزهار في الثلث األخير من نيسان والنضج في ً
 -2عدد األيام من اإلزهار األعظمي حتى النضج  165-160يوما لألصناف الصفراء و 170-165يوما لألصناف الحمراء.
 -3قدرتها التخزينية حوالي  8أشهر.أهم أصناف هذه المجموعة:

موتســو :الثمــار كرويــة إلــى مخروطيــة
ً
الشــكل ،حجمهــا كبيــر جــدا ذات لــون أصفــر
مخضــر خشــنة الملمــس والنقــاط الجلديــة
متوســطة الكثافــة ،لــب الثمــار كريمــي مصفــر
ذو قــوام متماســك عصيــري وطعــم حلــو
حامــض ،تنضــج الثمــار فــي النصــف الثانــي
مــن شــهر تشــرين األول.

غولــدن ديليشــس :الثمــار ذات شــكل
ً
كــروي مخروطــي حجمهــا كبيــر جــدا ذات
لــون أصفــر مخضــر ناعمــة الملمــس ،لــب
الثمــرة كريمــي فاتــح وذو قــوام متماســك
متوســط العصيريــة وطعــم حلــو حامــض،
تنضــج الثمــار فــي الثلــث األول مــن شــهر
تشــرين األول.

غرانــي ســميث :الثمــار كرويــة إلــى
مخروطيــة الشــكل ،ذات حجــم كبيــر ولــون
أخضــر ناعمــة الملمــس وكثافــة عاليــة للنقــاط
الجلديــة ،لــب الثمــرة أبيــض مخضــر ومتماســك
متوســط العصيريــة ذو طعــم حامــض ،تنضــج
الثمــار فــي الثلــث األخيــر مــن شــهر تشــرين
األول.

ســتارك ريمســون :الثمــار أســطوانية إلــى
ً
مخروطيــة وذات حجــم كبيــر جــدا ولــون أحمــر،
ناعمــة الملمــس والنقــاط الجلديــة متوســطة
الكثافــة ،لــب الثمــرة كريمــي مصفــر ذو قــوام
متماســك عصيــري وطعمــه حلو ،تنضــج الثمار
فــي الثلــث األول مــن شــهر تشــرين األول.

ســتاركينغ ديليشــس :الثمــار مخروطيــة
ً
الشــكل ذات حجــم كبيــر جــدا ولــون أحمــر
ناعمــة الملمــس ،النقــاط الجلديــة متوســطة
الكثافــة ،لــب الثمــرة كريمي مصفر ومتوســط
التماســك ،عصيريــة ذو طعــم حلــو ،تنضــج
فــي الثلــث األول مــن شــهر تشــرين األول.

رد ســبور ديليشــس :الثمــار كرويــة إلــى
ً
مخروطيــة ذات حجــم كبيــر جــدا ولــون أحمــر
ً
داكــن خشــنة الملمــس قليــا ،النقــاط الجلديــة
متوســط الكثافة ،لب الثمار كريمي متماســك
عصيريــة ذو طعــم حامــض حلــو ،تنضــج الثمــار
فــي الثلــث األول مــن شــهر تشــرين األول.

األهمية التسويقية واالقتصادية لتنوع أصناف التفاح:

إن تنــوع أصنــاف التفــاح المزروعــة فــي مناطــق ريــف دمشــق الســيما فــي منطقــة ســرغايا مــن حيــث فتــرة النضــج يســهم فــي
إمــداد الســوق بهــذا النــوع مــن الفاكهــة وبشــكل طــازج فــي فصلــي الصيــف والخريــف وبعــد تخزينهــا خــال فصــل الشــتاء ،كمــا
أن التنــوع فــي هــذه األصنــاف مــن حيــث مواصفاتهــا وطعمهــا يتماشــى مــع أذواق ش ـرائح المســتهلكين كافــة ،الذيــن يفضلــون
ـي
الطعــم الحامــض أو الحلــو والثمــار ذات لــون القشــرة األحمــر أو األخضــر أو األصفــر ،ومــن ناحيــة أخــرى يدعــم فائــض اإلنتــاج فـ ً
هــذه المناطــق والمعــد للتصديــر دخــل المـزارع المحلــي ،ممــا يضمــن اســتقرار هــذا القطــاع الزراعــي الهــام واســتدامته ،ويســهم أيضــا
تحســين الدخــل الوطنــي وجلــب العملــة األجنبيــة للقطــر .
فــي ً
انطالقــا مــن اســتراتيجية الهيئــة العامــة للبحــوث العلميــة الزراعيــة فــي حفــظ المصــادر الوراثيــة النباتيــة المحليــة والمدخلــة فــإن
محطــة بحــوث ســرغايا تحــوي  4حقــول تفــاح مزروعــة بـــ  120صنــف ،ويشــرف الباحثــون المختصــون علــى تجــارب لتقييــم إنتاجهــا
ونموهــا ،وتأثيــر معامــات التقليــم والــرش الورقــي فــي إنتاجيــة هــذه األصنــاف ومواصفاتهــا.
م .محمد عواد
إعداد :د .رشيد السيد عمر
الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية
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الزراعة
المنزلية
تعــد الزراعــة المنزليــة إحــدى الطــرق الهامــة لتوفيــر أنــواع
معينــة مــن منتجــات الخضــار علــى مســتوى األســرة خاصــة
فــي المــدن ،والتــي يمكــن زراعتهــا بأصغــر المســاحات
بأبســط الطــرق وبأقــل التكاليــف لتســاعد األســر ذات الدخل
المحــدود فــي تلبيــة احتياجاتهــم اليوميــة مــن منتجاتهــا
الطازجــة والمغذيــة.

األهداف العامة لزراعة المنزلية

• اســتغالل المســاحات المهملــة إلنتــاج االحتياجــات المنزليــة
مــن الغذاء.
• إنتــاج االحتياجــات األساســية مــن الخضــار والفاكهــة
الطازجــة والخاليــة مــن المبيــدات.
والنباتــات الطبيــة
ً
• إنتــاج غــذاء آمــن صحيــا مــن خــال التحكــم فــي التســميد
والــري وتقليــل الكيماويــات المســتخدمة ألقــل حــد ممكــن
فــي عمليــة اإلنتــاج.
• إنتــاج غــذاء طــازج لقاطنــي المناطــق البعيدة التي تعاني
مــن ارتفــاع األســعار نتيجــة للبعد عن أماكــن الزراعة.
• تدويــر وإعــادة اســتخدام بعــض المخلفــات التــي تتســبب
فــي التلــوث البيئــي مثــل األوانــي واألوعيــة والزجاجــات
عــاوة علــى اســتخدام مخلفــات الطبــخ العضويــة فــي
تغذيــة النباتــات.

شروط بيئة الزراعة

االحتفــاظ بالمــاء  /توفيــر التهويــة  /خاليــة مــن المــواد
الضــارة  /خاليــة مــن األمــراض  /خاليــة مــن الملوحــة /
خاليــة مــن بــذور األعشــاب  /ســهولة التنظيــف والتعقيــم
 /خفيفــة الــوزن  /رخيصــة الثمــن /بيئــة عضويــة بطيئــة
التحلــل.

البيئات التي تستخدم للزراعة

البيتمــوس ويتميــز :قــدرة كبيــرة علــى امتصــاص المــاء
وانخفــاض  PHوارتفــاع نســبة المــادة العضويــة وعالــي
المســامية.

الرمــل ويتميــز :صــرف جيــد وقــدرة ضعيفــة علــى حفــظ
المــاء.
الفيرموكواليــت ويتميــز :االحتفــاظ بالمــاء وســهولة
امتصــاص Mg ، K
البراليــت ويتميــز :خفيــف الــوزن وســهولة الصــرف مــع
احتفــاظ جيــد بالمــاء والتهويــة مرتفعــة.
الخفــان ويتميــز بمــا يلــي :تهويــة جيــدة وســهولة التنظيــف
وال تمتــص المــاء بســهولة وال تحتفــظ بــه طويــا.

أحواض الزراعة المنزلية

تختلــف األوعيــة واألحــواض التــي تصلــح للزراعــة المنزليــة
ً
تبعــا ألبعادهــا وشــكلها .وكل نــوع مــن الخضــار يحتــاج إلــى
وعــاء أو حــوض مناســب مــن حيــث الحجــم.
أنــواع األوعيــة التــي يمكــن اســتخدامها فــي الزراعــة
المنزليــة:
األصــص البالســتيكية والمعدنيــة بمختلــف أنواعهــا
وأحجامهــا واألكيــاس البالســتيكية والقماشــية والصناديــق
الخشــبية والبالســتيكية والبراميــل البالســتيكية والخشــبية.

طريقة الزراعة

الخضار الورقية:
البقدونــس ،الكزبــرة ،الســبانخ ،الجرجيــر ،النعنــع ،البصــل
األخضــر ،الزعتــر األخضــر ،الفجــل .....
األدوات المستخدمة في الزراعة:
* حــوض صغيــر (1م × 1م) بعمــق  15ســم يوضــع فــي
شــرفة ً المنــزل أو فــي أي مــكان مناســب فــي المنــزل
معرضــا لضــوء الشــمس المباشــر.
* تربــة مناســبة للزراعــة واألفضــل خليــط مــن البيتمــوس أو
مــن تربــة جيــدة والكومبوســت بنســب متســاوية.
* البذور.
* مــرش مائــي للســقاية بطريقــة ناعمــة بالــرذاذ حتــى ال
تتعــرض البــذور لالنج ـراف.
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ســطح التربــة ومــن ثــم تغطيــة ســطح البــذور بطبقــة
رقيقــة مــن التربــة حوالــي  1ســم ،يلــي ذلــك رش ســطح
التربــة مباشــرة بواســطة مــرش المــاء حتــى يتــوزع المــاء
بانتظــام وال يحــدث جــرف للبــذورً .
• تبدأ البادرات بالظهور بعد  15 – 10يوما من زراعة البذور.

الخضار التمرية:

البنــدورة ،الباذنجــان ،الفليفلــة ،الخيــار ،الكوســا ،الفاصوليــاء،
اللوبيــاء والفــول والبــازالء ......

طريقة العمل:
• فــي البدايــة نقــوم بعمــل ثقــوب فــي أســفل الحــوض
لتصريــف المــاء الزائــد عــن حاجــة النبــات بعــد عمليــة
الســقاية.
• وضــع التربــة فــي الوعــاء أو الحــوض بحيــث تكــون
مســتوية الســطح مــع تــرك فــراغ حوالــي  5ســم مــن

* يتــم اختيــار أبعــاد األكيــاس أو األصــص حســب نــوع
النباتــات الم ـراد زراعتهــا بعمــق  40ســم علــى األقــل ،ويتــم
عمــل فتحــات للصــرف علــى جانبــي الوعــاء أو الكيــس مــن
األســفل وذلــك لتســهيل خــروج الميــاه الزائــدة.
* تعبئة األكياس أو األصص بالتربة المناسبة.
* زراعة البذور أو الشتالت.
* مــن المفضــل زراعــة البنــدورة والباذنجــان والفليفلــة عــن
طريــق الشــتول ،وذلــك لتوفيــر الوقــت وضمــان نمــو البــذور
وهــي متوافــرة فــي األســواق.

ري المزروعات

• فــي فصــل الصيــف يتــم ري الخضــراوات مرتيــن علــى
األقــل فــي اليــوم.
• ال تــروى النباتــات فــي ســاعات الحــر ويفضــل ريهــا فــي
الصبــاح الباكــر أو آخــر النهــار.
• في فصل الشتاء يتم الري مرة واحدة كل يومين.

الملش

األعلــى بيــن ســطح التربــة وحافــة الحــوض.
• ســقاية التربــة حتــى تصبــح رطبــة وعــدم غمرهــا بالمــاء
بشــكل كبيــر يلــي ذلــك نثــر البــذور المــراد زراعتهــا علــى

40

هــي الطبقــة التــي يتــم وضعهــا حــول النباتــات فــوق
التربــة ســماكتها  10 – 5ســم ،ويمكــن أن تســتخدم المــواد
كملــش:
• ورق شجر يابس ونشارة خشب وقش.
فوائد الملش:
• تخفيــف تبخــر المــاء وبالتالــي تقليــل الحاجــة للســقاية
وإبقــاء جــذور النباتــات رطبــة.
• منع نمو الحشائش غير المرغوبة حول النباتات.
إعداد :م .رشا غياض
مديرية زراعة ريف دمشق

مجلة الزراعة

العدد 2018 - 56

البونيكام
االسم العلمي Panicum

توجــد منــه العديــد مــن األنــواع تنحــدر مــن عائلــة البونيــكام
أبرزهــا البونيــكام ماكســميم البومبــازي.
أصــل النبــات :ترجــع أصــول هــذا النبــات إلــى دول جنــوب
أفريقيــا والبرازيــل حيــث ينمــو فــي المناطــق االســتوائية والرطبــة
لكــن العديــد مــن البلــدان األخــرى عملــت علــى تطويــر العديــد
مــن أنــواع البونيــكام األخــرى.
مقاومــة الظــروف المناخيــة الصعبــة :يمكــن زراعتــه فــي
المناطــق الجبليــة حتــى  1500متــر حيــث أنــه يقــاوم البــرودة
بعكــس األعــاف األخــرى كالبرســيم ويقــاوم الح ـرارة المفرطــة
بشــكل جيــد كمــا أنــه ال يحتــاج إلــى الكثيــر مــن ميــاه الــري
ويمكــن زراعتــه فــي المناطــق البــور فــي المناطــق التــي تفــوق
نســبة التســاقطات الســنوية فيهــا عــن  1000مــم.
التربــة :يمكــن زراعــة البونيــكام فــي مختلــف أنــواع التــرب لكنــه
يعطــي مردوديــة أكبــر فــي التربــة الســميكة والعميقــة كمــا أنه
يقــاوم ملوحــة األرض والمــاء بشــكل ممتــاز ،وتت ـراوح اإلنتاجيـ ًـة
مــن المــادة الجافــة فــي الهكتــار مــا بيــن  20الــى  28طــن ســنويا.
المحتــوى مــن البروتيــن :يعــد البونيــكام مــن أفضــل األعــاف
الخضـراء الحتوائــه علــى نســبة عاليــة مــن البروتينــات قــد تصــل
إلــى  18فــي المئــة.
مواصفــات النبــات األخضــر :يتــراوح طــول النبــات بيــن 1.65
متــر و 3أمتــار ،ويتميــز بثخانــة األوراق التــي تصــل إلــى حوالــي
 3ســم ،كمــا يتميــز البونيــكام بســرعة النمــو وغــزارة اإلنتــاج
وديمومــة االخض ـرار (أكثــر مــن  10حشــات خــال العــام الواحــد)
والبــذرة الواحــدة تعطــي مــن  30-23ورقــة طويلــة تتفــرع مــن
األســفل وتبــذر مــن أعلــى الســاق فــي شــهر  5- 4وشــهر 11
 12وبذلــك يمكنــه توفيــر األعــاف الخضـراء علــى مــدار الســنة.المعطيــات الســابقة فــإن نبــات البونيــكام يمكــن أن
ً
مــن خــال ً
يكــون بديــا جيــدا للبرســيم أو الفصــة حيــث أنــه يحتــوي علــى
نســبة مهمــة مــن البروتيــن لذلــك فإنــه مــن الممكــن اســتعماله

كعلــف لمختلــف أنــواع المجتـرات (أبقــار  +أغنــام  +ماعــز  +إبــل
…) .كمــا يمكــن اســتعمال البونيــكام كعلــف أخضــر بعد تعريضه
للشــمس لمــدة  4ســاعات علــى األقــل أو بعــد التجفيــف حيــث
أنــه يســتعمل لزيــادة إنتــاج الحليــب عنــد األبقــار والغنــم والماعــز
التســمين.
باإلضافــة إلــى اســتعماله فــي الحالــة الجافــة خــال
ً
تعــد حشيشــة البونيــكام أو كمــا يطلــق عليهــا أحيانــا نبــات
البونيــكام مــن أحــد أفضــل األعــاف ،وذلــك علــى اختــاف
أنواعهــا إذ يتميــز هــذا النــوع مــن الحشــائش أو النباتــات بأنــه مــن
إحــدى النباتــات المعمــرة ،والتــي يســتمر وجودهــا فــي األراضــي
الزراعيــة إلــى مــدة زمنيــة قــد تصــل فــي بعــض األحيــان إلــى
( )10ســنوات.
هــذا إضافــة إلــى قدرتــه الكبيــرة علــى تحمــل الميــاه ،ولدرجــة
تصــل إلــى ( )8000جــزء مــن المليــون ،وفــي بعــض األنــواع منــه
ـذه الدرجــة إلــى ( )12000ألــف جــزء مــن المليــون.
قــد تصــل هـ ً
وإضافــة أيضــا لدرجــة تحملــه الكبيــرة لعوامــل الطقــس مثــل
حـرارة الجــو ،وهــي نبتــة مــن الممكــن القيــام بزراعتهــا تحــت أي
نظــام للــري كالــري بالــرش أو الــري بالتنقيــط ،هــذا بالطبــع إلــى
جانــب إمكانيــة زراعتــه بنظــام الــري الغمــري.
والبونيــكام عشــبة لهــا العديــد مــن األنــواع ،ومــن أفضلهــا
النــوع المســمى (ماكســيمون) ،والــذي ينقســم إلــى نوعيــن
أساســيين مــن إجمالــي ( )4أنــواع أثبتــت كفاءتهــا اإلنتاجيــة،
وهما(:البونيــكام التنزانــي) و(البونيــكام المومباســا).
فوائــد حشيشــة البونيــكام :إن لهــذه الحشيشــة فائــدة كبيــرة
فــي زيــادة إدرار الحليــب ،وفــي عمليــة التســمين الخاصــة بــكل
ويتوجــب القيــام
مــن الماعــز واألغنــام إضافــة إلــى العجــول،
ً
بحشــه مــرة واحــدة وذلــك حوالــي كل ( )25يومــا ،وليــس
أطــول مــن تلــك المــدة ،وقدرتــه علــى تحمــل درجــة الحــرارة
العاليــة ومقاومتــه للجفــاف حيــت يســتهلك  % 50مــن الميــاه
بالمقارنــة مــع البرســيم مــع ضمــان إنتاجيــة عاليــة مــن المــادة
الجافــة وكذلــك يمكــن تخزينــه عــن طريــق الســلوجة أو تجفيفه.
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ً
ويعــود الســبب فــي ذلــك إلــى أنــه يكــون مستســاغا للحيوانــات

ً
( )90يومــا
بينمــا ً تكــون أول حشــة لــه بعــد عمليــة زراعتــه بفتــرة ً
ـدة كل ( )25يومــا خــال
تقريبــا ثــم تأتــي عمليــة حشــه مــرة واحـ ً
ومــرور فتــرة ( )35يومــا خــال فصــل الشــتاء،
فصــل الصيــفً ،
إذ يحــدث لــه نوعـ ًـا مــن أنــواع التباطــؤ فــي النمــو أثنــاء فصــل
الشــتاء ،وذلــك نظـرا لدرجــة الحـرارة المنخفضة ،وباإلمــكان القيام
بتقديــم البونيــكام للحيوانــات كعلــف أخضــر ،وذلــك يكــون عنــد
عمليــة حشــه.

ولكــن وبنـ ًـاء علــى العديــد مــن التجــارب فقــد وجــد أن تقديمــه
كنــوع مــن أنــواع التبــن أو علــى شــكل بــاالت ناشــفة أو مجففة
لفتــرة زمنيــة تقــدر بــــ ( )5أيــام قبــل عمليــة التقديــم للحيوانــات
يكــون لــه أثــر إيجابــي فــي عمليــة التســمين هــذا عــاوة علــى
الحليــب.
ً
وقــد وجــد أيضــا أنــه فــي حالــة تقديمــه كعلــف أخضــر ،وبــأي
كميــة فــإن ذلــك لــن ينتــج عنــه إصابــة الحيوانــات بــأي مــن
األعـراض الجانبيــة المعروفــة مثــل اإلســهال فــي حالــة التغذيــة
علــى البرســيم ،ولهــذا فإنــه يتفــوق علــى البرســيم فــي
صالحيتــه باإلضافــة إلــى مــا يمتلكــه مــن نســبة بروتيــن جيــد.
ومــن أهــم األمــور الواجــب مراعاتهــا تســميده باليوريــا مــرة
واحــدة كل حشــتين ،ويتميــز هــذا النــوع مــن النبــات أو األعــاف
بأنــه ال يصــاب بــأي مــرض.

42

العدد 2018 - 56

طريقــة زراعــة البونيــكام تشــبه كثي ـرا ظــروف زراعــة الفصــة أو
البرســيم حيــث نقــوم بجميــع الخطــوات فــي كلتــا الزراعتيــن إال
أن االختــاف الوحيــد هــو أن البونيــكام يمكــن زراعتــه بالبــذور
مباشــرة علــى األرض أو باعتمــاد نظــام زراعــة الشــتالت حيــث
نقــوم بزراعــة البــذور فــي المشــتل ثــم نقلهــا الــى األرض بعــد

ذلــك ،ومــن أفضــل طــرق زراعتــه هــي تلــك الطريقــة الخاصــة
بالشــتالت ،وذلــك يعــود إلــى أنــه عنــد زراعــة البــذور الخاصــة
بطريقــة النثــر مثــل بــذور البرســيم يجعلهــا معرضــة لــكل مــن
الطيــور بأنواعهــا والحشــرات مثــل النمــل ممــا يــؤدي إلــى

ضــرورة إعــادة نثــر بــذوره ألكثــر مــن مــرة واحــدة ،وتتوافــر تلــك
البــذور الخاصــة بهــذه الحشيشــة وبشــكل وافــر فــي كل مــن
الســعودية ،ودولــة اإلمــارات.
طريقة زراعة حشيشة البونيكام:
مالحظــة :الكيلــو غـرام مــن البــذار يغطــي  1000متــر مربــع بنظــام
النثــر (مــع حســاب أكل الطيــر والنمــل) و 2000 – 1500متــر مربــع
بالشــتل.
للقيــام بزراعــة حشيشــة البونيكام ســيكون علينا اتبــاع الخطوات
اآلتية:
الخطوة األولى:
يعــد شــهر آذار مــن أفضــل المواســم لزراعــة حشيشــة البونيــكام حيــث
أن هــذا النبــات يعطــي مردوديــة ممتــازة فــي ظــروف مناخيــة معتدلــة.
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البونيكام
اعتمــاد الســقي بالتنقيــط أو الــرش أو حتــى الســقي الحــر.
الخطوة الرابعة:
بعــد اكتمــال عمليــة النمــو الخاصــة بحشيشــة البونيــكام نقــوم
باقتــاع بعــض الشــتالت مــن الجــور ،والقيــام بتقســيمها إلــى
عــدة شــتالت صغيــرة ثــم تتــم زراعتهــا تحــت المســار الخــاص
ً
ً
بالمــاء مــع مراعاتنــا لريهــا يومــا كامــا فــي أول مــرة ثــم نتبــع
الخطــوات الســابقة نفســها كل مــرة.
مالحظة :بالنسبة لعملية القص سيكون علينا القيام باآلتي:
فــي المــرة األولــى :نقــوم بعمليــة القــص بعــد مــرور()60 – 45
ً
يومــا ،وذلــك لتتمكــن جــذور النبتــة مــن النمــو إلــى أبعــد مــدى.
ً
في المرة الثانية :وتكون بعد مرور مدة من ( )30- 25يوما.

تهيئــة األرض والزراعــة :يجــب أن يتــم الحــرث وتبســيط األرض
حتــى تصبــح مرملــة كمــا يفضــل تبليــل األرض قبــل الزراعــة إذا
ً
كان الجــو حــارا.
ً
ويتــم بدايــة وضــع الســماد الطبيعــي داخــل الجــورة بمــا مقــداره
كيلــو ونصــف غــرام ،ومــن ثــم تأتــي عمليــة إضافــة المركــب
ً
( )18 x 18إليــه مــع مراعــاة خلطــه جيــدا مــع التربــة.

الخطوة الثانية:
نقــوم بنثــر البــذور وذلــك يكــون بمقــدار أقــل مــن نصــف فنجــان
مــن القهــوة علــى ســطح الجــورة مــع مراعــاة تباعــد البــذور عــن
بعضهــا البعــض بشــكل كاف حتــى يتســنى لهــا اإلنبــات بشــكل
مناسب.
الخطوة الثالثة:
ســقي البــذور لمــدة زمنيــة مقدارهــا  45دقيقــة ،وذلــك مــرة
واحــدة فــي الصبــاح ،ومــرة أخــرى فــي فتــرة المســاء ،ويمكــن

بالنســبة لفصــل الصيــف :تكــون عمليــة القــص بعــد مــرور مــدة
ً
( )25يومــا.
بالنســبة لفصــل الشــتاء :تأتــي عمليــة القــص بعــد مــرور
ً
مــدة( )35يومــا هــذا مــع مراعــاة إعطــاء البونيــكام مركــب
( ،)18 × 18وذلــك يكــون بعــد مــرور مــا مدتــه  3أيــام مــن كل
قصــة نقــوم بهــا لحشيشــة البونيــكام لكــي نســاعده علــى
عمليــة النمــو الســريع.
بعــد تعليــف األغنــام بعشــبة البونيــكام بمباســا (المبروكــة)
فقــط لمــدة ثــاث أســابيع متتاليــة تبيــن:
تضاعف إدرار الحليب وزيادة بياضه وقلت ملوحته.
 % 25من األغنام ازداد لحوها ،وتحسنت جودته وطعمه.
قــل االعتمــاد علــى الشــعير والعلــف المركــز بمقــدار الثلثيــن
ً
وأكثــر والبعــض توقــف نهائيــا.
توقــف األغنــام عــن أكل صــوف بعضهــا وتغيــر لــون صوفهــا
وشــكله.
تحســن صحــة األغنــام ونشــاطها وقــد تــم االســتغناء عــن 90- 80
 %مــن األدويــة.
إعداد :م .هدى العبسي
الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية
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أسماك الزينة
فوائد صحية وجمالية
ـة
منــذ القديــم اهتــم اإلنســان باقتنــاء األشــياء الجميلـ ً
التــي يضفــي جمالهــا ًوإبداعهــا علــى القلــب ســرورا
وعلــى النفــس ارتياحــا .فكانــت التحــف واألدوات
الثمينــة أفضــل مــا يحــب اإلنســان أن ينظــر إليهــا .ثــم
الحيوانــات الجميلــة التــي
إلــى
ً
أخــذ النــاس ينتبهــون ً
توقــع فــي الصــدر روحــا وطربــا وشــرعوا بتأهيلهــا
وخاصــة الحمــام والطــاووس الــذي يتمثــل ريشــة فــي
مالبــس الملــوك ويختــال كمــا يمشــي العظمــاء ومــع
الزمــن أضحــى النــاس يجمعــون فــي بيوتهــم كل مــا
هــو جميــل مــن حيــوان أو طائــر ،ولطالمــا لــم يعــرف
اإلنســان القديــم الســباحة فلــم يكــن ليعطــي المــاء
ومــا بــه مــن ثــروة ســمكية أي اهتمــام ،بــل وربمــا لــم
يكــن يعــرف أن أصــول الجمــال وروعــة الشــكل ورونــق
المظهــر إنمــا خلقــت فــي ق ـرار مائــه .ومنــذ أن تعلــم
اإلنســان الســباحة واجتيــاز األنهــار وزيــارة أعمــاق البحــار
ســواء فــي دراســة علميــة لكائنــات البحــر أو بدافــع
فضولــي فقــد فوجــئ الغواصــون بمــا يســحر األلبــاب
األنــواع
مالييــن
مــن جمــال وفتنــة اذ بــدت لهــم
ً
ً
الســمكية التــي يفــوق كل نــوع قرينــه جمــاال وســحرا.
منــذ ذلــك الحيــن أخــذ اإلنســان يتقــرب مــن هــذه
الكائنــات الرقيقــة الشــفافة بــل وبــدأ يدخلهــا بيتــه
ثــم مكتبــه لجمــال منظرهــا ولمــا لهــا مــن منعكســات
نفســية طيبــة فــي نفــوس مــن يشــاهدها.
ولقــد أثبــت العلــم العديــد مــن الفوائــد الصحيــة القتناء
أحــواض األســماك ووضعهــا فــي المنــازل ،والتــي
قــد تكــون مفاجئــة للبعــض ،حيــث أثبتــت الدراســات
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والبحــوث العلميــة أن مــن فوائــد أحــواض األســماك:
1ـ الحــد مــن اإلجهــاد والتوتــر :فوفقــا لمــا قالــه الدكتــور
أالن شــوارتز أن أحــواض الســمك لديهــا القــدرة
علــى الحــد مــن التوتــر والقلــق مــن خــال جلــب اآلثــار
المهدئــة المشــابهة لمــا نشــعره عندمــا نســتمع إلــى
صــوت أمــواج المحيــط أو التيــارات الهوائيــة التــي تأتــي
مثــل نســمات تســاعد علــى االســترخاء.
2ـ خفــض ضغــط الــدم ومعــدل ضربــات القلــب :فبنــاء
علــى الدراســات التــي أجراهــا خبـراء أحــواض األســماك
البحريــة علــى أنــه مــن يتأمــل فــي األســماك الســابحة
ينخفــض معــدل ضربــات القلــب لديــه بنســبة , %3
ّ
وأنهــا تحســن الم ـزاج ,وهــذا مفيــد لكبــار الســن الذيــن
لديهــم مشــكالت فــي ارتفــاع ضغــط الــدم .
3ـ أظهــرت بعــض األبحــاث العلميــة فــي جامعــة
شمونســكي فــي اليابــان أن تربيــة أســماك الزينــة فــي
األحــواض تفيــد فــي تصحيــح انحــراف الرؤيــة لــدى
بعــض مرضــى الحــول نتيجــة مراقبــة األســماك علــى
فتــرات متقطعــة فــي عيــادات أطبــاء العيــون.

وعند شراء أسماك الزينة البد من مالحظة ما يلي:

1ـ نشــاط الســمكة :حيــث يتــم اختيــار الســمكة النشــطة
التــي تتحــرك بســهولة ويســر فــي الحــوض والتــي
تســتخدم جميــع زعانفهــا بطريقــة طبيعيــة.
2ـ المظهــر العــام للســمكة :اختــار الســمكة ذات
الجســم االنســيابي غيــر مقوســة الظهــر أو منتفخــة
البطــن أو غائــرة العينيــن حتــى ال تســبب متاعــب بعــد
ذلــك.

مجلة الزراعة

العدد 2018 - 56

3ـ الزعانــف :يجــب أن تكــون الزعانــف قويــة مشــدودة
فالســمكة المريضــة زعانفهــا مرتخيــة وخاصــة الظهــر
ية.
يجــب أن تكــون العينــان براقتيــن والقرنيــة
4ـ العينــانً :
شــفافة تمامــا ،ففــي حالــة المــرض نجــد العيــن غائــرة
فــي التجويــف العظمــي الخــاص بهــا.
وعندمــا ي ـراد ضــم ســمكة زينــة جديــدة إلــى الحــوض
يفضــل أن توضــع فــي حــوض منفصــل صغيــر لمــدة
ثــاث أيــام بحيــث تظهــر عليهــا أعــراض المــرض إن
كانــت مصابــة ،وبذلــك نتجنــب عــدوى باقــي األســماك
فــي الحــوض ،ويجــب أن تكــون نســبة الهــواء إلــى
المــاء فــي الكيــس الــذي تنقــل بـــــــــــه األســــــــماك
المشــتراة  1/2فبذلــك يمكــن الحفــاظ علــى ســامة
األســماك بــه لمــدة  12ســاعة ،مــع مراعــاة أن ال يزيــد
ســمكات.
عــدد األســماك فــي الكيــس عــن 5
ومــن المهــم االنتبــاه إلــى الغــذاء الجيــد ألســماك
الزينــة حيــث تحتــاج الســمكة إلــى كميــات كافيــة
مــن الكربوهيــدرات والبروتيــن لتمدهــا بالطاقــة
وتســاعدها علــى النمــو ،وكذلــك
الفيتامينــات ليزيــد مــن قدراتهــا علــى
اض ،والمعــادن
مقاومــة األمــر ً
ليضمــن لهــا نمــوا طبيعيــا.
وإن القاعــدة الذهبيــة
فــي تغذيــة أســماك
الزينــة هــي أن يتــم
إعطاؤهــا كميــة الغــذاء
التــي تتناولهــا خــال خمــس
دقائــق ،فــإذا مرت  5دقائق
فــا
وبقــي بعــض الغــذاء
تعطــى أكثــر مــن ذلــك ،فــإن تقديــم كميــات أكثــر
عــن المعــدل المطلــوب مــن الغــذاء ســيؤدي إلــى
ترســبه فــي القــاع وســيتعفن ويســبب مشــكالت فــي
ا لحــو ض .
ومن أهم أنواع الغذاء الحي ألسماك الزينة:
 1ـ يرقــات النامــوس :وهــي مــن أجــود األغذيــة
المناســبة لألســماك ،ويتــم الحصــول عليهــا خــال فتــرة
الصيــف بتــرك وعــاء مملــوء بالمــاء فــي حديقــة بهــا
أشــجار وزرع كثيــر.
 2ـ النباتــات الخض ـراء :يمكــن تقطيــع أج ـزاء مــن نبــات
الخــس وإعطــاؤه لألســماك.
3ـ الــدود الحــي :يعيــش فــي قــاع األنهــار حيــث الميــاه
الجارية.

 4ـ بيض الجمبري :وهو غذاء ممتاز لألسماك.
 5ـ غذاء بشكل قشور.
 6ـ غذاء محبب أوبليت.
ومن أنواع أسماك الزينة في المياه العذبة:
الجوبــي – المولــى – الســوردتال – البالتــي – األنجــل
– الديســكس – البلــو أكار – الســمكة العلــم –
الســيامس أو الســمكة المقاتلــة ،وهنــاك الكثيــر منهــا
أيضــا.
ً
ً
ومــن البديهــي أن حوضــا بــا زرع يســاوي حوضــا
بــا أســماك ،فالنباتــات مــن أساســيات الحــوض ألنهــا
تعطــي للحــوض الشــكل الطبيعــي الجميــل والممتــع
للنظــر ،ومــن فوائــد الــزرع:
1ـ يفيــد فــي الديكــور ألن اللــون األخضــر للــزرع داخــل
الحــوض يعطــي اإلحســاس بالبــرودة
ً
المنعشــةً .
2ـ يفيــد للتفريــخ حيــث تعــد النباتــات ملجــأ ممتــازا
تحتمــي بــه صغــار األســماك.
3ـ يعــد غـ ً
ـذاء إلــى حــدا مــا لألســماك فهــي تنقر
مــن الــزرع إن أحســت بالجوع.
4ـ يحــول دون نمــو الطحالــب نتيجــة
ظــال األوراق.
5ـ يســتهلك فضــات األســماك
ويخفــف ســمومها.
6ـ يمتــص غــاز ثانــي أوكســيد
الكربــون الضــار ويعطــي غــاز
األوكســجين لألســماك.
7ـ يعطــي اإلحســاس الطبيعــي
لألســماك بأنهــا فــي موطنهــا األم.
وأخيرا بعض النصائح والتوصيات ..
1ـ رشــح الحــوض :يجــب أن يختبــر الحــوض قبــل
اســتالمه بملئــه بالمــاء حتــى آخــره فــإذا حــدث رشــح
منــه فيمكــن ســد الفــراغ بمــادة الســليكون بعــد
إفراغــه مــن المــاء.
2ـ التخلــص مــن الطحالــب بالتنظيــف الدائــم وغســل
النباتــات بمــاء الصنبــور وتنظيــف الحصى بعصا خشــبية.
3ـ انقطــاع التيــار الــذي يــؤدي ألن يفقــد المــاء حرارتــه،
فلــو افترضنــا أن التيــار انقطــع فــي الصيــف فليــس
هنــاك مشــكلة بالنســبة للح ـرارة ،أمــا فــي الشــتاء فــإن
درجــة حـرارة المــاء عــادة تكــون أعلــى ًمــن درجــة حـرارة
الغرفــة فيفقــد المــاء حرارتــه تدريجيــا حتــى تصبــح
غيــر
مماثلــة لدرجــة حــرارة الغرفــة وغالبــا مــا تكــون
ً
مناســبة لألســماك ،لذلــك يجــب تغطيــة الحــوض كامــا
بالقمــاش.
إعداد :م .عوض شباط
الهيئة العامة للثروة السمكية
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محاصيل
الخضار الشتوية
ً
ً
ّ
تلعــب دورا هامــا فــي تغذيــة اإلنســان تقســم الخضــار إلــى عــدة أقســام وذلــك حســب الجــزء المســتعمل كغــذاء ،منهــا
األصنــاف الورقيــة ،واألصنــاف التــي تســتخدم ثمارهــا ،أو حســب القســاوة حيــث تقســم إلــى خضــار تتحمــل الصقيــع والبــرد،
وخضــار ال تتحمــل الصقيــع والبــرد ،أو الخضــار الشــتوية ،والخضــار الصيفيــة ،وأهــم الخضــار الشــتوية التــي تــزرع خــال فصلــي
الخريــف والشــتاء وتنضــج قبــل حلــول فصــل الربيــع

السبانخ

الخس

ـ موعد الزراعة:
الخريــف وخــال فصــل الشــتاء حيــث
يــزرع الســبانخ فــي نهايــة ً
يجــود فــي الجــو البــارد نســبيا.
ـ التسميد:
ً
يضــاف الســماد البلــدي بمعــدل  5-3م 3للدونــم نثــرا كمــا
يضــاف ســماد الســوبر فوســفات بمعــدل  40-30كغ/دونــم،
وســلفات األمونيــاك بمعــدل  40-30كغ/دونــم.
ـ معدل البذار:
يكفي للدونم الواحد من  2.5-2كغ من البذور.
ـ طريقة الزراعة:
تســتخدم طريقــة الزراعــة بمســاكب فــي حالــة ًالــري الســطحي،
أمــا فــي حالــة الــري بالــرذاذ فتــزرع البــذور نث ـرا أو عنــد الزراعــة
بمســاحات كبيــرة ،حيــث ال تحتــاج البــذور هنــا إلــى تغطيــة ألن
وبعــد نثــر البــذور
الزر ّاعــة علــى عمــق ومســافات منتظمــةً ،
تغطــى باســتخدام األمشــاط ثــم تــروى مباشــرة ببــطء ويســتمر
الــري بعدهــا كل أســبوع مــرة وحســب الظــروف الجويــة.
ـ النضج:
ينضــج المحصــول بعــد شــهر إلــى شــهرين مــن موعــد الزراعــة
حيــث تقــص النباتــات وتربــط فــي حــزم ثــم تنقــل إلــى األســواق
أو تســتخدم لالســتهالك البيتــي.

ً
ً
ـ موعــد الزر ًاعــة :يعطــي الخــس محصــوال جيــدا فــي الفصــول
البــاردة نســبيا ،أي فــي نهايــة الخريــف والشــتاء.
ـ التســميد :يمتــاز نبــات الخــس بجــذوره الســطحية الضعيفــة،
وعليــه يجــب أن تــزود الطبقــة الســطحية لــأرض المـراد زراعتهــا
بالخــس بالعناصــر الغذائيــة الضروريــة لنمــو النباتــات .وعلــى
العمــوم فإنــه يضــاف  4-3م /3دونــم مــن الســماد البلــدي
المتحلــل و 30-25كــغ ســوبر فوســفات ،كمــا يضــاف  40-30كغ/
دونــم ســلفات األمونيــاك علــى دفعــات قبــل عمليــة الــري.
ـ معــدل البــذار :لزراعــة دونــم مــن الخــس نحتــاج إلــى حوالــي
البــذور (تعطــي مــا يعــادل  12000شــتلة) ،تنثــر فــي
120غ مــن
ّ
المســاكب بخفــة وتغطــى بطبقــة رقيقــة مــن الرمــل أو
ـمكها  1.5ســم ومــن ثــم تــروى ببــطء
البيتمــوس ال يتعــدى سـ ّ
ـام الــري بالبخــاخ حتــى تكبــر الشــتول التــي تحتــاج
باســتعمال نظـ ً
مــن  45-30يومــا كــي تكــون صالحــة للتشــتيل.
ـتخدم طريقــة الزراعــة بمســاكب أو أثــام
ـ طريقــة الزراعــة :تسـ ً
إذا كان الــري ســطحيا ،أو تــزرع فــي خطــوط إذا كان الــري
بالــرذاذ ،وتــزرع الشــتول علــى مســافات الــري حســب الظــروف
الجويــة الســائدة وحســب نــوع التربــة.
ـ النضــج :ينضــج المحصــول بعــد زراعتــه فــي األرض الدائمــة
بحوالــي  90-70يــوم.
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البقدونس

ـ موعد الزراعة:يزرع على مدار السنة.
ـ طريقــة الزراعــة :يــزرع بطريقــة المســاكب فــي حالة الري الســطحي،
ً
ونثــرا فــي حالــة الــري بالــرذاذ ،ويحتــاج الدونــم مــن  5-4كــغ بــذور،
التــي يفضــل أن يكــون عمرهــا ســنة علــى األكثــر.
ـ التســميد :يضــاف الســماد البلــدي بمعــدل  4-3م /3دونــم خــال
عمليــة تحضيــر التربــة ،كمــا يضــاف مــا معدلــة  10كــغ ســلفات األمونياك
بعــد كل حشــة.
ـ الــري :يــروى المحصــول بعــد الزراعــة ببــطء ،ويســتمر الــري بعــد
ذلــك حســب الظــروف الجويــة وحســب نــوع التربــة ويفضــل تغطيــة
المســاكب بقطــع مــن الخيــش وإزالتهــا عنــد بــدء إنبــات البــذور.
ـ النضــج :ينضــج المحصــول بعــد شــهرين مــن الزراعــة ثــم يؤخــذ منــه
حشــة كل شــهر ولمــدة ســتة أشــهر.
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موعــد الزراعــة :يــزرع مــن منتصــف أيلــول وحتــى بدايــة شــهر تشــرين
ّ
الثانــي كفتــرة مثاليــة ،وال يــزرع فــي الربيــع ألنــه يميــل فــي هــذه
الفتــرة إلــى التزهيــر ،أمــا فــي فصــل الصيــف فيمكــن زراعــة األصنــاف
مبكــرة النضــج.
معــدل البــذار :يلــزم لزراعــة دونــم واحــد مــا يعــادل  2-1.8كــغ مــن
البــذور.
التســميد :يضــاف الســماد البلــدي المتحلــل بمعــدل  3-2م /3دونــم،
تنثــر فــي األرض قبــل الحراثــة ،كمــا يضــاف الســوبر فوســفات بمعــدل
 40-30كغم/دونــم وســلفات األمونيــاك بمعــدل  40-30كغ/دونــم،
ويضــاف كلوريــد البوتاســيوم فــي حالــة وجــود نقــص لعنصــر البوتاس
فــي األرض.
ً
الزراعــة :تتــم الزراعــة إمــا نث ـرا فــي مســاكب أو علــى خطــوط فــي
حالــة وجــدود نظــام الــري بالــرذاذ.
الخــف :بعــد أســبوعين مــن الزراعــة تخــف النباتــات علــى مســافة 15-10
ســم بيــن النبــات واآلخــر ،وفــي حالــة اســتخدام الزراعــة علــى خطــوط
تكــون المســافة بيــن الخطــوط  20-15ســم وبيــن البــذرة واألخــرى
علــى الخــط نفســه مــن  7-5ســمً .
ـروى األرض بعــد الزراعــة مباشــرة ثــم تــروى بمعــدل ريــة كل
الــري :تـ ً
 15-10يومــا وذلــك حســب نــوع التربـ ًـة والظــروف الجويــة الســائدة.
النضــجً :ينضــج النبــات بعــد  50يومــا مــن ًالزراعــة فــي فصــل الشــتاء
و 30يومــا فــي فصــل الصيــف وذلــك تبعــا للنــوع وموعــد الزراعــة.

ّ
اللفت

ـ موعــد الزراعــة :يــزرع فــي الفتــرة الواقعــة مــا بيـ ّـن منتصــف أيلــول
ومنتصــف ّتشــرين األول كفتــرة مثاليــة للزراعــة ،إال أنــه قــد يــزرع فــي
وقــت متأخــر عــن ذلــك ،لكنــه ال يعطــي اإلنتــاج المقبــول.
ـ كمية البذار :يحتاج الدونم الواحد من  1.2-1كغ من البذور.
ّ
ـ التســميد :تســمد األرض بإضافــة  3-2م /3دونــم ســماد بلــدي
ّ
ّ
متخمــر ،كمــا يضــاف مــا معدلــه  40كــغ فــي حــال نقــص عنصــر
البوتــاس فــي األراضــي المــراد زراعتهــا.
ً
ـ طريقــة الزراعــة :إمــا بطريقــة المســاكب ،أو نث ـرا عنـ ًـد وجــود نظــام
ري بالــرذاذ ،وبعــد إنبــات البــذور بحوالــي عشــرين يومــا تخــف النباتــات
علــى  20-15ســم ًبيــن النبــات واآلخــر.
الــري :يــروى مــرة كل أســبوع حســب الظــروف الجويــة الســائدة،
ـ ّ
ويفضــل عــدم تعطيــش جــذوره ألن ذلــك يــؤدي إلــى زيــادة الطعــم
ّ
الحريــف.
ً
ـ النضــج :يحصــد بعــد  60-50يومــا مــن الزراعـ ّـة ،والتأخيــر فــي الحصــاد
يــؤدي الــى زيــادة حجــم الجــذور وبالتالــي تتكــون فراغــات داخلهــا.

شوندر المائدة (الشوندر األحمر)

يــزرع الشــوندر لجــذوره التــي تــؤكل مســلوقة أو فــي الســلطة ،كمــا
يدخــل فــي صناعــة المخلــات.
موعد الزراعة :كما في اللفت.
معدل البذار:
يحتاج الدونم من  2.5-2كغ/دونم من البذور.
التسميد:
يضــاف مــا معدلــه  3-2م /3دونــم ســماد بلــدي متخمــر ،و 40-30كــغ
ســوبر فوســفات ،تضــاف قبــل الحراثــة ،كمــا تضــاف كميــة مناســبة
مــن ســماد كلوريــد البوتاســيوم فــي حالــة وجــود نقــص لعنصــر
البوتــاس فــي التربــة.
طريقة الزراعة:
ً
تــزرع البــذور إمــا نثــرا فــي مســاكب أو علــى خطــوط ،كمــا أنــه
باإلمــكان زراعــة الشــوندر فــي ســطور منتظمــة وريهــا بالــرذاذ.
الخف:
تخــف النباتــات علــى مســافة  20-15ســم وذلــك بعــد موعــد الزراعــة
بحوالــي شــهر ،كمــا يتــم عــزق المحصــول وتعشــيبه مــن األعشــاب
الضــارة.
الري:
ّ
بعــدد الزراعــة تــروى األرض ويســتمر الــري كل أســبوع إلــى عشــرة
أيــام لحيــن النضــج.
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الجزر

موعــد الزراعــة :يــزرع فــي الفتــرة الواقعــة مــا بيــن شــهر أيلــول وبداية
شــهر كانــون الثاني.
ـكمية البذار :يحتاج الدونم من  2-1.8كغ من البذور.
ّ
التســميد :يضــاف  4-3م /3دونــم ســماد بلــدي متحلــل و30-25
كــغ ســوبر فوســفات باإلضافــة إلــى كميــة مماثلــة مــن كلوريــد
البوتاســيوم عنــد وجــود نقــص فــي عنصــر البوتــاس ،كمــا يضــاف
ســماد ســلفات األمونيــاك بواقــع  40-30كغ/للدونــم.
ً
الزراعــة :تتــم الزراعــة إمــا بطريقــة المســاكب أو علــى خطــوط أو نثـرا
فــي حالــة وجــود نظــام ري بالــرذاذ ،كمــا يمكــن اســتخدام الزراعــة
الحديثــة فــي زراعتــه.
الخــف :يتــم خــف النباتــات علــى مســافة  20-15ســم وذلك بعــد الزراعة
ً
بحوالــي  30يومــا ،وفــي حالــة الزراعــة علــى خطــوط فــإن المســافة
بيــن الخطــوط تكــون مــن  30-25ســم والمســافة بيــن النباتــات علــى
الخــط نفســه مــن  12-10ســم.
ً
ّ
الــري :بعــد الريــة األولــى يســتمر كل  10أيــام تقريبــا حتــى ينضــج
ً
المحصــول الــذي يحتــاج مــن  120-80يومــا.
البصل

موعــد الزراعــة :تــزرع البصــات مــن شــهر تشــرين الثانــي وحتــى شــهر
شــباط ،أمــا البــذور إلنتــاج البصــات فإنهــا تــزرع فــي الربيــع والصيــف،
كمــا أنــه باإلمــكان زراعــة البصــل فــي الفتــرة مــن  4/1-3/15تحــت
الــري.
معــدل البــذار :يحتــاج الدونــم مــن  40-30كــغ مــن البصــات وذلــك
حســب حجــم األبصــال ،وإلنتــاج أبصــال تكفــي لدونــم واحــد نحتــاج
إلــى كــغ مــن البــذور ،ويفضــل زراعــة البصــات صغيــرة الحجــم.
ً
ّ
ويوصــى بزراعــة ثمــار البصــل بــدال مــن البــذور وذلــك ألنهــا تقــاوم
أضـرار الصقيــع ،ومعــدل نجــاح زراعتهــا أعلــى مــن نجــاح زراعــة البــذور.
ّ
إن بــذور البصــل قصيــرة األجــل ،لــذا عنــد زراعــة البــذور يجــب زراعتهــا
ّ
ّ
فــي الداخــل وتركهــا لمــدة ســتة أســابيع ثــم نقلهــا إلــى الحديقــة،
ويجــب عــدم دفــن البصــل تحــت التربــة أكثــر مــن  2.5ســم عنــد
الزراعــة.
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التســميد :يضــاف الســماد البلــدي إن وجــد بمعــدل  3-2م/3دونــم،
كمــا يضــاف ســماد الســوبر فوســفات بمعــدل  40-30كــغ /دونــم
وســلفات االمونيــاك بمعــدل  40-30كغ/دونــم حيــث يضــاف نصفهــا
قبــل الزراعــة ،والبقيــة تضــاف علــى دفعتيــن بعــد الزراعــة.
طريقــة الزراعــة :فــي الزراعــة البعليــة تــزرع األبصــال فــي خطــوط
علــى بعــد  25-20ســم والمســافة بيــن األبصــال علــى الخــط نفســه
مــن  10-7ســم ،أمــا فــي الزراعــة المرويــة فإنــه باإلمــكان زراعــة
األبصــال فــي مســاكب أو خطــوط ،ويراعــى خــال الزراعــة أن ال
تدفــن رؤوس األبصــال فــي الت ـراب .باإلضافــة إلــى طريقــة الزراعــة
اليدويــة ،هنــاك طريقــة الزراعــة اآلليــة التــي تســتخدم فيهــا آلــة خاصــة
ّ
لزراعــة البصيــات حيــث تعيــر حســب حجــم البصــات ،فتكــون الزراعــة
منظمــة مــن حيــث المســافات بيــن الخطــوط واألبصــال علــى الخــط
نفســه وعمــق الزراعــة.
العــزق :يتــم بإزالــة األعشــاب مــن بيــن النباتــات باليــد أو باســتخدام
آالت العــزق اليدويــة ،كمــا ينصــح بتحريــك التربــة المالصقــة لألبصــال
حتــى تأخــذ األبصــال حجمهــا الطبيعــي.
النضــج :يحتــاج البصــل الــى  5-4أشــهر مــن الزراعــة حتــى ينضــج
ً
ّ
ّ
ويصبــح جاه ـزا للحصــاد ثــم يجفــف لفتــرة مــن الزمــن ،ومــن ثــم يخــزن
فــي مــكان يدخلــه الهــواء الخالــي مــن الرطوبــة.
ّ
إن مشــكلة الشــماريخ التــي يعانــي منهــا هــذا المحصــول تحــل بتأخيــر
موعــد الزراعــة واســتعمال أبصــال صغيــرة الحجــم.
الثوم

موعــد الزراعــة :يــزرع الثــوم مــن بدايــة شــهر تشــرين الثانــي وحتــى
نهايــة شــهر شــباط وذلــك حســب نــزول األمطــار.
معــدل البــذار :يحتــاج الدونــم مــن  15-10كــغ مــن الفصــوص ،يعتمــد
علــى حجــم الفصــوص المســتخدمة.
التســميد :يضــاف الســماد البلــدي بمعــدل  3-2م/3دونــم مــع -30
 40كغ/دونــم ســوبر فوســفات قبــل الحراثــة ،كمــا يضــاف ســلفات
األمونيــاك بمعــدل  40-30كغ/دونــم تضــاف خــال موســم النمــو.
طريقــة الزراعــة :تتــم الزراعــة البعليــة فــي خطــوط علــى بعــد -25
 30ســم ،والمســافة بيــن الفصــوص علــى الخــط نفســه مــا بيــن
 12-10ســم .أمــا فــي الزراعــة المرويــة ،فيمكــن زراعــة الثــوم بطريقــة
المســاكب أو الخطــوط أو تحــت نظــام الــري بالــرذاذ ،والمســافة فــي
هــذه الحالــة تكــون  40-30ســم بيــن الخطــوط و 10-7ســم علــى الخــط
نفســه.
ً
الــري :فــي الزراعــة المرويــة يتــم الــري بعــد الزراعــة مباشــرة ،وبعــد
ظهــور النباتــات يتــم الــري كل  10أيــام مــرة وذلــك حســب الظــروف
الجويــة الســائدة ويســتمر الــري حتــى قبــل الحصــاد بحوالــي شــهر.
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النضــج :ينضــج محصــول الثــوم بعــد حوالــي ســبعة أشــهر مــن
ّ
الزراعــة ،ويحصــد عنــد بــدء القمــة بالجفــاف والســقوط ثــم يوضــع
تحــت أشــعة الشــمس المباشــرة لمــدة شــهر حتــى يجــف.
الفول

موعــد الزراعــة :تبــدأ الزراعــة مــن  15تشــرين األول وحتــى  15كانــون
األول وذلــك حســب المنطقــة التــي ســيزرع فيهــا.
معــدل البــذار :تت ـراوح كميــة البــذار الالزمــة لزراعــة دونــم واحــد مــن
الفــول مــا بيــن  15-8كــغ ،وهــذا يتوقــف علــى صنــف البــذور وحجمهــا
وعلــى طريقــة الزراعــة.
التســميد :يتوقــف علــى خصوبــة التربــة حيــث ال يحتــاج إلــى التســميد
عنــد الزراعــة فــي األراضــي الخصبــة ،أمــا فــي األراضــي الضعيفــة
ّ
الخصوبــة ،يضــاف مــن  3-2م/3دونــم ســماد طبيعــي متحلــل و40
–  50كــغ مــن الســوبر فوســفات قبــل الحراثــة األخيــرة ،كمــا يضــاف -15
 20كغ/دونــم مــن ســلفات األمونيــاك علــى دفعــات تكــون األخيــرة
قبــل التزهيــر.
طريقــة الزراعــة :تتــم الزراعــة بعــدة طــرق منهــا طريقــة المســاكب
والخطــوط تحــت نظــام ري بالــرذاذ ،بحيــث تكــون المســافات بيــن
الخطــوط مــن  30-25ســم والمســافة بيــن النباتــات علــى الخــط
نفســه مــن  30-20ســم هــذا بالنســبة إلــى الزراعــة المرويــة ،وكذلــك
ّ
فــي الزراعــة البعليــة فإنــه باإلمــكان زراعــة الفــول كمــا ســبق أو
ً
زراعتــه نثــرا.
ً
الــري :تــروى األرض بعــد الزراعــة ،ثــم تــروى كل  15-10يومــا مــرة،
وذلــك حســب قــوام التربــة وبنائهــا والظــروف الجويــة الســائدة مــن
حيــث درجــات الحــرارة والرطوبــة الجويــة وســرعة الريــاح.
العــزق :يتــم عــزق األرض وتعشــيبها مــن الحشــائش وذلــك لتحريــك
األرض حــول النباتــات والقضــاء علــى األعشــاب التــي تنافــس النبــات
علــى المــاء والغــذاء وضــوء الشــمس.
النضــج :يبــدأ جمــع القــرون الخض ـراء بعــد  3.5-3شــهر مــن موعــد
الزراعــة ،ويســتمر الجمــع مــن شــهر ونصــف إلــى شــهرين ،أمــا البــذور
الجافــة فتحتــاج إلــى  6أشــهر مــن موعــد الزراعــة حتــى الحصــاد ،ومــن
عالمــات نضــج المحصــول مــن أجــل الحصــول علــى البــذور الجافــة،
هــو تســاقط األوراق واســوداد الفــروع والقــرون وامتــاء البــذور.
البازالء

موعــد الزراعــة :تــزرع فــي الفتــرة الواقعــة مــن شــهر تشــرين األول
ـارد ولمــدة طويلــة
وحتــى شــهر كانـ ًـون األول حيــث تحتــاج إلــى جـ ٍـو بـ ٍ
حتــى تنمــو جيــدا ،ويؤثــر ارتفــاع درجــة ح ـرارة الجــو إلــى تدنــي نمــو
القــرون والبــذور وتدنــي جودتهــا.
معــدل البــذار :يحتــاج الدونــم  10-5كــغ مــن البــذور حســب الصنــف،
وطريقــة الزراعــة ،ومســافات الزراعــة وموعــد الزراعــة.
ّ
التســميد :يضــاف الســماد البلــدي المتحلــل بمعــدل  3-2م3
ً
للدونــم نثـرا قبــل الحرثــة األخيــرة ،كمــا يضــاف  30-20كغ/دونــم ســوبر
فوســفات ،أمــا الســماد النيترجينــي فإنــه يكتفــى بإضافــة  25-20كــغ
مــن ســلفات األمونيــاك علــى دفعــات خــال موســم النمــو.
ً
طريقــة الزراعــة :تــزرع البــازالء إمــا علــى خطــوط أو مســاكب أو نث ـرا
وذلــك حســب طريقــة الــري ،المســافة بيــن خطــوط الزراعــة مــن -60
 70ســم ،أمــا المســافة بيــن النباتــات علــى الخــط نفســه فهــي مــن
 10-7ســم.
العــزق :تحتــاج البــازالء إلــى عــزق خفيــف حــول النباتــات لتحريــك التربــة
ّ
وتهويتهــا والقضــاء علــى األعشــاب الضــارة.
ً
الــري :تــروي األرض بعــد الزراعــة ،ثــم تــروى كل  20يومــا مــرة حتــى
طــور اإلثمــار ،حيــث يــزداد فيــه عــدد الريــات وكميتهــا لتصبــح مــرة كل
ً
 15-10يومــا ،وذلــك حســب حاجــة األرض .ويجــب عــدم تعطيــش البازالء
فــي طــور تكويــن القــرون.
ً
النضــج :تحتــاج البــازالء مــن  120-60يومــا حتــى تعطــي أول إنتــاج مــن
القــرون الخضـراء وذلــك حســب الصنــف المــزروع ،أمــا محصــول البــذور
فيحتــاج مــن  6-3شــهور مــن موعــد الزراعــة،
وهذا يتوقف على حالة الجو والصنف المزروع من البازالء.

البطاطا

موعد الزراعة :تزرع البطاطا في عروتين رئيستين هما:
أ .العــروة الخريفيــة :تــزرع الدرنــات مــن بدايــة أيلــول وحتــى أوائــل
تشــرين األول.
ب .العــروة الربيعيــة :وتــزرع فيهــا الدرنــات مــن منتصــف كانــون الثانــي
وحتــى منتصــف شــباط.
معــدل البــذار :يحتــاج الدونــم مــا يعــادل  240-170كــغ مــن الدرنــات
وذلــك حســب نــوع التربــة وموعــد الزراعــة ،والصنــف ،وحجــم الدرنــات،
ومســافات الزراعــة ،وعــدد العيــون التــي تحتويهــا الدرنــة ،حيــث تؤثــر
ّ
علــى عــدد القطــع التــي يمكــن تكوينهــا منهــا .تجــزأ الدرنــات قبــل
الزراعــة بفتــرة قصيــرة وذلــك للمحافظــة علــى قــوة إنباتهــا وعــدم
ّ
ّ
تعرضهــا لألمـراض الفطريــة ،وتقســم الدرنــة الواحــدة مــن  4-2قطــع
ً
أو أكثــر حســب حجمهــا ،بحيــث يكــون التقطيــع بعيــدا عــن العيــون
بحيــث تحتــوي مــن  4-2عيــون علــى األقــل.
التســميد :تحتــاج البطاطــا إلــى وفــرة العناصــر الغذائيــة وخاصــة
عنصــر النيتروجيــن والفوســفور والبوتاســيوم ،حيــث يــؤدي التســميد
بالنيتروجيــن إلــى زيــادة النمــو الخضــري ،وزيــادة عــدد الدرنــات ،وزيــادة
حجمهــا ،وإطالــة عمــر المجمــوع الخضــري ممــا يزيــد مــن احتمــاالت
تعــرض النبــات لألمــراض ،ونقــص المــادة الجافــة مــن الدرنــات .أمــا
عنصــر الفســفور فإنــه يــؤدي إلــى تشــجيع نمــو الجــذور ،وزيــادة عــدد
الدرنــات وحجمهــا ،والتبكيــر فــي نضــج المحصــول .وأمــا البوتاســيوم
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فيســاهم فــي اإلس ـراع فــي تكويــن النشــاء وتخزينــه فــي الدرنــات،
وزيــادة حجــم الدرنــات ،وإطالــة فتــرة نمــو األوراق خاصــة فــي ظــروف
ً
الجفــاف ،وتحســين صفــات الدرنــات بجعلهــا صلبــة ملســاء قابلــة
للتخزيــن لفتــرة طويلــة .يضــاف الســماد البلــدي المتخمــر بمعــدل
 5-3م/3دونــم قبــل الحرثــة األخيــرة ،كمــا تضــاف ســلفات األمونيــاك
بمعــدل  50-40كغ/دونــم.
طريقــة الزراعــة :تــزرع البطاطــا بعــدة طــرق منهــا علــى خطــوط او
مســاكب فــي حالــة الــري بالــرذاذ والتنقيــط أو الزراعــة البعليــة ،وتتــم
الزراعــة علــى مســافات مــن  80-60ســم بيــن الخطــوط و 40-30ســم
بيــن النباتــات علــى الخــط نفســه وعلــى عمــق مــن  12-7ســم ،مــع
ً
مراعــاة أن تكــون الدرنــات مغطــاة تمامــا بالت ـراب.
الــري :تأخــذ البطاطــا حوالــي  %65مــن احتياجاتهــا مــن الرطوبــة
مــن الطبقــة العلويــة للتربــة (القــدم األولــى) ،و %25مــن الطبقــة
الثانيــة (القــدم الثانيــة) ،و %8مــن الطبقــة األعمــق (القــدم الثالثــة)،
و %2مــن األراضــي الثقيلــة (القــدم الرابعــة) .أمــا فــي األراضــي
ّ
ّ
الصفــراء الرمليــة فتأخــذ حولــي  %57مــن احتياجاتهــا المائيــة مــن
القــدم العلويــة و %23مــن القــدم الثانيــة و %7مــن القــدم الثالثــة
ً
ّ ً
والرابعــة .إن عــدم االنتظــام فــي الــري يضــر بالمحصــول كمــا ونوعــا،
ّ
ّ
حيــث أن زيــادة الرطوبــة تــؤدي إلــى اندمــاج التربــة حــول الدرنــات،
وبالتالــي تقليــل التهويــة وإنتــاج درنــات شــكلها غيــر منتظــم وتتعفــن
ّ
درنــات أخــرى مقللــة مــن اإلنتــاج .أمــا نقــص الرطوبــة الالزمــة لنمــو
النبــات ،فإنــه يــؤدي إلــى ضعــف النبــات وإنتــاج درنــات صغيــرة الحجــم
وبالتالــي انخفــاض اإلنتــاج .يوقــف الــري قبــل الحصــاد بحوالــي -20
ً
 25يومــا وذلــك حســب موســم الزراعــة ،ويبــدأ التعطيــش عنــد بــدء
األوراق باالصفــرار.
العــزق :يبــدأ بعــد ظهــور البــادرات فــوق ســطح التربــة إلزالــة األعشــاب
ً
وســد الشــقوق فــي التربــة ،ويجــب أن يكــون العــزق ســطحيا لتفــادي
تقطيــع الجــذور ،الــذي يــؤدي إلــى إبطــاء نمــو النباتــات ،وبالتالــي
صغــر حجــم المجمــوع الخضــري ونقــص كميــة المحصــول.
ـ النضــج :تنضــج البطاطــا بعــد  4-3شــهور مــن الزراعــة ،ومــن عالمــات
نضــج المحصــول ،جفــاف المجمــوع الخضــري ،وتمــام تكويــن القشــرة
ّ
علــى الدرنــات ،أمــا الدرنــات غيــر الناضجــة فتمتــاز بقشــرها الممــزق
وتلويــن الســطح المكشــوف باللــون البنــي بعــد الحصــاد ،كمــا تمتــاز
الدرنــات الناضجــة بســهولة تقشــيرها إلــى جانــب صالبــة قوامهــا.
الحصــاد :تقلــع الدرنــات إمــا باســتخدام األدوات اليدويــة (الفــأس) أو
ً
التراكتــور المســتخدم فــي حراثــة األرض ،ثــم تجمــع الدرنــات يدويــا.
ـ تخزيــن المحصــول :تخــزن البطاطــا ألغــراض اســتعمالها كغــذاء أو
كبــذار أو للتصنيــع ،وللمحافظــة علــى درنــات البطاطــا بكامــل قيمتهــا
ّ
الغذائيــة والتســويقية تخــزن خــال األســبوع األول علــى درجــة حـرارة
مــن º 15.5-10م ،ورطوبــة نســبية مــن  ،%95-85ثــم تنقــل للتخزيــن
علــى درجــة ح ـرارة مــن º 4.4-2.2م درجــة ورطوبــة نســبية مــن -59
ً ّ
ّ
 .%90وعــادة تخــزن درنــات البطاطــا فــي مخــازن مــزودة بفتحــات تهويــة
ومــراوح كهربائيــة لتنظيــم درجــة الحــرارة وخفضهــا ضمــان عمليــات
التهويــة.
ولمنــع درنــات البطاطــا مــن التنبيــت (تكــون العيــون الناميــة) يمكــن
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اســتخدام المثبطــات الكيميائيــة التاليــة:
أ .نفثاليــن اســتيك اســيد :الــذي يــرش علــى الدرنــات فــي المخــزن
بمعــدل جــزء نفثاليــن اســتيك اســيد إلــى  2500جــزء درنــات البطاطــا.
ب .ماليــك هيدرازيــد :الــذي يــرش علــى الدرنــات فــي المخــزن 2500
جــزء فــي المليــون.
ج .التخزين على درجات حرارة منخفضة º 4.4-2.2م.

القرنبيط (الزهرة)

موعــد الزراعــة :تــزرع الزهــرة فــي مواعيــد مختلفــة حســب نــوع
الزراعــة كمــا يلــي:
ً
أ .الزراعــة البعليــة :تــزرع البــذور فــي شــهر آذار وبعــد  45-35يومــا
تنقــل الشــتول إلــى األرض الدائمــة.
ب .الزراعــة المرويــة :يمكــن زراعــة الشــتول المأخــوذة مــن المشــتل
فــي فترتيــن همــا:
 .١موعد زراعة الشتول البعلية (شهري نيسان وأيار).
 .٢الزراعة في شهر أيلول لألصناف المبكرة.
معــدل البــذار :يحتــاج الدونــم مــن  80-60غ مــن البــذور تعطــي مــن
 2000-700شــتلة ،ويراعــى عنــد زراعــة الزهــرة الحصــول علــى بــذور مــن
مصــدر موثــوق لضمــان جودتهــا ونقاوتهــا.
التســميد :تتوقــف كميــة الســماد الواجــب إضافتهــا إلــى التربــة علــى
ً
نــوع التربــة وخصوبتهــا ،وعــادة يضــاف لــكل دونــم مــن  5-3م3
ســماد بلــدي متحلــل ،كمــا يضــاف مــن  50-40كــغ ســلفات األمونيــاك
و 50-40كــغ ســوبر فوســفات و 20-15كــغ كلوريــد بوتاســيوم.
يضــاف الســماد البلــدي خــال فتــرة إعــداد األرض للزراعــة ،أمــا
األســمدة الكيميائيــة ،فيضــاف جــزء منهــا أثنــاء فتــرة إعــداد األرض
للزراعــة ،والجــزء اآلخــر خــال فتــرة نمــو النبــات ،ويفضــل أن يضــاف
علــى دفعــات.
ً
ً
الــري :تــروى النباتــات المزروعــة بعــا بعــد الزراعــة مباشــرة فقــط ،أمــا
ً
النباتــات المرويــة فتــروى بعــد الزراعــة مباشــرة ثــم يتــم تعطيشــها
لفتــرة مــن الزمــن وذلــك لتشــجيع نمــو الجــذور وامتدادهــا داخــل التربة،
ثــم يتــم ري النباتــات علــى فتـرات تتـراوح مــن أســبوع إلــى أســبوعين،
وذلــك حســب نــوع التربــة والظــروف الجويــة الســائدة.
طريقــة الزراعــة :تــزرع الزهــرة علــى خطــوط عنــد وجــود شــبكة ري
بالــرذاذ أو التنقيــط ،علــى مســافات  80-70ســم بيــن الشــتول علــى
الخــط نفســه و 120-100ســم بيــن الخطــوط.
ً
العــزق :يجــب أن يكــون العــزق ســطحيا مــع المحافظــة علــى الجــذور
مــن التقطيــع ،وأن يقتصــر علــى إزالــة األعشــاب وأن يتــم لمرتيــن أو
أكثــر خــال فتــرة النمــو.
النضــج :تختلــف المــدة التــي تأخذهــا الزهــرة مــن فتــرة التشــتيل حتــى
النضــج باختــاف الصنــف وموعــد الزراعــة ،وطريقــة الزراعــة .وتحتــاج
ً
الزهــرة البعليــة مــن  11-8شــهرا ،أمــا الزهــرة المرويــة فتحتــاج مــن 140-90
ً
ً
يومــا ،وهنــاك أصنــاف جديــدة تحتــاج  70يومــا فقــط لتنضــج.

إعداد :د .انتصار الجباوي
الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية
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ً
تجفيف الفواكه منزليا

ّ
ّ
الفواكــه مــن أقــدم الوســائل المتبعــة لحفــظ الطعــام ،حيــث كان يتــم تجفيفهــا مــن خــال تعريضهــا
يعــد تجفيــف
ً
ّ
ّ
ألشــعة الشــمس أيامــا معــدودة ،أمــا فــي أيامنــا هــذه فيتــم تجفيــف الفواكــه فــي أفـران كبيــرة مــع إضافــة المــواد الحافظــة
ّ
ّ
ّ
والمنكهــات واأللــوان ليتــم حفظهــا أطــول فتــرة ممكنــة ،مــن أجــل ســد االحتياجــات منهــا فــي غيــر موســمها وتعــد الفاكهــة
ً
المجففــة غـ ً
ودواء لعــدد مــن الســكان فــي المحافظــة ومصــدر رزق لهــم كونهــم يعتمــدون علــى تجفيفهــا وبيعهــا.
ـذاء
-1طريقــة تجفيــف العنــب :يتــم غســل العنــب الناضــج تمامــا
وتنظيفــه ثــم ينقــع بالمــاء المضــاف إليــه /الصــودا /وزيــت
الزيتــون ،ونضــع صابــون علــى اليــد لســهولة عمليــة الخلــط،
يتــرك لمــدة  10دقائــق ثــم يتــم تصفيتــهً ،نضــع ورق نشــاف
أبيــض وينشــر علــى الســطح لمــدة  15يومــا مــع التقليــب ،ثــم
يتــم غســله وتنقيتــه ويوضــع فــي مصفــاة حتــى يجــف ثــم يعبــأ
فــي أكيــاس ويحفــظ فــي مــكان عــادي.
 -2طريقــة تجفيــف التيــن :نختــار التيــن الناضــج ونضعــه علــى
ورق أبيــض نشــاف ،ونضعــه علــى الس ًــطح حتــى يجــف ونقــوم
بتقليبــه كل يوميــن حتــى يجــف تمامــا.
طرائق تجفيف الفواكه:
ّ
يتــم تجفيــف الفواكــه بالمنــزل بطريقتيــن وهمــا :طريقــة
ّ
والتــي تعــد مــن أبســط طــرق التجفيــف
التجفيــف بالفــرن
ً
وطريقــة ًالتجفيــف تحــت أشــعة
وأســهلها وأكثرهــا ّأمانــا،
ً
ّ
الشــمس التــي تتطلــب طقســا حــارا بشــكل عــام.

تجفيف الفواكه بالفرن

ّ
ــ المكونات والمستلزمات:
الفواكــه المـراد تجفيفهــا ـ ورق زبــدة أو قطعــة مــن القمــاش ـ
فــرن كهربائــي ـ وعــاء محكــم اإلغــاق.
ــ خطوات التحضير:
ً
نحضــر ّالفواكــه الطازجــة التــي نريــد تجفيفهــا ،ونغســلها جيــدا،
ّ
ثــم نقطعهــا إلــى شـرائح متســاوية حتــى تتمكــن مــن الجفــاف
بشــكل أســرع ،نحضــر الصفيحــة ونضــع فيهــا ورق الزبــدة مــن
ونضــع شــرائح الفاكهــة
األســفل أو
ّ
قطعــة مــن القمــاشّ ،
ّ
المقطعــة فيهــا ونوزعهــا بالترتيــب ،ونســخن الفــرن علــى حـرارة
ندخــل ّالصفيحــة إلــى الفــرن مــع تــرك بــاب
 180درجــة
مئويــةً ،
ً
الخــروج منــه ،نتابــع ًملمس
الفــرن مفتوحــا قليــا ليتســنى للبخــار ً
الفاكهــة ونحــرص علــى أن يكــون جافــا وليــس إســفنجيا ،نتــرك
ّ
الصفيحــة فــي الفــرن لمــدة مــن ســتة إلــى اثنتــي عشــرة
ـن الفــرن ونتركهــا حتــى تبــرد ،وبعــد
ســاعة ،ثــم نخــرج الصينيــة مـ ّ
ذلــك نضعهــا فــي وعــاء جــاف ومحكــم اإلغــاق.

تجفيف التين

المجفف:
فوائد التين
ّ
ّ
• يتميــز التيــن المجفــف باحتوائــه علــى األليــاف بنوعيهــا القابــل
للذوبــان وغيــر القابــل للذوبــان ،حيــث تســاعد األليــاف القابلــة
للذوبــان علــى التقليــل مــن الرغبــة فــي الطعــام ،وتخفيــض
ّ
مقــدار الســكر والكولســترول فــي الــدم ،كمــا تحســن األليــاف
غيــر القابلــة للذوبــان عمــل ً األمعــاء.
ّ
• يعــد التيــن المجفــف مفيــدا للحميــة ،حيــث يقــي مــن األمراض
ُ
المزمنــة ،كأم ـراض القلــب والســكري ،ويحتــوي نصــف الكــوب

مــن التيــن المجفــف علــى  ً7.3غرامــات مــن األليــاف التــي
ـاج الرجـ ًـال منهــا إلــى  38غرامــا ،بينمــا تحتــاج النســاء إلــى 25
يحتـ ً
غرامــا يوميــا.
ـى حوالــي ألــف حتــى ألــف ومئتــي غ ـرام
• يحتــاج البالغــون إلـ
ً ُ
مــن الكالســيوم يوميــا ،ويمكــن الحصــول علــى  %12مــن هــذه
المجفــف ،إذ
ـوب واحـ ٍـد مــن التيــن
النســبة ّ عــن طريــق تنــاول كـ ٍ
ّ
ّ
ّ
يتميــز بأنــه مــن الفاكهــة الغنيــة بالكالســيوم الــذي يتمثــل دوره
ّ
بالحفــاظ علــى نمــو العظــام وصحتهــا ،والتقليــل مــن خطــر
بالهشاشــة.
إصابتهــا
ّ
ُ ّ
• يوفــر التيــن المجفــف احتياجــات الفــرد مــن البوتاســيوم الــذي
ّ
تبــرز أهميتــه فــي الحفــاظ علــى تــوازن الســوائل فــي الجســم.
ـن نشــاط الصوديــوم وخفــض ضغــط الــدم ،ويحتــاج
• التقليــل مـ ّ
الفــرد َ عنــد اتباعــه لحميــة إلــى  ّ 4700غــرام مــن البوتاســيوم
ُ
ّ
ُ
المســتخلص مــن مصــادر طبيعيــة ،ويوفــر كــوب التيــن المجفــف
 %10مــن هــذه النســبة.
المجفــف ًعلــى 1.5
• كمــا يحتــوي نصــف الكــوب مــن
التيــن ً
ّ
ُ ّ
مليغرامــات مــن الحديــد الــذي يعــد عنصــرا مهمــا إليصــال
َ
ّ
األكســجين إلــى خاليــا الجســم ،إذ إن نقــص الحديــد الناتــج
ّ
عــن اتبــاع الحميــة يــؤدي إلــى اإلحســاس بالضعــف والوهــن،
ّ
ويحتــاج
باإلضافــة إلــى ازديــاد القابليــة لإلصابــة باألمــراضً ،
البالغــون الذيــن تتجــاوز أعمارهــم الواحــد والخمســين عامــا إلــى
النســاء
 8مليغرامــات مــن الحديــد فــي اليــوم ،بينمــا تحتــاج
ً
ّ
التاســعة عشــرة والخمســين عامــا
اللواتــي تتـراوح أعمارهــن ًبيــن ً
إلــى ثمانيــة عشــر مليغرامــا يوميــا ،ولذلــك عليهــم اإلقبــال علــى
تنــاول التيــن المجفــف.
طرق تجفيف التين:
الماء:
تجفيف التين باستخدام
بخار ّ
ُ
ّ
َلزيــادة مــدة حفــظ التيــن المجفــف وحمايتــه مــن التلــف يمكــن
ّ
تعريضــه لبخــار المــاء بعــد عمليــة التجفيــف العاديــة.
ّ
المكونــات :كيلوغرامــان مــن التيــن المجفــف ملعقــة صغيــرة
مــن بــذور اليانســون ،مقــدار قبضــة مــن النفــل وورق الغــار
الملفــوف بشــاش ،لتــران مــن المــاء ،الطريقــة :فتــح حبــات
بحيــث تكــون القشــرة الخض ـراء
التيــن ووضعهــا بشــكل مسـ ٍ
ـتوَ ،
لألســفل ،تعريضهــا للشــمس وتغطيتهــا عنــد حلــول الليــل
ّ
ّ
كــي ال تتعــرض حبــات التيــن للنــدى ،وذلــك لمــدة ال تقــل عــن
أســبوع حســب طبيعــة الطقــس فــي المنطقــة ،غلــي المــاء،
ّ
ثــم إضافــة الشــاش المحتــوي علــى ورق الغــار والنفــل ،وضــع
ّ
التيــن فــي ِمصفــاة فوالذيــة ،ثــم غمــره فــي المــاء لمــدة ثــاث
ّ
ـوان ،ويمكــن تكــرار العمليــة ثــاث م ـرات .وضــع التيــن علــى
ثـ ٍ
قطعــة قمــاش وتعريضــه للشــمس.
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ً
تجفيف الفواكه منزليا
تجفيف العنب :طرق التجفيف:
 -1تجفيــف العنــب فــي المنــزل :يجــب الحــرص على اتبــاع الخطوات
اآلتية:
• اختيــار حبــات العنــب المناســبة للتجفيــف ،والتــي يجــب أن تكــون
قويــة ومتماســكة
• يجــب التأكــد مــن أنهــا ليســت لينــة أو طريــة ،مــع العلــم بأنــه مــن
الممكــن اســتخدام العنــب األخضــر أو األرجوانــي.
ـع
ـ
م
ـب،
ـ
العن
ـات
ـ
بحب
• التخلــص مــن الســيقان الطويلــة الملتصقــة
ً
ـكل كامــل ،وذلــك ألنهــا تلعــب دورا
ـرص علــى عــدم إزالتهــا بشـ ٍ
الحـ ً
ضروريــا فــي حمايــة العنــب ًمــن العفــن أثنــاء عمليــة التجفيــف.
ـاة أو فــوق
• غســل حبــات العنــب جيــدا ،ثــم وضعهــا فــي مصفـ ٍ
مصنوعــة مــن خشــب البامبــو ،وهنــا يجــب التأكــد مــن
قطعــة
ٍ
ٍ
ٌ
أن يكــون الوعــاء المســتخدم بــه فتحــات للتهويــة حتــى يتجفــف
بشــكل كامــل.
العنــب
ٍ
ً
وضــع العنــب فــي الخــارج ،حيــث يجــب أن يكــون المكان مشمســا
• ً
ـاب أو رطوبــة فــي الخــارج
ـ
ضب
ـود
ـ
وج
ـة
ـ
حال
ـي
ـ
ف
ـه
ـ
بأن
ـار
ـ
ويش
،
ا
ر
وحــا
ٍ
خــال ســاعات الليــل ،فإنــه يفضــل وضعــه بالداخــل لليــوم التالــي.
ـرة تتـراوح بيــن ثالثـ ٍـة إلى خمســة
الشــمس لفتـ ٍ
• تــرك الحبــات تحــت ً
ـرة وأخــرى لتجــف مــن
أيــام حتــى تجــف تمامــا ،مــع تقليبهــا بيــن فتـ ٍ
الجوانــب كافة.
وعاء محكم اإلغالق ،وتناوله حسب الرغبة.
• تخزين العنب في
ٍ
 -2تجفيــف العنــب باســتخدام الفــرن :مــن الممكــن تجفيــف
العنــب ،وتحضيــر الزبيــب باســتخدام الفــرن وذلــك مــن خــال اتبــاع
التعليمــات اآلتيــة:
ً
• تســخين الفرن مســبقا على حرارة  110درجة مئوية ،دهن صفيحة
َ
الخبــز بطبقـ ٍـة رقيقــة مــن الزيــت ،وفرد حبــات العنب عليها.
• إدخــال الصفيحــة إلــى الفــرن ،وخبــز حبــات العنــب حتــى تجــف
بشــكل جزئــي ،مــع احتفاظهــا بالقليــل مــن الرطوبــة ،حيــث
ٍ
ســتحتاج هــذه العمليــة حوالــي أربــع ســاعات بحســب نــوع الفــرن
ونــوع العنــب المســتخدم ،ودرجــة الجفــاف المـراد الحصــول عليهـ ًـا.
• حفــظ العنــب المجفــف فــي الثالجــة ،حيــث ســيبقى صالحــا
ً
لمــدة ثالثــة أســابيع ،مــع العلــم بأنــه كلمــا كانــت الحبــات جافــة
لفتــرة أطــول.
أكثــر ،بقيــت صالحــة لالســتخدام
ٍ
تجفيــف ورق العنــب :يعــد ورق العنــب مــن األكالت المنزليــة
فــي بــاد البحــر األبيــض المتوســط ،ومصــدر ورق العنــب هــو
مــن شــجرة العنــب ،بحيــث يتــم قطفهــا خــال فتــرة نمــو الــورق،
والفيتامينــات،
ويحتــوي ورق العنــب علــى الكثيــر مــن المعــادن
ً
ّ
وهـ ّـو ً يحافــظ ًعلــى صحــة القلــب ،يتواجــد ورق العنــب إمـ ًـا طازجــا أو
ّ
معلبــا أو مبــردا فــي الســوق ،ولكــن يفضــل تناولــه طازجــا ،ويمكــن
تنــاول ورق العنــب مــن غيــر طهــي أو مــن خــال األكلــة اليونانيــة
الشــهيرة والتــي مــن خاللهــا يتــم لــف ورق العنــب وحشــوها بالــرز
والبصــل واللحــم.
طريقــة تجفيف ورق العنب:
• نقــوم بإحضــار ورق العنــب ،ونضــع كل مجموعــة مــن األوراق
ّ
مــع بعضهــا البعــض ولفهــا بشــكل دائــري.
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ّ
ورق
• ثــم نحضــر الملــح ونذوبــه فــي المــاء ،نضــع كل مجموعــات ّ
العنــب فــي زجاجــة محكمــة اإلغــاق ونضــع فوقهــا المــاء المملــح
بحيــث يغطــي المــاء ورق العنــب.
ّ
ّ
• يتــرك ورق العنــب فــي الزجاجــة المغلقــة مــدة خمســة أيــام
متتاليــة فــي الثالجــة.
ّ
• بعد مرور الخمسة أيام نقوم بتصفية الماء عن ورق العنب.
• ثــم نضــع ورق العنــب فــي أكيــاس ونضعــه فــي الثالجــة ،هنــا
ّ
نكــون قــد جففنــا ورق العنــب وحفظنــاه لوقــت اســتخدامه وحتى
ّ
ال يتكســر عنــد لفــه.
طرق تخزين ورق العنب في األوعية البالســتيكية:
ّ
ّ
• نرتــب ورق العنــب فــي مجموعــات مكونــة مــن خمــس أو ثــاث
ّ ّ
ورقــات ،ثــم نلفهــا علــى بعضهــا بلطــف
ّ
• نربطهــا علــى شــكل حزمــة ،ثــم نضعهــا فــي أوعيــة (قواريــر)
بالســتيكية ،وندفعهــا للداخــل باســتخدام عصــا طويلــة ،إلضافــة
المزيــد منهــا.
ّ
• ثــم ً نغلــق األوعيــة بإحــكام ،ونحفظهــا فــي درجــة حـرارة الغرفــة
بعيــدا عــن أشــعة الشــمس ،ونســتخدمها مـ ًـن خالل قطــع القنينة
ّ
مــن المنتصــف ،واســتخراج األوراق منهــا ،علمــا بأنــه ال يمكــن إعــادة
وضــع األوراق فــي قنينــة أخــرى بعــد اســتخراجها ،ألنهــا ســتتلف.

التفريز:
ّ

• نرتــب ورق العنــب فــي مجموعــات فــي أكيــاس بالســتيكية
خاصــة بالتفريــز ،مــع الحــرص علــى تفريغهــا مــن الهــواء.
ـتخدام ،ومــن الممكــن أن نفــرز
• نضعهــا فــي المجمــد لحيــن االسـ ّ
ورق العنــب بطريقــة أخــرى كأن ننظــف ورق العنــب مــن العــروق.
• نرتبــه فــوق بعضــه ،ونضيــف إليــه ربــع كــوب مــن الملــح الممــزوج
ّ
ّ
بلتــر مــن المــاء ،ثــم نتركــه لمــدة خمســة أيــام.
• نصفيــه مــن المــاء ،ونرتبــه فــي أكيــاس بالســتيكية ،ونغلقــه
ّ
ّ
بإحــكام ،ثــم نضعــه فــي المجمــد لحيــن االســتخدام ،باإلضافــة
ّ
إلــى أننــا نســتطيع أن نرتبــه فــوق بعضــه البعــض.
ّ
• نضعــه فــي وعــاء ،ثــم نضــع كميــة كافيــة مــن المــاء فــي وعــاء
آخــر ،ونضــع وعــاء ورق العنــب فيــه ،ونتركــه حتــى يســلق علــى
ّ
ّ
ّ
البخــار ثــم نلفــه بــورق القصديــر ،ونضعــه فــي المجمــد لحيــن
االســتخدام.
التخليل:
ّ
• نجمــع ورق العنــب ،ونرتبــه ،ونزيــل عروقــه ،ثــم نضعــه فــي وعــاء
يحتــوي علــى لتــر مــن المــاء المضــاف إليــه ملعقتيــن صغيرتيــن
مــن الخـ ّ
ـل ،وملعقتيــن صغيرتيــن مــن عصيــر الليمــون.
ّ
ونســلقه لمــدة عشــر دقائــق ،ونضعــه
ثــم نضعــه علــى النــار،
•
ّ
ً
ّ
جانبــا ،ثــم نضعــه فــي مــاء مثلــج ،ونرتبــه فــوق بعضــه البعــض،
ّ
ونضغطــه ،ثــم نضيــف أربــع مالعــق صغيــرة مــن الملــح إلــى مــاء
ّ
الســلق ،ونرتــب أوراق العنــب فــي وعــاء محكــم اإلغــاق ،ثــم
نضيــف إليــه مــاء الســلق المملــح ،ونغلقــه.

إعداد :م .محمد رحال
مديرية زراعة القنيطرة
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استخدام تكنولوجيا النانو في الزراعة
ً
نظ ـرا لكــون القطــاع الزراعــي هــو القطــاع المحــرك والمنشــط للقطاعــات واألنشــطة االقتصاديــة األخــرى ،وكونــه يســاهم
بنســبة كبيــرة فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي للبــاد؛ فهــذا يســتدعي مــن كل الباحثيــن والعامليــن والمســؤولين فــي هــذا القطاع
البحــث الجــدي وإن اســتخدام التقنيــات الزراعيــة الحديثــة ،ومــن ضمنهــا تقنيــة النانــو ،والتــي تــم اســتخدامها واإلفــادة منهــا فــي
الكثيــر مــن المجــاالت ،وفــي كثيــر مــن الــدول تفــي بهــذا الغــرض ،فمــا هــي تلــك التقنيــة؟
ما هو النانو؟ ًمفهوم النانو:
النانــو اصطالحــا كلمــة مشــتقة مــن الكلمــة اإلغريقيــة (نانــوس) وتعنــي (القــزم) أو الشــيء المتناهــي الصغــر ،وليــس لهــا ترجمــة
دقيقــة فــي اللغــة العربيــة .والنانــو عبــارة عــن جزئيــات متناهيــة الصغــر
ً
جــدا ،يبلــغ حجمهــا ( ،)0.000000001وتعنــي ًكوحــدة قيــاس متــري ()9-10
أي واحــد علــى مليــار مــن المتــر ،وطبعــا هــذا ال يمكــن رؤيتــه علــى
اإلطــاق؛ فالنانــو متــر يعــادل جــزء مــن  100.000مــن قطــر الشــعرة
البشــرية.
وتكنولوجيــا النانــو هــي علــم يعنــى بدراســة ومعالجــة والتحكــم التــام
والدقيــق فــي إنتــاج مــادة معينــة باالســتخدام الــذري والجزيئــي لهــا،
فيمــا يعــرف بالتصنيــع الجزيئــي ووضــع ًالــذرات أثنــاء التفاعــل فــي
مكانهــا الصحيــح أو المناســب؛ فالنانــو إذا هــو علــم وتقنيــة تهتــم
بدراســة المــادة ً علــى مســتوى الــذرة ،فــإذا قمنــا بترتيــب ذرات المــادة
كالكربــون مثــا ،وأعدنــا ترتيبهــا بطريقــة معينــة ،أمكننــا الحصــول
علــى المــاس مــن خــال الفحــم .ويعــد النانــو تكنولوجــي هــو الجيــل
الخامــس الــذي ظهــر فــي عالــم اإللكترونيــات.
ويعــد عــام 1990هــو البدايــة الحقيقيــة لعصــر النانــو وقــد حققــت هــذه التقنيــة قفـزات ًنوعيــة ملموســة فــي المجــاالت كافــة ،ففــي
ُ ْ َ َ
الزراعــة تــم اســتخدامها فــي إدارة إنتــاج المحاصيــل ضمــن بيئــات مســيطر عليهــا تمامــا فيمــا يســمى بـــ (الزراعــة المحكمــة) والتــي
تهــدف للوصــول إلــى أقصــى قــدرة إنتاجيــة ممكنــة للمحاصيــل الزراعيــة...
حيــث حققــت تكنولوجيــا النانــو طفــرة نوعيــة واضحــة المعالــم فــي مجــاالت اإلنتــاج الزراعــي كلهــا والصناعــات الغذائيــة المرتبطــة
بهــا ،فتــم مــن خاللهــا تحقيــق معــدالت إنتاجيــة عاليــة مــن المنتجــات الزراعيــة تواكــب الزيــادة الســكانية المطــردة ،كمــا تــم اســتخدامها
فــي صنــع ًأجهــزة مراقبــة حيويــة تســاعد المزارعيــن علــى تحديــد الحالــة الفيزيولوجيــة للمحصــول والوقــت المناســب للحصــاد،
وأفــادت أيضــا فــي مقاومــة الجفــاف...

بعض خواص النانو:
ً
المصنوعــة بتقنيــة النانــو مختلفــة ومغايــرة تمامــا للخــواص الفيزيائيــة لألحجــام الكبيــرة المصنعــة منهــا،
ـادة
ـ
للم
ـة
إن الخــواص الفيزيائيـ
ً
فدرجــة انصهــار عنصــر الذهــب مثــا بالحجــم العــادي التقليــدي تصــل لـــ  1050درجــة ســيلزس ،فــي حيــن أن درجــة انصهــار جزئيــات
الذهــب المصنعــة بتقنيــة النانــو تصــل لـــ  500درجــة مئويــة فقــط.
ومــن الخصائــص الميكانيكيــة للنانــو أننــا أصبحنــا نســتغني عــن اســتخدام المــاس كمــادة أساســية فــي تصنيــع رأس الحفــار الــذي
يقــوم بالحفــر فــي باطــن األرض بالكربــون (الفحــم) النانومتــري ،وبقــوة وصالبــة تفــوق المــاس ،وهكــذا بــدأ العالــم يتجــه لهــذه
الصناعــات ويطلــق عليهــا تســمية «تقنيــة الفق ـراء».
ً
إضافــة إلــى أن الخصائــص الضوئيــة للنانـ ًـو تمكننــا مــن الحصــول علــى ألــوان مختلفــة للمــادة نفســها ،فالذهــب مثــا حينمــا نصــل بــه
ألحجــام معينــة مــن جزئياتــه يعطــى ألوانــا مختلفــة ،فمثــا  5نانــو يكــون أحمــر 10 ،نانــو يكــون أخضــر وهكــذا ،فباختــاف حجــم الجزئيــات
يختلــف اللون...وغيــر ذلــك مــن الخصائــص التــي يمكــن الحصــول عليهــا...
أحجــام النانــو للمــادة
وكذلــك فــإن الخصائــص الكيميائيــة للمــواد النانويــة تختلــف عــن الخصائــص الكيميائيــة لألحجــام الكبيــرة ،حيــث أن ً
يمكــن أن تســتخدم كمحفــز للعمليــات الكيميائيــة ،وتعمــل علــى تســريع المفاعــات الكيميائيــة بصــورة ســريعة جــدا...
باإلضافــة إلــى أن تكنولوجيــا النانــو تمكننــا مــن تغييــر الخــواص الكهربائيــة لبعــض المــواد غيــر الناقلــة للكهربــاء بــأن نجعلهــا ناقلــة
للتيــار الكهربائــي ،فالمــواد البالســتيكية يمكــن أن تصبــح بفضــل النانــو ناقلــة للتيــار الكهربائــي.

مجاالت استخدام المواد المصنعة بطريقة النانو:

هــذه التقنيــة تدخــل اآلن فــي كل المجــاالت كالطــب والطاقــة والزراعًــة والصناعــة ...وقــد أحدثــت ثــورة فــي عالــم التكنولوجيــا
فالمــادة المصنعــة نانويــا أســرع وأقــوى وأخــف وأقــل تكلفــة مــن المــواد العاديــة...
علــى غـرار الهندســة الوراثيــة فــي الخاليــا الحيــةً ،
فالمضــرب المصنــع مــن الكاربــون نانــو قــوى جــدا وخفيــف ،وكذلــك بالنســبة للعجــات المصنعــة مــن البالســتيك المقــوى بمــواد
نانومتريــة أو جزئيــات الكاربــون نانــو تيــوب.
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استخدام تكنولوجيا النانو في الزراعة
النانــو فــي المجــال الزراعــي والصناعات
واســتخدمت تكنولوجيــا ً
الغذائيــة بشــكل واســع جــدا ،فــي األســمدة والمبيــدات والميــاه
ومعالجــة الميــاه ،وهــذا مــا ســنتحدث عنــه بالتفصيــل فــي هــذه
المقالة.

استخدام تقنية النانو في الزراعة والغذاء:

ً
ً
يعــد تطبيــق تقنيــة النانــو فــي الزراعــة حديثــا نســبيا بالمقارنــة
مــع تطبيقاتهــا فــي المجــاالت األخــرى ،وقــد كانــت وزارة الزراعــة
األمريكيــة هــي الســباقة إلــى اســتخدام تكنولوجيــا النانــو فــي
الزراعــة والصناعــات الغذائيــة فــي عــام ً ً ،2003األمــر الــذي أدى
إلــى تغييــر نظــم اإلنتــاج الزراعــي تغييـرا جذريــا...
وتعمــل تطبيقــات النانــو علــى تحســين إنتــاج الغــذاء بالكامــل
ً
اإلنتــاج وانتهـ ًـاء بالتعبئــة ومعالجــة النفايــات،
ـة
ـ
عملي
ـن
ـ
م
ـدءا
بـ
ً
ً
كمــا أن لهــا أثـرا كبيـرا فــي تحســين الكفــاءة اإلنتاجيــة للمســاحة
المزروعــة.
كمــا تــم بموجبهــا تصنيــع وتطويــر أدوات وتجهيــزات جديــدة
ومــواد محفــزة ذات تركيــب نانــوي لمعالجــة اآلفــات الزراعيــة
والكشــف الســريع عنهــا ،وتــم القضــاء علــى اآلفــات الفتاكــة
بالمحاصيــل الزراعيــة (بمــا فيهــا األعشــاب الضــارة) بفضــل
تحســين ًوزيــادة فعاليــة المبيــدات النانويــة بشــكل كبيــر...
وتــم أيضــا مــن خــال تلــك التقنيــة تحســين قابليــة النباتــات علــى
امتصــاص المــواد المغذيــة واألســمدة وتحســين خــواص التربــة
الزراعيــة وإعــادة خصوبتهــا ،ممــا يــؤدي إلــى زيــادة وســرعة نمــو
النباتــات وتحســين إنتاجيتهــا ...
كمــا تمتــاز مركبــات النانــو المســتخدمة فــي الزراعــة بأنهــا
مــواد صديقــة للبيئــة ،فهــي ال تســبب أي مشــكالت تذكــر
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للبيئــة المحيطــة أو لإلنســان ،وتغطــي مســاحات كبيــرة عنــد
اســتخدامها مقارنــة بالمــواد التقليديــة ،ممــا يقلــل مــن الكميــة
أو التركيــز أو الجرعــات المســتخدمة ،وبالتالــي لــن يكــون هنــاك
إفـراط فــي اســتخدامها ،لدرجــة أنــه يتــم دراســة إمكانيــة عــدم
ظهــور أي أثــر متبقــي للمبيــدات فــي المنتجــات الزراعيــة
الناتجــة...
ومــن النواحــي االقتصاديــة ســاهمت تكنولوجيــا النانــو في زيادة
اعيــة وتخفيــض التكاليــف بشــكل
إنتاجيــة وإنتــاج المحاصيــل الزر ً
ملمــوس ،وتــم مــن خاللهــا أيضــا إيجــاد حلــول عمليــة للكثيــر مــن
المشــكالت التــي تواجــه الزراعــة والمزارعيــن ،وبالتالــي ســاهمت
األســعار علــى المســتهلك .إذ تعــد األســمدة
فــي انخفــاض ً
والمبيــدات عمومــا أهــم عناصــر التكلفــة الزراعيــة ،فهــي تشــكل
أكثــر مــن ً % 50مــن تكاليــف إنتــاج المحصــول ،والتــي بدورهــا
تعــد تكاليفــا عاليــة علــى الدولــة والمواطــن ،فباســتخدام تقنيــة
النانــو مــن خــال مبيــدات وأســمدة نانومتريــة منخفضــة التكلفة
وبالفعاليــة نفســها للمــواد التقليديــة تنخفــض تكاليــف اإلنتــاج
إلــى حـ ٍـد كبيــر ،وبالتالــي تنخفــض األســعار.
هــذا وقــد اســتخدمت تقنيــات النانــو فــي مجــاالت متعــددة
فــي عالــم الزراعــة نذكــر منهــا:
ـ تصنيع األسمدة:
حيــث يمكــن اســتخدام أســمدة مصنعــة مــن مــواد نانويــة فــي
عمليــات التســميد الزراعــي كبديــل فعــال لألســمدة التقليديــة
المعروفــة ،أو كحوامــل لمكوناتهــا تتميــز بصفــات خاصــة منهــا:
زيــادة الســيطرة والتحكــم فــي التوجيــه ،والقــدرة علــى زيــادة
االســتجابة النباتيــة لتلــك األســمدة النانومتريــة.
وتتميــز تلــك األســمدة بأســعارها المنافســة لألســمدة التقليديــة،
وأن كميــات قليلــة منهــا تفــي بالغــرض المطلــوب ،باإلضافــة
إلــى أنهــا قابلــة للتخزيــن لفت ـرات أطــول مــن التقليديــة نتيجــة
ثباتهــا العالــي تحــت الظــروف المختلفــة.
وقــد تــم تصنيــع مركبــات نانويــة كأســمدة مــن العناصــر
المعدنيــة الصغــرى ً (وهــي العناصــر التــي يتطلبهــا النبــات
بصــورة صغيــرة جــدا مقارنــة باألســمدة التقليديــة)  ...منهــا
وكذلــك نانــو (حديــد ،ماغنزيــوم،
مركبــات النانــو كالســيوم،
ً
ـيليكا الــذي
منغنيــز ،زنــك ،بوتاســيوم ،)...إضافــة إلــى النانــو سـ ً
يتميــز بأنــه ينشــط حيويــة النبــات ،ويجعلــه مقاومــا للجفــاف
والحش ـرات ،وتمــت تجربتــه علــى المانجــو فأعطــى
ً
واألم ـراضً
ً
إنتاجــا عاليــا جــدا ،وقلــل مــن الفاقــد مــن خــال ســقوط الثمــار،
كمــا وزاد مــن البراعــم فــي نبــات القطــن.
ـ تصنيع المبيدات:
إن اســتخدام النانــو تكنولوجــي يؤمــن لنــا الحمايــة الالزمــة
للنباتــات مــن اآلفــات الزراعيــة المختلفــة بمــا فيهــا األعشــاب
الضــارة واألمـراض والحشـرات وغيرهــا ،ودون أضـرار تذكــر علــى
اإلنســان والبيئــة...
ولذلــك تــم اللجــوء إلــى اســتخدام كبســوالت النانــو لتغليــف
المــواد الكيميائيــة ،والتــي تتميــز بالقــدرة العاليــة علــى الذوبــان
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والتحلــل ،وســرعة النفاذيــة داخــل النبــات واالســتقرار
والثبــات داخــل المنطقــة المعاملــة ،نتيجــة صغــر حجمهــا
وســرعة انتشــارها ،وأنهــا تســتخدم كميــات أقــل مــن المــواد
الكيميائيــة ،وبالفعاليــة نفســها ،وتقلــل مــن عمليــات تك ـرار
المعاملــة ،وبالتالــي تخفــض مــن التكلفــة كمــا تم اســتخدام
تلــك التقنيــة لتعزيــز دفاعــات النباتــات مــن خــال التعديــل
أشــكال
الجينــي داخــل الخليــة النباتيــة أو التعديــل فــي
ً
لجعلهــا مركبــات أكثــر فاعليــة وأقــل ضــررا
المبيــدات ً ،
وأوســع انتشــارا ،كمــا أمكــن تخليــق المــواد النانويــة مــن
بعــض النباتــات ...ممــا يقلــل مــن أضرارهــا علــى اإلنســان،
ويقلــل مــن تكلفــة اســتخالصهاً .
وقــد قدمــت تكنولوجيــا النانــو حــا لمشــكلة المبيــدات
الحشــرية تضمــن االســتفادة مــن فوائــد المبيــدات وتمنــع
وصــول أخطارهــا لإلنســان ،وذلــك:
1ـ بتغليــف هــذه المبيــدات فــي كبســوالت نانومتريــة يمكــن
التحكــم الدقيــق فــي معــدل إفـراز المبيــدات منهــا.
2ـ تصنيع المبيدات الحشــرية بالحجم النانومتري واالســتفادة
مــن زيــادة كفاءتهــا بأقل التركيـزات الممكنة.
3ـ تطويــر جيــل جديــد مــن المبيــدات عاليــة التخصــص
لحشــرات معينــة دون غيرهــا يمكــن التحكــم فــي عملهــا
عــن بعــد.
أمكــن حــل الكثيــر مــن المشــكالت الزراعيــة باســتخدام تقنية
النانــو ،مــن حيــث مكافحــة العديــد مــن اآلفــات الزراعيــة،
منهــا:
 )1اســتخدام جزيئات الســيليكا ذات البنية النانومترية كغالف
لمبيــد الفيرماكتيــن ،ممــا أدى إلــى تقليــل عمليــة التحلــل
لمركبــات المبيــد ،وزيــادة بقائهــا داخــل البيئــة ،وقدرتهــا علــى
التخزيــن لفتـرات أطــول تحــت ظــروف مختلفــة ،حيــث تعمــل
المــادة النانومتريــة كحاملــة فقــط للمبيــد.
 )2اســتخدام جزيئــات الفضــة النانومتريــة  AgNPsللقضــاء
علــى األم ـراض التــي تســببها الفطريــات كالتعفنــات فــي
محاصيــل الخضــر المختلفــة ،واســتطاعت تلــك المركبــات
اختـراق جــدر الخاليــا الفطريــة والهيفــات الممرضــة لألنســجة
النباتيــة ،كمــا نجحــت فــي تقليــل نمــو الكونيــدات وتثبيــط
النمــو الميكروبــي.
 )3اســتخدام تقنيــة النانــو فــي مكافحــة اآلفــات الحشــرية
واألكاروســات والديــدان الثعبانيــة (النيماتــودا) ومســببات
األمــراض الميكروبيــة...
 )4مكافحة العفن في العنب باستخدام األلمنيوم والسليكون
النانومتري...
ـ معالجة المياه:
تســتخدم تقنيــة النانــو فــي تصنيــع مــواد تعمــل علــى

معالجــة الميــاه الســطحية وميــاه الصــرف الصحــي والميــاه
الجوفيــة ،حيــث أنــه لديهــا القــدرة الفائقــة علــى التخلــص
مــن الملوثــات والقضــاء علــى مســببات األمــراض فــي
الميــاه ،كمــا يمكنهــا إزالــة ملوحــة الميــاه وتنقيتهــا مــن
المــواد الثقيلــة العالقــة بهــا بصــورة تفــوق عمليــة التناضــح
العكســي وبتكاليــف أقــل ،باإلضافــة لتنقيــة التربــة مــن
العناصــر الثقيلــة التــي تعيــق امتصــاص النباتــات للعناصــر
الغذائيــة والميــاه.
ً
ـ يمتلــك أكســيد الغرافيــن المصنــع مــن الكربــون أساســا
قــدرة فائقــة فــي ســرعة إزالــة المــواد المشــعة مــن الميــاه
الملوثــة بهــا...

أكسيد الغرافين1
ـ اســتخدم الكالســيوم والفســفور في إزالة العناصر الثقيلة
مــن الميــاه كالرصــاص والزرنيــخ والنحــاس لنســبة تصــل مــن
 95إلــى  ،%99ودون أي تأثيــر ســام علــى النبــات أو البيئــة
أو اإلنســان.
كمــا توصــل فريــق مشــترك مــن «مدينــة الملــك عبــد العزيــز
للعلــوم والتقنيــة» فــي الريــاض وشــركة « »IBMاألمريكيــة
تقنيــة جديــدة لتحليــة الميــاه باســتخدام
للكمبيوتــر إلــى ّ
تقنيــة النانــو ،وتتمثــل هــذه التقنيــة فــي صنــع أغشــية
«نانويــة» بإمكانهــا تنقيــة الميــاه مــن األمــاح والمــواد
الســامة والبكتيريــا بكفــاءة وســرعة عاليتيــن.
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ـ اســتخدام تقنيــة النانــو لمعالجــة ارتفــاع حــرارة الجــو
والجفــاف:
حيــث تــم إنتــاج نباتــات تتحمــل درجــات الحــرارة العاليــة،
باســتخدام تقنيــات مســاعدة للنباتــات فــي امتصــاص
المفيــد مــن أشــعة الشــمس وعكــس الباقــي ،أو مــن
خــال تطويــر مبــردات مائيــة علــى هيئــة كبســوالت
نانومتريــة يمتصهــا النبــات تحتفــظ بكميــات مــن الميــاه
داخــل أجــزاء النبــات إلــى فتــرات طويلــة يســتفيد منهــا
النبــات عنــد الحاجــة...
كمــا تــم تطويــر خزانــات الميــاه النانومتريــة التــي تخــزن ميــاه
األمطــار فــي التربــة حتــى يســتخدمها النبــات فــي أوقــات
الجفــاف وخصوصــا فــي األراضــي الصحراويــة.

ـ اســتخدام تقنيــة النانــو فــي الصناعــات الغذائيــة
ومســتلزما تها :
تســتخدم تقنيــة النانــو فــي تصنيــع المنتجــات الغذائيــة
بهــدف تعزيــز وصــول المكونــات الغذائيــة إلــى المواقــع
المســتهدفة ،وتحســين نكهــة األطعمــة ،ومنــع نمــو
البكتيريــا ،وزيــادة صالحيــة المنتجــات الغذائيــة ،وإطالــة مــدة
ً
حفــظ األغذيــة ،واســتخدمت أيضــا فــي تصنيــع مســتلزمات
حفــظ األغذيــة كمــواد التعبئــة والتغليف والمــواد الحافظة
والتخزيــن...
لقــد تــم تصنيــع أنــواع عديــدة مــن األطعمــة النانويــة؛
ً
كـــزيت الكانــوال الــذي يحتــوي نقاطــا نانويــة تحمــل
فيتامينــات ومعــادن ومــواد كيميائيــة نباتيــة ،والشــاي
النانــوي باإلضافــة إلــى شــوكوالتة الحميــة التــي تحتــوي
علــى كتــل نانويــة تعمــل علــى تحســين المــذاق دون
الحاجــة إلــى إضافــة الســكر.
واســتخدم مــا يســمى بالغــذاء النانــوي (النانــو فــود) مــن
خــال اســتخدام مــواد تعبئــة وتغليــف نانويــة للمنتجــات
الغذائيــة ،وهــي مــواد تضمــن ســامة المــواد الغذائيــة
ألقصــى مــدة ممكنــة ضــد الميكروبــات.
إن تطبيــق النانــو تكنولوجــي فــي تغليــف المــواد الغذائيــة
يســمح بقــدر أكبــر مــن الحمايــة للمــواد الغذائيــة مــن
خــال زيــادة القــدرات الميكانيكيــة والحراريــة والخصائــص
المضــادة للبكتيريــا وتقويتهــا ،ويوفــر الحمايــة ضــد التســرب
ويمنــع دخــول الجراثيــم إلــى األغذيــة ،فعنصــر الفضــة
ً
ً
علــى ســبيل المثــال يعــد عامــا مضــادا للميكروبــات ،وقــد
ً
اســتخدم نانويــا لتغليــف المــواد الغذائيــة ،وتبيــن مــن نتائــج
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إحــدى الدراســات حــول تأثيــر الفضــة النانويــة علــى نمــو
البكتيريــا بعــد فتــرة احتضــان لمــدة  24ســاعة انخفــاض فــي
نمــو الميكروبــات بنســبة .%98
وقــد تــم وضــع عالمــات نانويــة ذات داللــة علــى المــواد
ً
الغذائيــة ،ففــي الدواجــن المجمــدة مثــا يتــم وضــع
عالمــات عليهــا علــى شــكل لصاقــات أو مــا شــابه ذلــك،
فوجــود العالمــة الخضــراء عليهــا تعنــي أنهــا طازجــة،
ً
وحينمــا تتحــول للــون البرتقالــي تكــون آمنــة أيضــا ،ولكــن
عنــد تحــول هــذه العالمــة للــون األحمــر تصبــح المــواد
ً
المحفوظــة غيــر آمنــة ويجــب إتالفهــا فــورا.
واســتخدم التيتانيــوم دايوكســيد أوثانــي أكســيد التيتانيــوم
ً
فــي مجــاالت متعــددة ،بــدءا مــن تلويــن الطعــام
والصبغــات الغذائيــة البيضــاء إلــى اســتخدامه فــي الدهــان
ومعاجيــن األســنان وكــواق مــن أشــعة الشــمس.
كذلــك فقــد تبيــن أن رش المانجــو بمــواد نانويــة آمنــة
يزيــد مــن مــدة حفــظ الثمــار لمــدة تصــل لـــ  45يــوم مقارنــة
ً
بالثمــار العاديــة ،وتــم بفضــل النانــو أيضــا تخزيــن الفريــز لمدة
ً
تصــل لـــشهر تقريبــا بــدون حــدوث أي تعفنــات.
كمــا أن اســتخدام تكنولوجيــا النانــو سيســاعد شــركات
ً
األغذيــة مســتقبال علــى إنتــاج مــواد غذائيــة خاليــة مــن
ً
أض ـرار المــواد الحافظــة ،وأقــل ثمنــا ممــا هــو عليــه اليــوم،
مــن خــال اســتخدام كميــات أقــل مــن المــواد الكيماويــة
فــي تحضيــر المــواد الغذائيــة وإنتاجهــا.

وفي الختام....
المتطــورة
فإننــا نؤكــد علــى اســتخدام تلــك التقنيــة
ً
ً
جــدا ،واللحــاق بركــب الــدول التــي ســبقتنا كثيـرا فــي
هــذا المجــال ،كونهــا تســاهم فــي زيــادة اإلنتــاج
واإلنتاجيــة الزراعيــة وتخفــض مــن التكاليــف ،ونقتــرح
إحــداث قســم فــي هيئــة البحــوث العلميــة الزراعيــة
إلج ـراء األبحــاث العلميــة المفيــدة فــي هــذا المجــال
ومــن ثــم نقــل تلــك األبحــاث لتأخــذ نصيبهــا مــن
التطبيــق العملــي علــى أرض الواقــع بمــا يحقــق
قيمــة مضافــة جديــدة للقطــاع الزراعــي ولالقتصــاد
الوطنــي برمتــه.
إعداد :م .حسام قصار
عضو جمعية الخبراء
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إرشادات زراعية للنصف األول من العام
كانون الثاني

• اســتكمال زراعــة القمــح فــي حــال التأخــر
ويمكــن فــي المناطــق الرئيســة لزراعــة
القمــح زراعــة أصنــاف قمــح صائــدة لمــرض
الصــدأ للتنبــؤ بــه فــور ظهــوره فــي الحقــل.

مــن منتصــف الشــهر.
• البــدء بزراعــة العــروة الربيعيــة للبطاطــا
بمنتصــف الشــهر وفــق الظــروف المناخيــة
للمحافظــات.
• االهتمام بتغذية النحل في فصل الشتاء
الســتمرار حيــاة الخليــة وضمــان قوتهــا للبــدء
فــي فصــل الربيــع وذلــك بتقديــم كانــدي
الســكر وكانــدي البروتين.

• اســتكمال عملية زراعة العدس لألصناف
المعتمدة والمغربلة والمعقمة.

• أخــي مـزارع الحمضيــات اســتخدم المصائد
 /اللونيــة والضوئيــة والغذائيــة والفرمونيــة
 /فــي مراقبًــة ظهــور الحش ـرات ًوتطورهــا
ويمكــن أيضــا أن تســتخدم عالجيــا.

• استكمال زراعة الحمص الشتوي لألصناف
المعتمدة والمغربلة والمعقمة.

•البــدء بزراعــة العــروة الربيعيــة للفاصوليــاء
منتصف شــهر شــباط في المناطق الدافئة.
•تاميــن ظــروف رعايــة مناســبة لتقليــل تأثيــر
العوامل البيئية وبالتالي تحسين إنتاج الحليب
لــدى نعــاج العــواس.
•أخــي المربــي قبــل قيامــك بعمليــة حلــب
أبقــارك عليــك بغســل الضــرع بالمــاء الفاتــر
بشــكل جيــد مــع التنشــيف وإج ـراء مســاج
خفيــف مــع وضع كميــة من األعــاف أمام
البقــرة.
•إلكثــار نبــات الــوردة الشــامية بالعقــل يتــم
أخــذ العقــل القاســية بطــول / 30-20 /ســم
مــن النبــات األم وتجذيرهــا بهرمــون التجذيــر
وزراعتهــا برطوبــة جويــة ال تقــل عــن .%90

آذار

• تهيئــة التربــة ووضــع الســماد المناســب
وفــرز القــزح اســتعدادا لزراعــة نبــات البصــل.

•إعطاء ريات تكميلية للزراعة البعلية وتحري
إصابــات الصــدأ على القمح.

• أخي الفالح عند تأسيس بساتين األشجار
المثمــرة تجنــب الزراعــة باألراضــي المنخفضة
حيــث تتجمــع الميــاه وتــؤدي إلــى تعفنــات
بالجــذور وإلــى أمـراض فــي المســتقبل.

•البــدء بزراعــة القطــن لمناطــق الغــاب
وحماة ابتداء من  23آذار 10-نيسان وننصح
األخــوة الفالحيــن بزراعــة الصنف/حلــب
 /124وهــو صنــف رديــف للصنــف /حلــب
 /33ومتفــوق عليــه بصفــة االســتطالة.

• فــي الليالــي البــاردة ننصــح األخــوة ً مربــي
األبقــار بتقديــم الدريــس والتبــن ليــا لكــي
تقــوم األبقــار بأكلهــا واجترارهــا ممــا يبعــث
الــدفء فيهــا كمــا يجــب االهتمــام بنظافــة
الفرشــة وجفافهــا.
• أخي مربي الماعز الشامي تبدأ الوالدات
عــادة فــي هــذا الشــهر  /بعــد الــوالدة تترك
المواليــد مــع أمهاتهــا لمــدة  5-4/أيام في
حظيــرة فرديــة لرضاعــة اللبــأ والسرســوب
وكذلــك إللــزام العنــزة بتبنــي مواليدهــا
وتبقــى المواليــد ترضــع مــن ًأمهاتهــا
لمــدة  /8/أســابيع ثــم تفطــم جزئيــا خــال
أســبوعين وبشــكل كامــل بعمــر  2.5شــهر
ويقــدم لهــا الدريــس والعلــف بشــكل جيــد.
• استكمال إضافة األسمدة االزوتية للعروة
الخريفيــة للشــوندر الســكري والدفعــة
األولــى مــن األســمدة قبــل زراعــة للعــروة
الشــتوية والبــدء بزراعة الشــتوي فيــه اعتبارا

• يمكــن لمـزارع الحمضيــات الحصــول علــى
ثمــار عضويــة بابتعــاده عــن المكافحــة
الكيماويــة واعتمــاد رش المســتخلصات
والمســاحيق النباتية ومنها  /منقوع الثوم
والقريــص لمكافحــة حشــرة المــن ومنقوع
النيــم لمكافحــة بعــض الفطريــات مثــل
الفيوزاريــوم.

شباط

•إضافة الدفعة الثانية من الســماد االزوتي
فــي مرحلة االشــطاء للزراعة المتأخــرة وبدء
التحــري عــن بــؤر اإلصابــات األوليــة لألصــداء
علــى القمــح والتنبــؤ بهــا واتخــاذ اإلجـراءات
السريعة المناسبة لمكافحتها.
•إضافــة الدفعــة األولــى مــن الســماد
اآلزوتــي ألشــجار الحمضيــات فــي النصــف
الثانــي مــن هــذا الشــهر مــع األمطــار وتعــد
هــي الدفعــة الهامــة للنمــو واإلنتــاج ،علــى
أن تضــاف الثانيــة والثالثــة في أيــار وتموز مع
ميــاه الــري.
•استكمال زراعة العروة الربيعية للبطاطا.

•ننصــح مزارعــي الزراعــات العضوية بتحضير
الكومبوســت وهــو مــادة غنيــة بالمــواد
العضويــة الناجمــة عــن تخمــر البقايــا النباتية
والحيوانيــة.
•تعد العناصر الكبرى المغنزيوم والكالسيوم
والكبريــت إضافــة للعناصر الصغــرى كالحديد
والمنغنيــز والزنــك والنحــاس والبــورون
والموليبدينــوم والكوبالــت مــن العناصــر
المعدنيــة الهامــة فــي تطــور ونمــو أشــجار
الحمضيــات.
•البدء بزراعة الحمص الربيعي.
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•استكمال زراعة العروة الصيفية للبطاطا.

المؤسســة العامــة إلكثــار البــذار.

•االستمرار بزراعة العروة الربيعية للفاصولياء،
وإجـراء الترقيــع بعــد اســبوعين مــن الزراعــة،
وتضاف الدفعة الثانية من الســماد اآلزوتي
قبــل اإلزهــار مــع الــري الجيــد للحقل.

•اســتكمال زراعــة العــروة الصيفيــة للبطاطــا
حتــى شــهر أيــار وذلــك وفــق المناطــق.

•تتم صناعة الدريس من األعالف والنباتات
الخضراء وتجفف تحت أشعة الشمس.
أو بالهواء الساخن وتخزن لتقدم للحيوانات.
•تحلــب األبقــار عــادة مــن مرتين إلــى  4مرات
يوميا.
•أخــي مربــي النحــل :إن الفحــص المبكــر
على الخاليا هام للتحري عن وجود إصابات
أو رطوبــة مخزنــة ،وإجــراء تقييــم للملكــة
واســتبدالها عنــد الضــرورة.
•البدء بمكافحة قراد النحل ،مع البدء بتغذية
الخليــة بالمحلــول الســكري لتحفيــز الملكــة
علــى وضــع البيــض.
•أخــي المــزارع يعــد نبــات الزعفــران مــن
المحاصيــل االقتصاديــة ينمــو فــي فترتــي
الشــتاء والربيــع قطــر الكورمــة  9ســم ،األزهــار
بوقية الشــكل تؤخذ منها المياســم وتحتاج
أخــي الفــاح مــن  150000الــى  200000زهــرة
إلنتــاج كيلــو غـرام واحــد مــن المياســم وهــو
الجــزء االقتصــادي ،تســتمر فتــرة القطــاف
مــن  30 – 20يــوم.

نيسان

•إعطــاء ريــة تكميلية للزراعة البعلية للقمح
عند الحاجة.
ً
•استكمال زراعة القطن للمحافظات كافة
حتــى  20نيســان وننصــح اإلخــوة مزارعــي
القطــن باســتجرار الصنــف /حلــب / 124مــن
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•البــدء بزراعــة العــروة الصيفيـ ًـة للفاصوليــاء
فــي المناطــق الداخليــة ،علمــا بــأن قطــاف
القــرون الخضـراء يبــدأ بعــد مــرور 80-70أيــام
ـى اإلنبــات ،ويتم القطــاف كل  5-4أيام
علـ ً
منعــا لتليــف القــرون.
•البــدء بالحملــة الربيعيــة لمكافحــة الفــاروا
ويفضــل إجراؤهــا بشــكل جماعــي وذلــك
وفــق المناطــق ،مــع أهميــة اســتخدام
المــواد الطبيعيــة.
•يعــد مــرض لفحــة األســكوكيتا علــى
نبــات الحمــص مــن أهــم المـراض الفطريــة
وتظهــر شــدة اإلصابــة عندمــا تكــون
الظــروف البيئية مناســبة من حـرارة معتدلة
وأمطــار غزيــرة وتظهر اإلصابة على شــكل
بقــع بنيــة متطاولــة وتصيــب كافــة أج ـزاء
النبــات وهنــا يجــب التحــري عــن بــدء اإلصابة
للحــد مــن انتشــارها.

•تعــد حشــرة المــن البنــي علــى الحمضيات
مــن أهــم أنــواع المــن الناقــل لمــرض
الترســتيزا علــى الحمضيــات ،وهــو مــرض
فيروســي يســبب المــوت الســريع ألشــجار
الحمضيــات وتبــدأ اإلصابة من مكان التحام
األصــل بالطعــم حيــث يســد الفيــروس
أنابيــب القشــرة المحيطــة ويتكــون نتــوءات
ينتــج عنهــا تصمــغ يمنــع مســيرة النســغ
فــي األنابيــب الغذائيــة تــؤدي الــى مــوت
الشــجرة ويكمــن الحــل فــي اعتمــاد زراعــة
أصــول متحملــة.
•تعتبــر النباتــات الطبيــة والعطريــة مــن
الزراعــات الهامــة والبديلــة نذكــر منهــا نبــات

الحصلبــان /إكليــل الجبــل /حيــث تتــم زراعته
فــي مختلــف أنــواع التــرب وتجــود زراعتــه
خاصــة علــى ســفوح الجبــال ،تحــش النباتات
ً
ابتداء من شــهر نيســان حتى أيلول تجفف
األوراق ويســتخلص منهــا زيــت عطــري لــه
رائحــة مميــزة ،للنبــات اســتخدامات غذائيــة
ُ
عطريــة وطبيــة عديــدة ،ويعــد مضــاد جيــد
اللتهابــات الحلــق واللثــة والقــروح.
•يتــم بــدء قطــاف الــوردة الشــامية عنــد بدء
تفتــح األزهار.
•يســتخدم الزعفــران كمهــدئ ومســكن
لــآالم وفــي عــاج األرق وأمـراض القلــب
والشـرايين وللوقايــة مــن مــرض الســرطان،
إضافــة الــى أنــه يعــد مــن التوابــل الهامــة
والفاخــرة فــي إعــداد وجبــات الطعــام.
•يعــد نبــات الســتيفيا مــن النباتــات المعمــرة
يعيــش فــي التربــة مــن  7-5ســنوات
تحتــوي اوراقــه علــى مــادة غليكوزيديــة
ســكرية تفــوق ب  300مــرة ســكر الطعــام
يعيــش النبــات ضمــن طيــف حـراري واســع
 35-15درجــة مئويــة ،ورطوبــة
يت ـراوح بيــن
ُ
نســبية جيــدة ،تعــد األوراق الجــزء الهــام
مــن النبــات ويمكــن اســتخدامها مباشــرة
في التحلية أو اســتخالص المادة الســكرية
منهــا واســتخدامها فــي صناعــة الحلويــات
وهــو غيــر ضــار لمرضــى الســكري ،يمكــن
إضافــة الســماد اآلزوتــي لزيــادة الحجــم
الخضــري للنبــات وحشــه مــن  3-2مــرات
أو مــرة واحــدة فــي المناطــق البــاردة .يــزرع
فــي الحدائــق المنزليــة واألحواض المتنقلة
والمســاحات الصغيــرة لالســتفادة منهــا.
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أيار

حزيران

•مكافحة حشرة السونة على القمح.

•عــدم التأخــر بحصــاد القمــح لتالفــي
الفقــد الحاصــل بســبب (الجفــاف – الريــاح
والطيــور)

•البــدء بحصــاد العــدس لتالفــي الفقــد
الحاصــل نتيجــة االنفــراط.

•بــدء جنــي محصــول الشــوندر للعــروة
الخريفيــة.

•البدء بحصاد الشعير وفق المناطق.

•إضافــة الدفعــة الثانيــة مــن الســماد
اآلزوتــي ألشــجار الحمضيــات مــع ميــاه
الــري.
•تفريــد محصــول القطــن عنــد الورقــة
الرابعــة للنبــات مــع عزيق األرض واســتمرار
عمليــة التفريــد والتحــري ومكافحــة
اآلفــات.

•تعد مدة الحالبة لألبقار  305يوم وتختلف
مــن مكان آلخر.

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

•يتــم جمــع منتــج البطاطا للعــروة الربيعية
بحســب موعــد الزراعــة وتنظــف الدرنــات
وتعقــم لتحفــظ بغــرف التبريــد مــع إج ـراء
فــرز وإبعــاد الدرنــات المصابــة.

•زراعــة العــروة التكثيفيــة خــال النصــف
الثانــي مــن الشــهر لفــول الصويــا

•البــدء بزراعــة العــروة الرئيســة لفــول
الصويــا.

•اســتمرار عمليــات تحــري اآلفــات وخاصــة
العناكــب الحمــراء حيــث تكافــح الحقــول
المصابــة عنــد وصــول العناكــب المتحركــة
إلــى أكثــر مــن  3عناكــب علــى الورقــة.

•االســتمرار بحملــة التحــري عــن مــرض
االســكوكيتا علــى نبــات الحمــص وينصــح
بإجـراء رشــة وقائيــة عندمــا تكــون ظــروف
انتشــار المــرض مناســبة مــن /حــرارة
معتدلــة ورطوبــة جويــة عاليــة وأمطــار/

•أخــي مــزارع التفــاح ابتعــد عــن رش
المبيــدات الزراعيــة وتعــاون مــع دوائــر
االرشــاد والوقايــة فــي منطقتــك باعتمــاد
مبــدأ المكافحــة الحيويــة ومنهــا اســتخدام
حشــرة التريكوغرامــا ومفتــرس البراغــون
فــي بســتانك لمكافحــة دودة ثمــار
التفــاح.

•االســتمرار بحملــة المكافحــة الجماعيــة
لفــاروا النحــل.
•اســتكمال قطــاف الــوردة الشــامية حتــى
نهايــة شــهر أيــار.
•البــدء بالتحــري عــن بدايــة ظهــور حشــرة ذبابة
الزيتــون وذلــك بتعليــق المصائد الفرمونية.

•تعــد المصائــد مــن أهم الوســائل المتبعة
فــي مكافحــة دودة ثمــار التفــاح حيــث
يتــم مــن خــال المصيــدة تحديــد موعــد
بــدء نشــاط الحشــرة ومكافحتهــا كمــا أن
المصائــد تعمــل علــى التقــاط الحشــرات
وقتلهــا وعليــه يجــب مراقبــة المصائــد
باســتمرار فــي اماكــن توقــع اإلصابــة.

•االســتمرار فــي رصــد حشــرة ذبابــة ثمــار
الزيتــون.

•تعليــق المصائــد الفرمونيــة /كبســولة
بمعــدل مصيــدة واحــدة /هـــ للتحــري عــن
ذبابــة ثمــار الزيتــون.
•يســتخدم الشــعير المســتنبت لتغذيــة
الحيوانــات فــي الفتــرات التــي ال يتوافــر
بهــا العلــف األخضــرً ،وللشــعير المســتنبت
فوائــد عديــدة نظــرا إلــى أنــه يحتــوي
علــى االنزيمــات واألمــاح الهامة وعناصر

معدنيــة مثــل الكالســيوم والبوتاســيوم
والفوســفور والمغنيســيوم والفيتامينــات
 E,B,Cكمــا ً يســهل عمليــة الهضــم
ويعــد مفيــدا لتغذيــة األبقــار الحلــوب
والجواميــس لمــا يحتويــه علــى مــدرات
للحليــب تفــوق  %30الشــعير الجــاف.
إعداد :م .عبد الله خباز
مديرية اإلرشاد الزراعي
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معلوماتية

حلول في عالم الحاسب
كيفية إنهاء مهمة لبرنامج معين:
مــن خــال إدارة المهــام نســتطيع معرفــة تفاصيــل كثيــرة عــن
المهــام والبرامــج التــي تعمــل ونســبة اســتهالكها للمعالج CPU
وللذاكــرة الرئيســية  RAMوتفاصيــل أخــرى كثيــرة ،ونســتطيع
إنهــاء عمــل البرامــج والعمليــات وخاصــة عنــد حــدوث خلــل
بعمــل برنامــج معيــن.
ندخل إلى إدارة المهام :Task manager
 -1مــن خــال لوحــة المفاتيــح بالضغــط علــى المفاتيــح
.Ctrl+shift+esc
 -2مــن خــال الدخــول إلــى  Runبالضغــط علــى المفاتيــح
 windows+Rثــم كتابــة األمــر  taskmgrللدخــول إلدارة
المهــام:

 -3بالضغــط علــى المفاتيــح  alt+ctrl+deleteثــم اختيــار إدارة
المهام:

كيفيــة معرفــة نــوع كــرت الشاشــة فــيdisplay adapter
الحاســب:
هنــاك العديــد مــن المواصفــات التــي يجــب مراعاتهــا عنــد شـراء
الشــخص لجهــاز حاســوب جديــد ،وهــذه المواصفــات تعتمــد
علــى حاجــة الشــخص المســتخدم للجهــاز وترتفــع أســعار أجهــزة
الحاســوب أو الــاب تــوب حســب مواصفاتهــا.
ّ
ومــن أهــم المواصفــات التــي قــد يحتاجهــا المســتخدم واإللمــام
بهــا هــي:
نــوع الجهــاز وحجــم الــرام وجيــل الجهــاز ومواصفــات كــرت
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الشاشــة حيــث أن كــرت الشاشــة هــو جــزء أساســي فــي
جهــاز الحاســوب ،فهــو الجــزء المســؤول ّعــن عــرض الصــور
والجرافيكــس والبيانــات علــى الشاشــة ويتوفــر منــه عــدة أنــواع
المصنعــة.
وأشــكال حســب الشــركة
ً
ً
فــي حــال كان كــرت الشاشــة داخليــا يكــون مدمجــا مــع المعالج،
بصــورة
كمــا فــي أجهــزة الــاب تــوب ،وبالتالــي فهــو يعتمــد
ٍ
ّ
والـرام فــي العمــل ،أمــا كــرت الشاشــة
أساســية علــى المعالــج ً
بشــكل منفــرد،
ويبــاع
الجهــاز،
عــن
منفصــا
الخارجــي ّفيكــون
ٍ
ً
ً
ويتميــز بأنــه أكثــر قــوة وكفــاءة مــن ناحيــة العمــل ،وذلــك
لعــدم اعتمــاده علــى المعالــج وال ـرام واعتمــاده علــى نفســه.
لمعرفــة مواصفــات كــرت الشاشــة مــن حيــث اســمه ،والشــركة
المصنعــة لــه ،وقوتــه ،وحجمــه وغيرهــا مــن المواصفــات يمكــن
اتبــاع إحــدى الطــرق اآلتيــة:
 -1بالدخول إلى لوحة التحكم والذهاب إلى إدارة األجهزة:
مــن خــال النقــر المــزدوج علــى ( )Display Adapterســيعرض
اســم الكــرت والشــركة المصنعــةٌ ،ونــوع الجهــاز وإذا تــم النقــر
ّ
علــى ( )Detailsســتظهر قائمــة يتــم مــن خاللهــا اختيــار
المعلومــة المــراد معرفتهــا حــول الكــرت.
 -2يمكــن معرفــة مواصفــات الكــرت مــن خــال نافذة التشــغيل:
ّ
فتح نافذة التشغيل ( ،)Runثم إدخال أمر ( )dxdiagوالضغط
علــى مفتــاح ( )Enterأو النقــر علــى ( )okومــن النافــذة التــي
تظهــر يتــم اختيــار ( )Displayالتــي تعطــي جميــع التفاصيــل
المتعلقــة بالكــرت مــن ضمنهــا حجــم كــرت الشاشــة.
شاشة الكمبيوتر سوداء:
يعانــي الكثيــر مــن مســتخدمي الحاســوب مــن ظهــور الشاشــة
الســوداء عنــد بدايــة اقــاع الحاســب وفــي أغلــب األحيــان ال
يســتطيعون الوصــول إلــى ســطح المكتــب الخــاص بهــم.
أسباب تحول الشاشة إلى اللون األسود وطرق حلها:
ّ
أسباب برمجية
مــن األســباب المتعلقــة ببرمجيــات الحاســوب والتــي مــن
الممكــن أن تــؤدي إلــى تحــول شاشــة الحاســوب إلــى اللــون
األســود اآلتــي:
َ
ن
 خلــل فــي برنامــج معيــن :فقــد يوجــد خلــل فــي برنامــج معي ًفــي الحاســوب يــؤدي إلــى تجميــد شاشــة الحاســوب خصوصــا
تلــك البرامــج التــي تســتغل كامــل مســاحة الشاشــة كاأللعــاب
ُ
أو البرامــج المتخصصــة بتشــغيل الوســائط (،)Media player
وعــادة فــي هــذه الحالــة لــن يتــم إيقــاف تشــغيل الحاســوب
ُ
بشــكل تلقائــي ،كمــا أن الصوتيــات المختلفــة ســتبقى تعمــل
دون أن تتوقــف (يمكــن أيقــاف تشــغيل هــذه البرامــج مــن
خــال إدارة المهــام).
ّ
 تعــارض بيــن برمجيــات الحاســوب :فقــد يحــدث تعــارض بيــنّ
برمجيــات معينــة فــي الحاســوب يــؤدي إلــى تحــول الشاشــة
إلــى اللــون األســود فيمكــن للمســتخدم عندهــا تحديــد البرامــج
التــي كانــت قيــد التشــغيل قبــل حــدوث المشــكلة باإلضافــة
إلــى حــذف أيــة برامــج غيــر ضروريــة مــن الجهــاز.

ُ
 وجــود برامــج خبيثــة أو فيروســات :مــن المسـ ِـببات المحتملــةلتحــول شاشــة الحاســوب إلــى اللــون األســود وجــود فيروســات
فــي نظــام الحاســوب فيمكــن للمســتخدم إجــراء مســح مــن
خــال إحــدى البرمجيــات المضــادة للفيروســات للكشــف عنهــا
وجــدت.
وإزالتهــا إن
ّ
 خلــل فــي دقــة الشاشــة المعتمــدة :فــي حــال قــامُ
المســتخدم بتغييــر دقــة الشاشــة بحيــث كانــت أعلــى مــن تلــك
ّ
التــي تدعمهــا بطاقــة العــرض المرئــي (باإلنجليزيــةVideo :
 )cardالمثبتــة فــي جهــازه أو الشاشــة ،فــإن ذلــك قــد يــؤدي
إلــى حــدوث خلــل فــي إظهــار الصــورة علــى الشاشــة ،يمكــن
حــل هــذه المشــكلة على نظام تشــغيل الوينــدوز ()Windows
عــن طريــق إيقــاف تشــغيل الجهــاز ومــن ثــم إعــادة تشــغيله
َ
وإدخالــه فــي وضعيــة « »Safe modeومــن ثــم االنتقــال إلــى
لوحــة التحكــم ( ،)Control Panelوالضغــط علــى أيقونــة
« ،»Displayبعــد ذلــك يتــم االنتقــال إلــى تبويــب «»Settings
ّ
األصليــة ،وفــي حــال لــم يكــن
ـا
ـ
لقيمته
ـة
ـ
الشاش
ـة
ـ
دق
وإعــادة
ّ
ُ
المســتخدم علــى ِعلــم بقيمــة الدقــة األصليــة فيمكنــه اختيــار»
 600 * 800بعــدد ألــوان  ،256بعــد إتمــام ذلــك يقــوم المســتخدم
ّ
بالضغــط علــى زر « »Applyلحفــظ التغيي ـرات ،ومــن ثــم إعــادة
تشــغيل.
َّ
 دخــول الحاســوب فــي وضعيــة النائــم :فــي حــال توقــفُ
المســتخدم عــن اســتخدام الحاســوب لفتــرة معينــة فــإن جهــاز
َّ
ّ
الحاســوب قــد يدخــل فــي وضعيــة النائــم ،وبالتالــي تتحــول
ُ
الشاشــة إلــى اللــون األســود ويمكــن للمســتخدم الخــروج مــن
هــذه الوضعيــة عــن طريــق تحريــك الفــأرة أو الضغــط علــى أي
زر ،ســواء أكان علــى الفــأرة أم لوحــة المفاتيــح.
 إعــدادات الشاشــة غيــر الصحيحــة :قــد تكــون إعــداداتالشاشــة تمــت معايرتهــا بشــكل خاطــئ كإعــدادات الســطوع.
أسباب مادية
 وجــود مشــكلة فــي وصــات الشاشــة :إن وجــود خلــل فــيُ
إحــدى وصــات الشاشــة كتلــك المســتخدمة لوصــل ً الشاشــة
ُ
بالحاســوب ،والتــي منهــا مــا يحتــوي علــى  15دبوســا ويطلــق
عليهــا وصلــة « »VGAأو الوصــات األحــدث مــن ذلــك كوصلتــي
« »DVIو « ،»HDMIقــد يتســبب فــي عــدم ظهــور الصورة على
الشاشــة فيجــب التأكــد مــن أنهــا موصولــة بالطريقــة الصحيحــة
ومثبتــة بالكامــل.
فــي حــال كان الخلــل فــي الوصلــة التــي تغــذي الشاشــة
ُ
ّ
بالطاقــة الكهربائيــة ،فيجــب علــى المســتخدم التأكــد منهــا
واســتبدالها إن لــزم األمــر ،يمكــن التأكــد مــن حالــة الشاشــة مــن
خــال ضــوء « »LEDالموجــود عليهــا.
ُّ
ُ
 تعطل الشاشــة :للتأكد من صحة الشاشــة يمكن للمســتخدمباإلضافــة إلــى تجربة
تجربــة شاشــة أخــرى علــى جهــاز الحاســوب
َّ
شاشــة حاســوبه علــى جهــاز آخــر ،وفــي حــال تيقــن مــن وجــود
مشــكلة فيهــا ،فيمكنــه إمــا إصالحهــا وإما اســتبدالها.
 -تعطــل بطاقــة العــرض المرئــي :فــي حــال تعطــل بطاقــة
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معلوماتية
العــرض المرئــي فــإن ذلــك ســيؤدي إلــى عــدم ظهــور الصــورة
ُ
على الشاشــة ويمكن للمســتخدم الكشــف عن هذه المشــكلة
عــن طريــق تجربــة الشاشــة علــى جهــاز آخــر وفــي حــال كانــت
تعمــل بالشــكل المطلــوب فــإن ذلــك قــد يعنــي وجــود مشــكلة
فــي بطاقــة العــرض المرئــي ويجــدر عنــد ذلــك اســتبدالها أو
إصالحهــا.
ُ
 وجــود عطــل فــي اللوحــة األم :فــي حــال تيقــن المســتخدمَّ
مــن صحــة الشاشــة وبطاقــة العــرض المرئــي ،فــإن ذلــك قــد
يعنــي وجــود خلــل فــي اللوحــة األم ويجــدر بــه عندهــا محاولــة
تصحيحــه.
 ارتفــاع درجــة حــرارة الحاســوب :إن ارتفــاع درجــة حــرارةشاشــة الحاســوب إلــى اللــون
الحاســوب قــد يــؤدي إلــى تحــول ً
األســود ،وقــد يكــون ًذلــك مصحوبــا بإعــادة تشــغيل تلقائــي
للجهــاز ،وذلــك اعتمــادا علــى القطعــة التــي تعرضــت الرتفــاع
درجــة الحــرارة ،فلــو كانــت وحــدة المعالجــة المركزيــة ()CPU
ّ
هــي الســبب ،فســيتم إعــادة تشــغيل الحاســوب ،أمــا فــي حــال
كانــت بطاقــة العــرض المرئــي فلــن يحــدث ذلــك ،وقــد يســتمر
الحاســوب بالعمــل ولكــن مــع تحــول الشاشــة إلــى اللــون
األســود.
 فشــل إقــاع الحاســوب :قــد يكــون الحاســوب غيــر قــادر علــىُ
تخطــي مرحلــة اإلقــاع بنجــاح ( )No POSTويمكــن للمســتخدم
ُّ
التأكــد مــن ذلــك عــن طريــق صــوت الزامــور ( )Beepالصــادر مــن
الحاســوب عنــد تشــغيله.
 وجــود عطــل فــي وحــدة تزويــد الطاقــة :فــي حــال عــدمقــدرة وحــدة تزويــد الطاقــة علــى تزويــد الحاســوب بمــا يكفيــه
ُّ
ّ
َّ
َّ
مــن الطاقــة الكهربائيــة ،فــإن ذلــك قــد يتســبب فــي تحــول
الشاشــة إلــى اللــون األســود.

مالحظــة هامــة :عنــد ظهــور الشاشــة الســوداء عنــد اقــاع
الوينــدوز وعــدم قدرتــه للوصــول إلــى ســطح المكتــب
نضغــط  Ctrl+shift+escثــم نختــار  fileملــف ثــم نختــار تشــغيل
مهمــة جديــدة  run new taskثــم نكتــب األمــرexplorer :
فيتــم عــرض ســطح المكتــب إال أن ذلــك ال يحــل مشــكلة
الشاشــة الســوداء إال بمعرفــة الســبب الحقيقــي وحلــه ولكــن
مــن خــال  explorerنســتطيع الوصــول إلــى ســطح المكتــب
والتعامــل مــع الملفــات والنوافــذ.
إعداد :م .خالد ياسين الشيخ
مديرية تقانة المعلومات
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استفسارات

وإجابات

س :1مـزارع يســأل عــن أهميــة شــجرة الباولونيــا وإمكانيــة زراعتها
في ســورية.
ً
ً
ج :1شــجرة الباولونيــا هــي أســرع شــجرة نمــوا وإنتاجــا لألخشــاب
فــي العالــم ،تتــم زراعتهــا بغــرض الحصــول علــى إنتــاج أخشــاب
صلبــة فــي وقــت قياســي ذات وزن خفيــف تســتخدم فــي
تصنيــع األثــاث واألرضيــات واآلالت الموســيقية ،وهــو مقــاوم
للتســوس والنمــل األبيــض ،وموطــن الشــجرة األصلــي هــو
الصيــن لكنهــا يمكــن أن تنمــو فــي مناطــق كثيــرة مــن العالــم
ومنهــا الشــرق األوســط.
تتميــز شــجرة الباولونيــا بأزهارهــا ذات الرائحــة العطريــة مثــل أزهــار
ـابيع وتصبــح شــجرة
الالفنــدر وتمتــد فتــرة إزهارهــا مــن ( 4ـ  )8أسـ ً
الباولونيــا ذات ظــال وفيــرة خــال ( 16ـ  )18شــهرا ويصــل طولهــا
لمــا يقــارب أربعــة أمتــار خــال موســم نمــو واحــد وإلــى تســعة
أمتــار فــي ثــاث ســنوات.
كمــا يمكــن تربيــة حيوانــات المزرعــة علــى أوراق أشــجار الباولونيــا
ـن تربيــة
ألن نســبة البروتيــن فيهــا تت ـراوح مــن ( 18ـ  )% 24ويمكـ ً
النحــل علــى أزهــار هــذه الشــجرة فــي فصــل الربيــع علمــا بأنهــا
متســاقطة األوراق.
يســتفاد مــن زراعــة شــجرة الباولونيــا كســياج حــول المصانــع
لتخفيــف مــن األثــر البيئــي والحــد مــن الملوثــات.
ومــن مي ـزات شــجرة الباولونيــا مقاومتهــا العاليــة لالحت ـراق ممــا
يســاعد فــي الحــد مــن خســائر الغابــات ج ـراء حــدوث الحرائــق.
أفضــل األراضــي لشــجرة الباولونيــا هــي األراضــي الرمليــة
المســمدة بالســماد العضــوي المتخمــر ،ويمكــن زراعتهــا عــن
طريــق البــذور وكذلــك إكثارهــا عــن طريــق العقــل الجذريــة أو
الســاقية مــن أغصــان غيــر الســاق الرئيســية ،وأفضــل الطــرق
هــي بزراعــة األنســجة ،وتكــون المســافة بيــن األشــجار ()2*2
متــر.
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س :2مزارع يسأل عن نبات الكراوية وفوائده الطبية.

ج :2يعــد حــوض البحــر األبيــض المتوســط الموطــن األصلــي
ـي في العــام األول
لهــذا النبــات ،وهــو نبــات ثنائــي الحــول ًيعطـ ً
باقــة ورقيــة ،وفــي العــام الثانــي ســاقا حامــا لــأوراق الخيطيــة
يتـراوح ارتفاعــه بيــن ( 20ـ  )30ســم وارتفــاع الســاق الزهــري بيــن
( 40ـ  )60ســم ،والنــورة الزهريــة خيميــة مكونــة مــن أزهــار صغيــرة
بيضــاء ،وثمرتــه علــى شــكل هــال مكــون مــن فصيــن وكل
منهمــا بمثابــة بــذرة لونهــا أخضــر زيتونــي وطولهــا بيــن ( 3ـ )5
مــم ،يفضــل نبــات الكراويــة البيئــة الدافئــة والمشمســة والتربــة
الجافــة الغنيــة بالمــواد العضويــة.
يــزرع كمحصــول شــتوي خــال شــهري تشــرين األول والثانــي،
وتكــون الزراعــة بواســطة الثمــار التــي تــزرع على خطــوط تتباعد
بمقــدار ( 45ـ  )50ســم وضمــن حفــر المســافة بينهــا (25ـ)30
ســم ،يحتــاج الهكتــار إلــى ( 10ـ  )15كــغ مــن الثمــار لزراعتــه ،يــروى
النبــات ( 5ـ  )6مـرات خــال فتــرة نمــوه ،ويزهــر فــي أيــار وحزيـران
فــي العــام الثانــي ،تجمــع النباتــات خــال شــهري تمــوز وأب
وعنــد تلــون الثمــار بالــون البنــي الغامــق تــدق وتــذرى لفصــل
يســتخدم مــن
ً
الثمــار التــي نســتخلص منهــا الزيــت بالتقطيــرً .
للبروتيــن زيتــا طيــارا  ،يمتــاز
النبــات الثمــار التــي تحتــوي إضافــة
ً
بأنــه عديــم اللــون أو أصفــر فاتــح قليــا ولــه رائحــة عطريــة
قويــة ،ويملــك نبــات الكراويــة العديــد مــن الفوائــد الطبيــة حيــث
يســتعمل لزيــادة إدرار الحليــب عنــد المرضعــات وتســكين اآلالم
بعــد الــوالدة ،كمــا يســتعمل منقــوع الثمــار كمشــروب محلــى
بالســكر فــي حــاالت عســر الهضــم ونقــص الشــهية والمغــص ،
ويمكــن اســتخدامه كعــاج ألم ـراض الصــدر والروماتيــزم  ،وهــو
يقــوي المناعــة فكثــرة اســتخدام مغلــي الكراويــة يقــي مــن
تحــول الخاليــا الطبيعيــة إلــى خاليــا ســرطانية ،كمــا يســتعمل
زيــت الثمــار فــي تحســين طعــم األدويــة.
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س :3مربي أبقار يسأل عن أسباب العقم عند االبقار.

ج :3هنالــك العديــد مــن األســباب المؤديــة إلــى العقــم عنــد
األبقــار ،منهــا ســوء التربيــة والتغذيــة وأمـراض الجهــاز التناســلي
وغيرهــا مــن العوامــل ،حيــث يــؤدي ســوء التغذيــة إلــى عــدم
انتظــام دورات الشــبق عنــد األبقــار وخمــول المبايــض وضمورهــا
واحتبــاس المشــيمة والمــوت المبكــر لألجنــة ،كمــا يضعــف
النشــاط الهرمونــي للغــدة النخاميــة والغــدة الكظريــة نتيجــة
نقــص البروتيــن فــي العليقــة ،ويعــد نقــص الفيتامينــات فــي
العليقــة العامــل األهــم فــي أســباب العقــم عنــد االبقــار ،فمــن
المعــروف أن األبقــار يمكــن أن تركــب مجموعــة فيتامينــات
( )Bعــن طريــق البكتيريــا الموجــودة فــي الكــرش ،أمــا بقيــة
الفيتامينــات فــا بــد مــن إضافتهــا للعليقــة ،ألن فيتاميــن ()A
مــن أهــم الفيتامينــات الالزمــة للتكاثــر ،حيــث يــؤدي نقصــه إلــى

ضعــف الخصوبــة ومــوت مبكــر لألجنــة وإجهاضــات متكــررة،
وال ننســى دور فيتاميــن ( )Dحيــث يــؤدي نقصــه إلــى دورات
شــبق غيــر منتظمــة وعالمــات إصـراف ضعيفــة وتعــد االلتهابــات
واالضطرابــات الوظيفيــة للجهــاز التناســلي مــن األســباب
األساســية للعقــم عنــد األبقــار ،ويشــكل هــذا النــوع مــن العقــم
()%60 - 40مــن مجمــوع حــاالت العقــم ،وهنــاك العديــد مــن
أمــراض الجهــاز التناســلي نذكــر منهــا احتبــاس المشــيمة أي
تأخــر خروجهــا مــن الرحــم عــن ســت ســاعات بعــد الــوالدة ،لذلــك
البــد مــن العمــل علــى معالجــة الســبب وإخراجهــا ،وكذلــك
التهــاب الرحــم إذا لــم يعالــج يتحــول إلــى التهــاب مزمــن يصعــب
عالجــه.

س :4مــزارع يســأل عــن أضــرار حشــرة الســونة علــى القمــح
وطــرق مكافحتهــا.
ج:4الســونة حشــرة تصيــب القمــح والشــعير والشــوفان،
وتتغــذى الحشــرة الكاملــة والحوريــة علــى األوراق والســوق
والحبــوب بامتصــاص عصارتهــا ،وتــؤدي اإلصابــة النخفاض الغلة
ـوب
وتدنــي جــودة الحبــوب ،فيصبــح الطحيــن المعــد مــن الحبـ ً
المصابــة غيــر مستســاغ وال ينضــج الخبــز المصنــوع منــه نضجــا
ً
جيــدا ويكــون غيــر متماســك القــوام ،تقضــي الحشــرة فتــرة
الشــتاء فــي المناطــق الهضابيــة والحراجيــة والكــروم المحيطــة

بأماكــن زراعــة القمــح ،وفــي الربيــع تهاجــر إلــى حقــول القمــح
لتحــدث اإلصابــة مــن جديــد ،ويتــم الكشــف عــن اإلصابــة فــي
الصبــاح فنالحــظ الحشــرات علــى الســنابل أمــا فــي الظهيــرة
فيجــب البحــث عنهــا عنــد قواعــد النباتــات.
وهنــاك عــدة طـًـرق لمكافحــة هــذه الحشــرة تســمى بالمكافحــة
المتكاملــة بــدءا مــن الطــرق الزراعيــة التــي تشــمل الزراعــة
المبكــرة ومكافحــة األعشــاب فــي حقــول القمــح ،واســتخدام
األســمدة لإلســراع فــي عمليــة النمــو والنضــج ،وهنــاك طــرق
ميكانيكيــة كجمــع الحشــرات مــن أماكــن البيــات والحشــرات
الكاملــة مــن الحقــول وجمــع البيــض ،وطــرق مكافحــة حيويــة
أي إكثــار األعــداء الحيويــة التــي تهاجــم مختلــف أطــوار الحشــرة
وطفيليــات لبيــوض حشــرة
منهــا فطــور ممرضــة للحشــرات
ً
الســونة وطفيليــات الحشــرة الكاملــة ،وأخي ـرا الطــرق الكيميائيــة
حيــث أن هنــاك العديــد مــن المبيــدات المناســبة عنــد وصــول
تعــداد الحشــرة للعتبــة االقتصاديــة وهــي ثمانــي حوريــات أو
ثــاث حشـرات كاملــة فــي المتــر المربــع الواحد ،وذلك بالتنســيق
مــع مهندســي اإلرشــاد فــي الوحــدات اإلرشــادية.

إعداد :م .راغب كردي
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التنوع الحيوي....
موضوع يستحق التأمل
ليس بجديد أن نقول :إن اإلنسان شريك مع بقية األحياء على هذه األرض.
وبمــا أن اإلنســان هــو الكائــن الوحيــد الــذي يمتلــك الوعــي ،فإنــه معنــي أكثــر مــن جميــع الكائنــات باســتمرار البقــاء علــى ســطح
هــذا الكوكــب.
ولقــد اســتطاع اإلنســان بمــا يمتلكــه مــن قــدرات عقليــة أن يحقــق ســيطرة كاملــة علــى الوســط الــذي يعيــش فيــه ،وأن يســخر
ً
ً
لمصلحتــه – تدريجيــا – كل الخيـرات المتوافــرة فــي الطبيعــة ،ضاربــا عــرض الحائــط مصلحــة الشــركاء اآلخريــن ،فمــاذا كانــت النتيجــة ؟
لقــد أصبــح اإلنســان اليــوم  -بعــد أن عبــث بالبيئــة التــي يعيــش فيهــا علــى هــواه  -أشــبه ببهلــوان يمشــي علــى حبــل مشــدود ،ال
ً
خيــار أمامــه ســوى أن يبقــى متوازنــا ،ذلــك أن أي خلــل فــي توازنــه ســيودي بــه إلــى الهاويــة.
ً
ولكــن إذا كان مصيــر البهلــوان منوطــا بمهارتــه وإرادتــه ،فــإن نجــاة البشــرية علــى هــذا الكوكــب منوطــة بمهــارة عــدد كبيــر مــن
ً
األف ـراد والجماعــات وإرادتهــم ،تبعــا لمــدى تقديرهــم لحجــم المشــكلة البيئيــة التــي يمــرون بهــا وخطورتهــا.
إن إحــدى أهــم المشــكالت البيئيــة التــي تســبب فيهــا اإلنســان اليــوم هــي تراجــع التنــوع الحيــوي ،حيــث وصــل إلــى أدنــى حــد لــه،
ً
بعــد أن كان شــديد الغنــى قديمــا.
وإن خطــورة هــذه المشــكلة تكمــن فــي أن فقــدان التنــوع الحيــوي هــو العمليــة األهــم فــي التغيــر البيئــي ،والتــي ال يختلــف عليهــا
اثنــان ســواء فــي المقدمــات أو النتائــج.
ً
ً
وإذا أخذنا التنوع الحيوي حصرا ،فإننا سنجد أن عددا من األنواع الحيوانية قد انقرض أوفي طريقه إلى االنقراض.
واألســباب كثيــرة ال تخفــى علــى الكثيريــن ،أولهــا تلــك الفكــرة التــي ترســخت فــي األذهــان مــع مــرور الســنين ،والتــي مفادهــا أن
الحيوانــات إمــا ضــارة يجــب القضــاء عليهــا ،أومفيــدة يجــب أن نســتغلها إلــى حــد أقصــى  ..والبــد لنــا مــن أن نعتــرف أننــا ال نكتشــف
ً
ً
ً
هــذه المنظومــة الســلبية مــن أفكارنــا إال عندمــا نواجــه موقفــا شــخصيا ،وغالبــا نرفــض االعت ـراف.
ً
ً
وإن أبســط األمثلــة هــو صيــد الحيوانــات للمتعــة حينــا ،وللجشــع أحيانــا ،معلليــن األمــر أنــه هوايــة صيــد مارســها اإلنســان منــذ القــدم،
متناســين مــدى أهميــة هــذه الثــروة الهامــة لوجودنــا ولوجــود األجيــال الالحقــة.
لذلــك كان البــد مــن تطبيــق القوانيــن والتشــريعات المنظمــة للصيــد ،والــذي ال يتــم إال بالوعــي الكامــل ألخطــار الصيــد الجائــر
ً
والعشــوائي ،ونتائجــه الســلبية علــى التــوازن البيئــي ،وعلــى العنصــر البشــري فــي آن معــا.

د .فداء زباد

سوريا مهد الحضارات

قلعة الحصن
ُ
تقــع قلعــة الحصــن بالقــرب مــن حمــص – تلكلــخ ،تعتبــر مــن أجمــل قــاع ًالعالــم األثريــة،
ّ
تعــد القلعــة مــن أفضــل التحصينــات الفرنجيــة فــي الشــرق وأكثرهــا حفظــا ،وتتألــف مــن
قلعتيــن متحدتــي المركــز ،الخارجيــة منهمــا يحيــط بهــا ســور دفاعــي مقــوى بأبــراج
نصــف دائريــة .وتتألــف القلعــة الداخليــة العلويــة مــن أبـراج ضخمــة تشــرف علــى القلعــة
ُ
الخارجيــة مــن فــوق المنحــدر الــذي بنيــت عليــه.

