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االفتتاحية

ــا االســتفادة مــن  ــة المعلومــات واالستشــعار عــن بعــد، يتوجــب علين  فــي تقان
ً
 متســارعا

ً
ــم يشــهد تطــورا فــي عال

 عــن 
ً
األبحــاث والتقنيــات الحديثــة فــي المجــاالت الزراعيــة كافــة ومنهــا مجــال رصــد المــوارد الطبيعيــة واســتثمارها فضــال

 لمواجهــة الكــوارث المناخيــة ومــا يمكــن أن تســببه مــن آثــار كارثيــة 
ً

 ومتابعــة
ً
حمايتهــا، ونقلهــا إلــى أرض الواقــع تطبيقــا

علــى الســكان والبنــى التحتيــة.

 علينــا تبنيــه 
ً
مــن هنــا  كان البــد مــن العمــل بنظــام اإلنــذار المبكــر الــذي هــو تدبيــر تكيفــي لتغيــرات المنــاخ، و بــات لزامــا

 لتطــوره مــن الناحيــة التقنيــة التي تنبه المجتمعــات المحلية بالفيضانات 
ً
وتطبيقــه فــي المجــاالت الزراعيــة المتعــددة نظــرا

والســيول والمخاطــر التــي يتــم وصولهــا إلــى المناطــق الريفية.

 عــن رصــد المــوارد الطبيعيــة والمخاطــر واالســتعداد لهــا قبــل حدوثهــا ومعالجــة آثارهــا وتقديــر اإلنتــاج 
ً
فضــال

المتوقــع للمحاصيــل فــي ظــل المعطيــات المناخيــة الموجــودة، وكذلــك فــي مجــال حمايــة الغابــات مــن الحرائــق، 

 هائلــة ومبالــغ كبيــرة عنــد معالجــة مــا يحــدث مــن أضــرار تتعلــق  باإلنتــاج أو 
ً
والتنبــؤ باآلفــات وهــذا يوفــر علينــا جهــودا

حرائــق فــي الغابــات والمحميــات أو ظهــور اآلفــات الزراعيــة ممــا يســاعد فــي الحفــاظ علــى الممتلــكات والمحاصيــل 

وســبل العيــش بشــكل أفضــل.

ــذار المبكــر علــى  ــذل وزارة الزراعــة واإلصــالح الزراعــي جهودهــا المكثفــة، بهــدف اســتمرارية العمــل باإلن ــك تب وبذل

قاعــدة االســتدامة فــي ظــل التغيــرات المناخيــة، والحاجــة المتزايــدة للمنتجــات الزراعيــة و اســتقرار المنتجيــن فــي مواقــع 

العمــل حيــث تــم التعــاون مــع الشــركاء المحلييــن والمنظمــات الدوليــة الداعمة الســتمرارية العمل بتقنيات اإلنــذار المبكر 

 
ً
 لألهــداف المرجــوة منها لرفعــة اقتصادنا الوطنــي ودعما

ً
و توســيع مجــاالت العمــل بــه، لتشــمل المناطــق كافــة، تحقيقــا

ألمننــا الغذائــي.

اإلنذار المبكر
ضرورة ملحة

وزير الزراعة واإلصالح الزراعي
المهندس أحمد فاتح القادري
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وقعــت وزارة الزراعــة مــع وزارة الشــؤون االجتماعيــة والعمــل مذكــرة تعــاون مشــترك فــي مجــال التنميــة الريفيــة إلنشــاء وحــدات 
إلنتــاج وتصنيــع األلبــان لمســاعدة المربيــن علــى تســويق الحليــب.

وأن أهــم أهــداف المذكــرة هــي تســهيل عمليــات نقــل الحليــب الطــازج وتصنيعــه وتقليــل نســبة الفاقــد باســتخدام األســاليب 
والمعــدات المتطــورة فــي تجميــع وتبريــد وحفــظ الحليــب ونقلــه وتصنيعــه ضمــن مواصفــات الجــودة، والحــد مــن تذبــذب أســعار 
الحليــب خــالل موســم إنتاجــه، وتوفيــر فــرص عمــل وتحســين دخــل المربيــن وصغــار المنتجيــن وتطويــر المهــارات اإلنتاجيــة لصغــار 

المصنعيــن المســتهدفين مــن خــالل التدريــب واإلرشــاد.
وأهــم النتائــج المتوقعــة هــي تشــجيع وتطويــر اإلدارة التشــاركية والعمــل الجماعي لدى المســتهدفين، وتحســين دخل المنتجين 
المســتهدفين مــن خــالل القيمــة المضافــة، وتطويــر قنــوات وآليــات التســويق، وتزويــد األســواق المحليــة بمنتجــات عاليــة الجــودة، 
وتوفيــر فــرص عمــل للحــد مــن هجــرة المربيــن مــن الريــف إلــى المدينــة، وإيجــاد مراكــز رائــدة إلطــالع الراغبيــن فــي االســتثمار فــي 

مجــال تصنيــع األلبــان والتدريــب علــى التصنيــع وفــق معاييــر الجــودة المطلوبــة.

األخبار

مذكرة تعاون
بين وزارتي

الزراعة والشؤون االجتماعية والعمل

إلنشاء وحدات إلنتاج وتصنيع األلبان

ــة والشــعبية وزار مركــز  ــات الزراعي ــه إلــى محافظــة الحســكة بالفعالي ــر الزراعــة المهنــدس أحمــد القــادري خــالل زيارت التقــى وزي

ــن. ــب الفالحي ــذار فــي القامشــلي، واســتمع إلــى مطال ــار الب ــع لمؤسســة إكث ــع التاب التوزي

وأكــد القــادري خــالل اجتمــاع ُعقــد فــي مبنــى المحافظــة أن الــوزارة عملــت خــالل الســنوات الســابقة علــى إيصــال كميــات 

ــى أن   إل
ً
ــا ــة، الفت ــات إضافي ــم العمــل علــى إيصــال كمي ــة ويت ــروة الحيواني ــن حاجــة الث ــزوم تأمي ــى المحافظــة ل مــن األعــالف إل

مطالــب األســرة الزراعيــة المتمثلــة فــي تأميــن مســتلزمات اإلنتــاج الزراعــي الســيما مــادة البذار والســماد والمبيــدات الزراعية وإعفاء 

الفالحيــن مــن أجــور أمــالك الدولــة فــي األراضــي التــي كانــت خــارج الســيطرة وزيــادة كميــات المقنــن العلفــي الخاصــة بالثــروة 

الحيوانيــة وتمديــد الفتــرة الزمنيــة لجدولــة القــروض.

زيارة
وزير الزراعة واإلصالح الزراعي

لمحافظة الحسكة..
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األخبار

برعايــة وزيــر الزراعــة المهنــدس أحمــد القــادري تــم افتتــاح 

معرض العســل الســوري األول الذي أقامه اتحاد النحالين 

العــرب – أمانــة ســورية فــي صالــة الجــالء بدمشــق والــذي 

هدفــه التعريــف بالعســل الســوري الــذي يتميــز بالجــودة 

بيــن  واألفــكار  اآلراء  لتبــادل  وفرصــة  العاليــة،  والنوعيــة 

المنتجيــن ونــواة لتأســيس معــارض متخصصــة بمنتجــات 

ومســتلزمات إنتــاج العســل، وزيــادة عــدد المنتجيــن ورفــع 

ــاج العســل فــي ســورية. ــات إنت كمي

وأكــد وزيــر الزراعــة أن إعــادة تأهيــل قطــاع النحــل والعســل 

ينــدرج ضمــن البرامــج الحكوميــة لدعــم القطــاع الزراعــي.

أوضــح رئيــس اتحــاد النحاليــن العــرب أمانــة ســورية الدكتــور إيــاد دعبــول أن معــرض العســل األول هــو انطالقــة إلعــادة إعمــار 

 
ً
 إلــى أن المعــرض ســيصبح ســنويا

ً
 مــن مختلــف حلقــات اإلنتــاج الفتــا

ً
 أن المشــاركة جيــدة وفيهــا 42 جناحــا

ً
قطــاع النحــل، منوهــا

وقــد ُيقــام فــي محافظــات أخــرى.

معرض العسل السوري األول..

في إطار دعم المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث، تم إعادة تفعيل القروض الممنوحة لتركيب شبكات الري الحديث 

بعد توقف دام ثماني سنوات بميزات جديدة وتسهيالت أكبر للمزارعين الراغبين في االنخراط بالمشروع بعد فتح االكتتاب على 

القروض.

وتعد عودة القروض مهمة لما لها من دور فعال بدعم المزارع وتشجيعه على اتباع وسائل الري الحديث سواء الري بالتنقيط 

أو الرذاذ أو الري السطحي المطور، وبالتالي المحافظة على مصادر المياه وترشيد االستهالك لكون القطاع الزراعي يستهلك ما 

يصل إلى 89% من كمية المياه المتاحة في بلدنا وتتسم آلية اإلقراض الجديدة بميزات تشجيعية إضافية تتلخص بإعفاء المزارع 

من السداد خالل العامين األولين على أن يبدأ السداد بعدها ولمرة واحدة في العام، وتصل نسبة الدعم للشبكات الممولة 

 60%من قيمة الشبكة.
ً
بقرض إلى 50%، وللشبكات الممولة نقدا

قروض شبكات الري الحديث تعود بتسهيالت أكبر..



5 2019 - 58
مجلة الزراعة

األخبار

شهادة االعتمادية

لمحصول الحمضيات

تـــم االنتهـــاء مـــن تصميـــم اســـتمارة اعتماديـــة للمـــزارع ومراكـــز الفـــرز والتوضيـــب لمحصـــول الحمضيـــات بالتشـــاور والتعـــاون والتنســـيق 

 علـــى تصميـــم 
ً
مـــع وزارة الزراعـــة، وبنـــاًء علـــى ذلـــك تـــم تشـــكيل لجنـــة للمـــزارع و لمراكـــز الفـــرز والتوضيـــب ويتـــم العمـــل حاليـــا

اســـتمارة اعتماديـــة لدعـــم الشـــحن التـــي ســـيتم العمـــل عليهـــا لضمـــان جـــودة الحمضيـــات بغيـــة تســـهيل تصديرهـــا، وشـــهادة 

 لتشـــمل جميـــع المنتجـــات الزراعيـــة، لكـــن 
ً
ـــا االعتماديـــة لـــن تقتصـــر علـــى الحمضيـــات فقـــط، وإنمـــا ســـوف يتســـع تطبيقهـــا تدريجي

 ألهميـــة الحمضيـــات، حيـــث أن التوجـــه الحكومـــي اليـــوم يركـــز علـــى ضـــرورة الحصـــول علـــى 
ً
 نظـــرا

ً
تـــم اســـتهداف الحمضيـــات أوال

ـــة. ـــة لكافـــة المنتجـــات الزراعي شـــهادة اإلعتمادي

هذا وكانت قد أعلنت هيئة دعم وتنمية اإلنتاج المحلي والصادرات عن البدء بتنفيذ برنامج االعتمادية والتسويق الخارجي 

للمنتجات الزراعية، وأشارت إلى أنه بدأ بتقديم طلبات الحصول على شهادة االعتمادية لكل من المزارع ومراكز الفرز والتوضيب 

 من 10/13 /2019.
ً
بدءا

وزارة الزراعة ومنظمة الفاو
يحتفالن بيوم الغذاء 

العالمي

تحــت شــعار /أعمالنــا مســتقبلنا وجبــات صحيــة لعالــٍم خــاٍل مــن الجــوع/، أقامــت وزارة الزراعــة بالتعــاون مــع منظمــة األغذيــة 
 بيــوم الغــذاء العالمــي.

ً
والزراعــة لألمــم المتحــدة الفــاو احتفــاال

 هــو اإلقــرار باألهميــة الكبيــرة للقضــاء 
ً
حيــث أكــد وزيــر الزراعــة واإلصــالح الزراعــي أن الهــدف مــن إقامــة هــذا االحتفــال ســنويا

علــى الجــوع والتوعيــة المجتمعيــة المتزايــدة والحاجــة الماســة لتنفيــذ السياســات الزراعيــة الناجحــة مــن قبــل الحكومــات، وتوجيــه 
ــة واألوضــاع المعيشــية  ــة الزراعي ــدان لتحســين القــدرة االنتاجي ــع البل ــاج الزراعــي فــي جمي ــى اإلنت ــر مــن االهتمــام إل قــدر أكب
 إلــى أن التجــارب الناجحــة لــوزارة الزراعــة فــي مجــال توفيــر األمــن الغذائــي بالتعــاون مــع منظمــة الفــاو 

ً
لســكان الريــف، الفتــا

ــي تســاهم فــي تحســين ســبل العيــش  ــن الت ــة للمزارعي ــح اإلنتاجي ــم المن ــه مــن خــالل تقدي ــذى ب  ُيحت
ً
ــي تشــكل نموذجــا الت

ودعــم اســتقرارهم.
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األخبار
توقيع مذكرة تفاهم

بين
 الزراعة و اكساد

بخصوص دراسة الحليب النقال عند االغنام

ضمــن اطــار التعــاون المشــترك بيــن وزارة الزراعــة /مشــروع تطويــر الثــروة الحيوانيــة/ والمركــز العربــي لدراســات المناطــق 
الجافــة واالراضــي القاحلــة /اكســاد/ تــم توقيــع اتفاقيــة تعــاون لتنفيــذ مشــروع دراســة الحليــب النقــال عنــد األغنــام فــي ثالثــة 

محافظــات حمــص ،طرطــوس، الالذقيــة بتمويــل مــن الصنــدوق الدولــي للتنميــة الزراعيــة ايفــاد.
وبيـــن وزيـــر الزراعـــة المهنـــدس احمـــد القـــادري أن مذكـــرة التعـــاون  هـــي إحـــدى النشـــاطات المســـتمرة  مـــع أكســـاد لصالـــح 
ـــه الحكومـــة   ـــذي تولي ـــر ال ـــا الدعـــم الكبي ـــر المشـــروع األول فـــي هـــذا المجـــال مبين ـــذي يعتب ـــة ال ـــروة الحيواني ـــر الث مشـــروع تطوي

إلحيـــاء هـــذه الثـــروة.
واعتبــر مديــر عــام اكســاد الدكتــور رفيــق الصالــح أن اإلســهام فــي تحقيــق الفعاليــة المثلــى لقطــاع األلبــان فــي ســورية واجــب 

نحــرص علــى القيــام بــه عــن طريــق تحســين جــودة الحليــب ومشــتقاته مثمنــا الــدور الــذي تقدمــه وزارة الزراعــة.
واوضــح الدكتــور رامــي العلــي مديــر مشــروع تطويــر الثــروة الحيوانيــة ان تنفيــذ هــذه االتفاقيــة يحتــاج الــى عمــل دؤوب وشــاق 
ــة المثلــى لقطــاع  ــدة مــع اكســاد وتهــدف المذكــرة الــى تحقيــق الفعالي ــا العدي ونحــن واثقــون مــن النجــاح مــن خــالل تجاربن
ــة  ــق الســليمة فــي عملي ــن علــى الطرائ ــق تحســين جــودة الحليــب  ومشــتقاته  وتدريــب المربي ــان فــي ســورية عــن طري االلب
الحالبــة  وتدريبهــم علــى اكتشــاف مــرض التهــاب الضــرع  وطرائــق تحليــل وكشــف غــش الحليــب وتصنيــع منتجــات الحليــب 

ــر الخدمــات االرشــادية. وتطوي

بمشــاركة 212 امــرأة و12 وحــدة تصنيــع متخصصــة انطلقــت بحديقــة تشــرين بدمشــق فعاليــات مهرجــان منتجــات مشــاريع 

ــات. النســاء الريفي

ويهــدف المهرجــان إلــى التعريــف بمنتجــات المــرأة الريفيــة وتســليط الضــوء عليهــا وفتــح قنــاة تواصــل مباشــر بيــن النســاء 

المنتجــات فــي الريــف والمســتهلك وخلــق روح التنافســية بيــن المنتجــات لجهــة جــودة المنتــج وتوضيبــه وتنوعــه.

وأشــار وزيــر الزراعــة واإلصــالح الزراعــي المهنــدس أحمــد القــادري خــالل افتتاحــه المهرجــان إلــى أن منتجــات المــرأة الريفيــة 

 مــن تشــجيع الزراعــات األســرية ثــم تصنيــع المنتجــات 
ً
تحظــى بدعــم حكومــي تجلــى مــن خــالل سلســلة مــن اإلجــراءات بــدءا

 إلــى أن الــوزارة انشــأت هــذا العــام أربــع صــاالت لتســويق منتجــات المــرأة الريفيــة فــي ريــف دمشــق 
ً
المنزليــة وتســويقها الفتــا

والقنيطــرة وحلــب وحمــاة إضافــة إلــى الصــاالت التــي أقيمــت فــي الســنوات الماضيــة بالالذقيــة.

مــن جهتهــا بينــت مديــرة تنميــة المــرأة الريفيــة الدكتــورة رائــدة أيــوب أن عــدد المشــاركات بالمهرجــان وصــل إلــى 212 مشــاركة 

و 12 وحــدة تصنيــع متخصصــة وتضــم كل وحــدة 30 امــرأة مشــيرة إلــى أن وحــدات التصنيــع أقيمــت فــي مناطــق متخصصــة 

بزراعــات معينــة كالتفــاح والكــرز واأللبــان واألجبــان والنباتــات العطريــة.

212 امرأة و12 وحدة تصنيع
متخصصة تشارك في

مهرجان منتجات مشاريع النساء الريفيات
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حرائق الغابات
تهديد للبيئة واإلنسان

إن االهتمام بحا لة الغابات 
فـي  كمـا  سـورية  فـي 
كل العـا لـم يعـود للـدور 
الحاسـم الـذي تقـوم بـه 
الغابـات في نظـم اإلنتاج 
واالستهالك المستدامين 
تبـّرد  ولنعلـم أن الشـجرة 
مكيفـات،   )  10 ( بمعـدل 
 لتنقيـة الجـو 

ً
وتعـد فلتـرا

بتخفيـض  تسـهم  كمـا 
اسـتهالك الطاقـة، وتعمـل الغابـات علـى 
زيادة الرطوبة والتخفيف من بعض األمراض 
وتخفـض الحـرارة مـن درجة إلى سـت درجات 
فـي الشـمس فمـا بـا لكـم بفعـا ليتهـا فـي 

الظـل!!! 
أســـألكم .. متـــى كانـــت آخـــر مـــرة ســـاهمت 
فيهـــا بزراعـــة شـــجرة؟ ومتـــى بـــادرت لحماية 

األشـــجار ومنـــع انتهـــاك وجودهـــا؟ 
إن األمــر يعنــي الجميــع علــى مســتوى 
األفراد والمجتمعات المحلية والحكومات...
أو  الحرائـــق  بســـبب  الغابـــات  فخســـارة 
االحتطـــاب ومختلـــف التعديـــات هـــو أمـــر 

. مخيـــف
ســـنبدأ مـــن الحرائـــق األخيـــرة التـــي طالـــت 
الغابـــات فـــي بلدنـــا والـــذي يفتـــرض أن 

ــر. يكـــون أخضـ
حيـــث التهمـــت الحرائـــق خـــالل العـــام 2019 
أشـــجار  مـــن   /

ً
يقـــارب /5909 دونمـــا مـــا 

/ مـــن أصـــل 
ً
الغابـــات نتيجـــة /383 حريقـــا

 
ً
حريقـــا  1548/ نتيجـــة   /

ً
دونمـــا  7695/

./
ً
زراعيـــا

علمـــا أن تكلفـــة إعـــادة زراعـــة الغابـــات 
المحروقـــة تقـــدر بعشـــرات المليـــارات مـــن 
الليـــرات الســـورية، وتحتـــاج ألكثـــر مـــن مائـــة 

عـــام لتعـــود لمـــا كانـــت عليـــه.

غاباتنا ثروة وطنية 
وإللقـــاء الضـــوء علـــى الغابـــات في ســـورية 
حســـان  الدكتـــور  الحـــراج  مديـــر  التقينـــا 
فـــارس الـــذي أعطانـــا لمحـــة عنهـــا، وأوضـــح 
أن الغابـــات الطبيعيـــة فـــي ســـورية تنتشـــر 
غابـــات  المناطـــق وهـــي  فـــي مختلـــف 
متوســـطية وتغطـــي حوالـــي /232840 
/ تتنـــوع فيهـــا األشـــجار الحراجيـــة 

ً
هكتـــارا

عريضـــة األوراق 57% والمخروطيـــات %29 
والســـنديان والبطـــم 9% وكذلـــك هنـــاك 

اللـــزاب والشـــوح واألرز.
ــات  ــن الحيوانـ ــد مـ ــا العديـ ويعيـــش بغابتنـ
القـــالع  تحتضـــن  كمـــا  والطيـــور،  البريـــة 
والشـــالالت  القديمـــة  واآلثـــار  والمعابـــد 
والبحيـــرات والينابيـــع ممـــا يجعلهـــا قبلـــة 
مميـــزة للســـياح وتتميـــز الغابـــات الســـورية 
بالكثافـــة الشـــجرية فـــي وحـــدة المســـاحة.
ونعـــود مـــع مديـــر الحـــراج ليبيـــن لنـــا تفاصيل 
 فـــي الفتـــرة 

ً
الحرائـــق التـــي وقعـــت مؤخـــرا
الواقعـــة بيـــن 10/15-13/ 2019.

مـــن خـــالل اإلطـــالع الميدانـــي للمواقـــع 
الزراعيـــة  المســـاحات  أغلـــب  أن  تبيـــن 
المتضـــررة كانـــت مشـــجرة بالزيتـــون وتـــم 
عـــن  الناتجـــة  والخســـائر  األضـــرار  حصـــر 
ـــم  ـــات الزراعـــة، وت ـــل مديري ـــق مـــن قب الحري

تنفيذيـــة  إجـــراءات  اتخـــاذ 
بالتعـــاون مـــع المحافظـــات 
المعنيـــة، وتميـــزت مناطـــق 
 بالوعـــورة ألنهـــا 

ً
الحرائـــق غالبـــا

صخريـــة  وجـــروف  وديـــان 
بمـــكان  الصعوبـــة  ومـــن 
الوصـــول إليهـــا فتـــم االعتمـــاد 
فـــي إطفائهـــا علـــى العنصـــر 

البشـــري.
إطفاء  فرق  وعملت 
جهدها  بكامل  الزراعة  بمديريات  الحرائق 
في إخماد الحرائق لدرجة استشهاد اثنين 
وأصيب  الالذقية  زراعة  حراج  دائرة  من 

ثمانية آخرون.
والدور  الجماعية  الروح  الحظنا  وقد 
التكاملي واإلحساس العالي بالمسؤولية 
من قبل كافة الوزارات والجهات المعنية 

حيث ساهم الجميع بإخماد الحرائق.
 علـــى ســـؤالنا عـــن مســـببات هـــذه 

ً
وردا

ـــر الحـــراج .. أن شـــهري  ـــا مدي الحرائـــق أفادن
تشـــرين األول والثانـــي مـــن األشـــهر التـــي 
الجفـــاف  بســـبب  الحرائـــق  فيهـــا  تتكـــرر 
يســـاعد  ممـــا  الشـــرقية  الريـــاح  وهبـــوب 

علـــى نشـــوب الحرائـــق.
ويعـــد اإلهمـــال أحـــد األســـباب مـــن خـــالل 
الزراعيـــة  والمخلفـــات  األعشـــاب  حـــرق 
وبالتالـــي عـــدم القـــدرة علـــى الســـيطرة 
علـــى هـــذه الحرائـــق فتنتقـــل إلـــى الحقـــول 
المجـــاورة والمناطـــق الحراجيـــة، وقـــد تكـــون 
بفعـــل فاعـــل مـــن قبـــل أحـــد الخارجيـــن 
عـــن القانـــون المســـتفيدين مـــن التعديـــات، 
وينتقـــل الحريـــق مـــن الطرقـــات العامـــة 
بســـبب رمـــي أعقـــاب الســـجائر، وهنـــاك 
أســـباب نـــادرة الحـــدوث كوجـــود القطـــع 
الزجاجيـــة التـــي تســـاعد علـــى اشـــعال
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أو  كهربائـــي،  مـــاس  وجـــود  أو  الحريـــق 
القمامـــة. تجميـــع  مواقـــع  اشـــتعال 

ووجـــه مديـــر الحـــراج رســـالة مباشـــرة الغايـــة 
منهـــا حمايـــة اإلنســـان والغابـــات قـــال فيهـــا: 
 بـــاألرواح 

ً
حرائـــق الغابـــات قـــد تســـبب فقـــدا

البشـــرية لذلـــك نناشـــد كل مواطـــن بعبـــارة 
 فـــي مـــوت أحـــد نتيجـــة 

ً
ال تكـــن ســـببا

ــرام  ــة وإن إضـ ــي الغابـ ــق فـ ــببك بحريـ تسـ
النـــار فـــي الغابـــات جريمـــة يعاقـــب عليهـــا 

ــي: ــادة /29/ كاآلتـ ــي المـ ــون فـ القانـ
ـــة أ.  يعاقـــب باألشـــغال الشـــاقة المؤقت

مـــدة ال تقـــل عـــن ســـبع ســـنوات كل 
ـــأي وســـيلة   ب

ً
ـــار قصـــدا مـــن يضـــرم الن

األراضـــي  أو  الحـــراج  فـــي  كانـــت 
مناطـــق  أو  المحميـــات  أو  الحراجيـــة 

الوقايـــة.
تشــدد العقوبــة إذا نجــم عــن إضــرام ب. 

النــار إصابــة إنســان بعاهــة دائمــة.
اإلعـــدام ت.  إلـــى  العقوبـــة  تشـــدد 

النـــار وفـــاة  نجـــم عـــن إضـــرام  إذا 
إنســـان.

خطورة تضرر الغابات
وفـــي لقـــاء مـــع معـــاون مديـــر الحـــراج 
أوضحـــت  كاوردي  حســـناء  المهندســـة 
العديـــد مـــن النقـــاط التـــي يجـــب عـــدم 
ــا أن البعـــض وجـــد فرصـــة  ــا ومنهـ إغفالهـ
للتفلـــت مـــن القانـــون لجنـــي األربـــاح مـــن 
قطـــع األشـــجار وبيـــع الحطـــب أو حـــرق 
ـــزوم التدفئـــة  ـــام بالتفحيـــم ل ـــات والقي الغاب

وبيعهـــا.
ــق نالـــت  ــر والحرائـ ــا أن التحطيـــب الجائـ كمـ
مـــن آالف الدونمـــات فـــي الغابـــات وطالـــت 
مئـــات األشـــجار الحرجيـــة المعمـــرة والتـــي 

ـــة عـــام. ـــر مـــن مائ يصـــل عمرهـــا ألكث
وعلـــى الرغـــم مـــن انخفـــاض المســـاحة 
الحراجيـــة نتيجـــة الرعـــي الجائـــر واالحتطـــاب 
فـــال تـــزال الحرائـــق تعتبـــر الفاعـــل الرئيســـي 
المدمـــر للغابـــات الطبيعيـــة خـــالل العقـــود 
الســـابقة متســـببة بأضـــرار اقتصاديـــة وبيئيـــة 
فادحـــة بقضائهـــا علـــى النباتـــات الحراجيـــة 
يمكـــن  حيـــث  النـــادرة  والبريـــة  الفريـــدة 

للحريـــق خـــالل فتـــرة قصيـــرة مـــن دقائـــق 
لعـــدة ســـاعات أن يقضـــي علـــى غابـــة 
ــؤدي  ــا يـ ــاد ممـ ــى رمـ ــا إلـ ــراء ويحولهـ خضـ
لـــزوال الغطـــاء النباتـــي وهـــذا يـــأذن بالتالـــي 
لمرحلـــة تعريـــة التربـــة وتدهورهـــا وفقـــدان 
الخصوبـــة وتغّيـــر خـــواص الموقـــع وتأثـــر 
كمـــا  التحتيـــة،  والبنـــى  المائيـــة  المـــوارد 
تـــؤدي للقضـــاء علـــى الحيوانـــات البريـــة 
الكائنـــات، حتـــى  واألليفـــة وغيرهـــا مـــن 
أنهـــا قـــد تســـبب بوفـــاة الســـكان المحلييـــن 

ــي. ــاع المدنـ ــاء والدفـ ــر اإلطفـ وعناصـ
وفـــي المناطـــق الجافـــة وشـــبه الجافـــة 
يكـــون األمـــر أكثـــر خطـــورة حيـــث تأخـــذ 
المنطقـــة ســـمات الجفـــاف القاســـية التـــي 
ــا  ــال إنهـ ــة فيقـ ــمات الصحراويـ ــبه السـ تشـ
تتصحـــر وهـــذا يالحـــظ بوضـــوح فـــي جبـــال 
القلمـــون وجبـــال الباديـــة الســـورية، أمـــا 
فـــي المناطـــق الرطبـــة والشـــديدة الرطوبـــة 
الطبيعيـــة  الغابـــات  وزوال  تهـــدم  فـــإن 
يـــؤدي النجـــراف التربـــة وتشـــكل الســـيول 
وعـــدم انتظـــام تغذيـــة الميـــاه الجوفيـــة 
ممـــا ينعكـــس ســـلبا علـــى البيئـــة المحليـــة 
والحيـــاة االجتماعيـــة واالقتصاديـــة لســـكان 

ــق. ــذه المناطـ هـ
وعـــن خطـــة التحريـــج أوضحـــت كاوردي 

باألرقـــام:
 العامـــل – 

ً
عـــدد المشـــاتل 46 مشـــتال

.
ً
منهـــا حاليـــا 36 مشـــتال

الخطـــة اإلنتاجيـــة للغـــراس 2018- 2019 – 
ــة. ــغ 4950 غرسـ بلـ

الخطـــة اإلنتاجيـــة للغـــراس 2019 - 2020 – 
ـــغ 6000 غرســـة. تبل

ـــج االصطناعـــي 2019-2018 –  خطـــة التحري
بلغـــت 2697 هكتـــارا منهـــا مســـاحة 

.
ً
محروقـــة 747 هكتـــارا

خطـــة التحريـــج االصطناعـــي 2020-2019 – 
. 

ً
ســـتكون 3150 هكتـــارا

حماية غاباتنا واجب الجميع
المهنـــدس  مـــع  آخـــر  حديـــث  لنـــا  وكان 
مهيـــدي اليوســـف رئيـــس قســـم الحمايـــة 
بمديريـــة الحـــراج وبـــدأ بفقـــرة مـــن المـــادة 

للعـــام  رقـــم25  الحـــراج  قانـــون  مـــن   19
2007 والتـــي تنـــص صراحـــة علـــى أن حـــراج 
ـــة ال يجـــوز التصـــرف بهـــا  ـــروة وطني ـــة ث الدول
أو تقليـــص رقعتهـــا مـــن قبـــل أي جهـــة 
كانـــت ويمنـــع بوجـــه خـــاص تمديـــد خطـــوط 
فتـــح  أو  الهاتـــف  أو  الكهربـــاء  أو  الميـــاه 
األقنيـــة والمجـــاري والشـــوارع والطرقـــات 
فـــي أراضـــي حـــراج الدولـــة إال بموافقـــة 

ــر. الوزيـ
ـــه  ـــر الـــذي تولي وأكـــد علـــى االهتمـــام الكبي
الـــوزارة وأن وجـــود مراكـــز إطفـــاء أمـــر مهـــم 
طرطـــوس  محافظتـــي  فـــي  وخاصـــة 
والالذقيـــة اللتيـــن تتواجـــد بهمـــا أكبـــر نســـبة 
أهـــم مكونـــات  مـــن  وأنـــه  الحـــراج،  مـــن 
تأميـــن كافـــة  للحرائـــق  المتكاملـــة  اإلدارة 
ســـيارات  وخاصـــة  اإلطفـــاء  مســـتلزمات 

الحديثـــة. اإلطفـــاء 

وأضـــاف أنـــه مـــن الهـــام االســـتثمار األمثـــل 
مشـــروعات  إقامـــة  خـــالل  مـــن  للغابـــة 
التعديـــات  مـــن  الغابـــة  بحمايـــة  تتعلـــق 
الخبـــراء  وإيجـــاد  والحرائـــق  كالقطعيـــات 
المحافظـــة  علـــى  القادريـــن  والفنييـــن 
علـــى الغابـــة مـــن خـــالل قدراتهـــم التـــي 
تعمـــل الـــوزارة علـــى تنميتهـــا والحفـــاظ 

عليهـــا.
مـــن  الصنوبـــر  أشـــجار  أن  إلـــى  وأشـــار 
قابليتهـــا  بســـبب  للنـــار  األليفـــة  النباتـــات 
التـــي  للشـــجيرات  إضافـــة  لالشـــتعال 
وبالتالـــي  الغابـــة  تحـــت  طبقـــة  تشـــكل 
لمقاومـــة  مختلفـــة  آليـــات  تطويـــر  تـــم 
الحرائـــق كامتـــالك النبـــات لقشـــرة ســـميكة 
أو قدرتـــه علـــى اإلخـــالف مـــن البراعـــم 
ــى  ــير إلـ ــق تشـ ــات الحرائـ ــة وإحصائيـ النائمـ
تبقـــى الغابـــات  مـــن حرائـــق   %70-40 أن 
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  تحقيق عال أبو عجيب

مجهولـة ألسـباب فيمـا يعتقد أن القسـم 
األكبـر منهـا مفتعلـة مـن قبـل أشـخاص، 
وهنـاك حرائـق ناجمة عـن التحريق الزراعي 
وإسـاءة  والبـرق  والتدخيـن  واإلهمـال 
استعمال السياح للنار في الغابة وتسبب 
بعـض  فـي  الحرائـق  الكهربـاء  أسـالك 

الحـاالت.
وجوابـا لسـؤالنا عـن إجـراءات وزارة الزراعـة 
للحـد مـن نشـوب الحرائق... بيـن أن الوزارة 

تقـوم بالتالي:
- بنـاء أبـراج مراقبـة للكشـف عـن الحرائـق 
الطبيعيـة  الغابـات  مناطـق  فـي  موزعـة 
، وقامـت 

ً
برجـا واالصطناعيـة وعددهـا 99 

فـي  موزعـة  لإلطفـاء   
ً
مركـزا  21 ببنـاء 

المحافظـات ضمن المواقـع الحراجية وتم 
لإلطفـاء. الالزمـة  الصهاريـج  تهيئـة 

- تم تشكيل فرق مؤقتة لمكافحة حرائق 
الغابات خالل موسم الصيف موزعة في 
مواقـع الغابـات إضافة إلى عمـال المراكز 
الدائميـن لحمايـة الغابات فضال عن تأمين 
إضافـة  الحراجيـة  للمواقـع  وجـود حراسـة 
بهـا عناصـر  تقيـم  لوجـود مخافـر حراجيـة 
قانـون  أحـكام  لتنفيـذ  الحراجيـة  الضابطـة 

الحـراج وقمـع التعديـات.
لالتصـال   188 رقـم  تخصيـص  تـم  وقـد   -
حرائـق  نشـوب  عـن  لإلبـالغ  المجانـي 
بالتعاون مع شـركات االتصال وتم تطوير 
يسـتخدمها  التـي  الالسـلكية  الشـبكة 
عمـال اإلطفـاء والحـراج عـن طريـق تأميـن 
يدويـة مركبـة علـى  محطـات ال سـلكية 
فـي  تركيبهـا  تـم  ثابتـة  ومحطـات  سـيارة 
المحافظات، إضافة لسـيارات نقل العمال 

التشـجير. وآليـات 
الحرائـق  إخمـاد  عمليـة  متابعـة  وتتـم   -
عنـد نشـوبها مـن خـالل غـرف العمليـات 
المنتشـرة فـي كافـة المحافظـات واإلدارة 
المركزيـة وذلـك علـى مـدار العـام كما تم 
فـي  حراجيـة  وطرقـات  نـار  خطـوط  فتـح 

المواقـع. كافـة 
تـم  إنـه  قـال:  المسـتقبلية  الخطـة  وعـن 
إعداد سياسة حراجية لتساعد على تنمية 
وتطويـر الثـروة الحراجيـة بشـكل مسـتدام 
وتنميـة  وحمايـة  المـوارد  علـى  والحفـاظ 
وقـد  الحيـوي  والتنـوع  الوراثيـة  المصـادر 
اهتمـت الـوزارة بوقايـة المناطـق الحراجيـة 
وتحسـين دخـل قاطنـي المناطـق ودعـم 
التشـجير الحراجـي ووضـع نظـام جغرافي 

لتطويـر الحـراج.
وتقام حمالت اإلرشـاد والتوعية والتدريب 

فـي مجـال الوقايـة والمكافحـة وتـم إنتاج 
مـواد إعالميـة وفيلميـة وبثها عبر وسـائل 
اإلعـالم إضافـة للنـدوات و ورشـات العمل 

المتخصصة .
مساهمة المجتمعات المحلية وتكاتف 

الجميع

ومـن محافظـة حمـص حدثنـا المهنـدس 
عـن  الحـراج  دائـرة  رئيـس  بيطـار  اليـاس 
اإلجـراءات التـي قامـوا بهـا بالتكاتـف مـع 
األهليـة  والنشـاطات  المحلـي  المجتمـع 
لهـا  تعرضـت  التـي  الغابـات  حرائـق  بعـد 

المحافظـة.
التـي  الحرائـق  إطفـاء  مـن  االنتهـاء  بعـد 
تعرضـت لهـا منطقـة الـوادي في حمص 
قامـت مديريـة الزراعـة فـي حمـص بحصـر 
األضـرار الحراجيـة حيث بلغـت 262,8 دونما 
و89 دونمـا مـن الحـراج االصطناعيـة فـي 
 
ً
الناصـرة وعيـن الباردة وكفـرا و173,8 دونما

والمشـتاية  الزويتينـة  فـي  حـراج طبيعـي 
وكفـرا وحمـرة.

وقـام عمـال مركز الناصرة الحراجي بقص 
المركـز  إلـى  ونقلهـا  المحروقـة  األشـجار 
ألسـر  رمزيـة  بأسـعار  بيعهـا  يتـم  حيـث 
الشـهداء وتـم تنظيـف الموقـع والتخلـص 
من الشفايات وحرقها ومن ثم حفر الجور 
الحملـة  عـن  وأعلـن  للغـرس  اسـتعدادا 
التـي  المناطـق  تشـجير  إلعـادة  الوطنيـة 
برعايـة   2019/11/2 بتاريـخ  للحرائـق  تعرضـت 
حمـص  ومحافـظ  الزراعـة  وزيـر  وحضـور 
وفعاليـات شـعبية وأهليـة مـن المنطقـة 
 ب 1000 

ً
حيـث تـم تشـجير مسـاحة 30 دونمـا

غرسـة مـن نـوع األرز والشـوح والكسـتناء 
تجهيـز40  تـم   2019/11/5 وبتاريـخ  والغـار 
الطبيعـي  الدينـارة  موقـع  فـي  دونمـا 
مـن  غرسـة   300 وغـرس  الزويتينـة  فـي 
السـنديان والغار بمسـاحة عشرة دونمات، 
وفـي 2019/11/9 تـم تجهيـز موقـع وادي 
جبـارة بالمشـتاية وماتـزال الحملـة الوطنيـة 

إلعـادة التشـجير مسـتمرة حتـى زراعـة آخر 
شـبر منهـا وذلـك بالتعـاون مـع الفعاليـات 
األهليـة مـن مؤسسـة الشـهيد وكشـاف 
وكشـاف  الـوادي  وفنـدق  المشـتاية 
كليـة  وجامعـة  األرثوذكسـية  الكنيسـة 
الفعاليـات  شـاركونا  حيـث  بحلـب  الزراعـة 

المذكـورة.
ــن  ــر الحــراج والمعنيي وبمناقشــة مــع مدي
اســتخلصنا مجموعة مقترحات مســتقبلية 
لدعــم مكافحــة حرائــق الغابــات نلخصهــا 

بالتالــي:
- دعم إنشاء منظومة إنذار مبكر.

- شراء طائرتين متخصصتين بإطفاء حرائق 
الغابات.

الخاصــة  الحوامــات  مــن  عــدد  تعميــر   -
بمكافحــة حرائــق الغابــات بالتنســيق مــع 
بإخمــاد  للتدخــل  الجويــة  القــوى  قيــادة 

الحرائــق.
- رصــد االعتمــادات لصيانــة البنــى التحتيــة 

للحــراج.
- زيــادة الدعــم المالــي الكافــي لمشــاريع 
الغابــات والخطــط اإلنتاجيــة إلعــادة تأهيــل 

وزراعــة المســاحات المتضــررة.
 للتدخل السريع.

ً
- تأمين50صهريجا

- زيــادة عــدد صهاريــج اإلطفــاء إلــى /700/
واســتبدال القديــم.

- تأميــن ســيارات حقليــة وبيــك آب رباعــي 
الدفــع عــدد 100.

- إعــادة تجهيــز شــبكة اتصــاالت الســلكية 
مــن محطــات وأجهــزة فرديــة.

- زيادة عدد اآلليات الثقيلة.
- زيــادة عــدد أبــراج المراقبــة ومراكــز حمايــة 

الغابات.
- إنشاء شبكة من نقاط التزويد بالماء.

مســتلزمات  لتأميــن  االعتمــادات  زيــادة   -
الحرائــق. فــرق إلطفــاء 

وفي الختام 
التوعيـة  أهميـة  إلـى  التنويـه  مـن  البـد 
 
ً
عامـال يعـد  حيـث  المجتمـع  أفـراد  لكافـة 
 للحفـاظ على هـذه الثروة الوطنية، 

ً
رئيسـيا

وكذلـك االهتمـام بزيـادة الرقعة المشـجرة 
على مساحة الوطن، فهذه الغابات هي 
أول عوامـل التصـدي لالحتبـاس الحـراري، 
المبـادرات  ودعـم  تشـجيع  علـى  ونؤكـد 
األهليـة ونشـرها وتعزيـز الوعـي الوطنـي 
واإلسـهام  التطوعـي  العمـل  ودعـم 
بحلـول للمشـاكل البيئيـة والطبيعيـة التي 

الغابـات. تواجههـا 
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مرض التدهور السريع على الزيتون

 لزراعــة الزيتــون فــي منطقــة البحــر األبيــض المتوســط، حيــث تــم 
ً
 خطيــرا

ً
ل انتشــار مــرض التدهــور الســريع تهديــدا

ّ
يشــك

فــي شــهر تشــرين األول لعــام 2013 التســجيل األول لهــذا المــرض فــي المنطقــة األورو- متوســطية علــى أشــجار الزيتــون فــي 

مقاطعــة بوليــا، وهــي المنطقــة الرئيســية إلنتــاح الزيتــون فــي إيطاليــا.

هــذا المــرض الشــرس أدى حتــى اآلن إلــى تلــف المالييــن مــن أشــجار الزيتــون ومعظمهــا مــن األشــجار القديمــة المعّمــرة التــي 

ــل إحــدى معالــم منطقــة البحــر المتوســط منــذ آالف الســنين.
ّ
تمث

مسّبب المرض
بكتريــا عصويــة Xylella fastidiosa ســالبة الجــرام مدرجــة 

تتموضــع داخــل األوعيــة الناقلــة للمــاء فــي النبــات المضيــف 

فتســبب انســدادها مؤديــة إلــى جفــاف األوراق والذبــول الســريع 

لألشــجار.

بــدأت هــذه البكتريــا تفتــك بأشــجار الزيتــون فــي أوروبــا خاصــة 
إيطاليــا واســبانيا، وهــي ال تحمــل أي خطــر علــى البشــر إال أنهــا 
ــات األخــرى واألشــجار  ــواع مــن النبات ــات األن  لمئ

ً
ــدا تشــكل تهدي

المثمــرة خاصــة الحمضيــات والكرمــة.
الــري واألمطــار والريــاح  البكتريــا عبــر ميــاه  ال تنتشــر هــذه 
الماصــة  الحشــرات  بواســطة  تنتقــل  إنمــا  المباشــر  واللمــس 
أهــم  ومــن  الخشــبية،  األوعيــة  فــي  المتواجــدة  للعصــارة 
 
ً
الحشــرات الناقلــة لبكتريــا X. fastidiosa والتــي صنفــت مؤخــرا

 Philaenus spumarius النطــاط:  البــق  إيطاليــا  فــي 

والــذي ســاهم باالنتشــار الواســع لهــذه البكتريــا فــي إيطاليــا 

علــى أشــجار الزيتــون واألشــجار المثمــرة األخــرى.

Neophilaenus campestris  الناقل -

Philaenus italosignus  والناقل

أّن  إال  األمريكيتيــن،  هــو  للبكتريــا   
ً
انتشــارا األكثــر  الموطــن 

 فــي إيطاليــا منــذ عــام 2013 دّمــر المالبيــن مــن 
ً
ظهورهــا مؤخــرا

أشــجار الزيتــون، إضافــة إلــى أنــواع أخــرى مــن النباتــات ســواء 
فــي إيطاليــا أوفرنســا واســبانيا و البرتغــال بمــا فيهــا اللــوز، الكــرز، 
اكليــل الجبــل، الخزامــى، والعديــد مــن العوائــل االخــرى المدرجــة 

.)EPPO( ــا ــات فــي أوروب ــة النبات فــي قائمــة  منظمــة حماي
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أ. أوراق زيتون سليمة. ب. أعراض مرض التدهور البكتيري السريع.
ج. أعراض أمراض أخرى أو اضطرابات فيزيولوجية.

:Xylella fastidiosa العوائل النباتية لبكتيريا
تزيــد العوائــل النباتيــة التــي تصيبهــا هــذه البكتريــا عــن 300 نــوع 
 األنــواع الخشــبية، كــروم العنــب )خاصــة 

ً
نباتــي وأكثرهــا تضــررا

فــي واليــة كاليفورنيــا االمريكية(، أشــجار الخــوخ )جنوب الواليات 
المتحــدة األمريكيــة(، الحمضيــات )البرازيــل(، نبــات الدفلــة، اللــوز، 
وعبــاد  والــدردار  البلــوط  وكذلــك  والبــن  المشــمش  البرقــوق، 
الحجــازي  كالبرســيم  واألعــالف  الطبيــة،  والنباتــات  الشــمس، 
وهنــاك نباتــات حاملــة للمــرض ويتأخــر ظهــور األعــراض عليهــا 

أو اليظهــر.
االنتقال والعدوى:

ينتقــل المــرض كمــا ذكرنــا عبر نطاطات الــورق التابعة للفصيلتين 
Cicadellidae و Cercopidae التــي تطيــر لمســافات قصيــرة، 
أمــا العــدوى مــن مســافات بعيــدة فتحــدث عــن طريــق انتقــال 
الغــراس وأقــالم التطعيــم أو الشــتول مــن المناطــق والبلــدان 

المصابــة إلــى أماكــن ســليمة.
أعراض اإلصابة:

جفــاف كبيــر فــي التــاج الخضــري يظهــر بشــكل عشــوائي ثــم . 1
يمتــد إلــى كامــل الشــجرة.

يبدأ جفاف األوراق من القمة ويتقدم حتى كامل التاج.. 2

ــن أعــراض مــرض التدهــور الســريع  ــز بي مــن الصعــب التميي
 
ً
ــي نظــرا وأعــراض أمــراض أخــرى مــن خــالل الفحــص العين

لتشــابه األعــراض.

إجراءات الوقاية:
تجنــب شــراء وزراعــة النباتــات أو اســتخدام طعــوم مــن مصــادر 	 

غيــر معتمــدة أو مــن الــدول والمناطــق التــي يتواجــد فيهــا 
ــا وفرنســا واســبانيا والبرتغــال. المــرض كإيطالي

ظهــر أعــراض 	 
ُ
الكشــف الــدوري علــى األشــجار والنباتــات التــي ت

المعنيــة  الجهــات  وإعــالم  الســريع  التدهــور  لمــرض  مماثلــة 
فــي وزارة الزراعــة فــي حــال االشــتباه بالمــرض، التخــاذ التدابيــر 

 فــي حــال حــدوث اإلصابــة.
ً
األوليــة مبكــرا

فالحــة التربــة، اإلدارة والقلــع اليــدوي لألعشــاب فــي الربيــع 	 
أو  للبكتريــا  محتملــة  عوائــل  تكــون  أن  يمكــن  التــي  خاصــة 

للمــرض. الناقلــة  للحشــرات  عوائــل 
تقديــم عمليــات الخدمــة بشــكل دوري ألشــجار الزيتــون )حراثة، 	 

تســميد، تقليــم معتدل(.
اقتالع كامل النبات المصاب وحرقه.	 
 	 Xylella fastidiosa اإلدارة والتحكــم بالحشــرات الناقلــة لبكتريــا

مــن خــالل اســتخدام المبيــدات الحشــرية.

 دراســة فــي جنــوب إيطاليــا لتقييــم التبايــن 
ً
أجريــت مؤخــرا

بيــن أعــراض التدهــور الســريع علــى عــدة أصنــاف زيتــون، 
 فيمــا بينهــا مــن حيث درجــة اإلصابة، 

ً
وأظهــرت األصنــاف تباينــا

 أن 
ً
ودرجــة تحمــل المــرض وإظهــار األعــراض حيــث تبيــن مثــال

 مــا و التــي 
ً
ــاف المقاومــة نوعــا الصنــف ليتشــينو مــن األصن

تظهــر أعــراض خفيفــة حتــى فــي أعلــى درجــات إصابتهــا 
ــاروال  ــوزا، أمــا الصنــف أولي كمــا هــو الحــال فــي صنــف فافول
و الصنــف تشــيللينا فكانــا مــن األصنــاف الحساســة والتــي 
ظهــرت عليهــا أعــراض المــرض ســواء فــي الحقــل أو بعــد 
القيــام بالعــدوى الصناعيــة باســتخدام الســاللة االيطاليــة، 
وبنــاء عليــه فــإن تأثيــر اإلصابــة بهــذا المــرض وشــدة األعراض 
الزيتــون  أصنــاف  حساســية  حســب  بلــد  كل  فــي  تختلــف 

ــة بمــرض التدهــور الســريع.  ــة لإلصاب المحلي
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إعداد

د. رائد أبو قبع
معهد باري إيطاليا

د. غادة قطمة   
الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية

فــي  الســريع  التدهــور  بمــرض  مصــاب  زيتــون  حقــل 
الجنــوب اإليطالــي يحتــوي علــى صنفيــن أحدهمــا مقــاوم 

حســاس واآلخــر 

الصناعيــة  العــدوى  نتائــج  أدنــاه  بالصــورة  يظهــر 
ــى  ــا X. fastidiosa عل بالســاللة CoDIRO مــن بكتري
صنــف تشــيللينا بعــد ســنة مــن العــدوى فــي ظــروف 

الزجاجــي. البيــت 

طــرق الكشــف عــن بكتيريــا Xylella fastidiosa  فــي 
النباتــات المصابة:

أن  حيــث  المخبــر،  فــي  المــرض  عــن  الكشــف  يتــم 
العديــد مــن العوائــل النباتيــة قــد ال تظهــر أعــراض 
فــي  المتبعــة  الطــرق  أهــم  ومــن  مصابــة،  وهــي 

:Xylella fastidiosa عــن  الكشــف 

 –.PCR تفاعل البلمرة المتسلسل
تفاعــل البلمــرة المتسلســل ذو الوقــت الحقيقــي – 

.REALTIME PCR
العــروة –  بواســطة  الحــرارة  المتســاوي  التضخيــم 

.)LAMP(

الطــرق الجزيئيــة: تســتخدم هــذه الطــرق لتؤكــد . 2

وجــود المــرض فــي العينــات المصابــة والتــي تــم 

 بالطــرق الســيرولوجية. أهــم 
ً
الكشــف عنهــا مســبقا

هــذه االختبارات:

للمســح . 1 عــادة  تســتخدم  الســيرولوجية:  الطــرق 

الحقلــي علــى نطــاق واســع و باســتخدام اختبــار 

المخصصــة. األمصــال  خــالل  مــن   DTBIA أو   ELISA

أنقذوا أشجار الزيتون
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مضادات
األكسدة

التفاعــالت  أحــد  األكســدة  تعتبــر 
جســم  فــي  والمهمــة  األساســية 
اإلنســان حيــث يقــوم الجســم بالعديــد 
مــن العمليــات الحيويــة ومنهــا أكســدة 
الغذاء باستخدام األوكسجين للحصول 
علــى الطاقــة ولكــن ينتــج عــن ذلــك 
مــواد ضــارة بالجســم مــن أحدهــا جزيئات 
األوكسجين النشط )جذور األوكسجين 
الحــرة( والتــي تعــرف بالشــوارد أو الجذور 

الحــرة.
هــذه الجزيئــات غيــر مســتقرة فهــي 
تفتقــد إللكتــرون واحــد علــى األقــل 
وبالتالــي فهــي تتمتــع بإمكانيــة كبيــرة 
لالرتبــاط مــع أي جــزيء أخــر لتعويــض 
 
ً
مــا ينقصهــا وبالتالــي تتفاعــل عشــوائيا
األنزيــم  أو  األنزيــم  مــع  وبســرعة 
بالبروتينــات  تلتصــق  أو  المســاعد 
ــدرات والدهــون والحمــوض  والكربوهي
لفوضــى  يــؤدي  ممــا  النوويــة 
باألكســدة  تســمى  بيوكيميائيــة 
جزيئــات  لتكويــن  ذلــك  )يــؤدي 
مشــوهة غيــر فعالــة  أو غيــر قابلــة 
أجســامنا  مــن  يجعــل  ممــا  للتحلــل(، 
و  االلتهابــات  مــن  للعديــد  عرضــة 
الدماغيــة  الســكتة  القلــب –  أمــراض 
– التهــاب المفاصــل – مــرض الزهايمــر 
– إعتــام عدســة العيــن-أي أن الجــذور 
الحــرة تقــوم بأكســدة الخاليــا وتدميرها 
ــي تســبب ترهــل األنســجة أي  و بالتال

تســهم فــي الشــيخوخة المبكــرة، كمــا 
أن تفاعــل الجــذور الحــرة مــع الحمــض 
للشــيفرة  الحامــل    DNA النــووي 
إلنتــاج خاليــا مغايــرة  يــؤدي  الوراثيــة 
 مــا وهــي الخطــوة األولــى نحــو 

ً
نوعــا

الســرطانات.
وعلى الرغم من أن الجســم البشــري 
مضــادات  بتصنيــع   

ً
طبيعيــا يقــوم 

يكفــي  ال  ذلــك  أن  إال  األكســدة 
والســيما مــع التطــورات التــي حملتهــا 
ولعــل  المتســارعة  المدنيــة  الحضــارة 

أهمهــا:
التعــرض لإلشــعاعات – تنــاول األغذيــة 
والحافظــة  الملونــة  بالمــواد  الغنيــة 
التدخيــن   – المشــبعة  والدهــون 
واستنشــاق الهــواء الملــوث  التعــرض 
األدويــة  وبعــض  الحشــرية  للمبيــدات 

الجانبيــة. األضــرار  ذات 
وهنــا نشــير إلــى أنــه مــع التلــوث 
الكيميائــي المتنامــي مــع تطــور الحيــاة 
المــواد  هــذه  معظــم  فــإن  المدنيــة 
تنتهــي بشــكل أو بأخــر داخــل خاليانــا 
الخليــة  ازدحــام  حــال  وفــي  الحيــة 
بالجزيئــات الضــارة فــإن الخليــة تعمــل 
علــى التخلــص منهــا عبــر تفاعــالت غير 
إلنتــاج  يــؤدي  الــذي  األمــر  اعتياديــة 

المزيــد مــن الجــذور الحــرة.
ويمكــن لنــا تدعيــم مــا ينتجــه الجســم 
األكســدة  مضــادات  مــن  البشــري 

أنســجتنا مــن خــالل  لحمايــة  الالزمــة 
بمضــادات  الغنيــة  األغذيــة  تنــاول 
الخضــار  مثــل  الطبيعيــة  األكســدة 
المنشــأ  ذات  واألطعمــة  والفواكــه 

البحــري.
تتمحــور فكــرة مضــادات األكســدة 
مــع  التفاعــل  علــى  قدرتهــا  حــول 
الجــذور الحــرة عبــر إعطاءهــا الكتــرون 
أو أكثــر وبالتالــي تحييــد دورهــا الســلبي 
داخــل  االســتقالب  عمليــات  فــي 
تقســيم  علــى  اتفــق  وقــد  الجســم، 
ثــالث  إلــى  األكســدة  مضــادات 

مجموعــات:
أو . 1 الطبيعيــة  مضــادات األكســدة 

األنزيميــة.
الفيتامينــات: وهــي ال تنتــج فــي . 2

الجســم لذلــك ينبغــي العمل على 

التــزود بهــا مــن خــالل الغــذاء مثــل 
فيتامين    A-C-E ، حمض الفوليك 
folic acid ويعــرف أيضــا بفيتاميــن 
B9، وهــو مهــم جــًدا للنســاء فــي 
ســن اإلنجــاب لمنــع حــدوث مــرض
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يمنــع  )مــرض  العصبيــة  األنبوبــة  خلــل 

التطــور الطبيعــي لمراحل تكون الجنين(، 

القلــب، تعتبــر   ويحافــظ علــى ســالمة 

نبتــة البقلــة مــن المصــادر الهامــة ولكــن 

كميــة اســتهالكها ال تعكــس أهمية هذا 

النبــات ضمــن قائمة مضــادات األكســدة.

مضادات األكسدة النباتية والسيما . 3

األصبغة مثل الفالفونات-الكاروتينات-

األنثوسيانيدات.

الفالفونات

والخضــروات  الفواكــه  ألــوان  إن 

الزاهيــة هــي أكثــر مــن مجــرد أغلفــة 

مــن  الكثيــر  اختيــار  المهــم  مــن  لذلــك 

األلــوان المختلفــة مــن أجــل أكبــر قــدر 

فــي  والســبب  والفاعليــة  التأثيــر  مــن 

اختيــار األطعمــة ذات األلــوان المتعددة 

يشــمل  صحــة  األكثــر  الغــذاء  أن  هــو 

نــوع  يوجــد  فــال  متنوعــة  أطعمــة 

واحــد مــن الفاكهــة أو الخضــار يمكــن 

النباتيــة  المركبــات  جميــع  يقــدم  أن 

األخــرى. والمــواد  والمفيــدة  الفعالــة 

فاللــون هــو العالمــة الخارجيــة األكثــر 

 للمــواد الغذائيــة المختلفة في 
ً
وضوحــا

زيــادة  أجــل  المختلفــة. ومــن  النباتــات 

ألــوان  ذات  محاصيــل  اختــر  الفائــدة، 

غنيــة وعميقــة مثــل الجــزر والســبانخ. 

األلــوان  ذات  والخضــروات  فالفواكــه 

المركبــات  علــى  تحتــوي  العميقــة 

النباتيــة الفعالــة األكثــر فاعليــة، تقــاس 

 ORAC بـــ األكســدة  فعاليــة مضــادات 

وعلــى ســبيل المثــال فــإن  100غ مــن 

الملفــوف األبيــض تحتــوي علــى 529  

الكميــة  ذات  أن  حيــن  فــي   ORAC

مــن الملفــوف األحمــر تحتــوي علــى 

ORAC  2496  ومــن المهــم أن نأخــذ 

هــذه  تحضيــر  طريقــة  أن  بالحســبان 

المصــادر تلعــب دور فــي غايــة األهميــة 

فــي  تخفيــض نســبتها والســيما درجــة 

وتقطيــع  الحموضــة  ودرجــة  الحــرارة 

مــن  المبرعــم  الثــوم  يعتبــر  النباتــات، 

األكســدة  بمضــادات  الغنيــة  المصــادر 

مــع التأكيــد علــى أن الطهــي يفقدنــا 

جــزء فــي غايــة األهميــة مــن الفائــدة 

الطبيــة المنشــودة علــى الرغــم مــن 

أن معظــم النــاس تســعى لشــراء ثمــار 

الثــوم الصحيحــة غيــر مدركيــن أن براعم 

الثــوم تحفــز عمــل جهــاز المناعة وتقلل 

القلــب  صحــة  وتحســن  الــدم  ضغــط 

وتحمــي مــن نمــو الخاليــا الســرطانية 

وتؤخــر عالمات الشــيخوخة. من المهم 

وجــود  ينحصــر  ال  أنــه  إلــى  نشــير  أن 

الفاكهــة  ثمــار  علــى  الفالفونيــدات 

مســؤول  الفالفــون  أن  بــل  والخضــار 

عــن تلــون األزهار والســيما أزهار البابونج 

وبالتالــي فــإن أهميــة البابونــج ال يمكــن 

حصرهــا بكميــة ونوعيــة الزيــت العطــري 

ضمــن النــورات الزهريــة فقــط، أي أن 

النباتــات  تلــك  لمثــل  مضاعــف  التأثيــر 

حيــث تلعــب الصبغــات والزيــت العطــري 

أكســدة. كمضــادات  متكامــل  دور 

الكاروتينات

إلــى  البنفســجي  مــن  نباتيــة  أصبغــة 

 باألحمــر المصفــر تتواجــد 
ً
األصفــر مــرورا

فــي العديــد من الخضــار والفواكه، من 

)α-, β-, γ-, and δ-carotene( أهمهــا

β-caroteneأشــهرها  مركــب  ويعــد 

يعمــل هــذا المركــب كمضــاد أكســدة 

ــق أضــرار  ــع الجــذور الحــرة مــن تحقي يمن

يحفــز  أنــه  كمــا   DNA الـــ  بنيــة  فــي 

أنــواع  لبعــض  المبرمــج  الخاليــا  مــوت 

المراحــل  فــي  والســيما  الســرطانات 

المبكــرة، باإلضافــة لكونــه يعمــل علــى 

تعزيــز نشــاط الجهــاز المناعــي مــن خالل 

اللمفاويــة. الخاليــا  إطــالق  تحفيــز 

تعــد البطاطــا الحلــوة والجــزر والخــس 

والفلفل األحمر والمشــمش والقرنبيط 

ــة بالمركــب  ــة الغني ــازالء مــن األغذي والب

وتشــير الدراســات إلــى أنــه ينبغــي تناول 

0.01غ أو 10800ميكــرو غــرام مــن المركــب 

مــن  يتحقــق  والــذي   
ً
يوميــا المذكــور 

خــالل تنــاول 200غ مــن الخضــار والفاكهة 

التامــة النضــج للحصــول علــى الفائــدة 

المرجــوة.

إعداد: د. علي زّياك
الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية
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  تطبيق
تقنية النانو في علوم الحيوان

تكنولوجيــا النانــو لديهــا القــدرة علــى 
توفير الحلول المناسبة لمعالجة بعض 
القضايــا مثــل توفيــر المــواد الغذائيــة، 
والرعايــة البيطريــة واألدويــة والوصفات 
المقدمــة  اللقاحــات  وكذلــك  الطبيــة 

للحيوانــات المستأنســة.
ــة مثــل  ــد اســتخدام بعــض األدوي عن
المضــادات الحيوية  واللقاحات ســيكون 
 فــي عــالج العــدوى والتغذيــة 

ً
فعــاال

واضطرابــات التمثيــل الغذائــي وذلــك 
المســتوى  علــى  اســتخدامها  عنــد 
ــة المســتخدمة علــى  النانــوي، واألدوي
خصائــص  لهــا  النانــوي  المســتوى 
البيولوجيــة  الحواجــز  إلزالــة  متعــددة 

التطبيقــي. الطــب  ولزيــادة كفــاءة 
التوقيــت المناســب لتحريــر العقاقيــر 
وقــدرات التنظيــم الذاتــي هــي المزايــا 
الرئيسية الستخدامات النانو تكنولوجي 

فــي مجــال العقاقيــر. 
جســيم الكربــون)C-60 ( )كــرة بوكــي( 
هــو جــزيء كــروي وقطــره مــا يقــرب 

مــن 1 نانومتــر.

فهــي مــادة غيــر ســامة للخاليــا الحيــة 
وحيويــة فــي الطبيعة.

ويمكــن اســتخدامها ناقــل للبيتيــدات 
القابلــة للذوبــان فــي المــاء والعقاقيــر. 
تســاعد  أن  يمكــن  النانــو  فتقنيــة 
فــي  العقاقيــر  ســلوك  فهــم  فــي 
تختــرق  أن  يمكــن  الحيــوان،  جســم 
مــن  الحيــوان  جلــد  النانــو  جســيمات 
خــالل التــآكالت الطفيفــة فــي جلدهــا 
بحيــث يتــم اســتخدام هــذه الجســيمات 
عــن ســلوك  للكشــف  كمستشــعرات 

المتغايــرة. الخاليــا 
جزيئــات الDendrimers هــي جزيئات 
 مع بنية محددة 

ً
نانوية متماثلة شعاعيا

ثالثيــة األبعــاد، بحيــث أن البنيــة عبــارة 
عــن جســم أساســي ومحــاط بفــروع 
مثــل الشــجرة بحيــث تترافــق مــع جــزيء 
الهــدف مثــل العقــار المــراد نقلــه ألنهــا 
 ويتــم تنقيتها مــن الدم 

ً
متوافقــة حيويــا

بســهولة عــن طريــق الكلــى.
ال  جزيئــات  نقــل  أن  ولوحــظ 
 Methotrexateمع ال  Dendrimers

إلــى الجســم الحــي يقلــل حجــم الــورم 
الســرطاني فــي جســم الحيــوان عشــر 
  Methotrexateال مــن  أكثــر  مــرات 

بشــكل حــر .
يمكــن أن يســتخدم المغناطيــس 
النانــوي كنظــام إليصــال العقــار و لعالج 
نمــو الخاليــا الســرطانية دون أن يســبب 
أي ضــرر علــى األنســجة المحيطــة بهــا. 
البروتينــات  أنــواع مختلفــة مــن  هنــاك 
مثــل األلبوميــن والجيالتيــن والجلياديــن 
والليجومين يمكن استخدامها كأنظمة 
المســتوى  علــى  للعقاقيــر  توصيــل 

ــوي.  النان
ــة علــى  اســتعمال المضــادات الحيوي
المســتوى النانــوي فــي عــالج بعــض 
األمــراض الحيوانيــة بحيــث يتطلــب ذلــك 
الحيويــة  المضــادات  مــن  أقــل  كميــة 
ممــا يتــرك كميــة أقــل مــن المضــادات 

ــة.  الحيوي
القائمــة علــى  النانويــة  الجســيمات 
ــدة  ــرات مفي مكمــالت الكــروم لهــا تأثي
علــى أداء النمــو وتكويــن الجســم عنــد 
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الحيوانــات وهــذا يزيــد من تركيــز الكروم 
فــي األنســجة وخاصة فــي العضالت.

يعــد نقــص الحديــد مشــكلة شــائعة 
خــالل   

ً
وخصوصــا الحيوانــات،  فــي 

المراحــل المبكــرة مــن الحيــاة والحمــل 
واإلصابــة الطفيليــة بســب قلــة التوافــر 
التوافــر  زيــادة  فيمكــن  البيولوجــي، 
الجســيمات  خــالل  مــن  البيولوجــي 

الحديديــة. الفوســفاتية  النانويــة 
ــاج لحــوم  ــو إلنت ــة النان تســتخدم تقني
الدجــاج والماعــز فــي المختبــر بكميــات 
كبيــرة والحفــاظ علــى القيمــة الغذائيــة
نفســها والطعــم والملمــس دون أي 
أن  ويمكــن  النباتيــة(،  خطر)اللحــوم 

.
ً
تــؤكل مــن قبــل النباتييــن أيضــا

النانــو  تكنولوجيــا  اســتخدام  يمكــن 
في إنتاج بيض منخفض الكولســترول 
وبمحتــوى صفــار أقــل مــع المزيــد مــن 
العناصــر الغذائيــة واألجســام المضــادة 

المطلوبــة.
يمكن أن تساعد أجهزة االستشعار 
الكشــف  فــي  النانــو  علــى  القائمــة 
المبكر عن مسببات األمراض المنقولة 
الميســيلس  وباســتخدام  بالبيــض 
النانــوي، الجســيمات الشــحمية ومعقد 
كفــاءة  يحســن  النانويــة  المســتحلبات 

اســتخدام المغذيــات فــي العلــف. 
حمايــة  تــم  النانــو  تقنيــة  بواســطة 
الحظائــر مــن األشــعة فــوق الكونيــة، 
حيــث يتــم تحســين درجة حــرارة الحظائر، 
تأثيــر  بــأي  الحيــوان  يشــعر  ال  بحيــث 
الحــرارة،  درجــات  انخفــاض  أو  الرتفــاع 
ثابتــة  الحــرارة  درجــة  تبقــى  وبحيــث 

الحظيــرة. ضمــن 
بواســطة تقنيــة النانــو تــم اســتخدام 
هــذه  تحتــوي  بحيــث  للميــاه  أوعيــة 
األوعيــة علــى مــواد نانويــة تســتطيع 
ترســيب جميــع الشــوائب وقتــل جميــع 
والطفيليــات  الممرضــة  العوامــل 
نقيــة صالحــة  والحصــول علــى ميــاه 

واإلنســان.  الحيــوان  لشــرب 
ــو ســيليكا يمكــن  باســتخدام مــادة النان
رشــها علــى أرض الحظيــرة ليتــم طــرد 
كافــة الحشــرات الممرضــة للحيوانــات. 
زيــادة  يمكــن  النانــو  تقنيــة  بواســطة 
المدخــالت  مــن  الغذائيــة  الكفــاءة 
والنخالــة  والــذرة  والطاقــة  كالبروتيــن 

.%90 لحــد 
الروث الناتج عن الحيوانات يؤثر بشكل 
كبيــر علــى صحــة الحيوانــات فــي حــال 
تقنيــة  وبواســطة  بالحظيــرة،  بقائهــا 
رائحــة،  دون  روث  إنتــاج  يمكــن  النانــو 
ــروث خــال مــن المــواد  ــث يكــون ال بحي
 للحشــرات 

ً
ــة التــي تعــد مصــدرا الغذائي

والطفيليــات القاتلــة للحيوانــات.
الجــرس النانــوي المعلق برقبة الحيوان 
المتعلقــة  المعلومــات  يحــوي كافــة 

و  )األب  أصلــه  حيــث:  مــن  بالحيــوان 
األم( - الفطــام - العمر-إنتاجــه للبــن أو 
ــر، درجــة  ــة الشــبق أو التكاث اللحــم - حال
مراقبــة  يمكــن  كمــا  الحيــوان،  حــرارة 
الحيــوان عــن بعــد فــي حالــة تخليــه 
عــن الحظيــرة أو أي خطــر يتعــرض لــه 

الحيــوان.
تطبيق تكنولوجيا النانو في مصايد 

األسماك وتربية األحياء المائية
فــي  ثــورة  النانــو  تكنولوجيــا  أحدثــت 
المائــي  واالســتزراع  المصايــد  صناعــة 
باستخدام أدوات جديدة مثل: الكشف 
الســريع عــن األمــراض، وتعزيــز قــدرة 
األدويــة  امتصــاص  علــى  األســماك 
مثــل الهرمونــات واللقاحــات والمــواد 

بســرعة. الغذائيــة 
1ـ لقاحــات الـــ  DNA باســتخدام تقنيــة 

النانــو:
لحــل  المحــاوالت  مــن  العديــد  هنــاك 
األحيــاء  تربيــة  فــي  المــرض  مشــكلة 
المائيــة، واحــدة من بين تلك المحاوالت 

هــي التطعيــم.
جســيمات  ناقــالت  اســتخدام  إن 
متناهيــة الصغــر مثــل الكيتوســان فــي 
نقــل األجســام المضــادة أو اللقــاح مــع 
محرضــات التهابــات خفيفــة قــد يعطــى 
مســتوى عــال مــن الحمايــة لألســماك 
والصدفيــات ليــس فقــط ضــد األمــراض 
بعــض  مــن   

ً
أيضــا ولكــن  البكتيريــة، 

األمــراض الفيروســية دون ظهــور أي 
آثــار جانبيــة للقــاح .

التطعيــم الشــامل لألســماك يمكــن أن 
يتــم باســتخدام كبســوالت النانــو التــي 
تحتــوي علــى جزيئــات النانــو، وســتكون 
لعمليــة  مقاومــة  الكبســوالت  هــذه 
الهضــم وبداخلهــا يوجــد حبــل قصيــر 
بحيــث يمكــن  النــووي  الحمــض  مــن 

إدخــال هــذا خــالل خاليــا األســماك.
فــوق  الموجــات  آليــة  وبواســطة 
الصوتيــة يتــم كســر الكبســوالت التــي 
بدورهــا تخــرج  DNA وتحــدث اســتجابة 
التطعيــم،  بســبب   للســمك  مناعيــة 
اللقــاح  لتنــاول  أخــرى  ميــزة  وهنــاك 

عــن طريــق الفــم وهــي خفــض جهــد 
إدارة المــرض وتكلفتــه وليــس هنــاك 
عمليــات  إجــراء  إلــى  حاجــة  أدنــى 
التخديــر إلعطــاء اللقاحــات ومــا إلــى
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ذلــك، وهــي بتكلفــة التغذيــة نفســها، 
ممــا يــؤدى إلــى تربيــة األحيــاء المائيــة 

بصــورة مســتدامة وأقــل تكلفــة. 
وتستخدم الجسيمات النانوية كحامالت 

للقاح عن طريق الفم لعدة أســباب:
تحســين التوافــر البيولوجــي للقــاح – 

ــر علــى امتصاصــه. دون التأثي
إطالــة فتــرة بقــاء واســتقرار األدويــة – 

فــي األمعــاء والجهــاز الهضمــي.
االمتصــاص علــى –  كفــاءة عمليــة 

الجزيئــي. المســتوى 
األنســجة –  إلــى  اللقــاح  تســليم 

باألمعــاء  المرتبطــة  اللمفاويــة 
. شــرة مبا

معــدل –  فــي  والتحكــم  الســيطرة 
والجرعــة. بالوقــت  اللقــاح  إفــراز 

تعزيــز  فــي  النانــو  جســيمات  دور   -2
أن  البحــوث  أشــارت  األســماك:  نمــو 
)نانــو  المختلفــة  الســيلينيوم  مصــادر 
يمكــن  وســيلينوميثيونين(  ســيلينيوم 
النهائــي، ومعــدل  الــوزن  يحســن  أن 
النمــو النســبي، ويحســن القــدرة علــى 
العمــل كمضــادات لألكســدة لتنشــيط 
والعضــالت  الخاليــا  فــي  الجلوتاثيــون 

المبــروك. بأســماك 
3ـ دور تقنية النانو في نقل المغذيات:
اإلضافــات  أو  المغذيــات  إضافــة  يتــم 
التــي ترفــع مناعــة األســماك وتخفــف
مــن اإلجهــاد الواقــع علــى األســماك 
إلــى المــواد العلفيــة في صــورة نواقل 
جســيمية نانونيــة تعمــل علــى الحفــاظ 
منهــا،  كميــة  أي  إهــدار  دون  عليهــا 
ويظهــر تأثيرهــا علــى األســماك مباشــرة 
لالســتفادة مــن الكميــة المضافــة كلهــا 
القيمــة  توفيــر  وبالتالــي  فقــد،  دون 
منتــج  علــى  للحصــول  االقتصاديــة 
التكلفــة  تقليــل  مــع  عــال  أســماك 

االقتصاديــة.
4ـ الحصاد وتكنولوجيا ما بعد الحصاد:

لصيــد األســماك عــن طريــق اإلضــاءة 

فإنــه البــد مــن وجــود كشــافات لجــذب 
ــة  ــاه األســماك ولرفــع كفــاءة عملي انتب
ــم تغليــف الكشــافات بغطــاء  ــد يت الصي
عكــس  علــى  يعمــل  نانوبوليميــر 
اإلضــاءة فــي العديــد مــن االتجاهــات 
كفــاءة  فيرفــع  واحــد  باتجــاه  وليــس 
عمليــة الصيــد مــن 2 - 3 مــرات مقارنــة 

العاديــة. بالطــرق 
النانوتكنولوجــي  5ـ اســتخدام نظــام 

فــي إدارة البيئــة المائيــة:
 based مــن  جســيمات  تســتخدم 
compound  ـ lanthanum  بحجــم 40 
نانوميتــر في أحواض المزارع الســمكية 
حيــث ترتبــط مــع الفســفور وتمنــع نمــو 
وهــي  األحــواض،  داخــل  الطحالــب 
المعــادن  مــن  التخلــص  فــي  مهمــة 
الثقيلة بطرق آمنة لإلنسان واألسماك 
والبيئــة، كمــا أنهــا غيــر مكلفــة، ويتــم 
فــي  اســتخدامها  إلــى   

ً
حاليــا االتجــاه 

مكافحــة نمــو الحشــائش المائيــة فــي 
المســطحات المائيــة الكبيــرة والتخفيــف 
مــن اإلجهــاد الناتــج عــن تغيــر المنــاخ 

والتلــوث المائــي.
المخاطر المحتملة للتكنولوجيا النانوية

قـــد تدخـــل الجســـيمات النانويـــة إلـــى 
جســـم اإلنســـان مـــن خـــالل أربعـــة طـــرق 

رئيســـية:
االستنشاق.– 
االبتالع.– 
االمتصاص من الجلد.– 
العمليــات –  أثنــاء  المتعمــد  الحقــن 

الطبيــة.
ــى  ــيمات إلـ ــذه الجسـ ــول هـ ــد دخـ وعنـ
جســـم اإلنســـان، ولمـــا لهـــا مـــن درجـــة 
حجمهـــا،  لصغـــر  التنقـــل  مـــن  عاليـــة 
فـــي  النانويـــة  الجســـيمات  تتمكـــن 
الحاجـــز  عبـــور  مـــن  الحـــاالت  بعـــض 
فـــإن  وبالتالـــي  الدماغـــي،  الدمـــوي 
اإلنســـان  علـــى  المحتمـــل  الخطـــر 
والحيوانـــات ال ينبغـــي إهمالـــه، ومـــن 

بقايـــا  يتـــم مســـح  أن   
ً
جـــدا الصعـــب 

الجســـيمات النانويـــة بواســـطة طـــرق 
الشـــائعة. الشـــطف 

الخالصة
أصبحــت ممارســات الزراعــة التقليديــة 
غيــر كافيــة علــى نحــو متزايــد، مقترنــة 
علــى  وخاصــة  عليهــا  الطلــب  بزيــادة 
النظــام البيئــي األرضــي. يعــد اعتمــاد 
 إذا 

ً
 حاســما

ً
التكنولوجيــات الجديــدة أمــرا

كان الهــدف زيــادة اإلنتــاج ليتناســب مع 
ــاف. ــف واأللي ــات الغــذاء والعل متطلب

تضمن تقنية النانو الحل في:
ــات  - تحســين كفــاءة اســتخدام المغذي
مــن خــالل التصنيــع النانــوي لألســمدة.
التغذويــة  والحواجــز  الغلــة  كســر   -
النوعيــة مــن خــالل التكنولوجيــا الحيوية.
- مراقبة اآلفات واألمراض ومكافحتها.

الطفيليــة  التفاعــالت  آليــة  فهــم   -
الجزيئــي. المســتوى  علــى  المضيفــة 

التوصيات
البشــرية –  المــوارد  علــى  التدريــب   

النانــو. لتكنولوجيــا 
لدعــم –  التمويــل  إلــى  الحاجــة   

ودعــم  النانــو  تكنولوجيــا  تطويــر 
لبحــوث. ا

جانــب –  مــن  التكنولوجيــا  فهــم   
والمشــرفين  السياســات  صانعــي 

العلــوم. علــى 
 ينبغــي إجــراء المزيــد مــن البحــوث – 

المحتملــة  الســلبية  اآلثــار  بشــأن 
صحــة  علــى  النانويــة  للمــواد 
وســالمة  والمحاصيــل  اإلنســان 

لبيئــة. ا

إعداد: د. ينال أحمد القدسي
الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية
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نظم خدمة التربة ألشجار التفاح
  ) Golden delicious صنف ( 

التفــاح معــروف لإلنســان منــذ القــدم، 
موطنــه األصلــي هــو الســفوح الشــمالية 
والمناطــق  الهيمااليــا  لجبــال  الغربيــة 
بحــر  وشــواطئ  القوقــاز  مــن  الجنوبيــة 
انطلقــت  المناطــق  قزويــن، ومــن هــذه 
الشــرقية  أوروبــا  فــي  لتنتشــر  زراعتــه 
ووصلــت  الغربيــة  أوروبــا  ثــم  وروســيا 
ــا  ــزرع التفــاح حالي ــان وســورية، وي ــى لبن إل
 
ً
وخصوصــا العالــم  أنحــاء  معظــم  فــي 

ومــن  البــاردة  المعتدلــة  المناطــق  فــي 
الصيــن  لــه  المنتجــة  الــدول  أوائــل 
وتركيــا  األمريكيــة  المتحــدة  والواليــات 
وتقــدر المســاحة المزروعــة بالتفــاح فــي 
 )2692( بحوالــي  الالذقيــة  محافظــة 

طــن.  )31306( قــدره   
ً
وانتاجــا هكتــار 

ومقاومــة  التربــة  خدمــة  موضــوع  يعــد 
الفاكهــة مــن  الحشــائش فــي بســاتين 
تخضــع  التــي  الهامــة  الموضوعــات 
ومهمــا  والمناقشــة،  الجــدل  مــن  لكثيــر 
المتبعــة  التربــة  خدمــة  طريقــة  كانــت 
ســواء كانــت ميكانيكيــة بواســطة اآلالت 
أو  التربــة،  ســطح  تكيــف  التــي  الزراعيــة 
ــدات العشــبية،  بواســطة اســتخدام المبي
فــإن الهــدف األساســي لهــذه العمليــة 
هــو مكافحــة األعشــاب التــي لهــا تأثيــر 
ــة مــن  ــر فــي اســتنزاف مدخــرات الترب كبي
تدنــي  إلــى  األعشــاب  وتــؤدي  المــاء 
ــاج  كفــاءة التســميد والــري وتقنيــات اإلنت

واإلنتاجيــة. المتطــورة  الزراعــي 
التربــة هــو أمــر مهــم  إن نظــام خدمــة 
فــي إنتــاج التفــاح عامــة والعضوي خاصة 
ألنــه يســاهم بمكافحــة األعشــاب الضــارة، 
الضــارة  األعشــاب  وجــود  يــؤدي  حيــث 
مــن   %)40-25( فقــد  إلــى  التربــة  فــي 
ــث تنافــس  المحصــول فــي كل عــام حي
األشــجار وتقلــل مــن فعاليــة األســمدة 
المضافــة للتربــة، ووجــدت أنظمــة خدمــة 
بيئــة  أفضــل  علــى  للحصــول  التربــة 
بــأداء  والســماح  األشــجار  لنمــو  مناســبة 
خدمــة  أنظمــة  تحســن  كمــا  لهــا،  عــال 
خصائصهــا  ومــن  خصوبتهــا  مــن  التربــة 
الفيزيائيــة والبيولوجيــة وتزيــد مــن تغذيــة 
الضــارة  األعشــاب  ومكافحــة  األشــجار 
التقليديــة  المبيــدات  اســتخدام  بــدون 
والتقليــل مــن خطــر األمــراض والحشــرات.
األقــوى  النمــو  أن  التجــارب  أوضحــت 
فالحــة  ظــروف  تحــت  كان  لألشــجار 
ــة بالنظــم األخــرى المطبقــة  ــة مقارن الترب
مــن  األولــى  الســتة  األعــوام  خــالل 
ــر  ــك يقــل أث عمــر المزرعــة، لكــن بعــد ذل
ــة المنافســة بيــن  ــة التربــة بســبب قل حراث
كثــرة  وأن  الضــارة،  واألعشــاب  األشــجار 
بتهــدم  تتســبب  التربــة  حراثــة  أعمــال 
المــادة العضويــة وانجــراف التربــة وتقطــع 

الجــذور. 
يلجــأ مزارعــو الفاكهــة فــي أوروبــا وأمريــكا 

إلــى زراعــة محصــول بقولي ســريع النمو 
 عــن تــرك 

ً
فــي ممــرات الخدمــة عوضــا

مرحلــة  خــالل   
ً
عفويــا تنمــو  الحشــائش 

الشــتاء، وذلــك للمســاعدة علــى إضعــاف 
التربــة  وإغنــاء  الضــارة  األعشــاب  نمــو 
المحصــول  هــذا  قلــب  ويتــم  بــاآلزوت، 
عــادة بالتربــة قبــل إزهــاره فيســاعد علــى 
زيــادة المــادة العضويــة فــي التربــة، ويتــم 
بعــض  بــذور  زراعــة  خــالل  مــن  ذلــك 
ــة الخريــف  ــل البقوليــة فــي بداي المحاصي
مــع هطــول األمطــار الخريفيــة األولــى.
إن محاصيــل التغطيــة البقوليــة  تخفــض 
تدهــور  تجنــب  فــي  وتســاعد  التكاليــف 
البيئــة وتحســن مــن صفــات التربــة فــي 
نمــو  مــن  فيــه  تعــزز  الــذي  الوقــت 
أشــجار  نمــو  أن  وجــد  وقــد  األشــجار، 
جيــدة  كانــت  الثمــار  ونوعيــة  الفاكهــة 
عنــد تطبيــق هــذا النظــام فــي ممــرات 
الخدمــة، ويجــب أن يكــون نمــو النباتــات 
 فــي الشــتاء 

ً
ــا البقوليــة المزروعــة أعظمي

لكــي تمتــص المــاء والنتــرات الموجــودة 
البســتان  يخســرها  والتــي  التربــة  فــي 

األمطــار. نتيجــة 
إن متوســط وزن الثمــرة ومحتــوى ثمــار 
التفــاح مــن المــواد الصلبــة الذائبــة الكليــة 
كانــت أعلــى عنــد تطبيــق نظــام مبيــدات 
نظــام فالحــة  مــع  بالمقارنــة  األعشــاب 
التربــة، فــي حيــن لــم تظهــر فروقــات          
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ممــرات  تخضيــر  معاملــة  بيــن  معنويــة 
فــي  التربــة  فالحــة  ومعاملــة  الخدمــة 

التفــاح. لثمــار  الصفــات  هــذه 
 لبقــاء أشــجار التفــاح لفتــرة طويلــة 

ً
نظــرا

 فــي 
ً
ــرا  كبي

ً
ــرا ــة تأثي فــي األرض فــإن للترب

ثمارهــا،  ونوعيــة  األشــجار  هــذه  نمــو 
فهــي تقــدم الدعــم الميكانيكــي للجــذور 
وتمــد األشــجار بالمــاء والعناصــر الغذائيــة 
الضروريــة لهــا، كمــا يجــب المحافظة على 
عــن  اســتنزافها  ومنــع  التربــة  خصوبــة 
ــق النظــام المناســب  ــار وتطبي ــق اختي طري

لخدمــة هــذه التربــة وصيانتهــا.
مــدروس  نظــام  تطبيــق  عــدم  أن  كمــا 
واضحــة  مشــكلة  يعــد  التربــة  لخدمــة 
فــي  الفاكهــة  بســاتين  معظــم  فــي 
ســورية، حيــث يمكــن القــول أن النظــام 
معظــم  فــي  التربــة  لخدمــة  المطبــق 
أو  الفالحــة  نظــام  هــو  الفاكهــة  مــزارع 
الدراســات  لقلــة  إضافــة  التربــة،  حراثــة 
خدمــة  نظــم  حــول  العلميــة  واألبحــاث 
التربــة المتبعــة فــي بســاتين التفــاح فــي 

ســورية.
الدراســة  هــذه  أهميــة  تأتــي  هنــا  ومــن 

إلــى: تهــدف  والتــي 
دراســة تأثيــر اســتخدام نظــم مختلفــة 	 

لخدمــة التربــة فــي نمــو أشــجار التفــاح  
صنــف كولــدن.

معرفــة تأثيــر اســتخدام نظــم مختلفة 	 
أشــجار  انتاجيــة  فــي  التربــة  لخدمــة 

التفــاح صنــف كولــدن.
مواد البحث وطرائقه:
1- مكان تنفيذ البحث:

العاميــن  خــالل  الدراســة  هــذه  نفــذت 
)2014-2015( ضمــن بســتان تفــاح مســاحته 
التابعــة  النبعيــن  قريــة  فــي  دونــم   )5(
لمنطقــة كســب فــي محافظــة الالذقيــة 
ويبلــغ ارتفاعهــا عــن ســطح البحــر حوالــي 

م.  )900(
2- المادة النباتية:

 10 بعمــر  كولــدن  صنــف  التفــاح  أشــجار 
M6 األصــل  علــى  مطعمــة  ســنوات 

3- طرائق البحث:
أربعــة  تــم اســتخدام  التجربــة:  معامــالت 
فــي  التربــة  خدمــة  نظــم  مــن  أنــواع 

وهــي: الخدمــة  ممــرات 
-المعاملةاألولى:)الشــاهد(تربة 

مكشــوفة  طــوال العــام: مــن خــالل إجــراء 
)ربيعيــة، صيفيــة، خريفيــة(  )3( فالحــات 
خــالل العــام باســتخدام العزاقــة الدورانيــة 

علــى عمــق )10( ســم.
-المعاملة الثانية: تربة مغطاة طوال 
عامــي  مــن  نيســان  شــهر  فــي  العــام: 
باســتخدام  األرض  فالحــة  تمــت  الدراســة، 
الكالتيفتــور علــى عمــق )10( ســم وزراعتهــا 
بخلطــة مــن بــذور بعــض النباتــات النجيليــة.
-المعاملة الثالثة: )معاملة مختلطة(: 
تــم فالحــة التربــة مــرة فــي الربيــع وأخــرى 
ثــم زرعــت  فــي الصيــف )نيســان- تمــوز( 
بــذور البيقيــة فــي الخريــف )أيلــول( بكثافــة 
)10كغ/دونــم( وفــي الربيــع التالــي وقبــل 
وصــول نباتــات البيقيــة إلــى مرحلــة اإلزهــار 
ثــم قلبهــا فــي التربة مــن خالل إجــراء فالحة 
باســتخدام الكالتيفتــور علــى عمــق )10( ســم 

ــك خــالل عامــي الدراســة. وذل
معاملــة  تــم  الرابعــة:  المعاملــة   -
األعشــاب  بمبيــد  المســاحة  كامــل 
)Glyphosat( )48(% بتركيــز)5 ســم³/لتر( 
حيــث تــم رش ممــرات الخدمــة ثــالث مــرات 
بالمبيــد المذكــور فــي )الربيــع – الصيــف- 
الخريــف( مــن كل عــام، وذلــك حســب قــوة 

الضــارة. نمــو األعشــاب 
-أمــا صفــوف األشــجار فــي جميــع 
عليهــا  المحافظــة  تــم  فقــد  المعامــالت 
خــالل  مــن  الضــارة  األعشــاب  مــن  خاليــة 
أعــاله  المذكــور  األعشــاب  بمبيــد  رشــها 
وبالتركيــز نفســه ثــالث مــرات فــي كل عام 

مــن أعــوام التجربــة.
الصفات الخضرية:

أ. محيط ساق الشجرة:
فــي  الشــجرة  ســاق  محيــط  قيــاس  تــم 
بدايــة التجربــة وبعــد إجــراء عمليــة التقليــم 
وفــوق ســطح التربــة بمقــدار )25( ســم 
في منطقة مســتديرة وملســاء بواســطة 

مــكان  تمييــز  وتــم  القماشــي  المتــر 
القيــاس بدهــن المنطقــة بطــالء أبيــض 
إلعــادة القياســات الالحقــة فــي المنطقــة 
نفســها، وأعيــد القيــاس مــرة أخــرى فــي 
ــد مقــدار  ــم تحدي ــة موســم النمــو وت نهاي
الزيــادة فــي محيــط ســاق الشــجرة جــراء 

المختلفــة. المعامــالت 
ب. متوسط طول النمو الحديث:

قيــاس  تــم  النمــو  موســم  نهايــة  فــي 
أطــوال )12( نمــو حديــث مــن كل شــجرة، 
كامــل  علــى  موزعــة  النمــوات  وهــذه 
تحديــد  وتــم  الشــجرة  وجهــات  محيــط 
متوســط طــول النمــو الحديــث فــي كل 
 )4( تعليــم  خــالل  مــن  وذلــك  معاملــة، 
شــجرة  كل  علــى  هيكليــة  نصــف  فــروع 
وقيــاس أطــوال)3( نمــوات حديثــة علــى 

هيكلــي. نصــف  فــرع  كل 
الصفات الثمرية المدروسة: 

أ. انتاج الشجرة )كغ(:
تــم جنــي الثمــار فــي نهايــة شــهر أيلــول 
ــم  فــي كل عــام مــن أعــوام الدراســة وت
حســاب متوســط كميــة اإلنتــاج لكل شــجرة 
مــن أشــجار التجربــة وتــم حســاب متوســط 
ــاج الشــجرة لــكل معاملــة وذلــك خــالل  انت

عامــي التجربــة.
ب. متوسط وزن الثمرة)غ(:

ثمــرة   )25( وزن  تــم  الثمــار  جنــي  بعــد 
حســب  ثــم  شــجرة  كل  مــن  عشــوائية 
متوسط وزن الثمرة )غ( لجميع المعامالت 

التجربــة. عامــي  خــالل  وذلــك 
النتائج والمناقشة:

لخدمــة  نظــم  عــدة  اســتخدام  تأثيــر   -1
التربــة فــي بعــض معاييــر النمــو الخضــري 

التفــاح: ألشــجار 
أ - محيط ساق الشجرة:

تظهــر النتائــج الــواردة أن مقــدار الزيــادة 
فــي محيــط ســاق أشــجار التفــاح يختلــف 
المطبقــة  التربــة  خدمــة  نظــم  باختــالف 
فــي البســتان فقــد بلغــت أعلــى قيمــة 
الشــجرة  ســاق  محيــط  فــي  للزيــادة 
معاملــة     وهــي  الثالثــة  المعاملــة  فــي 
)الفالحــة + زراعــة محصــول البيقيــة فــي 
الخريف()المعاملــة المختلطــة(، أمــا أقــل 
زيــادة فــي محيــط الســاق فقــد وجــدت 
وهــي  الثانيــة  المعاملــة  أشــجار  فــي 
العــام  طــوال  المغطــاة  التربــة  معاملــة 
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بزراعــة النباتــات النجيليــة )تخضيــر ممــرات 
الخدمــة(.

يكــون  الفاكهــة  أشــجار  نمــو  أن  وجــد 
ــق نظــام زراعــة محصــول  ــد تطبي  عن

ً
ــدا جي

ــي فــي ممــرات الخدمــة،  ــة البقول التغطي
ممــرات  فــي  التخضيــر  نظــام  وتطبيــق 
النمــو  فــي  تناقــص  إلــى  أدى  الخدمــة 
مــع  بالمقارنــة  التفــاح  ألشــجار  الخضــري 
العــام  طــوال  المفلوحــة  التربــة  نظــام 

األعشــاب. مبيــدات  ونظــام 
ب- حجم تاج الشجرة:

الشــجرة  تــاج  حجــم  فــي  زيــادة  أكبــر  أن 
)12.40-11.75(% كانــت في أشــجار المعاملة 
الثالثــة وذلــك خــالل عــام 2014 ومتوســط 
العاميــن علــى التوالــي فــي حيــن أقــل 
زيــادة فــي حجــم تــاج الشــجرة وجــدت عنــد 
أشــجار المعاملــة الثانيــة حيــث لــم تتعــدى 

)8.38(% فــي متوســط العاميــن.
مبيــدات  نظــام  اســتخدام  أن  ووجــد 
األعشــاب علــى كامــل المســاحة يزيــد مــن 
نمــو األشــجار حيــث لوحــظ دورهــا اإليجابــي 
فــي زيــادة قطــر الســاق وزيــادة حجــم تــاج 

الشــجرة.
ج- طول النمو الحديث:

نجــد أن أطــول نمــو حديــث فــي أشــجار 
التفــاح صنــف كولــدن وجــد فــي أشــجار 
المعاملــة الثالثــة حيــث وصل إلــى )66.66( 
ســم بينمــا أقصــر نمــو حديــث وجــد فــي 
أشــجار المعاملــة الثانيــة حيــث لــم يتجــاوز 
متوســط  فــي  وذلــك  ســم   )57.86(

العاميــن.
وأن تطبيــق نظــام التخضيــر فــي ممــرات 
الخدمــة أدى إلــى تناقــص النمــو الخضــري 
األنظمــة  مــع  بالمقارنــة  التفــاح  ألشــجار 
األخــرى وذلــك بســبب منافســة األعشــاب 
ألشــجار  التخضيــر  نظــام  فــي  المزروعــة 

التفــاح علــى المــاء والعناصــر الغذائيــة.

لخدمــة  نظــم  عــدة  اســتخدام  تأثيــر   -2
التربــة فــي بعــض معاييــر اإلنتاجيــة ألشــجار 

التفــاح: 
أ- انتاج الشجرة )كغ(:

ــذي يعــد مــن أهــم الصفــات  ــاج ال إن اإلنت
الثمريــة ألشــجار الفاكهــة هــو قيمــة قابلــة 
للزيــادة والنقصــان بشــدة. وإن هــدف إنتــاج 
الفاكهــة هــو الحصــول علــى إنتــاج ســنوي 
ثابــت وجيــد لألشــجار والــذي يحقــق أكبــر 
عائــد دون أن يؤثــر فــي إنتــاج األشــجار في 
العــام المقبــل تظهــر النتائج أن أعلى إنتاج 
ألشــجار التفــاح  وجــد فــي المعاملــة الثالثــة 
حيــث وصــل إلــى )36.94( كغ/للشــجرة، 
بينمــا أقــل إنتــاج كان فــي أشــجار المعاملــة 
الثانيــة والــذي لــم يتجــاوز )30.25( كــغ/
شــجرة وذلــك كمتوســط لعامــي الدراســة. 
ومــن الجديــر بالمالحظــة أن كميــة اإلنتــاج 
فــي العــام الثانــي كانــت أعلــى بكثيــر مــن 
العــام األول فــي جميــع المعامــالت، وربما 

يعــود ذلــك إلــى كميــة األمطــار الهاطلــة.
كمــا يمكــن أن يعــزى ذلــك إلــى ظاهــرة 
الصنــف  بهــا  يتصــف  التــي  المعاومــة 
نتائــج  أن  لربمــا  أو   ،Golden delicious
التربــة  لخدمــة  المختلفــة  النظــم  تطبيــق 
 
ً
فــي مــزارع الفاكهــة تكــون أكثــر وضوحــا
لتطبيقهــا. التاليــة  األعــوام  فــي   

ً
وتأثيــرا

جنــي  الثمرة)غ(:بعــد  وزن  متوســط  ب- 
الثمــرة  تــم تقديــر متوســط وزن  الثمــار 

نالحــظ أن أعلــى متوســط لــوزن الثمــرة 
بلــغ  حيــث  الثانيــة  المعاملــة  فــي  وجــد 
لــوزن  متوســط  أقــل  بينمــا  )157.50(غ، 
الثمــرة وجــد فــي المعاملــة الثالثــة ، حيــث 

)133.62(غ. تتعــدى  لــم 
االستنتاجات:

إن أفضــل نمــو ألشــجار التفــاح صنــف . 1
نظــام  تطبيــق  عنــد  وجــد  كولــدن 
)فالحــة  المختلــط  التربــة  خدمــة 

حيــن  فــي  البيقيــة(،  زراعــة   + التربــة 
كان نمــو األشــجار أقــل عنــد تطبيــق 
نظــام تخضيــر ممــرات الخدمــة )التربــة 

العــام(. طــوال  المغطــاة 
كان أعلــى إنتــاج ألشــجار التفــاح عنــد . 2

لخدمــة  المختلــط  النظــام  اســتخدام 
التربــة وأقــل إنتــاج وجــد عــن تطبيــق 
ــة المغطــاة طــوال العــام،  نظــام الترب
 %)17.5( حوالــي  اإلنتــاج  ازداد  حيــث 
عنــد تطبيق النظام المختلط بالمقارنة 

مــع الشــاهد ) فالحــة التربــة (.
فــي . 3 معنويــة  فــروق  وجــود  عــدم 

كولــدن  صنــف  التفــاح  أشــجار  نمــو 
التربــة  بيــن نظامــي خدمــة  وإنتاجــه 
)النظــام المختلــط- اســتخدام مبيــدات 

األعشــاب(.
أكبــر متوســط لــوزن الثمــرة وجــد عنــد . 4

تطبيــق نظــام تخضيــر ممــرات الخدمــة 
 ) العــام  طــوال  المغطــاة  )التربــة 
وأصغــر متوســط لــوزن الثمــرة وجــد 
التربــة  خدمــة  نظــام  تطبيــق  عنــد 

المختلــط.
التوصيات:

التربــة . 1 خدمــة  نظــام  بتطبيــق  ينصــح 
حتــى  مكشــوفة  )تربــة  المختلــط 
الصيــف ثــم زراعــة البيقية فــي الخريف( 
التفــاح  لمــزارع  الخدمــة  ممــرات  فــي 
صنــف كولــدن المزروعــة فــي منطقــة 

كســب.
أخــرى . 2 أنظمــة  اختبــار  علــى  العمــل 

لخدمــة التربــة فــي مــزارع التفــاح تكــون 
أكثــر اقتصاديــة وصديقــة للبيئــة.

  إعداد: تهاني كوسا و رشيد خربوتلي
قسم البساتين، جامعة تشرين، الالذقية
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تحتــل مشــكلة توفيــر الطاقة لتلبية 
احتياجــات الــدول، أهميــة كبيــرة علــى 
 
ً
نظــرا  ،

ً
جميعــا العالــم  دول  مســتوى 

التنميــة  مراحــل  تطــور  علــى  لتأثيرهــا 
ــي تمــر بهــا. الت

تزايــد  مــع  األهميــة  هــذه  وتــزداد 
النفــط  بإنتــاج  المحيطــة  المخاطــر 
الــذي يمثــل المصــدر التقليــدي لتوليــد 
زمنيــة  فتــرات  مــدى  علــى  الطاقــة 
المســتمر  الضغــط  إن  حيــث  طويلــة، 
الزيــادة  نتيجــة  النفــط  قطــاع  علــى 
المطــردة فــي الطلــب العالمــي علــى 
 إلــى 

ً
المشــتقات النفطيــة، أدى جزئيــا

أســعاره  فــي  كبيــر  ارتفــاع  حــدوث 
 .

ً
عالميــا

ذات  البلــدان  مــن  ســورية  وتعــد 
الســطوع  مــن  العاليــة  المســتويات 
كمــا  العــام،  مــدار  علــى  الشمســي 
الشــرق  منطقــة  دول  باقــي  هــي 

األيــام  عــدد  إلــى  إضافــة  األوســط 
 خــالل الســنة. 

ً
المشمســة الكبيــر نســبيا

للطاقــة  المتوســطة  القيمــة  وتبلــغ 
الســطح  علــى  الســاقطة  الشمســية 
األفقــي فــي ســورية نحــو 5 كيلــو واط 
  ]5Kwh/m²[ ســاعي لــكل متــر مربــع
 
ً
فــي اليــوم، وهــذه القيمــة عاليــة جــدا

 مــع مناطــق أخــرى مــن العالــم 
ً

مقارنــة
ــا نصــف القيمــة  ــغ فــي ألماني ــث تبل حي
الســابقة، أمــا بالنســبة لعــدد الســاعات 
 فهــي تتــراوح بيــن 

ً
المشمســة ســنويا

، بينمــا يقــدر 
ً
2800  و3200 ســاعة ســنويا

 
ً
 نحــو  40يوما

ً
عــدد األيــام الغائمــة ســنويا

فقــط.
معظــم  أن  هــي  األهــم  والميــزة 
المناطق السورية ذات سوية إشعاعية 
ــى  ــدة علــى مــدار العــام، إضافــة إل جي
 
ً
عــدد األيــام المشمســة الكبيــر نســبيا

الســنة. خــالل 

الشمســية  الطاقــة  أهميــة  وتأتــي 
الطاقــة  مصــادر  أهــم  اعتبارهــا  مــن 
 
ٌ
المتجــددة خــالل القــرن الحالــي، نظــرا
إلــى أن الطاقــة التقليديــة )األحفورية( 
مهــددة بالنضــوب، ناهيــك عمــا خلفتــه 
مــن آثــار كارثيــة علــى البيئــة مــن تلــوث 
مــا  األرض  حــرارة  فــي درجــة  وارتفــاع 
خطيــرة  مناخيــة  تغيــرات  إلــى  أدى 
فــإن جهــود  لذلــك  األرض،  جــو  فــي 
كثيــر مــن الــدول تتجــه نحــو اســتخدام 
الطاقــة الشمســية، وترصــد لهــا المبالــغ 
والبحــوث  المنتجــات  لتطويــر  الالزمــة 
النصيــب  أعطــي  وقــد  بهــا،  الخاصــة 
األوفــر فــي البحــوث والتطبيقــات إلــى 
مجــال تحويــل الطاقــة الشمســية إلــى 

كهربــاء...
وطاقــة  الشمســية  الطاقــة  أن  كمــا 
ذات  الكهربائيــة  والطاقــة  الريــاح 
ــا التكاليــف المحمولــة تمثــل بديــال عملي

الطاقة المتجددة
ودورها في تحقيق التنمية الريفية
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 للبيئــة فــي مرحلــة مــا بعــد 
ً
وصديقــا

نضــوب النفــط، إضافــة إلــى أنهــا اقــل 
 للبيئــة، كمــا أن التوســع فــي هــذه 

ً
تلوثــا

البدائــل يقلــل مــن حجــم الدعــم الكبيــر 
للمشــتقات  الدولــة  تقدمــه  الــذي 
النفطيــة، مــا يثقــل كاهــل المواطــن 

وخزينــة الدولــة.
سورية  في  الطاقة  أزمة  ظل  وفي 
وارتفاع  عليها،  المتنامي  والطلب 
المصادر  محدودية  مع  أسعارها، 
من  البد  كان  المتاحة؛  التقليدية 
الطاقة  ترشيد استهالك  العمل على 
أخرى  نحو مصادر  والتوجه  من جهة، 
بديلة ذات طابع مستدام تسهم في 
الطلب  وتلبي  البيئة  على  الحفاظ 
وأهمها  أخرى،  جهة  من  الطاقي 
الطاقة الشمسية في بلد تسطع فيه 
لساعات  العام  مدار  على  الشمس 

طويلة... 
لذلــك كان البــد مــن االســتفادة مــن 
الطاقــة الشمســية المجانيــة المتوافــرة، 
باألوجــه  اســتغاللها  نحــو  والســعي 
كافــة مــن خــالل طــرح مشــاريع ذات 
ــى اســتغالل  ــع متجــدد، تقــوم عل طاب
المــوارد الطبيعيــة المتاحــة، وتوظيفهــا 
فــي  تســهم  مختلفــة  مجــاالت  فــي 

إنتــاج الطاقــة.
التحــول  بــد مــن دعــم عمليــة  لــذا ال 
التدريجــي إلــى مصــادر الطاقــة البديلــة 
بهــا،  والتوســع  المتجــددة وتشــجيعها 
تتميــز  التــي  المناطــق  فــي   

ً
خصوصــا

طويلــة،  شمســية  ســطوع  بفتــرات 
علــى  وطنيــة  مشــاريع  وإقامــة 
الخــاص  أو  الحكومــي  المســتوى 

الطاقــات  تلــك  مــن  لالســتفادة 
مــن  العديــد  أن  والســيما  المتجــددة، 
الــدول العربيــة واألجنبيــة ســبقتنا فــي 

المجــال. هــذا 
وتعمــل مديريــة الطاقــة علــى تفعيــل 
العمــل بالطاقــة الشمســية عــن طريــق 
التــي  المشــاريع  مــن  العديــد  تنفيــذ 

دخلــت فــي الخدمــة.
الحيويــة  الطاقــة  موضــوع  فــي  أمــا 
فيوجــد فــي ســورية أكثــر مــن /300/ 
الحيوانيــة،  بالثــروة  تعمــل  أســرة  ألــف 
كمــا يوجــد أكثــر مــن /1.2/ مليون بقرة 

ونحــو /18/ مليــون رأس مواشــي.
واإلصــالح  الزراعــة  وزارة  حــرص  ومــن 
الفعــال  اإلســهام  علــى  الزراعــي 
بهــذا  الريفيــة  التنميــة  تحقيــق  فــي 
 /100/ بتوزيــع  قامــت  فقــد  المجــال، 
علــى  )مســتورد(  منزلــي  هاضــم 
عــدة محافظــات لنشــر التوعيــة لــدى 
المربييــن حــول أهميــة الغــاز الحيــوي.
كمــا قامــت وزارة الزراعــة باقتنــاء قوالب 
إنتــاج  لتتمكــن مــن  تصنيــع الهواضــم 

.
ً
ــا هواضــم منزليــة محلي

فــي  رئيــس  بــدور  الطاقــة  وتقــوم 
المضافــة. القيمــة 

 للهــدر الموجــود فــي الطاقــة 
ً
ونظــرا

الناتــج عــن التخمير التقليــدي لمخلفات 

فــي  التوســع  الــوزارة  ارتــأت  األبقــار، 
نشــر تقانــة الغــاز الحيــوي لــدى األســر 
طاقــة  توفيــر  أجــل  مــن  الريفيــة، 
لتتمكــن  للمربــي ورخيصــة  مســتدامة 
األســرة مــن االنتقــال مــن مرحلــة إنتــاج 
الحليــب إلــى مرحلــة التصنيــع، محققــة 

المضافــة. القيمــة  بذلــك 
وكذلــك األمــر بالنســبة للصحــة العامــة 
لألســر الريفيــة مــن خــالل التخلــص مــن 

الحشــرات وبيوضهــا وصحــة القطيــع.
عــن  الناتــج  الحيــوي  الســماد  إن 
بــذور  مــن  خــال  الحيويــة  الهواضــم 
إلــى  نحتــاج  ال  وبالتالــي  األعشــاب، 

عشــبية. مكافحــة 
ونكــون بذلــك حققنــا قيمــة مضافــة 
للمزروعــات وتخلصنــا مــن األثر المتبقي 
للمبيــدات وحصلنــا علــى محصــول جيــد 

وصحــي.
إلــى  جاهــدة  الزراعــة  وزارة  تســعى 
ــة علــى  ــة الهواضــم الحيوي تبنــي تقني

مســتويين:
1 . 

ً
الهواضــم المنزليــة المصنعــة محليــا

وبأســعار مقبولــة.
هواضــم متوســطة الحجــم لمباقــر . 2

الــوزارة.
لهواضــم . 3 أوليــة  دراســات  وضــع 

الدواجــن. لمنشــآت  حيويــة 
وإن تبنــي تقنيــة الهواضــم الحيوية . 4

يســهم بشــكل كبيــر فــي تقليــص 
بطبقــة  الضــارة  الغــازات  انبعــاث 

األوزون.

 إعداد: م. طارق سطاس
مدير الطاقة  
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إنتاج بذور البصل المحلي
 L. Allium cepa البصــل  يعــد 
البصليــة  الفصيلــة  إلــى  ينتمــي  والــذي 
Alliaceae أحــد أهــم المحاصيــل الزراعيــة 
االقتصاديــة فــي العالــم العربــي والكثيــر 
علــى  لزراعتــه   

ً
نظــرا العالــم،  دول  مــن 

محاصيــل  مــع   
ً

مقارنــة واســع  نطــاق 
ــذ  الخضــار األخــرى، وقــد عــرف البصــل من
مــا يقــارب مــن 4700 ســنة  وتعــد آســيا 
لــه، وقــد  الوســطى الموطــن األصلــي 
زرعــه المصريــون القدمــاء علــى امتــداد 
نهــر النيــل منــذ القــدم، ومــن ثــم انتشــرت 
البحــر  حــوض  منطقــة  فــي  زراعتــه 
 
ً
ــا األبيــض المتوســط، والــذي يعــد موطن

 لــه.
ً
ثانويــا

تطور زراعة البصل في سورية
مــن   

ً
أجنبيــا  

ً
مدخــال  /152/ اختبــار  تــم 

فــي   2010 حتــى   2001 عــام  منــذ  البصــل 
الهيئــة العامــة للبحــوث العلميــة الزراعيــة، 

.
ً
مدخــال  /131/ قبــول  وتــم 

أمــا البصــل المحلــي فهــو نبــات ثالثــي 
الحــول )بــذور، بصيــالت القنــار، األمهــات(، 
تــم اعتمــاد صنفيــن محلييــن مــن البصــل 
المحســن،  األبيــض  الســلموني  همــا 

المحســن. األحمــر  والبلــدي 
طريقة إنتاج بذور البصل المحلي

1- تجهيز األبصال األمهات:
مــن  األمهــات  األبصــال  أكيــاس  تنقــل 

مســتودعات التخزيــن قبــل الزراعــة بفتــرة 
الظــروف  ووفــق  أيــام   3 علــى  تزيــد  ال 
ــة  ــم فــرز األبصــال المنبت ــة، حيــث يت الجوي

واســتبعادها. والتالفــة  والمتعفنــة 
2- اختيار األرض للزراعة:

يتــم اختيــار األرض للزراعــة بحيــث تكــون 
خاليــة مــن األعشــاب المعمــرة، وخفيفــة 
ومســتوية،  الخصوبــة  وجيــدة  القــوام، 

وقــرب مصــدر الميــاه.
3- تحضير األرض:

ــف الســابق عــدة  ــح األرض فــي الخري تفل
فالحــات لتفكيــك التربــة وإبــادة األعشــاب 
ميــاه  امتصــاص  علــى  قدرتهــا  ولزيــادة 
ــل موعــد الزراعــة  ــة. وقب األمطــار الهاطل
يتــم فالحــة األرض فالحتيــن متعامدتيــن 

مــع إضافــة األســمدة التاليــة:
)30- 40( كغ /دونم ســوبر فوســفات – 

ثالثــي عيار 46 %.
ســلفات –  /دونــم  كــغ   )20  -15(

.%  50 عيــار  البوتــاس 
)30( كــغ /دونــم نتــرات األمونيــاك أو – 

اآلزوتيــة  األســمدة  مــن  يعادلهــا  مــا 
المتوافــرة.

ويجــري بعدهــا فالحــة األرض بوســاطة 
محــراث ديســك أو الكالتيفاتــور أو المحــراث 
تنعيــم  وزيــادة  الســماد،  لخلــط  العــادي 
التربــة، بحيــث تكون التربــة جاهزة للتخطيط 

وفــق طريقــة الزراعــة المقترحــة.
4- تخطيط األرض:

علــى  األمهــات  األبصــال  زراعــة  يفضــل 
خطــوط المســافة بينهــا 70 ســم بطــول 
6 -8 م وباتجــاه الريــح، ثــم تقســم األرض 
يحــوي  بحيــث  )قطــع(،  أحــواض  إلــى 
ــم تقــام  كل حــوض مــن 4-5 خطــوط، ث
ــرك  ــة، وتت ــري الرئيســة والفرعي ــوات ال قن
مفتوحــة  الخطــوط  ونهايــات  بدايــات 

الــري. لســهولة عمليــة 
5- كمية البذار )أبصال األمهات(:

لزراعــة  الالزمــة  األبصــال  كميــة  تتــراوح 
وحــدة المســاحة )دونــم( بيــن 600- 750 
كــغ .ويعــود ذلــك إلــى حجــم األبصــال 

الزراعــة. مســافات  ووفــق  المنتخبــة، 
6- زراعة األبصال:
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منتصــف  مــن  اعتبــارا  األبصــال  تــزرع 
حيــث  شــباط  منتصــف  األول–  كانــون 
أيــام  بثالثــة  الزراعــة  تــروى األرض قبــل 
)وفــق الظــروف الجويــة( ثــم يقــام خــط 
بالمنكــوش أســفل الثلــث العلــوي مــن 
الخــط . وتوضــع البصيــالت علــى عمــق 20 
ســم، وقمتهــا لألعلــى، وعلــى مســافة 
20 -25 ســم بيــن البصلــة واألخــرى، ثــم 

تطمــر األبصــال بشــكل جيــد وكامــل.
7-عمليات الخدمة:

- الــري: تــروى األرض بعد الزراعة مباشــرة 
إذا كانــت الزراعــة فــي أرض جافــة، أمــا 
الزراعــة المســتحرثة فتــروى األرض بعــد 
ظهــور األوراق فــوق ســطح األرض، ثــم 
تتعــرض نباتــات البصــل )األمهــات( إلــى 
فتــرات مختلفــة مــن الحــرارة فــي حياتهــا، 
لذلــك يجــب أخــذه بعيــن االعتبــار لهــذه 

الفتــرة وتحديــد فتــرات الــري الالزمــة:
فتــرة الحــرارة المنخفضــة: أي بعــد اإلنبــات، 

 .
ً
تــروى مــرة واحــدة كل 10 -12 يومــا

 
ً
فتــرة الحــرارة المرتفعــة: أي بعــد 45 يومــا

مــن الزراعــة، تــروى األرض مــرة واحــدة 
كل /7/ أيــام .وإن التعطيــش فــي هــذه 
الفتــرة أو اإلطالــة بيــن الريــات يقلــل مــن 
الحوامــل  ومــن  الخضــري،  النمــو  إنتــاج 

الزهريــة.
فتــرة التزهيــر والنضــج: تــروى األرض مــرة 
واحــدة كل /5 -6/ أيــام ، ألن التعطيــش 
فــي هــذه الفتــرة يؤثــر علــى حيويــة البذور 
وتنتــج بــذور ضعيفــة، ثــم تقصر فتــرة الري 
إذا صادفــت هبــوب ريــاح وحــرارة ســاخنة 

.
ً
وحــرارة مرتفعــة جــدا

- العزيق والتعشــيب: يجب إزالة األعشــاب 
فــي المراحــل األولــى مــن حياتها ألنها إذا 
تركــت فتــرة طويلــة تصبــح إزالتهــا صعبــة 
ومربكــة، وقــد تنكســر الشــماريخ الزهريــة. 
ويراعــى أثنــاء العــزق والتعشــيب تغطيــة 
الشــماريخ  وتدعيــم  بالتــراب  األبصــال 

وتعديلهــا قــدر االمــكان.
-التســميد: تضاف األســمدة اآلزوتية فقط 
عندمــا يصبــح ارتفــاع النبــات 20 -25 ســم 
بمعــدل 20-25 كــغ/ دونــم مــن األســمدة 
اآلزوتيــة المتوافــرة، وتــوزع أســفل النباتــات 
وعلــى بعــد 10 ســم منــه، ثــم تــروى األرض 
بعــد ذلــك ويضــاف 15 كــغ /د بعــد ظهــور 

الشــماريخ الزهريــة، ثــم تــروى األرض.
آخــر  البصــل  أزهــار  تفتــح  يبــدأ  -اإلزهــار: 
شــهر أيــار وأوائــل حزيــران وتمتــد حتــى 
شــهر تمــوز. يعــد العــزل المكانــي مــن 

ــي يجــب أن يخطــط  ــة الت األمــور الضروري
 قبــل الزراعــة، لذلــك يجــب أن 

ً
لهــا مســبقا

ال تقــل مســافة العــزل عــن /3000/ م بين 

الخلطــي  للتلقيــح   
ً
منعــا واآلخــر  الحقــل 

الــذي يتــم بوســاطة الحشــرات، أو يتــم 
العــزل باســتخدام البيــوت الشــبكية.

مراحل تفتح النورة الزهرية

- الحصاد:
- النضج وقطف النورات: 

شــهر  أوائــل  فــي  عــادة  البــذور  تنضــج 
آب لكنهــا ال تنضــج دفعــة واحــدة ضمــن 
يفضــل  لذلــك  الواحــدة  الزهريــة  النــورة 

جمــع البــذار أكثــر مــن مــرة.
أنســجة  الجفــاف  فــي  تبــدأ  وعندمــا 
المبيــض الزهــري وتظهــر البــذور كاملــة 

اللــون. ســوداء  النضــج 
بوجــود   

ً
باكــرا  

ً
صباحــا النــورات  تقطــف 

النــدى كــي ال تتناثــر البــذور وتســقط مــع
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جــزء صغيــر مــن حاملهــا بحــدود 8 ســم، 
بحيــث تكــون النــورة فــي راحــة الكــف 
والحامــل بيــن اإلبهــام والســبابة، توضــع 
إلــى  وتنقــل  أكيــاس  فــي  النــورات 

التجفيــف. مــكان 
التجفيف:

علــى  المقطوفــة  النــورات  توضــع 
قطعــة قماشــية أو علــى الســطح أو 
علــى مســطح إســمنتي، بحيــث يكــون 

.
ً
ومظلــال الريــاح  مــن   

ً
محميــا

تفــرش النــورات علــى ســماكة 15 ســم، 
 حتــى ال تتعفــن، ويتــم 

ً
وتقلــب يوميــا

إلــى  تصــل  وجيــدة  بصــورة  جفافهــا 
نســبة الرطوبــة فــي البــذور حتــى 10 % 

فــي هــذه الطريقــة.
استخراج البذور:

 وذلــك بالضــرب 
ً
البــذور يدويــا تســتخرج 

الخفيــف إذا كانــت الكميــة قليلــة، ثــم 
يعبــأ بأوعيــة جيــدة مالئمــة، أو تســتخرج 

البــذور بوســاطة آالت خاصــة. 

المردودية:
تتــراوح إنتاجيــة الدونــم مــن البــذور بيــن 

60 -80 كــغ.
التــي  البــذار  كميــة  تختلــف   

ً
وعمومــا

وحــدة  فــي  عليهــا  الحصــول  يمكــن 
المســاحة باختــالف عــدة عوامــل وهــي:

قدرة الصنف.– 
ظروف تخزين أبصال األمهات.– 
حجــم األبصــال األمهــات ومســافة – 

الزراعــة.
موعد الزراعة.– 
ومعامــالت –  التربــة  خصوبــة  درجــة 

والتســميد. الــري 
درجة اإلصابة باألمراض.– 
النافعــة –  الحشــرات  توفــر  مــدى 

أثنــاء  األزهــار  تلقيــح  فــي  الالزمــة 
لتزهيــر. ا

- تخزين بذور البصل:
صغيــرة  اللــون،  ســوداء  البصــل  بــذور 
ســميك،  جلــدي  غطــاء  مضلعــة،ذات 
أحدهمــا  جانبــان  ولهــا  التجاعيــد،  كثيــر 

متحــدب ذو ثالثــة أوجــه والجانــب اآلخــر 
مقعــر.

مــم،   3 البــذرة  طــول  متوســط  يبلــغ 
مــم.   2.1-1.9 بيــن  عرضهــا  ويتــراوح 
تشــكل البروتينــات القســم األكبــر مــن 
فــي  المتوضعــة  الغذائيــة  المدخــرات 

الدهنيــة. المــواد  تليهــا  البــذور، 
لذا تعد بذور البصل بروتينية –دهنية.

البــذور  وتعــد عمليــة خفــض رطوبــة   
حتــى 7.5- 10% وخفــض حــرارة المخــزن 
عامليــن أساســيين، ولهمــا أهميــة كبيــرة 
البــذور  علــى حيويــة  المحافظــة  فــي 
لمــدة طويلــة تتــراوح بيــن 3- 4 ســنوات.
وتخــزن البــذور عــادة فــي كيــس غيــر 
منفــذ للرطوبــة )بولــي إثيليــن( ضمــن 
ــب معدنيــة محكمــة  كيــس خــام أو عل

القفــل.         

إعداد
د. أسامة العبد الله    د. روعة الببيلي
الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية
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تعتمــد االســتراتيجية الحديثــة فــي المكافحــة علــى اإلقــالل 
آمنــة  أخــرى  بأســاليب  واســتبدالها  المبيــدات  اســتخدام  مــن 
للحفــاظ علــى البيئــة ، والبــد مــن التفكيــر فــي إيجــاد وســائل 
وطــرق بديلــة عــن المبيــدات الكيميائيــة الملوثــة للبيئــة ومن بينها 
 وهــي: 

ً
اســتخدام المبيــدات ذات األصــل النباتــي اآلمنــة بيئيــا

المســتخلصات النباتيــة:
عبــارة عــن مركبــات طبيعيــة مشــتقة مــن أصــول نباتيــة لهــا طــرق 
ــة،  ــى اآلفــات )ســمية مباشــرة، مانعــة للتغذي ــر متعــددة عل تأثي
مانعــة وضــع بيــض، طــاردة، منظمــة للنمــو ( وتســتخدم علــى 
المســتخدمة  والنباتــات  كحولــي  أو  مائــي  مســتخلص  هيئــة 
كمســتخلصات نباتيــة أعطــت نتائــج ممتــازة كمبيــدات طبيعيــة 
الصناعيــة  للمبيــدات  كبدائــل  اســتخدامها  ويمكــن  نباتيــة، 
والكيميائيــة وإدخالهــا ضمــن برامــج المكافحــة المتكاملــة لآلفــات 
هنــاك العديــد مــن األبحــاث التــي أثبتــت فعاليــة تلــك النباتــات 
فــي مجــال مكافحــة العديــد مــن األمــراض واآلفــات التــي تصيــب 
ــة: ــات الشــروط التالي ــات . ويجــب أن تتوافــر فــي هــذه النبات النبات

ميزات المبيدات النباتية:
ذات سمية منخفضة على الثديات.	 
تعــدد 	  بســبب  اآلفــات  لــدى  المقاومــة  صفــة  تحــدث  ال 

تأثيرهــا. أســاليب 
العامــة وال علــى 	  الصحــة  تأثيــرات ضــارة علــى  تحــدث  ال 

البيئــة.
ال تحدث تأثيرات ضارة على نمو النبات وحيوية البذور.	 
أقل كلفة والحصول عليها ســهل بســبب التواجد الطبيعي 	 

لها.
تستخدم كطاردات حشرية أو كمانعات تغذية.	 
ليس لها أثر متبقي.	 
يمكــن اســتخدام المنتجــات المعاملــة قبــل فتــرة قليلــة مــن 	 

الحصاد.
 أقــل للكائنــات غيــر المســتهدفة ممــا يمنــع 	 

ً
تســبب أخطــارا

مــن ظهــور آفــات ثانويــة بشــكل وبائــي.
ليس لها أثر على الحياة البرية.	 

طرق تحضير المستخلصات النباتية:
عمليــة  فــي  كمذيــب  اإليتيلــي  الكحــول  اســتخدام  يتــم 
الجــاف  المســحوق  ويوضــع  الفعالــة  المركبــات  اســتخالص 
للثمــار أو األوراق فــي جهــاز االســتخالص مــع الكحــول اإليتيلــي 

ســاعة.   24 لمــدة  المطلــق 
 Rotary الدورانــي  المبخــر  جهــاز  بواســطة  المذيــب  يبخــر 
ــم الحصــول علــى مســتخلص جــاف  ــة يت evaporator وبالنهاي
يــوزن ويضــاف لحجــم معيــن مــن المــاء للحصــول علــى التركيــز 

المطلــوب.
طرق تحضير المستخلصات النباتية:

1- المســتخلص المائــي البــارد: تجمــع النباتــات ثــم تجفــف األوراق 
المــاء  وإضافــة  تطحــن،  ثــم  الظــل  فــي  البــذور  أو  الثمــار  أو 
المقطــر إلــى المســحوق ثــم يتــرك الخليــط لمــدة 24 ســاعة 
إلعطــاء أكبــر مجــال الســتخالص المــادة الفعالــة، ثــم يرشــح 

المحلــول ويصفــى بمصافــي خاصــة.

المستخلصات النباتية لمكافحة اآلفات
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2- االستخالص باستخدام الماء المقطر:
يتــم االســتخالص بطريقتيــن إمــا علــى 

البــارد أو علــى الســاخن.
3- المســتخلص المائــي بالمــاء المغلــي: 

درجــة حرارتــه 100 درجــة مئويــة.
مستخلص الكينا

الجزء المستخدم:
لتربينيــات  ا لــة  الفعا والمــادة  األوراق 

لســينول(. ا (
تعمــل علــى تقليــل النمــو الميســليومى 

. للفطر
مستخلص إكليل الجبل

الجزء المستخدم: األوراق واإلزهار.
المادة الفعالة:

تربينات وكحوالت تربينية تعمل على قتل 
الحشرات الثاقبة الماصة وخاصة المن، كما 
لــه أثــر تثبيطي لبعض الفطريات والبكتيريا 
الممرضــة، يســتخدم بصــورة مســتخلص 

مائــي أو كحولــي.
مستخلص النيم

الجزء المستخدم:البذور واألوراق.
المادة الفعالة:

تحــوي البــذور علــى األزدرختين وميليانون 
أقــل  وبدرجــة  وســيالنين  وميالنويــد 
فعاليتهــا  أثبتــت  المــادة  وهــذه  األوراق 
اآلفــات  مــن  العديــد  مكافحــة  فــي 
الحشــرية، يســتخدم بصــورة مســتخلص 

كحولــي. أو  مائــي 
ميكانيكية تأثير النيم:

خلل في النظام الهرموني للحشرات.	 
تتوقف الحشرات عن التغذية.	 
تسبب عقم للحشرات.	 
تعوق قدرة الحشرات على الطيران.	 

تطــور  فــي  الهرمونــي  اإلخــالل  يعــد 
النيــم: لتأثيــر  الرئيســي  الــدور  الحشــرات 

ألن األزدرختيــن تمنــع تطــور تكويــن . 1
جــدار جســم الحشــرات والــذى يمثــل 

الهيــكل البنائــي للجســم.
التخلــص مــن . 2 الحشــرات مــن  تمنــع 

القديــم. الجلــد 
األعمــار . 3 علــى  فعاليــة  أكثــر  النيــم 

الكبيــرة. عــن  الصغيــرة  اليرقيــة 
يكــون . 4 عندمــا  اســتخدامه  يفضــل 

متوســط. إلــى   
ً
قليــال الحشــرات  تعــداد 

تتوقف الحشرات عن التغذية:
أكثــر مــن 25 . 1 النيــم علــى  يحتــوى 

مــادة هــذه المــواد لهــا رائحــة تشــبه 
رائحــة الثــوم.

لهــا طعــم الذع فتعمــل على توقف . 2
الحشــرات عن التغذية.

يعوق النيم عملية التنفس في الحشرات 
عــن طريــق الخنــق فــي الحشــرات مثــل 
الذبــاب االبيــض – المــن – األكاروســات – 

الحشــرات القشــرية الرخــوة.
مستخلص الخلة البلدي

الجزء المستخدم: الثمار.
المادة الفعالة:

Visngin Khellin تعمــل علــى تثبيــط 
النمــو الميســليومى لكثير مــن الفطريات 
كمــا أنهــا مضــادة للفيروســات يســتخدم 

بصــورة مســتخلص مائــي أو كحولــي.
مستخلص حشيشة الليمون

الجزء المستخدم: األوراق.
المادة الفعالة:

هــي زيــت طيــار )الســترال( تســتخدم ضــد 
البكتيريــا والفطريات.

ويســتخدم بصــورة مســتخلص مائــي أو 
كحولــي.

مستخلص الثوم

الجزء المستخدم: الثمار.
المادة الفعالة:

تعمــل  ثيوســيانية  ومركبــات  األلئيــن 
والفطريــات. للبكتريــا  مضــادة  كمــواد 
زيــت  أو  مســحوق  بصــورة  يســتخدم 

الثــوم. فصــوص 
مالحظة:

 
ً
تأثيــرا لــه  الحيطــة منــه ألن  أخــذ  يجــب 

النافعــة. الحشــرات  علــى 

إعداد المهندسة أماني الحيجي
مديرية زراعة ريف دمشق
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نبات القبار
بتنــوع  خــاص  بشــكل  ســورية  تمتــاز 
غطائهــا النباتــي البري بســبب تنــوع البيئات 
تــم تســجيل وجــود 3150  المناخيــة وقــد 
 تنتمــي لـــ 130 فصيلــة وتضــم 

ً
 نباتيــا

ً
نوعــا

يمكــن  التــي  البريــة  النباتــات  مــن  الكثيــر 
جمعهــا واالســتفادة منهــا ألغــراض طبيــة 

وتزينيــه. وعطريــة 
الجــزء  حســب  النباتــات  هــذه  وتختلــف 
المســتخدم منها فأحيانا تســتعمل أوراقها 
طبيــا وعطريــا مثل الريحــان والنعناع وهناك 
نباتــات يســتعمل لحاؤهــا طبيا مثــل القرفة، 
ونباتــات تســتعمل أزهارهــا مثــل اليانســون 
والكمــون ونباتــات تســتعمل جذورهــا مثــل 
العرقســوس والزنجبيــل، وتعــد ســورية مــن 
أقــدم دول العالــم فــي اســتخدام هــذه 

النباتــات للتغذيــة والعــالج والوقايــة. 
وتزخــر ســورية بالكثيــر من المــوارد الطبيعية 
واالســتفادة  اســتغاللها  يمكــن  التــي 
، وال تــزال الفــرص الضمنيــة 

ً
منهــا اقتصاديــا

الواعــدة عديــدة ومتوافــرة وتأتــي النباتــات 
البريــة فــي مقدمــة هــذه المــوارد القابلــة 

لالســتغالل.
البريــة  النباتــات  أحــد  هــو  القبــار:  نبــات 
والمســتزرعة والــذي ينمــو بشــكل رئيســي 
المتوســط  البحــر  حــوض  منطقــة  فــي 
القبــار  مــن   

ً
نوعــا مــن 250  أكثــر  ويوجــد 

العالــم  مــن  مختلفــة  أجــزاء  فــي  تنمــو 
 باســم  

ً
 هــو مــا يعــرف علميــا

ً
وأكثرهــا شــيوعا

Capparis Spinosa  ويعــرف النبــات بعدة 
أســماء شــعبية فــي الــدول العربيــة ولكــن 
 هــي القبــار، الكبــار، الشــفلح، 

ً
أكثرهــا شــيوعا

اللصــف.
شــجيرة القبــار: تتصف الشــجيرة بأنهــا زاحفة 

أو متســلقة، يتــراوح ارتفــاع شــجيرة القبــار مــا 
بيــن 70-75 ســم وبعــرض متــر تقريبــا، وهي 
مــن الشــجيرات المعمــرة متســاقطة األوراق 
ويحتــوي الســاق واألفــرع الجانبيــة علــى 

أشــواك منجليــة الشــكل.
ــن  ــة تجمــع مــا بي ــار: أزهــار جميل أزهــار القب

اللــون األبيــض والبنفســجي.
الشــكل  بيضويــة  الغالــب  فــي  األوراق: 
وتتلــون باللــون األخضــر الفاتــح أو الغامــق.
الشــكل  كرويــة  خضــراء  األزهــار:  براعــم 
تتطــور لتكــون الثمــرة والتــي تأخــذ الشــكل 

والكمثــري. البيضــوي 
الثمــرة: يتــراوح طــول الثمــرة مابيــن7-2.5 
ســم وقطرهــا 1.5-3 ســم وتحتــوي علــى 
عــدد كبيــر مــن البــذور تصــل إلــى 300 بــذرة.

البذار: لونها أسود أوبني، كلوية الشكل.

االستخدامات الطبية
يتميــز القبــار بغنــاه بمضادات األكســدة مما 
 بامتيــاز، ومــن 

ً
يجعــل منــه غــذاًء وظيفيــا

المعــروف أنــه فعــال فــي عــالج الســرطان 
والســيما قشــرة جذور النبات، كما أن القبار 
ينبــه وظيفــة الكبــد والطحــال وينشــطها 
ويحســن الــدورة الدموية ويفيــد في عالج 
تصلــب الشــرايين ويســاعد علــى الهضــم 

ــن  وفــي التخلــص مــن نفخــة البطــن ويلي
األمعــاء ويــدر البــول ويســاعد فــي التخلص 
مــن مفــرزات القصبــات الرئويــة ويفيــد فــي 
عــالج بعــض حــاالت فقــر الــدم ويســتخدم 
المفاصــل  والتهــاب  النقــرس  داء  لعــالج 
ويفيــد فــي عــالج الحساســية واالندفاعــات 
يســاعد  األســنان،  آالم  يســكن  الجلديــة، 
البوليــة، كمــا  الرمــال  مــن  التخلــص  فــي 
تســاعد البراعــم الزهريــة للقبــار فــي الوقايــة 
مــن مــرض الميــاه البيضــاء فــي العيــن، كمــا 
يســتخدم لعالج الديســك وغضروف الركبة 
إفــراز  بتنشــيط  يقــوم  الســن فهــو  لكبــار 

المــادة التــي تمنــع احتــكاك الركبــة.
خصائص القبار وبيئته 

ينمــو القبــار طيلة أشــهر حزيران وتمــوز وآب 
ويعطي موســمه الزهري على مدار هذه 
الفتــرة ويكتمــل نمــوه الخضــري خالل شــهر 
أوراق  ذات  شــوكية  شــجيرة  ليشــكل  أيــار 
كثيفة ترافقها على الســاق أشــواك كثيفة 
وينمــو فــي ابــط كل ورقــة برعــم زهــري 
ومــن الصعــب أن يتكاثــر القبــار إال بالبــذور 
التــي تجمــع بعــد نضــج الثمــرة وتشــققها، 
هــذا ويمكــن للنبــات أن يعمــر أكثــر مــن 30 
ســنة وهــو يفضــل األراضــي الفقيــرة علــى 
األراضــي الخصبــة، ويعــد القبــار نبتــة رعويــة 
مــن الدرجــة الرابعــة أي يتحــول إلــى نبــات 
رعــوي مــن الدرجــة الرابعــة بعــد ظهــور 

البراعــم الثمريــة. 



٢٩ ٢٠١٩  - ٥٨

ً

٢٠٠٢

ً

٢٠٠٨

١٠

ً
٥٠

١٠٠٠-١٥٠٠ ً

١٠٠

١٠ ً

٧٥

٢٠٠٨

٢

٥٠٠

ً

-١١ ٩-١١ ٨-٩ ٧ -٤

١٣

 
ً

١٩٩٤ ٧  *

ً

 *

٢٠

١٩٩٨

٢٠

ً

ً

ً

٤٠٦ ً
٧٫٧

 ٢٠٠٣ ٢٠٠٥  - ٢٠٠٣

٣

٢٠٠٥

١٢

 
ً

ً

s�b�« ‰UL� ÊUM� …—u��b�«
WO�«—e�«  U�UO�K� ��u�« e�dLK� W�«—œ s�



302019 - 58 
مجلة الزراعة

مستقبل الكينوا في سورية

 
ً
يشــكل مســتقبل األمــن الغذائــي تحديــا
الجمعيــة  ، وفــي هــذا اإلطــار قامــت 

ً
عالميــا

العموميــة لألمــم المتحــدة بتســمية ســنة 2013 
الســنة الدوليــة للكينــوا، إذ يعــد نبــات الكينــوا 
ــة  ــل الواعــدة بقيمــة إنتاجي ــر المحاصي مــن أكث
وغذائيــة عاليــة مــن أجل إطعام ســكان العالم 

ــر المناخــي الحــاد. فــي ظــل التغي
 متعــدد األغــراض يــزرع 

ً
ويعــد الكينــوا محصــوال

 للحصــول علــى حبوبــه ذات القيمــة 
ً
أساســا

الغذائيــة المرتفعــة والغنية بالبروتيــن والعناصر 
االساســية وحبوبــه خاليــة مــن الغلوتيــن.

يتأقلــم النبــات مــع مختلــف البيئــات فيمكــن 
زراعتــه فــي المناطــق ذات التربــة الهامشــية 

الفقيــرة بميــاه األمطــار.
الفصيلــة  إلــى  الكينــوا  محصــول  ينتمــي 
عشــبي  نبــات  وهــو  )الرمراميــة(،  الســرمقية 
حولــي ذاتــي التلقيــح، تشــكل جبــال االنديــز 
األصلــي  الموطــن  الجنوبيــة  أمريــكا  فــي 
لمحصــول الكينــوا، وحظــي بقداســة خاصــة 

القديمة-اإلنــكا. األنديــز  حضــارات  فــي 
وتعنــي كلمــة كينــوا في لغتهم بــأم الحبوب، 

ألنها تشــكل مصدر غذائهم األساســي. 
األهمية الغذائية للكينوا

ــرة مــن الطاقــة كمــا  ــة كبي ــوا كمي يؤمــن الكين
هــو القمــح واألرز والفاصوليــاء والــذرة، وتتــراوح 
 60 مــن  الحبــوب  فــي  الكربوهيــدرات  نســبة 
 للبروتيــن، 

ً
 جيــدا

ً
إلــى 70%، كمــا ويعــد مصــدرا

 مــن 
ً
إذ يتميــز هــذا النبــات بأنــه الوحيــد تقريبــا

بيــن النباتــات الــذي يحتــوي علــى األحمــاض 
األمينية األساســية التســعة، حيث تتراوح نسبة 
البروتيــن فيــه مــن 12.5 حتــى 16.7 %، ومع قلة 
الحبــوب مــن الغلوتيــن إذ تحتــوي  محتــوى 
 من 

ً
كميــة أقــل مــن 20 ملغ/كــغ، لذا يعــد خاليا

الغلوتيــن، وأن تناولــه يســاعد المرضــى الذيــن 
ــة. ــات الهضمي ــون مــن االضطراب يعان

ــة الموجــودة فــي  ــم األحمــاض الدهني أمــا قي
حبــة الكينــوا الخــام والبالغــة 6%، وتتكــون 8.1 % 
مــن أوميغــا 3 و52.3 % مــن أوميغــا 6 و23 % 

مــن أوميغــا 9.
فــي  الكينــوا  علــى  التغذيــة  وتســاهم 
الســيطرة علــى نســبة الســكر فــي الــدم لغنــاه 
باأللياف التي تصل إلى 12% من المادة الجافة، 
إضافــة إلــى غناهــا بالمغنيزيــوم والفوســفور 
والنحــاس والمنغنيز والبوتاســيوم والكالســيوم 
والتــي لهــا أهميــة صحيــة فــي الحفــاظ علــى 
ــدم الطبيعــي، باإلضافــة  مســتويات ضغــط ال
لذلــك فإنهــا غنية بالعناصر النــادرة والفيتامينات 

.E , C B1,2,6 األساســية

القيمة الغذائية )100 غرام( من حبوب الكينوا

الكمية المكون الغذائي

64 غ الكربوهيدرات

52 غ  النشاء

بروتين كلي 14 غ

ماء 13 غ

6 غ دهون

3.3 غ دهون ثنائية غير مشبعة

الثيامين )فيتامين ب 1( 0.36 مليغرام

الريبوفالفين)فيتامين ب 2( 0.32 مليغرام

)فيتامين ب 6( 0.5 مليغرام

حمض الفوليك )فيتامين ب 9( 184 ميكروغرام

فيتامين إي 2.4 مليغرام

الحديد 4.6 مليغرام

مغنيزيوم 197 مليغرام

فوسفور 457 مليغرام

148,7 الكالسيوم

زنك 3.1 مليغرام

 أهم استعماالت الكينوا
الغنيــة  الخضــراء  أوراقــه  اســتعمال  ويمكــن 

الســبانخ. كمــا  الغذائيــة  بالمــواد 
وتطحــن حبــوب الكينــوا ويصنــع منهــا أنــواع 
ويضــاف  والخبــز،  المعجنــات  مــن  مختلفــة 
إلــى  غذائــي  كمتمــم  الكينــوا  مطحــون 
خلطــات طحيــن القمــح لزيــادة قيمتــه الغذائية 
األمينيــة  األحمــاض  مــن  محتــواه  ورفــع 
األساســية، وكذلــك تطهــى الحبــوب وتضــاف 
إلــى الشــوربات المحليــة، كمــا وتدخــل فــي 
مكونات السلطات بأنواعها، ولها استعماالت 

.. متعــددة  صناعيــة 
االحتياجات البيئية للكينوا

ــوا مــن مســتوى ســطح  ــزرع محصــول الكين ي
 4500 إلــى  تصــل  ارتفاعــات  وحتــى  البحــر 
النهــار  يفضــل  البحــر، وهــو  فــوق ســطح  م 
الحــرارة  درجــة  تغيــرات  يتحمــل  إذ  القصيــر، 
درجــة   35 و   30 بيــن  تتــراوح  التــي  الكبيــرة 
مئويــة، وتعــد درجــة الحــرارة المثلــى لنمــوه 20 
درجــة مئويــة، ويمكــن أن يعطــي غلــة بكميــة 
قليلــة مــن ميــاه األمطــار مــن 250 إلــى 300 
 للحــرارة 

ً
مــم، ويعــد محصــول الكينــوا حساســا

فــي المرحلتيــن التاليتيــن مــن دورة حياتــه:
- مرحلــة مــا بعــد اإلنبــات: تمــوت فيهــا النباتــات 
إذا انخفضــت درجــة الحــرارة دون الصفــر، وذلك 

قبــل ظهــور الخمــس ورقات.
- مرحلــة اإلزهــار: تصبــح األزهــار عقيمــة ويقتــل 
 35 الحــرارة  درجــة  تجــاوزت  إذا  اللقــاح  غبــار 
درجــة مئويــة وترافقــت مــع انخفــاض فــي 

نســبة الرطوبــة الجويــة. 
ولعــل أكثــر مــا يميــز الكينــوا هــو تعــدد أصنافــه 
التــي تتحمــل الظــروف الصعبــة فهــو يتحمــل 
الجفــاف ويقــاوم الملوحــة، ويتأقلم مــع التربة 

الرمليــة ويجــود فــي التربــة الخفيفــة.
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إعداد: الدكتور سعود شهاب
الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية

صنف مبشر

العمليات الزراعية لمحصول الكينوا 
وإعدادهــا  األرض  فالحــة  األرض:  تحضيــر 
بشــكل جيــد وتنعيمهــا لتصبــح مالئمــة لزراعــة 

المحصــول.
موعــد الزراعــة: الموعــد األنســب لزراعة الكينوا 
فــي ســورية مــن 1 الــى 15 شــباط وتتطلــب 
الزراعــة كميــة بــذار مــن 5 إلــى 10 كــغ للهكتــار 

حســب طبيعــة التربــة وخصوبتهــا.
وتــزرع البــذور علــى عمــق مــن 1 إلــى 3 ســم، 
ويوضــع فــي الجــورة الواحــدة مــن 4 إلــى 
5 بــذور فــي بطــن الخــط أو نثــر داخــل الخــط 
فــي الزراعــة المرويــة والفاصــل بيــن الخطــوط 

50 ســم. 
ــى  ــوا بشــكل عــام إل ــاج الكين التســميد: يحت
دفعتيــن  علــى  )تضــاف  أزوت  وحــدة   120
مــع  األولــى  منهمــا،  لــكل   %50 بمقــدار 
الزراعــة واألخــرى قبيــل اإلزهــار( و50 وحــدة 
فوســفور و50 وحــدة بوتــاس للهكتــار فــي 
ــج أبحــاث  ظــروف الزراعــة فــي ســورية )نتائ

الطبيعيــة(. المــوارد  بحــوث  إدارة 
التعشــيب: يحتــاج المحصــول إلــى عمليــة 
إزالــة األعشــاب الضــارة مرتيــن علــى األقــل، 
 )وتتــم 

ً
المــرة األولــى بعــد اإلنبــات بـــ 12 يومــا

قبــل عمليــة التفريــد( والثانيــة بعــد اإلنبــات 
 وذلــك حســب ظهــور األعشــاب.

ً
ـ 25 يومــا بــ

التفريــد: تتــم عمليــة التفريد بعد عمليــة إزالة 
األعشــاب األولــى، مــع اإلبقــاء علــى نباتيــن 
فــي الجــورة الواحــدة، وفــي الزراعــة النثــر 
داخــل الســطور أو الخطــوط )كزراعــة القمح( 
يتــم اإلبقــاء علــى نباتيــن وبمســافات فاصلــة 

تتوافــق مــع الكثافــة النباتيــة المطلوبــة.
الــري: تختلــف حاجــة النبــات للــري باختــالف 
المنــاخ وفتــرة نموه، ولكونــه يزرع كمحصول 
ري  إلــى  تحتــاج  فإنهــا  ربيعــي   - شــتوي 
الظــروف  حســب  ريــات(،   3-1( تكميلــي 

للمنطقــة. المناخيــة 
ولكون الكينوا متحمل للجفاف قدر احتياجه 
المائــي بـــ 2000 م3 للهكتار )نتائــج إدارة بحوث 

الموارد الطبيعية(.

الحشــرات واألمــراض: قــد تتعــرض النباتــات 
فــي مراحلهــا األولــى )مــن 2 إلــى 6 ورقات( 
، باإلضافة 

ً
ليرقــات األوراق فتحــدث بهــا ثقوبــا

إلــى المــن، ونطــاط األوراق.
 فهــي البيــاض 

ً
أمــا األمــراض األكثــر شــيوعا
الزغبــي والتبقــع الورقــي. 

إلــى  النضــج  النبــات عنــد  يتحــول  الحصــاد: 
اللــون األصفــر وتبــدأ األوراق بالتســاقط، كمــا 

تــزداد قســاوة الحبــوب.
 بواســطة حصــادة 

ً
ــا ــوا ألي يمكــن حصــاد الكين

القمــح مــع إجــراء تعديــالت علــى غرابيلهــا.
أمــا فــي حــال الحصــاد اليــدوي تكــوم النورات 
فــي رزم لتجــف تحــت أشــعة الشــمس، ثــم 

تفــرط مــن خــالل ضربهــا بعصــي خشــبية.
اإلنتاجيــة: تتــراوح إنتاجية الكينوا مــن 0.5 إلى 
ــار، وعلــى المســتوى التجريبــي  4 طن/هكت
وصلــت اإلنتاجيــة 3.6 طن/هكتار )نتائج إدارة 

بحــوث المحاصيل(.
أمــا إنتاجيــة القــش الــذي يســتعمل فــي 

تبلــغ 10 طن/هكتــار. الحيوانــات  تغذيــة 
معامالت ما بعد الحصاد

مــادة  عنهــا  ويــزال  الكينــوا  حبــوب  تغربــل 

 بواســطة قشــارة الحبــوب، أو 
ً
الصابونيــن أليــا

بالغســل بالمــاء، ثــم تجفــف وتخــزن أو تطحــن 
المختلفــة. الغذائيــة  الصناعــات  فــي  لتدخــل 
كمــا أن هنــاك آالت لفــرز حبــوب الكينــوا حســب 

الحجــم واللون.
أكيــاس  فــي  الحبــوب  تخزيــن  ويمكــن 
بالســتيكية أو فــي صوامــع معدنيــة لتجنــب 

للقــوارض.  تعرضهــا 
تأثير الصقيع على الكينوا )قرحتا(

االستنتاجات والمقترحات
الكينــوا –  محصــول  زراعــة  موعــد  اعتمــاد 

فــي البيئــة الســورية خــالل الفتــرة مــن     1 
شــباط )2.9 طن/هكتــار( إلــى 15 شــباط 
بحــوث  إدارة  )نتائــج  طن/هكتــار(،   2.8(

المحاصيــل(.
ينصــح بزراعــة صنفــي الكينــوا زيــر )3.6 – 

طن/هكتــار( و NSL-106398 )2.3 طــن/
ــة فــي النضــج  ــار(، لتميزهمــا بالباكوري هكت
واإلنتاجيــة العاليــة فــي وحــدة المســاحة.

طن/هكتــار( –   3.5( حمــاة  موقــع  يعــد 
فــي   

ً
مســتقبال للتوســع   

ً
بيئيــا األنســب 

إدارة  )نتائــج  الكينــوا،  محصــول  زراعــة 
المحاصيــل(. بحــوث 

االحتيــاج المائــي للكينــوا فــي محافظــة – 
طرطــوس وحمــاه بلــغ 2000 م3/هـ، )نتائج 
ومركــز  الطبيعيــة  المــوارد  بحــوث  إدارة 

بحــوث حمــاه(.
 – ، P 50 كــغ ، N التوصيــة الســمادية 120 كــغ

50 كــغ K /هـــ، )نتائــج إدارة بحــوث المــوارد 
الطبيعية(.
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طائر النعام
ال  أنــه  مــع  األرض  وجــه  علــى  طائــر  أكبــر  النعــام  يعــد 
يطيــر، وقــد كان واســع االنتشــار فــي مناطــق شــبه الجزيــرة 
وهــو متكيــف مــع العيــش فــي الصحــراء، وقــد أطلــق العــرب 
علــى النعــام عــدة أســماء حيــث تســمى األنثــى )النعامــة - أم 
البيــض - أم الثالثيــن - الرالــة(، ويســمى الذكــر )الظليــم- الصمــل 
ــر بعــد الفقــس فيســمى  ــوم(، أمــا الصغي - األمســك – المصل

)حســكل( وبعــد ظهــور الريــش )حفــان(.
ــد، وظاهــرة  يربــى النعــام بهــدف الحصــول علــى اللحــم والجل
ــى الخــوف،   عل

ً
ــال وضــع النعــام رأســه فــي الرمــال ليســت دلي

 مــن 
ً
وإنمــا عندمــا يجلــس علــى األرض أو يــأكل أو يأخــذ جــزءا

الراحــة فإنــه يضــع رأســه علــى األرض، وعندمــا تريــد النعامــة 
القريبــة وتفــرد رقبتهــا علــى  التــالل  تلــة مــن  االختبــاء تختــار 

الرمــال وال تدفــن رأســها فيــه. 
ذكــر النعــام لونــه أســود فاحــم مــع وجــود ريــش أبيــض علــى 
جانبــي الظهــر عندمــا يصــل إلــى عمــر ســنتين، بينمــا اإلنــاث 
فيكــون  الصغــار  أمــا  البنــي،  أو  الرمــادي  اللــون  إلــى  تميــل 
ريشــها أســود منقــط أو أســود مخطــط حتــى عمــر 4 أشــهر .
والنعــام هــو الطائــر الوحيــد الــذي لــه إصبعــان مقارنــه مــع 
وهــذان  أصابــع،  ثالثــة  لهــا  التــي  )الطيــارة(  األخــرى  الطيــور 
ــه، أي  ــر النعــام كل ــذان يتحمــالن ثقــل طائ اإلصبعــان همــا الل
ارتــكاز الطائــر علــى األرض وهــذا مــا يجعــل  أنهمــا نقطتــي 
الطائــر قليــل االحتــكاك بــاألرض مــن تحتــه إضافــة إلــى أنــه 
يعطــي النعــام ســرعة كبيــرة أثنــاء الجــري، والمعــروف أن طائــر 
النعــام هــو أســرع مخلــوق يجــري علــى قدميــن حيــث تصــل 

ســرعته إلــى 60 - 70 كــم / ســاعة. 
أنـواع النـعام:

 1 - النعام ذو الرقبة الحمراء.

 2 - النعام ذو الرقبة الزرقاء.
 3 - النعام ذو الرقبة السوداء.

أوضحــت جميــع التجــارب علــى تربيــة النعــام عــدم الجــدوى 
االقتصاديــة لتربيــه النوعيــن األول والثانــي لصعوبــة اســتئناس 
قطيــع األمهــات وفــراخ التســمين، وصعوبــة الســيطرة عليهــا، 
وقلــة  ســنوات،  خمــس  حتــى  البلــوغ  ســن  لتأخــر  باإلضافــة 

البيــض المخصــب، بعكــس النعــام ذي الرقبــة الســوداء. 
حقائق أساسيه عن النعام:

يتــراوح عمــر النعــام مــا بيــن 60-70 عــام وأقصــى عمــر تــم – 
.
ً
تســجيله هــو 81 عامــا

يتحمــل العيــش واإلنتــاج فــي درجــات حــرارة عاليــه قــد تصــل – 
إلــى 50 درجــه مئويــة.

 – .
ً
، والذكر بعمر  36 شهرا

ً
تصل األنثى سن البلوغ بعمر 30 شهرا
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متوسط وزن طائر النعام البالغ ما بين 100 - 130 كيلوغرام.– 
ــاج النعــام مــن البيــض 60 - 120 بيضــة فــي الموســم –  يصــل إنت

الواحــد.
يتميز لحم النعام بانخفاض الكوليســتيرول واألحماض الدهنية – 

المشــبعة ووفــرة عنصر الحديــد وارتفاع البروتين.
معدل التحويل الغذائي 1-2 كغ علف / كغ لحم.– 
ــر 20 صــوص فــي العــام –  ــى أقــل تقدي ــى النعــام عل ــج أنث تنت

وهــذا مــا يعــادل 700 كيلوجــرام مــن اللحــم األحمــر.
جلد النعام من أرقى الجلود وأميزها.– 
ينتج النعام الريش الذي تصنع منه الوســائد غالية الثمن، كما – 

 فــى صناعــة األثــاث وأجهــزة الكمبيوتــر وتســتخدم 
ً
يدخــل أيضــا

العظــام بعــد ســحقها كمكــون علفــي للنعــام والماشــية، 
وهنــاك اســتخدامات طبيــة لبعــض األعضــاء مثــل األمعــاء التي 

تســتخدم فــي صناعــة الخيــوط الطبيــة.
الهدف من تربية النعام في الوقت الحالي:

تعــد مــزارع النعــام مــن المشــاريع الزراعيــة الرابحــة وذلــك لتنــوع 
 40 حوالــي  تعطــي  البالغــة  النعامــة  العائــد،  وســرعة  منتجاتهــا 
 وهــي تصــل إلى عمر التســويق بعمــر 400 يوم 

ً
صــوص نعــام ســنويا

 من 
ً
 مربعا

ً
وتعطــى كميــة مــن اللحــم بحــدود 1800 كــغ لحم و50 متــرا

الجلــد و36 كــغ مــن الريــش، و تبلــغ نســبة التصافــي فــي اللحــم 50 
 مــن الــوزن الحــي للنعــام، كمــا يســتمر في اإلنتاج الســنوي 

ً
% تقريبــا

بهــذا المعــدل 40 ســنة، وحاليــا مــع اســتخدام طــرق الرعايــة الحديثــة 
يمكــن الحصــول مــن أنثــى النعــام الواحــدة علــى حوالــى 72 طــن 

مــن اللحــم و200 متــر مربــع مــن الجلــد و145 كــغ مــن الريــش.
منتجات النعام:
1- لحم النعام:

لحــم النعــام أحمــر غامــق اللــون طــرى الملمــس، وهــو مــن اللحــوم 
العاليــة فــي قيمتهــا الغذائيــة، وهــو ســهل الطهــو والهضــم، ولحــم 
النعــام يحتــوى علــى أقــل نســبة من الكولســتيرول لذلــك يعد لحم 
 للقلــب، كمــا أنــه منخفــض فــي نســبة الصوديــوم 

ً
النعــام صديقــا

الــذي تــؤدي زيادتــه إلــى ارتفــاع فــي ضغــط الــدم، كمــا أنــه غنــي 
بعنصــر الحديــد المفيــد لإلنســان، ويتميــز لحــم النعــام بانخفــاض 
نســبة األحمــاض الدهنيــة المشــبعة وبالتالــي يمكــن حفــظ لحمــه 

لمــدة طويلــة.
2- بيـض النعـام:

تضــع أنثــى النعــام مــن 80 - 100 بيضــة خــالل الموســم وتتوقــف 
األنثــى عــن وضــع البيــض خــالل فتــرة الشــتاء، وهــذا يعنــي أن أوج 
إنتــاج البيــض يكــون خــالل فصــل الصيــف، وفــي الغالب تضــع اإلناث 
 وحتى الســاعة السادســة 

ً
بيضها ما بين الســاعة الثانية عشــرة ظهرا

مســاء، كمــا يجــب جمــع البيــض باســتمرار مــن أحــواش التربيــة حتــى 
ال تميــل اإلنــاث للرقــاد وتتوقــف عــن وضــع البيــض.

3 - جلد النعـام:
يعــد جلــد النعــام مــن الجلــود الفاخــرة، وجلــد النعــام ســميك ومــرن 
وقابــل للمــط وناعــم بدرجــه كبيــرة وهــو مقــاوم للمــاء، و يســتخدم 

فــي المصنوعــات الجلديــة غاليــة الثمــن مثــل األحذيــة وحافظــات 
النقــود والمعاطــف.

4- دهن النعـام:
يدخــل فــي كثيــر مــن مســاحيق التجميــل النســائية حيــث أنــه يمتص 
بدرجــه عاليــة مــن قبــل الجلــد، وكذلــك لحمايــة البشــرة وتجديــد 
 فــي عــالج االلتهابــات الجلديــة واآلالم 

ً
خالياهــا، كمــا أنــه مفيــد جــدا

العضليــة والمفاصــل.
5- ريش النعــــام:

الشــعيرات،  بيــن  الخطاطيــف  بعــدم وجــود  النعــام  ريــش  يتميــز 
لذلــك يمكــن للهــواء أن يتخللــه بســهولة، ويعــد هــذا مــن العوامــل 

األساســية التــي أدت إلــى عــدم قــدرة النعــام علــى الطيــران.
والكميــه الممكــن جمعهــا مــن طائــر النعــام البالــغ تقدر بحوالــي 2.1 
كــغ ريــش ويمكــن الحصــول علــى أفضــل األنــواع مــن الريــش مــن 
النعــام الــذي يتــم تربيتــه فــي المناطــق الجافــة الصحراويــة الخاليــة 

مــن الرطوبــة.
عادات التكاثر:

يعد النعام من الطيور موســمية التزاوج ويبدأ موســم التزاوج عاده 
مــن شــهر آذار حتــى نهايــة أيلــول، ويتــم التــزاوج بعــد غــزل وتقــارب 
قصيريــن للذكــر واألنثــى، وتكــون فيــه تحــركات الذكــر حــول األنثــى 

وإنــزال ريشــه مــن العــادات التــي تشــجع األنثــى علــى التلقيــح.
ولذكــر النعــام زوج مــن اإلنــاث إحداهمــا تكــون مســيطرة علــى 
 هــي التــي تعتنــي بالعــش وتحميــه، وقبــل التــزاوج 

ً
األخــرى وغالبــا

يعمــل الذكــر علــى جــذب األنثــى المســيطرة وإغوائهــا نحــوه وذلك 
بعمــل رقصــات حولهــا، هــذه الرقصــات تســتمر مــن 15 دقيقــة إلــى 
ثــالث ســاعات كمــا أن عمليــة التلقيــح تســتمر مــن 1 - 2 دقيقــة، عند 
ــح يعمــل المربــي علــى وضــع كل ذكــر فــي مــكان  موعــد التلقي

واحــد مــع أنثييــن ليختــار إحداهمــا .
للحصول على نتائج جيدة لعملية التلقيح يراعى اآلتي:

 يكــون الذكــر ســمينا، ألن ذلــك يؤثــر علــى نوعيــة الحيوانــات – 
ّ

أال
المنويــة ويكــون البيــض غيــر مخصب.

أن تكــون األنثــى متمتعــة بشــروط طبيعيــة جيــده حتــى – 
بهــا. الذكــر ويعجــب  تســتهوي 

كمــا ينصــح بفصــل الذكــور عــن اإلنــاث أثنــاء فتــرة عــدم اإلخصــاب، 
وينصــح بــرش الطيــور بالمــواد ضــد اآلفات الحشــرية والديــدان قبل 

فتــرة اإلخصــاب .
تضــع األنثــى بيضهــا فــى عــش أرضي تجهزه ويمكن إلنــاث أخرى 
أن تضــع بيضهــا فــي العــش نفســه، تســتغرق عمليــه التحضيــن 
، علمــا أن المــدة بيــن التحضيــن واإلباضــة التاليــة 

ً
بيــن 38 - 42 يومــا

.
ً
16 يومــا

 
ً
ــدا واألنثــى التــي تحضــن بيضهــا وبيــض غيرهــا تعــرف بيضهــا جي
وتضعــه فــي الوســط للحمايــة واألمــان بينمــا تضــع بيــض غيرهــا 

علــى األطــراف.
تغـذيه النعـام: 

تغذية النعام ال تشكل نسبة عالية من التكاليف، ولكن يجب توفر
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 ألن مشــاريع 
ً
العالئــق بالنوعيــة المطلوبــة وبالكميــات الالزمــة نظــرا

 فــى الوقــت نفســه. 
ً
 ومربحــة جــدا

ً
النعــام مكلفــة جــدا

ويعــد البرســيم مــن أهــم المــواد األوليــة التــي تدخــل فــي تركيــب 
أعــالف النعــام علــى صــورة دريــس أو علــف أخضــر بجانــب العليقــة 
المركــزة، وبذلــك يمكــن اســتخدام هــذه الميــزة فــي خفــض تكلفــة 

تغذيــة النعــام.
وأكبــر العوامــل المؤثــرة علــى نســبة الفقــس فــي بيــض النعــام هــو 
العليقــة غيــر المتوازنــة، وخصوصــا العليقــة التــي ينقصهــا البروتيــن أو 
الفيتامينــات أو األمــالح المعدنيــة، ويظهــر أثــره علــى البيــض الناتــج 

ــن ونســبة الفقــس . ــى الجني وعل
فــي األيــام الثالثــة األولــى ال يتغــذى طائــر النعــام علــى أي شــيء، 
ألنــه يتغــذى خاللهــا علــى صفــار البيضــة المتبقــي في تجويــف البطن 
والــذى يصــل وزنــه إلــى 30 % مــن وزن الطائــر، بدايــة مــن اليــوم الرابــع 
يبــدأ بالشــرب وأكل خليــط مــن األوراق الخضــراء المقطعــة والبرســيم 
والجــزر المبشــور وصفــار البيــض المســلوق المضــاف عليــه مســاحيق 
األصــداف البحريــة أو قشــر البيــض المطحــون كمصــدر للكالســيوم، 
 ،

ً
ومــن اليــوم الســابع ولمــدة شــهر يقــدم للنعــام خمــس وجبــات يوميــا

تتكــون مــن مــواد خضــراء مــن 400 - 900 كــغ ومــادة جافــة مــن 40 - 90 
كــغ، والمــواد الخضــراء تمثــل 90% حيــث تتكــون مــن فواكــه وخضــراوات 

وأعشــاب وخــس وبرســيم.
 
ً
يســتهلك النعــام البالــغ 2 كــغ مــن العلــف المخلوط والمخصــوص يوميا

مــع تقديــم العالئق الخضــراء والحصى.
ووجــد أن النعــام يحتــاج لعلــف محتــواه مــن البروتيــن حوالــى 18% حتــى 
عمــر 4 أشــهر، وبعــد ذلــك يحتــاج إلى علف محتــواه 14% بروتين، والنعام 
لــه قــدرة عاليــة علــى االســتفادة مــن الغــذاء حيــث أن لــه قــدرة تحويلية 
عاليــة تصــل إلــى حوالــى 2 كجــم علــف = 1 كجــم لحــم، وذلــك خــالل 
فتــرة النمــو األولــى وحتــى عمــر 6 أشــهر، وبعــد ذلــك تنخفــض لحوالي 

 مقارنــة باألبقــار.
ً
5 = 1 وحتــى عمــر ســنة، وهــى قــدرة جيــدة عمومــا

 ومــع التقــدم فــي العمــر يمكــن تقليــل نســبة البروتيــن وزيــادة نســبة 
األليــاف لتغطيــة احتياجاتهــا مــن الطاقــة، ومــن المعــروف أن ريــش 
النعــام مــن المنتجــات الهامــة ويجــري نزعــه بشــكل منتظــم، لــذا يجــب 
أن يحتــوي العلــف مــواد غذائيــة تتــالءم مــع الترييــش الســريع والجيــد، 
ويحتــوي الريــش علــى الســليكات والكبريــت والفوســفات لــذا يفضــل 
 فــي عناصــره وال توجــد بــه زيــادة فــي الكبريــت 

ً
أن يكــون العلــف متوازنــا

ــاك  ــة مرتفعــة، وهن ــه التجاري حتــى يمكــن الحصــول علــى ريــش قيمت
أعــالف خاصــة لإلنــاث البياضــة وأعــالف خاصــة إلنتــاج الريــش وأعــالف 

موجهــة للتفريــخ. 
، ألن النعام تأقلم 

ً
واحتياجــات النعــام للمــاء مــن أجــل الشــرب قليلــة جــدا

علــى المعيشــة فــي بيئــات جافــة وشــبه جافــة والتــي ال يتوافــر فيهــا 
المــاء بشــكل دائــم ومــن أهــم األســباب التــي ســاعدت النعــام علــى 
التأقلــم هــو وجــود غــدة الملــح األنفيــة فــي أعلى محجر العينيــن، تفرز 
 ذا تركيــز عــال يعمــل علــى تقليــل فقــد المــاء، 

ً
 ملحيــا

ً
هــذه الغــدة ســائال

ويتكيــف النعــام علــى االســتفادة القصــوى مــن المــاء الموجــود فــي 
ــه يشــرب  ــه مصــدر للمــاء فإن ــل البرســيم، ولكــن إذا توافــر ل العلــف مث

بانتظــام .
مساكن النعـام:

ــاج إلــى مســاحة مناســبة مــن  ــة ويحت ــة طويل ــز برقب ــر يتمي النعــام طائ
األرض، وال يمكن تربيته في أقفاص، ويجب أن تكون مساكن الطيور 
فــي منطقــة  ذات جــو مناســب لتتيــح للطائــر الحركــة بحريــة مــع توفيــر 
مظلــة صغيــرة بمنتصــف الحــوش لوقايــة الطيــور والغــذاء مــن أشــعة 

 واألمطــار شــتاًء، ويمكــن للطيــور خــالل فصــل الشــتاء 
ً
الشــمس صيفــا

 ،
ً
 فــي المســاكن وإطــالق ســراحها فــي المراعــي نهــارا

ً
ــال أن تبقــى لي

كمــا يجــب أن تكــون التهويــة داخــل المســاكن جيــدة وخالية مــن التيارات 
الهوائيــة، وأن ال يقــل ارتفــاع المســكن عــن 3 أمتــار مــع رطوبــة نســبية 
داخــل المســكن ال تزيــد عــن 60 % ودرجــة الحــرارة تتــراوح مــا بيــن 10 - 15 
مئوية وســاعات إضاءة 12 - 14 ســاعة في اليوم، وينصح بعمل أســيجة 
أو أســوار طويلــة لمســاكن النعــام خاليــة مــن الزوائــد المعدنيــة ومــا 
شــابهها حتــى ال تــؤدي إلــى جــرح الطيــور، ويفضــل أن تكــون بارتفــاع 
2 متــر والمســافة بيــن كل عمــود وآخــر 4 أمتــار مــع وجــود مســطحات 
رمليــة لكــي ينطــرح عليهــا الطائــر عنــد الراحــة، كمــا يجــب تنظيــف 
المســاكن والمعالــف والمشــارب باســتمرار مــن األجســام الغريبــة )زجــاج 
مكســور - أســالك - أجســام المعــة . . . . الــخ( التــي قــد يســبب تناولهــا 
 للكتاكيت 

ً
مشــكالت كثيــرة للطائــر، كمــا يراعــى عدم وضع فرشــة نهائيا

الصغيــرة وحتــى بلوغهــا 3 - 4 أشــهر مــن العمــر حتــى ال يتناولهــا الطائر 
وتســبب لــه مشــكالت عديــدة قــد تــؤدي إلــى المــوت نتيجــة للتلبــك 
المعــوي، ويمكــن االســتعاضة عــن الفرشــة بأي شــيء آخــر )كاألجولة 
(، ويجــب أن ال تقــل المســاحة المخصصــة لــكل طائــر عــن 

ً
الخيــش مثــال

ــكل 20  ــر ل ــار مربعــة ويفضــل المســاحات المســتطيلة )5 * 5 مت 5 أمت
طائــر( ثــم تــزداد هــذه المســاحة لحوالــى 20 متــر مربــع لــكل طائــر حتــى 
عمر 10 أشــهر أو التســويق )15 * 30 متر لكل 20 طائر( و التي ال تتطلب 
ــد مــن  ــة أماكــن مغطــاه أو أماكــن للمبيــت ولكــن الب فــي هــذه الحال
توفــر مظــالت بمســاحة حوالــى 10% ويفضــل تغذيــة النعــام فــي أواني 
ذات لــون أخضــر وال يفضــل اللــون األزرق أو األحمــر، كمــا يجــب توفيــر 
المشــارب بكميــات كافيــه ألن الطائــر حســاس للرطوبــة وفقــدان المــاء، 
وينصــح بوضــع لوحــات تحذيريــة فــى أماكــن تربيــة النعــام، ألن ذكــور 
 فــي موســم التــزاوج تقــوم بالرفــس بأرجلهــا لألمــام 

ً
النعــام وخصوصــا

وبشــدة، حيــث أن أرجــل النعــام بهــا إصبعــان إصبــع صغيــر داعــم واآلخــر 
 يســتخدمه النعــام فــي الدفــاع عــن نفســه، 

ً
كبيــر بــه ظفــر قــوي جــدا

ورفســة النعــام تكــون شــديدة كرفســة الحصــان لذلــك يجــب أن يحمــل 
.
ً
العاملــون عصــا طويلــة إلبعــاده وعــدم الســماح لــه باالقتــراب كثيــرا

مشكالت إنتاج النعـام:
 
ً
* نــوع الصــوص: يجــب االهتمــام باختيــار نوع الصوص بحيــث يكون خاليا
مــن األمــراض ومــن ســاللة جيــدة ذات قــدرة تحويليــة عاليــة ومناســب 
للبيئــة، والنعــام األســود هــو أصلــح نعــام للتربيــة مــن حيــث الخصائــص 

الوراثيــة والقــدرة علــى التأقلــم والتحمــل.
* التغذيــة الصحيحــة: ضروريــة وهامــة مــن أجــل بنــاء الجســم ومقاومــة 
األمــراض وتفــادي مشــكالت ســوء التغذيــة مــع االهتمــام بالفيتامينات 

واألمــالح المعدنيــة حيــث تصــل نســبتها إلــى 10 %.
* مشــكالت البيئــة: تفــادي مشــكالت البيئــة مــن إجهاد وتيــارات هوائية 
وارتفــاع نســبة الرطوبــة واختــالف درجــات الحــرارة ومشــكالت الرعايــة 
واإلدارة والعلــف والتســمم الفطــري كل هــذه المشــكالت قــد تعــرض 

المنتــج لخســائر كبيــرة.
* عوامــل أخــرى: ومــن العوامــل األخــرى التــى تــؤدي إلــى مشــكالت 
في تربية النعام اإلجهاد والجوع والعطش ونقل الطيور والتحصينات 
وبدايــة النضــج الجنســي، كل هــذه العناصــر تــؤدي إلــى اإلجهــادات 
وينعكــس اإلجهــاد بصــورة ســلبية على معــدالت النمو وعلــى الكفاءة 

التحويليــة كمــا تهــيء النعــام لإلصابــة باألمــراض.

إعداد: م. ماهر محمود
  الهيئة العامة إلدارة وتنمية و حماية البادية
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الزراعة العضوية في عالم جائع، تغزوه الجائحات، ويضربه الجفاف
تعــرف الزراعــة العضويــة بأنهــا الزراعــة األكثر 
المــواد  إنتاجهــا  فــي  يســتخدم  والتــي   

ً
أمانــا

الطبيعيــة غيــر الكيميائيــة والمــواد والكائنــات 
الحيوية والعضوية بحيث تعتمد على الطبيعة 

أكثــر مــا يمكــن. 
نتيجــة لهــذه الطريقــة فــي اإلنتــاج يقبــل علــى 
منتجات الزراعة العضوية كل من يهتم بصحته 
وصحــة عائلتــه، أو يهتــم بالبيئــة، أو يهتــم بدعم 
المســتهلك  يراعــون صحــة  الذيــن  المزارعيــن 

والبيئة.
 لكن، ما هي عراقيل اإلنتاج واالستهالك؟

مــا يهــّم المــزارع هــو نوعية جيدة للمنتجات – 
بحيــث يحصــل علــى أعلــى ســعر، إنتــاج 
اقتصــادي مربــح، وســيطرة علــى اآلفــات 

بشــكل جيــد، وإمكانيــة تســويق أفضــل.
غــذاء –  نوعيــة  هــو  المســتهلك  يهــم  مــا 

جيــدة ومضمونــة بأمانهــا الصحــي وســعر 
اقتصــادي.

مــا يهــم التاجــر ربــح أكبــر وإمكانيــة تســويق – 
أكبــر وتوفــر المــواد فــي األســواق، إضافــة 
لذلــك إمكانيــة تخزيــن مديدة لبضاعــة ذات 

نوعيــة جيدة.
 لهــذه النقــاط 

ً
بالنتيجــة كيــف نعمــل تقاطعــا

كلهــا؟ 
مــع  بالتكامــل  العضويــة  بالزراعــة  هــو  الحــل 

العاديــة.  الزراعــة 
ال يمكن للزراعة العضوية أن تطعم العالم.

، لكــن مــع 
ً

ــة صحيحــة قــد تكــون هــذه الفرضي
عبــارة فــي الوقــت الحالــي.

ال أحد يعلم إلى أين سنصل في المستقبل.
األهــم، مــن قــال أن الزراعــة العضويــة يفتــرض 
أن تطعــم العالــم؟ إنهــا خيــار لإلنتــاج مثلــه مثل 
ــارات  ــار آخــر، يمكــن أن تســير كل الخي أي خي

 دون أي تعــارض.
ً
معــا

ما هي المبيدات واألسمدة الحيوية والعضوية؟
المبيــدات الحيويــة هــي كائنــات حيــة طبيعيــة 
أو مشــتقة مــن مــواد طبيعيــة تســاهم فــي 
وقايــة النبــات وحمايتــه مــن اآلفــات. أنهــا آمنــة 

للنباتــات وغيــر ضــارة للبشــر.
يمكــن أن تقلــل المبيدات الحيوية بدرجة كبيرة 
مــن اســتخدام المبيــدات التقليديــة وتقلل من 
األثــر الكيميائــي الضار للمبيــدات التقليدية، مما 

يوفــر وقايــة نباتيــة أكثــر صحة وأكثــر حيوية.
األســمدة الحيويــة هي بكتيريــا وفطريات التربة 

النافعــة التــي تزيــد من خصوبــة التربة.
مــا هــو الدافــع وراء نمــو المنتجات الحيوية في 

العالم اليوم؟
العشــرين،  القــرن  مــن  الثانــي  النصــف  فــي 
مــن  للحــّد  للمزارعيــن  دعــوات  هنــاك  كانــت 

الكيميائيــة. المــواد 
الدعــوات ذات  تكــن هــذه  لــم  البدايــة  فــي 

العملــي. الواقــع  فــي  كبــرى  أهميــة 
لكــن علــى مــر الســنين كان هنــاك تحــول هائــل 
من المســتهلكين والمنظمات والتجار بالتوســع 
بيعهــا  يتــم  التــي  الحيويــة  المنتجــات  فــي 

واســتهالكها.
يوجــد اليــوم فــي جميــع أنحــاء العالــم ضغــوط 
هائلــة لتقليــل اســتخدام الكيميائيــات وخاصــة 

المبيــدات.
يتوقف ترخيص استخدام العديد من المبيدات 

الكيميائية كل سنة في الدول المتقدمة.
أمــام  المتاحــة  الخيــارات  تقــل  لذلــك  نتيجــة 
المزارعين، وتصبح المنتجات الحيوية والعضوية 

أكثــر أهميــة. 
اآلفــات  مــن  الكثيــر  تكتســب  لذلــك  إضافــة 
الحديثــة  المبيــدات  مــن  للعديــد  المقاومــة 

والقديمــة، بحيــث أصبحــت مكافحتهــا بالطــرق 
بالمســتحيل. أشــبه  التقليديــة 

لهــذه  العــالج  لتقــدم  الحيويــة  الحلــول  أتــت 
ظهــور  خطــر  ودون  المســتعصية،  اآلفــات 
مفرغــة.  حلقــة  فــي  والــدوران  المقاومــة، 
مــن ناحيــة ثانيــة فــإّن تطبيــق فتــرة األمــان مــا 
 كبيرا للمزارعين.

ً
قبــل القطاف)PHI(يمثل تحديــا

 
ً
أســتخدم مبيــدا أن  لــي  كيــف  يســأل  الــكل 
 فتــرة أمانــه أســبوعين فــي مزرعــة 

ً
كيميائيــا

منتجــة للخضــار وأقطفها كل يوميــن مرة؟ عند 
اســتخدام المبيــدات الكيميائيــة، يكــون علــى 
المزارعيــن قيــود فتــرة األمــان قبــل القطــاف 
PHI  ويجــب عليهــم االنتظــار بين رش المبيدات 
ــدات. ــا المبي ــل بقاي والقطــاف، مــن أجــل تقلي

 ألن مبيــدات اآلفــات الحيويــة آمنــة وغيــر 
ً
نظــرا

ســامة، فــإن لهــا فتــرات زمنيــة أقصــر مــن فتــرة 
مــا قبــل القطــاف، ويمكــن أن تتــراوح فتــرات 
االنتظــار بيــن اســتخدامها والقطــاف مــن صفــر 

إلــى يوميــن فقــط.
إنتــاج  اليــوم  المزارعيــن  بإمــكان  أصبــح  نعــم 
متبقــي  أثــر  دون  وفاكهتهــم  خضراواتهــم 
ســام فــي الغــذاء المنتــج، إنــه الوقــت األنســب 
لنــا لكــي نقــوم بتطويــر اســتخدم المنتجــات 

العضويــة.
الحيويــة  الحلــول  نحــو  يتحــرك  الســوق  هــل 

والعضويــة؟
للمســتهلكين  متزايــد  وعــي  هنــاك   ،

ً
عالميــا

بشــأن المخاطــر الصحيــة والبيئيــة المرتبطــة 
الزراعيــة  والكيميائيــات  الكيميائيــة  بالمبيــدات 

.
ً
عمومــا

األغذيــة  علــى  الســوق  فــي  الطلــب  يــزداد 
المســتدامة. والمنتجــات  ــا 

ً
أمان األكثــر 

تتبع التجار هذا االتجاه، وباتوا يطلبون منتجات
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صحيــة وحيويــة تحمــل أقــل مــا يمكــن مــن 
الكيميائيــة. البقايــا 

المبيــدات الحيويــة آمنــة للعمــال والبيئة، فهي 
تســاعد المزارعيــن علــى تلبيــة معاييــر األغذيــة 
البقايــا.  مــن  خاليــة  أغذيــة  وإنتــاج  العضويــة 
المبيــدات  تحتــوي  ال  ذلــك،  إلــى  باإلضافــة 
الحيويــة عــادة علــى أثــر متبقــي للمبيــدات، 
ممــا يزيــد مــن وصــول المزارعيــن إلــى أســواق 

التصديــر المربحــة.
مــا هــي أكبــر البلــدان المنتجــة للمــواد الحيويــة 

والعضويــة؟
 
ً
البلــدان المتقدمــة هــي أكثــر البلــدان إنتاجــا
ــدان  ــر البل ــة، وأكث لمســتلزمات الزراعــة العضوي
فــي  لكــن  العضويــة.  للمنتجــات   

ً
اســتهالكا

الوقــت نفســه فــإّن البلــدان الناميــة مثل الهند 
والصيــن والبرازيــل واألرجنتيــن هي أكبر وأســرع 

ــر.  فــي هــذا المجــال ألســواق التصدي
ً
نمــوا

يشعر المزارعون بالرغبة لتحسين الدخل.
علــى مــدى الســنوات العشــر الماضيــة، كان 
هناك انخفاض في األسعار الزراعية للمنتجات 

الطازجــة مقارنــة بأســعار الســلع األساســية.
 لتحســين الدخــل هــي 

ً
الطريقــة الوحيــدة حاليــا

طريقــة  وتغييــر  الغلــة  تحســين  خــالل  مــن 
البلــدان  فــي  المزارعــون  أدرك  لقــد  االنتــاج. 
الناميــة أن المــواد الحيويــة والعضويــة وكذلــك 
فــي  كبيــر  تأثيــر  لهــا  الحيويــة  المنشــطات 

تحســين الغلــة، وزيــادة الربــح.
كيف تقارن استخدام المواد الحيوية بالمبيدات 

التقليدية؟
فــي جميــع أنحــاء العالم، يتم اســتخدام المواد 
مثــل  الطريقــة  بنفــس  والعضويــة  الحيويــة 

المــواد الكيميائيــة التقليديــة.
مــا يعنيــه هــذا هــو أنــه أصبــح بإمــكان التاجــر 
والمــزارع إيجــاد حــل للمشــكالت الزراعيــة لكــن 

بطــرق حديثــة وحيويــة.
يجــب علــى كل منتــج جديــد أن يثبــت للجهــة 
الزراعيــة أن المنتــج يعمــل بشــكل  الرســمية 
جيــد، وأن يثبــت للمــزارع أنــه يــوازي أو أفضــل 
ــة الموجــودة فــي الســوق. ــول الحالي مــن الحل

كيف تصف نمو سوق الصناعة الحيوية؟
الحيويــة  المــواد  لســوق  الحاليــة  التقديــرات 
ــارات  ــر مــن 4 ملي ــغ قيمتهــا أكث ــة تبل والعضوي

.
ً
ســنويا مضاعــف  بمعــدل  وتنمــو  دوالر، 

المثيــر فــي االمــر أن كبــرى شــركات المبيــدات 
الكيميائيــة فــي العالــم قــد افتتحــت أو اشــترت 
 Bayer لهــا مصانــع خاصة للمــواد الحيوية مثــل
و Monsanto وداو Dow و باســف BASF و 
روســيل Russell وغيرهــا، ألنهــا تــدرك أهميــة 
المــواد الحيوية والعضويــة والمحفزات الحيوية 

وترغــب فــي تغطيــة النقــص الحاصــل فــي 
هــذا  فــي  حصــة  علــى  والحصــول  الطلــب 

القطــاع.
ما الذي يدفع الشركات العالمية نحو المبيدات 
والمنشــطات  العضويــة  واألســمدة  الحيويــة 

الحيويــة؟
زيــادة القــدرة التنافســية فــي المجــال الحيــوي 
أمــر إيجابــي، وحقيقــة أن هــذه الصناعــة تســير 

علــى طريــق النمــو الكبيــر.
هــذا أمــر جيــد ألن قــوى الســوق ســتؤدي إلــى 
انخفاض األســعار وتحســين النوعية، مما يعود 

بالفائــدة علــى المزارعيــن في نهايــة المطاف.
 علــى الرغــم مــن نمــو المبيــدات الحيويــة، ال 
تــزال المبيــدات التقليديــة تهيمن على الســوق. 

لمــاذا؟ 
نحــن نــدرك أن المبيدات الكيميائيــة التزال هي 
الحــل األســهل للمــزارع وتاجــر المــواد الزراعيــة، 

ويعــرف كيــف يتعامــل معهــا.
مــن ناحيــة ثانيــة هنــاك قلــة فــي الثقــة بنتائــج 
المــواد الحيويــة والعضويــة، يشــيع قلــة الثقــة 
هــذه مافيــا الكيميائيــات فــي العالــم، لحل هذه 
المعضلــة، يوجــد قــدر كبيــر مــن الضغــط مــن 
الجهــات الرســمية فــي العالــم لضمــان جــودة 
المنتجــات، وخاصــة فــي الهنــد والصيــن، يجــب 
المنتجــات  هــذه  أن  المنظمــون  يضمــن  أن 
الحلــول  وتقــدم  الجــودة  وعاليــة  قويــة 
أن  المزارعيــن  وعلــى  للمزارعيــن،  المناســبة 
يقومــوا بتجربــة المــواد الحيويــة لكــي يلمســوا 

بأنفســهم نتائجهــا الحقليــة. 
الكيميائيــة  المــواد  اســتخدام  يتوافــق  هــل 

المزرعــة؟ نفــس  فــي   
ً
معــا والحيويــة 

أعتقــد أن األمــر يتعلق بنقطتين: فنية علمية، 
وتجارية.

بالطبــع فــإن عــدد كبيــر مــن المــواد الحيويــة له 
شــروط خاصــة الســتخدامه فــي الحقــل، لكــن 
ــة،  هــذه الشــروط ليســت بالعســيرة وال الصعب
إنهــا فقــط تغييــر بســيط فــي اســتراتيجية إدارة 
المزرعــة وطريقــة التعامــل مــع مــواد وقايــة 

النبــات والتســميد.
مع وجود اســتراتيجية متكاملة إلدارة المزرعة، 
للمــواد  للغايــة  وقــوي  واضــح  دور  هنــاك 
الكيميائية والحيوية للسماح للمزارعين بالزراعة 

بشــكل مســتدام.
إن هذا الهدف هو ليس فقط من أجل مراعاة 

ما أيضا من الناحية االقتصادية.
ّ
البيئة، وإن

مــاذا عــن تخزيــن المبيــدات واألســمدة الحيويــة 
والعضويــة؟ يقــال أنهــا ال تصلــح للتخزيــن؟

ــرة بقــاء  ــة ذات فت كانــت بعــض المــواد الحيوي
قليلــة فــي المخــزن، حيــث الكثيــر منهــا لــم يكن 

يخــزن أكثــر مــن بضعــة أشــهر، إضافــة لذلــك 
فإنهــا تتفــكك فــي الحقــل بســرعة وخاصــة 
ــل الحــرارة وأشــعة  فــي الظــروف القاســية مث

الشــمس المباشــرة.
، لكــن تتوفــر اليــوم 

ً
هــذا الــكالم كان صحيحــا

العديــد مــن المنتجــات المتأقلمــة مــع البيئــة 
أم  العاليــة  بالحــرارة  ســواء  الصعبــة  المحليــة 

بالجفــاف.
لذلــك يجــب فــي الزراعة العضوية انتقــاء المواد 
الجيــدة فقــط، فبعــض الشــركات ليــس لديهــا 
 
ً
القــدرة علــى االحتفــاظ بالمبيــد الحيــوي فعــاال
فــي المخــزن فتــرة طويلــة، كذلــك ال يراعــي 
الكثيــر مــن تجــار المــواد الزراعيــة طريقــة الحفــظ 
األنســب للمــواد الحيويــة. لذلــك عنــد التطبيــق 
يمكن أن تكون فعالية المواد الحيوية ضعيفة 
ممــا يســبب نفــور المــزارع مــن الطــرق الحيويــة. 
مــن  الجــودة  لرقابــة  خــط  بوضــع  هــو  الحــل 

المعمــل لالســتيراد حتــى المخــزن والمــوزع.
كيــف يكــون التطبيــق العملــي للمــواد الحيويــة 

والعضوية؟ 
	 تسجيل واستيراد المواد الحيوية.

مــن  العضــوي  اإلنتــاج  مســتلزمات  توفــر   	
وعضويــة. حيويــة  وأســمدة  مبيــدات 

	 تســهيل حركــة البضائــع والمنتجــات العضويــة 
فــي التصديــر واالســتيراد. 

	 الخبرة والتدريب، لذلك ال بّد من تعليم المزارع 
وتدريبــه علــى كيفيــة تطبيــق المــواد الحيويــة 
والعضويــة، كذلــك األمــر بالنســبة للمهنــدس 

الزراعــي. 
	 يجــب توعيــة المســتهلك لمخاطــر مــا يــأكل 
ــح  ــدات والســموم، عندمــا يصب ــا المبي مــن بقاي
أن  يمكــن  لديــه،  أولويــة  بالصحــة  االهتمــام 

تنطلــق الزراعــة العضويــة. 
العضويــة مرتفعــة  المنتجــات  تكــون  لمــاذا   	

الســعر؟ 
 - العــرض والطلــب، وطالمــا أن الطلــب على 

ً
أوال

المنتجــات العضويــة أكبــر مــن العــرض فســوف 
 ..

ً
يبقى الســعر مرتفعــا

 - كانــت إنتاجيــة الزراعــة العضويــة )فــي 
ً
ثانيــا

الزراعــة  إنتاجيــة  مــن  أقــل  المســاحة(  وحــدة 
الســعر  رفــع  مــن  بــد  ال  وبالتالــي  التقليديــة 

الخســارة. لتعويــض 
 - تكاليف إضافية ال بد للمنتج من تعويضها 

ً
 ثالثا

جــراء اســتخدام مــواد غيــر تقليديــة فــي الزراعــة 
الحيويــة  الحيويــة والمبيــدات  مثــل األســمدة 

والفيرمونــات ووســائل تكنولوجيــة حديثــة. 

إعداد: د. وائل صالح المتني
خبير في الزراعة العضوية



37 2019 - 58
مجلة الزراعة

الزراعيــة  والنفايــات  الحيوانيــة  المخلفــات 
والتــي  المــزارع،  علــى   

ً
كبيــرا  

ً
عبئــا أصبحــت 

يمكــن تصنيعهــا علــى أشــكال متعــددة تفيــد 
التربــة والنباتــات فهــي تحتــوي علــى العناصــر 
األساســية وعناصــر تغذيــة النبــات األخــرى هــذا، 
ويوجــد العديــد مــن أنــواع األســمدة العضويــة 
التــي يمكــن للمزارع اســتخدامها مثل )الســماد 
ــدي، الســماد العضــوي الصناعــي، ســماد  البل
الدواجــن، ســماد الكمبوســت، ســماد القمامــة، 

ســماد البيوغــاز...(.  
مكونات السماد البلدي:

 
ً
عمومــا الحيوانــات  حظائــر  مخلفــات  تتكــون 
والمفــرزات  الصلبــة  الفضــالت  مــن  )الزبــل( 
والمختلطــة  المزرعــة  لحيوانــات  الســائلة 
بالفرشــة المســتعملة فــي مراقد الحيوانــات أو 

الدواجــن. حظائــر  أرضيــات 
النــوع  بحســب  وفوائــده  مكوناتــه  وتختلــف 
ونــوع  التغذيــة  ونظــام  والعمــر  الحيوانــي 

المســتعملة.  الفرشــة 
وتنبــع أهميــة الزبــل مــن كونــه يمتــاز بالعديــد 
من الفوائد؛ إذ يســاهم في تحســين الخواص 
الحيويــة والصفــات الكيمياوية للتربــة، من خالل 
وتكويــن  دباليــة،  طينيــة  معقــدات  تشــكيل 
األحمــاض الهيوميــة والفولفيــة التــي تســهم 
فــي إذابــة الكثيــر مــن العناصــر األساســية فــي 

تغذيــة النبــات.
كمــا يفيــد الزبــل كذلــك فــي تحســين بنيــة 
التربــة، بتجميــع حبيباتهــا، وتحســين الخــواص 
المجموعــة  وانتشــار  لهــا  والهوائيــة  المائيــة 

فيهــا. الجذريــة 
زرق الدواجن: 

الناتجــة  الجافــة  المخلفــات  عــن  عبــارة  هــو 
عــن تربيــة الطيــور البياضــة فــي األقفــاص، أو 

نظــام التربيــة األرضــي لدجــاج اللحــم )الفــروج( 
 
ً
منغمســا حينئــذ  ويكــون  البيــض،  دجــاج  أو 

 مــع الفرشــة )التبــن أو نشــارة 
ً
 تقريبــا

ً
ومندمجــا

 ببعــض الريــش والزغــب 
ً
الخشــب(، ومختلطــا

يحتــوي  األخرى،وقــد  والمخلفــات  والعليقــة 
علــى بعــض مــواد العلــف غيــر المهضومــة 
وعلــى ميكروبــات األمعاء ومــواد البول ويعتبر 
األســمدة  أنــواع  أفضــل  مــن  الدواجــن  زرق 
العضويــة المســتخدمة بالمقارنــة مــع أســمدة 
الحتوائهــا  وغيرها...وذلــك  واألغنــام  األبقــار 
علــى نســبه أكبــر مــن النيتروجيــن والفوســفور 
الدجــاج  ســماد  أن  األخرى...كمــا  والمعــادن 
البيــض،  دجــاج  ســماد  مــن  أقــوى  الالحــم 
والــزرق الناتــج مــن األقفــاص أفضــل مــن الناتــج 

عــن التربيــة األرضيــة...
وقــد تبيــن أن زبــل الدواجــن )الدجــاج والحمــام( 
هــو األفضــل مــن حيــث محتوياتــه مــن العناصــر 

السمادية.
جدول يبين كمية العناصر السمادية الرئيسية 

)N,P,K( في الزبل )كغ/طن زبل(

اآلزوتN نوع الزبل 

حمض 

الفوسفور

 H3PO4

البوتاسيوم

 K

6.72.37.2الحصان

3.41.33.5البقر

8.22.18.4الغنم

201325الدواجن

 
ً
ويمكــن االســتفادة مــن زرق الدواجــن عمومــا

علــى النحــو التالــي:
سماد عضوي للتربة.. 1

أعالف للحيوانات.. 2
مصدر للطاقة.. 3
 مــن مصــادر الدخــل بالنســبة لمــزارع . 4

ً
مصــدرا

إنتــاج الدواجــن.
 مــن زرق الدجــاج 

ً
يقــدر إنتــاج ســورية ســنويا

تحتــوي  طــن  مليــون   1.5 بحوالــي   
ً
وســطيا

 
ً
طنــا  / و/60333  اآلزوت  مــن   

ً
طنــا  /30167/

 من البوتاس...
ً
مــن الفوســفور و/30167/ طنــا

وتبيــن مــن خــالل الدراســات أن إنتــاج طبــق 
واحــد مــن بيــض المائــدة /30 بيضــة/ ينتــج عنه 
حوالــي )2.7-4.6( كــغ مــن زرق الدجــاج، وإنتاج 
كيلــو غــرام واحــد مــن لحــم الفــروج ينتــج عنــه 

حوالــي )3.5( كــغ زرق. 
مكونات زرق الدواجن:

يحتــوي زرق الدواجــن الجــاف علــى حوالــي 
30% بروتيــن خــام؛ 11% منهــا بروتيــن حقيقــي 
 علــى 12% أليــاف خــام، 

ً
فقــط، ويحتــوي أيضــا

للكالســيوم   
ً
ويعــد مصــدرا خــام،  رمــاد  و%28 

والفوســفور والبوتاســيوم؛ فهو يحتوي على 
8.8% كالســيوم و2.5 % فوســفور وحوالــي 

1090 كيلــو كالــوري طاقــة ممثلــة. 
معاملة زرق الدواجن:

جــرت العــادة عنــد بعــض المربيــن القيــام بنثــر 
زرق الدواجــن الرطــب علــى األرض الزراعية بعد 
تخميــره لمــدة زمنية على األرض نفســها على 
هيئــة أكــوام، حيــث ال يتم تحلله بشــكل كامل، 
إال أن ذلك يؤدي إلى ظهور مشــكالت على 
التربــة والنبــات تــؤدي إلــى نقــص األوكســجين 
ــاق الجــذور، واختــالل النســبة بيــن  بالتربــة واختن
األوكســجين وثانــي أوكســيد الكربــون بالتربــة، 
كما تتكاثر األحياء الدقيقة بشــكل كبير لتقوم 
وتكويــن  وتهديمــه  التربــة  دبــال  بمهاجمــة 
مركبــات ســامة تؤثــر فــي نمــو النبــات، إضافــة

زرق الدواجن
واالستفادة منه في تصنيع السماد العضوي وزيادة 

دخل المربي
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الفطريــة  واألمــراض  النيماتــودا  النتشــار 
.. لبكتيريــة. وا

يجــب  المشــكالت  تلــك  لــكل   
ً
وتجنبــا لذلــك 

معاملة زرق الدواجن معاملة جيدة إلبعاد أية 
مــواد أو أجســام ضــارة أو عناصــر ملوثــة منــه، 
ويجــب أن يخلــو الــزرق المعامــل مــن المــواد 
التي قد تختلط فيه؛ مثل األســالك والمعادن 
والزجــاج والبالســتيك واألظافــر وغيرهــا... وأال 
يســتخدم الدجــاج النافــق أو أجزائــه فــي تحضير 
الــزرق... ألن الــزرق غيــر المعالــج ســوف يــؤدي 
ــد اســتخدامه  ــر مــن المشــكالت عن ــى الكثي إل
كســماد أو اســتخدامه فــي تغذيــة المجتــرات، 

وفــي ذلــك خســارة اقتصاديــة ملموســة.
التجفيــف  علــى  المعاملــة  طــرق  تعتمــد 
الشمســي  التعقيــم  باســتعمال  والتخزيــن 

لســيلجة. وا
صناعــة األســمدة العضويــة )المخصبــات 

العضويــة( مــن زرق الدواجــن:  
أ - سماد دجاج التسمين:

نشــارة  أو  التبــن  مــن  فرشــة  هنــا  تســتخدم 
الرطوبــي  المحتــوى  المتصــاص  الخشــب 
هــذه  تجميــع  ويتــم  الدواجــن،  إلفــرازات 
الفرشــة ومحتوياتهــا مــن زرق الدواجــن بعــد 
حوالــي شــهرين مــن بدايــة دورة التســمين، 
، وارتفــاع 

ً
ويتميــز هــذا الســماد بجفافــه نســبيا

محتــواه النيتروجينــي، ويفضلــه مزارعــو الخضــار 
والفواكــه لمــا لــه مــن آثــار إيجابية في تحســين 

لديهــم. اإلنتاجيــة 
ب - سماد الدجاج البياض:

وغيــره(  )الــزرق  الدواجــن  مخلفــات  بتجميــع 
بواســطة ســير ناقل كل 24 ســاعة ورميه خارج 
المزرعــة فــي العــراء بغيــة تجفيفــه، رغــم أن 
ــن يــؤدي إلــى جفافــه بشــكل كامــل،  ــك ل ذل
حيث يجف السطح فقط دون الداخل؛ فيظل 
محتفظــا برطوبــة عاليــة ممــا يتيــح الظــروف 
المناســبة لتوالــد الذبــاب ومســببات األمــراض 
 
ً
مصــدرا ويصبــح   

ً
جــدا كريهــة  روائــح  وإصــدار 

مشــكالت  يســبب  مــا  وهــذا  البيئــة،  لتلــوث 
عديــدة صحيــة وبيئيــة واقتصاديــة ممــا يضعف 

مــن إقبــال المزارعيــن علــى شــرائه.
زرق  فــي  تظهــر  التــي  المشــكالت  ومــن 
 هــي المعــادن 

ً
الدواجــن غيــر المعالــج جيــدا

الثقيلة واألفالتوكســينات والمبيدات الحشــرية 
واألدويــة البيطريــة، وإن زرق الدواجن المجفف 
والــذي تــم الحصــول عليــه مــن معاملــة جيــدة 
ومــن أقفــاص الدجــاج البيــاض يحتــوي علــى 
 
ً
قليــال ألن  األدويــة،  مخلفــات  مــن  القليــل 
ــة يســتعمل فــي خلطــات الدجــاج  مــن األدوي
البيــاض، فــي حيــن أن زرق الدواجــن الــذي تــم 

الحصــول عليــه مــن دجــاج اللحــم قــد يحتــوي 
علــى أدويــة عديــدة. 

بعــض  تقــوم  المشــكالت  لتلــك   
ً
وتفاديــا

ــار مــن  ــزرق باســتخدام تي المداجــن بتجفيــف ال
الهــواء الســاخن علــى درجــة 150 درجــة مئويــة، 
 لحــرق الغــازات 

ً
ضمــن وحــدات تشــمل نظامــا

الناتجــة خــالل عمليــة التجفيــف للتخلــص مــن 
مصــادر تلــوث الهــواء.

ــد انتهــاء التجفيــف بشــكل كامــل يجــرش  وعن
الــزرق ويعبــأ فــي عبــوات مناســبة ليتــم بيعهــا 
الحيوانــات  لمربــي  أو  للمزارعيــن  كأســمدة 
وقــد  العلفيــة،  الخلطــة  مكونــات  كأحــد 
تســتخدم كأعــالف للمــزارع الســمكية، ويتميــز 
ــواه العالــي مــن المــادة  ــزرق المجفــف بمحت ال
العضويــة والنيتروجيــن فــي صورتــه العضويــة 
 للفوســفور 

ً
 جيــدا

ً
والمعدنيــة، ويعــد مصــدرا

.
ً
أيضــا

لقــد ســاهم التطــور التكنولوجــي فــي توفيــر 
التجهيــزات والمعــدات لمعالجــة شــتى أنــواع 
 
ً
المخلفــات الناتجــة عــن تربيــة الحيــوان عمومــا

 وتحويلهــا إلــى منتجــات 
ً
والدواجــن خصوصــا

األســمدة  كإنتــاج  اقتصاديــه  قيمــة  ذات 
والطاقــة.  واألعــالف  العضويــة 

إنتاج السماد العضوي من زرق الدواجن :
تتــم عمليــات تصنيــع الســماد العضــوي مــن 
زرق الدواجــن مــن خــالل التحــوالت البيولوجيــة 
ويتــم  الميكانيكــي،  والعمــل  والكيميائيــة، 
علــى  أســبوع  خــالل  ســماد  إلــى  تحولهــا 
ــة  ــة الزراعي ــج يشــابه الترب األقــل، والســماد النات
تلــك  وتتضمــن  الزيتــون،  عصــر  مخلفــات  أو 
مــن   

ً
مزيجــا المصنعــة  العضويــة  األســمدة 

والحجــر  النباتيــة  والمخلفــات  الدواجــن  زرق 
الجيــري، وتكــون كمية النيتروجين والفوســفور 
والبوتاســيوم فيــه أكثــر بـــ )2 - 6( مــرات مــن 

الرطــب. الــزرق 
وينتــج الســماد العضــوي المصنــع علــى ثــالث 

مراحــل:  
1- مرحلــة التحضيــر والتخمــر: حيــث تصــل درجــة 
المــواد  فــي  التحضيــر  أثنــاء عمليــات  الحــرارة 

المخمــرة إلــى )78-82( درجــة مئويــة.  
المخمــرة  المــواد  تنقــل  النقــل:  مرحلــة  2ـ 
ــع،  ــة إلــى منطقــة التجمي بواســطة ســيور آلي
إلــى 20  فيهــا  الحــرارة  درجــة  تنخفــض  حيــث 
درجــة مئويــة، ينقــل المنتــج بعدهــا إلــى مكائن 

التعبئــة.
التعبئــة  والتخزيــن:  وتتــم  التعبئــة  مرحلــة  3ـ 
بشــكل آلــي أو يــدوي، والمنتــج النهائــي عبــارة 
عــن مــادة عضويــة جافــة معبــأة فــي أكيــاس 
من البالســتيك ســعة 10كغ أو 50 كغ أو حســب 

الطلــب، تنقــل بعدهــا إلــى موقــع التخزيــن.
ذي  عضــوي  كســماد  الدواجــن  زرق  ويبــاع 
ــة أو  ــة لمحــالت بيــع المــواد الزراعي جــودة عالي
ن ناتــج هــذا  للمزارعيــن مباشــرة، وبذلــك يكــوِّ
دخــل  مــن  تزيــد  مضافــة  قيمــة  المشــروع 
ــن، وينعكــس علــى االقتصــاد الوطنــي  المربي

بشــكل عــام.
مزايــا تصنيــع الســماد العضــوي مــن زرق 

الدجــاج:  
ـــــ زرق الدواجــن يســتعمل فــي األصل كســماد 
كعلــف  اســتخدامه  يمكــن  أنــه  إال  للتربــة، 
للحيوانــات، حيــث يعــد أهــم مخلــف حيوانــي 
العلفيــة  اســتعماله كعلــف وقيمتــه  يمكــن 
كســماد،  قيمتــه  أضعــاف   )10-3( تعــادل 
واألغنــام  العجــول  غــذاء  فــي  ويســتعمل 

عــام. بشــكل  التســمين  وحيوانــات 
 
ً
ـــــ تعــد مخلفــات تربيــة الدجــاج المصنعــة مخزنــا
 للعناصــر الســمادية الضروريــة 

ً
 ومســتمرا

ً
رئيســيا

األرض  ميكروبــات  تمــد  حيــث  النبــات،  لنمــو 
بالغــذاء والطاقــة التــي تمكنهــا مــن تحليــل 
ــة،  المــادة العضويــة وانطــالق العناصــر الغذائي
الصغــرى  والعناصــر  الفوســفات  وتجعــل 
 لالمتصــاص 

ً
الضروريــة فــي صــورة أكثــر يســرا

بواســطة النباتــات.  
ـــــ إعــادة المواد العضوية إلــى التربة، ومقاومة 
ظاهــرة التصحــر نتيجــة حمايتهــا للتربــة والحفــاظ 
علــى قوامهــا وتحســين تهويتهــا، وزيــادة تنــوع 
العناصــر  وإضافــة  فيهــا،  الدقيقــة  الكائنــات 

المغذيــة الكبــرى والصغــرى إليهــا.
ـــــ تعمــل األســمدة العضويــة المصنعــة علــى 
وتحســين  التربــة  حموضــة  درجــة  تعديــل 
مقدرتهــا علــى االحتفــاظ برطوبتهــا وتقييــد 
المــواد الملوثــة فيها وتحســين إمكانيه تحللها. 
ــرات  وتعمــل كعامــل منظــم للتــرب ضــد التغي
الســريعة فــي الحموضــة والقلويــة والملوحــة 
والعناصــر الســامة وبقايــا المبيــدات والتلــوث 

الكيميائــي.
ـــــ تحافــظ علــى االتــزان البيولوجــي لكائنــات 

التربــة.
ــ تعمل على تحســين البناء األرضي وتحســين 
ســطح  وتحمــي  الغــازي  والتبــادل  التهويــة 
التربــة مــن االنجــراف بالميــاه والريــاح، وتســاهم 
فــي الحفــاظ علــى درجــة حرارتهــا ورطوبتهــا 
وتهويتهــا ونفاذيتهــا ممــا يــؤدى إلــى ســهولة 

انتشــار الجــذور ونمــو النبــات.

إعداد: المهندس حسام القصار
خبير في االقتصاد الزراعي
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طرق إكثار
نبات البطاطا

أهميتها الغذائية والطبية والتصنيعية:
درنــة البطاطــا عبــارة عــن ســاق أرضيــة متحــورة، تعــد المخــزن 
الرئيســي للمــواد الغذائيــة حيــث يشــير الجــدول التالــي إلــى أهــم 

المــواد الغذائيــة الموجــودة فــي 100 غــرام مــن درنــة البطاطــا:

الوحدةالمقدارنوع المادة

بالمئة15-28المادة الجافة

غرام77الماء

غرام20.13الكربوهيدرات

کیلو کالوري87الطاقة

C میلي غرام8-54فیتامین

E میلي غرام0.1فیتامین

غرام1.87بروتين

غرام0.1دهن

میلي غرام5كالسيوم

میلي غرام379بوتاسيوم

میلي غرام44فوسفور

میلي غرام0.31حديد

میلي غرام0.01-0.03حمض الفوليك

میلي غرام1.44نیاسین

میلي غرام0.106تیامین

میلي غرام0.02ريبوفالفين

 
ً
 مهمــا

ً
ــة للبطاطــا فهــي تلعــب دورا ــة الغذائي باإلضافــة لألهمي

فــي تنظيــم عمــل األمعــاء وإزالــة حموضتهــا، كمــا أنهــا مــن 
المصــادر المهمــة لمضــادات األكســدة إضافــة لدخولهــا فــي 

صناعــة بعــض المســاحيق التجميليــة.
طرق إكثار نبات البطاطا:

يكاثر نبات البطاطا بطرق مختلفة:
البــذور  عــن طريــق   

ً
- جنســيا

لحقيقيــة: ا
تــزرع البــذور في هذه الطريقة 
بالســتيكية  صوانــي  ضمــن 
وبعــد  البــادرات  تنمــو  حتــى 
عمليات التقســية يمكن نقلها 
للزراعة في أصص بالســتيكية 
حيــث  المزرعــة  تربــة  فــي  أو 

تســتخدم هــذه الطريقــة بشــكل عــام فــي عمليــات التحســين 
الوراثــي.       

 عن طريق الدرنات:
ً
- خضريا

تســتخدم في هذه الطريقة 
مــن  ايليــت  ســوبر  درنــات 
للحصــول  المزارعيــن  قبــل 
علــى المحصــول اإلقتصــادي 
)الدرنــات( كمــا يمكــن حفــظ 
جــزء مــن المحصــول للزراعــة 

القــادم.  الموســم  فــي 

يعــد نبــات البطاطــا ).Solanum tuberosum L( مــن المحاصیــل الدرنيــة المهمــة فــي تغذیــة ســکان العالــم وذلــك إلحتوائــه 
علــی مقاديــر مرتفعــة مــن الطاقــة والبروتینــات بالمقارنــة مــع القمــح واألرز.

أما من حیث األهمیة االقتصادية فهو يحتل المرتبة الرابعة بعد القمح واألرز والذرة الصفراء.
تشــیر إحصائيــات منظمــة الفــاو عــام 2017 إلــى أن المســاحة المزروعــة مــن هــذا المحصــول علــى المســتوى العالمــي قــد بلغــت 

19.3 ملیــون هکتــار وبلغــت کمیــة المحصــول 388.2 ملیــون طــن.
 
ً
ــارا ــة الســورية 31046 هكت ــة العربي هــذا وبلغــت المســاحة المزروعــة مــن محصــول البطاطــا فــي العــام نفســه فــي الجمهوري
، وتجــدر اإلشــارة إلــى أن البطاطــا تــزرع فــي ســورية فــي ثــالث عــروات، ربيعيــة وصيفيــة 

ً
بمعــدل إنتــاج قــدره 613434 طنــا

وخريفيــة.
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: تتــم هــذه العمليــة فــي المخابــر المتخصصــة وذلــك 
ً
- نســيجيا

لغــرض األبحــاث العلميــة التــي يتــم إجراؤهــا ضمن ظــروف متحكم 
ــرة  بهــا مــن حيــث األوســاط المغذيــة وشــدة اإلضــاءة وطــول فت
اإلضــاءة باإلضافــة لدرجــة الحــرارة، تــزرع فــي هــذه الطريقــة أجــزاء 
مــن النبــات مثــل القمــة الناميــة )الميريســتيم( أو أجــزاء مــن الســاق 
واألوراق كمــا يمكــن زراعــة الخاليــا النباتيــة، تمتــاز هــذه التقنيــة 

بالحصــول علــى نباتــات خاليــة مــن اإلصابــات المرضيــة.
دورة حياة نبات البطاطا:

المرحلــة األولــى: مرحلــة النمــو فــي الحقــل وتمتــد مــن زراعــة 
 
ً
الدرنــات حتــى موعــد الحصــاد، تختلــف مــدة هــذه المرحلــة تبعــا

للصنــف وموعــد الزراعــة، حيــث تــزرع درنات البطاطــا في التربة بعد 
كســر طــور الســكون ونمــو البراعــم ضمــن خطوط على مســافات 

زراعيــة 25 ســم بيــن النباتــات و75 ســم بیــن الخطــوط. 
تبــدأ البــادرات بالظهــور فــوق ســطح التربــة وتســتمر فتــرة النمــو 
الخضــري حتــى بدايــة اإلزهــار يتــم خاللهــا تشــكل األســتولونات 
ونموهــا ويبــدأ النبــات بتشــكيل الدرنــات بعــد دخولــه فــي مرحلــة 
النمــو الزهــري ويســتدل علــى نضــج الدرنــات بعــد مشــاهدة بعــض 

ــة أهمهــا اصفــرار المجمــوع الخضــري.  المؤشــرات الظاهري

الفيزيولوجــي وتكــون فيهــا  الســكون  الثانيــة: مرحلــة  المرحلــة 
الدرنــات غيــر قــادرة علــى النمــو حتــى مع توافر الظروف المناســبة 
كبيــر،  بشــكل  االســتقالبية  العمليــات  تتباطــئ  حيــث  لإلنبــات، 
وتختلــف مرحلــة ســكون الدرنــات تبعــا للصنــف والعــروة المزروعــة.
كمــا سيشــار إليــه الحقــا فــي الفقــرة التاليــة ـ ثــم تبــدأ الدرنــات 
بالتنبيــت عنــد توافــر الظــروف المناســبة لتكــون جاهــزة للزراعــة مــرة 

خــرى فــي الموســم القــادم.
َ
أ

أصناف البطاطا:
 لطــول دورة النمــو مــن تاريــخ الزراعــة 

ً
تقســم أصنــاف البطاطــا تبعــا

فــي التربــة حتــى تاريــخ الحصــاد إلــى ثــالث مجموعــات:
المجموعة األولى: 

 ،
ً
أصنــاف مبكــرة النمــو: طــول دورة النمــو تترواح مابيــن 90 و 120 يوما

تمتــاز أصنــاف هــذه المجموعــة بالنمــو الســريع للمجمــوع الخضــري 
وســرعة الحصــول علــى المحصــول، ولكــن هــذه األصنــاف إنتاجهــا 

أقــل مقارنــة مــع األصنــاف متأخــرة النمــو.
تصلح هذه األصناف للعروة الربيعية مثل الصنف دراجا.

المجموعة الثانية: 
أصنــاف متوســطة التبكيــر: طــول دورة النمــو تتــرواح مابيــن 120 و 
 للعــروة الصيفيــة مثل الصنف 

ً
، تصلــح هــذه األصنــاف غالبــا

ً
150 يومــا
بوريــن.

المجموعة الثالثة: 
أصنــاف متأخــرة النمــو: طــول دورة النمــو تتــرواح مابيــن 150 و 180 
، تمتــاز هــذه األصنــاف بمجمــوع خضــري كثيــف باإلضافــة إلى 

ً
يومــا

إنتاجيتهــا العاليــة لــدى مقارنتهــا مــع األصنــاف المبكرة ومتوســطة 
التبكيــر، كمــا أنهــا تحتــاج إلــى نهــار طويــل ودرجــة حــرارة مرتفعــة 
للعــروة  وشــدة إضــاءة منخفضــة، تصلــح هــذه األصنــاف غالبــا 

الخريفيــة مثــل الصنــف أجريــا.
تخزين محصول البطاطا:

 تخــزن درنــات البطاطــا فــي مخازن مبردة ضمن صناديق خشــبية أو 
أكيــاس قماشــية دون أن تالمــس أرضيــة المخــزن، وذلــك بوضعها 

علــى أرضيــات خشــبية 
وعلــى مســافات كافية 
لضمان التهويــة الجيدة، 
أشــهر  ثمانيــة  لمــدة 
علــى درجــات حــرارة مــن 
2 إلــى 4 درجــات مئويــة 
ورطوبــة نســبية تصــل 

إلــى 90 % لمنــع جفــاف الدرنــات وذلــك نظــرا الرتفاع محتــوى الدرنة 
مــن المــاء الــذي يصــل حتــى 80 %.

إعداد: د. محمد الحوشان
الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية
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اإلرشاد
البيطري

إلى مساعدة مربي  إرشادية تهدف  البيطري هو عملية  اإلرشاد 
لديهم،  البيطرية  العلمية  المعلومات  تعزيز  بهدف  الحيوانية  الثروة 
وتعريفهم بالمعلومات الجديدة التي يحتاجون معرفتها من أجل تنمية 
ثروتهم مع الحفاظ على البيئة من التلوث بالمخلفات الحيوانية، وكذلك 
يهدف إلى توعية المواطنين وتثقيفهم بكل ما يخص الحيوان ومنتجاته 
وطرق الوقاية من األمراض المعدية والمشتركة بين اإلنسان والحيوان، 
وتطبيق األمن الحيوي في مزارعهم و تحصين حيواناتهم في المزارع 

وفي التربية المنزلية.
ولكي تتم كل هذه األعمال البد من أن يسبقها اإلرشاد البيطري 
وذلك بتعريف المربين بأهمية تحصين مواشيهم ضد األمراض، وبضرورة 
أنفسهم  يحموا  لكي  والبروسيال،  السل  ألمراض  االختبارات  إجراء 
تنتقل عن طريق استهالك  التي  المعدية  والمواطنين من األمراض 
لحوم الحيوان وألبانها، وكذلك تعريف المواطنين الذين يقتنون حيوانات 
أليفة في بيوتهم بأهمية تحصينها وتطبيق التعليمات البيطرية في 
األساليب  للمربين  البيطري  اإلرشاد  يبين  كما  األليف،  الحيوان  اقتناء 
العلمية الحديثة التي تساعد علي تنمية الثروة الحيوانية مثل المكونات 
السليمة  والطرق  والعليقة  األعالف  تراكيب  في  الضرورية  والنسب 
في تغذية مواشيهم، وأهمية استخدام التلقيح الصناعي في تلقيح 
مواشيهم لتحسين السالالت وزيادة إنتاجية اللحوم واأللبان بما يعود 
عليهم بالخير الوفير وزيادة دخلهم المادي، وتعريف المربين باألمراض 
التي قد تنتقل إليهم نتيجة االحتكاك مع مواشيهم مثل مرض الجرب 
أو األمراض المعدية األخرى وكيفية حماية أنفسهم من تلك األمراض 
وكيفية منع ظهورها علي حيواناتهم من األساس ومنع تلويث البيئة 
عن طريق التوعية بطرق التخلص الصحي اآلمن للمخلفات الحيوانية بل 

وطرق االستفادة منها.
ويقوم اإلرشاد البيطري بتعريف المستهلكين باألمراض التي يمكن 
أن تنتقل إليهم نتيجة استهالك تلك المنتجات، وتعريفهم بطرق حماية 
أنفسهم من تلك األمراض، وتعريفهم بمواصفات اللحوم الجيدة الصالحة 
لالستهالك اآلدمي، وكذلك الفرق بين األسماك الجيدة وغير الجيدة، 
 
ً
وتعريف المواطنين باإلجراءات األمثل المتبعة في حال عض كلب إنسانا
 آخر، ليس هذا فقط بل لإلرشاد البيطري دور هام في جعل 

ً
أو حيوانا

الفني البيطري على تواصل مع كل ما هو جديد في العلوم البيطرية.
المربيين  توعية  في   

ً
هاما  

ً
دورا الحقلي  البيطري  اإلرشاد  يلعب 

بخطورة األمراض الحيوانية وبأهمية رعاية الحيوانات، وأهميه حمالت 
التحصين في المكافحة، وذلك عبر الوسائل اإلرشادية المختلفة في 
جميع المحافظات، مثل الحلقات اإلرشادية الميدانية التي تقوم بها 
الفرق البيطرية للمزارعين ومربي الحيوانات وتوزيع الملصقات والنشرات 

اإلرشادية، باإلضافة إلى تنفيذ عدد من الريبورتاجات التلفزيونية واإلذاعية 
والصحفية حول األمراض الحيوانية والرعاية الصحية األولية للحيوانات.

أسس اإلرشاد البيطري ومبادئه:
: كسب ثقة جمهور المسترشدين وتكوين عالقات طيبة معهم.

ً
أوال

: عدم فرض البرامج اإلرشادية.
ً
ثانيا

: تحديد مستوى المسترشدين وذلك حسب تعليمهم ومتطلباتهم 
ً
ثالثا

ومشكالتهم.
: وضع األهداف اإلرشادية المناسبة وتتم بعد دراسة وضع منطقة 

ً
رابعا

والفالحين  للمربين  الحقيقية  والحاجات  بمشكالتها  واإللمام  العمل 
فيها.

المسترشدين  احتياجات  يتفق مع  بما  اإلرشادي  العمل  تكييف   :
ً
خامسا

وعاداتهم وتقاليدهم.
: إشراك المسترشدين في التخطيط والبرمجة للعمل اإلرشادي.

ً
سادسا

: االتصال الدائم بين المختصين والقائمين بالعملية اإلرشادية.
ً
سابعا

: توفير متطلبات العمل اإلرشادي وأهمها الكادر اإلرشادي المدرب 
ً
ثامنا

وكذلك مستلزمات العمل.
: المتابعة والتقييم للعمل اإلرشادي.

ً
تاسعا

أهداف اإلرشاد البيطري:
بالمعرفة  والفالحين  المربين  تزويد 
وتقديم المساعدة لهم في تطبيق 
الطرق الصحيحة في التربية بكفاءة 
وجداره ومن ثم زيادة دخلهم ورفع 
أمام  الفرصة  وإتاحة  مستواهم، 
المربين الكتشاف مواهبهم، وتحسين 
التسويق،  السالالت، وتحسين طرق 
ووضع العملية اإلنتاجية على أسس 

اقتصادية.
مجاالت اإلرشاد البيطري:

: مجال رفع الكفاءة اإلنتاجية الحيوانية والداجنة والسمكية:
ً
أوال

يتم ذلك عن طريق دراسة الطرق التي تختص بزيادة إنتاج الحيوانات 
التكاليف،  وخفض  البيطرية  الرعاية  خالل  من  واألسماك  والدواجن 

وذلك من خالل:
الحيوانية والداجنة والسمكية . 1 باألنواع والسالالت  المربيين  تعريف 

المناسبة للتربية بكل منطقة وذلك للحصول على أعلى إنتاج بأقل 
تكاليف.

توعية المربين بالشروط الواجب توافرها في إنشاء الحظائر وإسطبالت . 2
الحيوانات وحظائر الدواجن ومزارع األسماك.
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إعداد: الطبيب البيطري محمد رضا الذبيان
فرع نقابة األطباء البيطريين في القنيطرة

توعيـة المربيـن وتدريبهـم علـى التعامـل مـع الحيوانـات السـليمة . 3
والمريضـة.

توعية المربين بكيفية العناية بالحيوانات سواء الصغيرة أو الكبيرة.. 4
توعيـة المربيـن بمظاهـر اآلفـات التـي تصيـب الحيوانـات والدواجـن . 5

واألسـماك وذلـك لتالفـي الخسـائر االقتصاديـة المتوقـع حدوثهـا 
مـن انتشـار هـذه اآلفـات، وأيضـا شـرح األعـراض التـي يمكـن أن 
تظهر على اإلنسـان في حاالت األمراض المشـتركة بين اإلنسـان 

والحيـوان.
البيطريـة، وذلـك لمنـع . 6 التحصينـات  تعريـف المربيـن بأهميـة إجـراء 

انتشـار الكثير من األمراض التي قد تؤدي لحدوث خسـائر فادحة، 
وطـرق  األمـراض  هـذه  وبائيـة  مـدى  المواطـن  تعريـف  وكذلـك 

المكافحـة.
ضـد . 7 الدوريـة  الوقائيـة  التحصيـن  عمليـات  علـى  المربيـن  تدريـب 

والدواجـن. الحيوانـات  تصيـب  التـي  األمـراض 
تدريـب المربيـن علـى إجـراء اإلسـعافات األوليـة للحيوانـات خاصـة . 8

فـي حـاالت التسـمم مـن الـرش.
الحيوانـات . 9 تغذيـة  فـي  بهـا  الموصـى  بالعالئـق  المربيـن  تعريـف 

.
ً
مرجـوا  

ً
إنتاجـا تعطـي  والتـي  والدواجـن 

ــن . 10 ــة )تحصيـ ــالت البيطريـ ــام للحمـ ــى االنضمـ ــن علـ ــجيع المربيـ تشـ
- إحصـــاء( التـــي تقـــوم بهـــا وزارة الزراعـــة فـــي مجـــال الوحـــدات 

االرشـــادية.
ثانيا : مجال إدارة مزارع الحيوانات والدواجن:

المطلوبـة إلدارة مزرعـة مـن . 1 اإلداريـة  بالعمليـات  المربيـن  توعيـة 
المـزارع. إنشـاء  للحيوانـات والدواجـن وطـرق  الصحيـة  الرعايـة  حيـث 

الحيوانـات . 2 لرعايـة  المطلوبـة  السـليمة  بالطـرق  المربيـن  توعيـة 
والدواجـن.

التوعية باألسس السليمة في تغذية الحيوانات.. 3
ثالثا : مجال تسويق المنتجات الحيوانية والداجنة واستهالكها:

يتم ذلك عن طريق توعية المستهلكين:
بكيفية التعرف على نوعية اللحوم ومدي صالحيتها لالسـتهالك . 1

اآلدمي.
الممارسات المطلوبة للحصول علي بيئة نظيفة.. 2
الطرق الصحيحة والصحية لتخزين لحوم الحيوانات والدواجن.. 3
كيفية اكتشاف غش منتجات األلبان.. 4
أنسب طرق الطهي الصحي لكل نوع من أنواع اللحوم.. 5

يجب أن تتوافر في طبيب اإلرشـاد البيطري بعض الصفات والمميزات 
ليكـون مقنعـا لـكل الذيـن يسـتقبلون الرسـالة التـي يريـد أن يوصلهـا 

إليهـم، أاهـم هـذه الصفـات والمميـزات:
 بموضوع الرسالة التي يريد أن يوصلها . 1

ً
 كامال

ً
 إلماما

ً
أن يكون ملما

 بها.
ً
للمتلقين من المواطنين ومقتنعا

أن يتمتـع بالمظهـر الحسـن مـن حيـث الثيـاب والهنـدام واالعتـزاز . 2
بالنفـس دون غـرور. 

3 . 
ً
أن يكـون لـه أسـلوب جيـد فـي الـكالم، بحيث يكـون كالمه واضحا

 دون إزعـاج، ويعتمـد علـي التحاور مع المتلقين.
ً
وصوتـه عاليـا

 وبشوش الوجه وواسع الصدر غير منفر.. 4
ً
يجب أن يكون مبتسما

 يجـب أن يكـون أيضـا ذا ثقافـة واسـعة فـي غيـر مجـال الطـب . 5
البيطـري.

لدية القدرة على استخدام المعينات اإلرشادية. . 6
يجـب أن يكـون لديـة القـدرة علـى مواجهـة الجمهـور أثنـاء إلقـاء . 7

والنـدوات. المحاضـرات 
للتعامـل مـع . 8 البديهـة  التصـرف وسـرعة  يتمتـع بحسـن  يجـب أن 

إلقائـه  أثنـاء  تحـدث  قـد  التـي  المفاجئـة  أو  المحرجـة  المواقـف 
المحاضـرات.

كمـا يجـب علـى طبيـب اإلرشـاد أن يكـون لديـه خطـة وهـدف عنـد . 9

إلقائه محاضرة أو ندوة إرشـادية ويسـتطيع التدرج بالكالم بمنطق 
وتسلسـل حتـى يصـل إلى هدفه المنشـود.

لدية القدرة على تلخيص موضوع ندوته في ختامها في بعض . 10
النقاط البسيطة المختصرة يستطيع المتلقي أن يفهمها و يخرج 

بهـا من الندوة.
الفئات المستهدفة من عمليات اإلرشاد البيطري:

المواطنين عامة.. 1
المربين للحيوانات.. 2
الفنيين البيطريين والعاملين في الحقل البيطري.. 3

خطط عمل اإلرشاد البيطري:
يجـب وضـع خطـط رئيسـية للعمـل داخـل إدارة اإلرشـاد وكذلـك وضـع 

الخطـط البديلـة لهـا فـي حالـة تعثـر العمـل بالخطـة الرئيسـية:
وضـع الخطـة علـى مـدار العـام و يجب أن تكون واضحة ومنظمة . 1

مـع اإللمـام واالهتمـام بجميـع تفاصيلها، ويجـب أن تكون واقعية 
وقابلـة للتنفيـذ وللتعديـل، ويجـب مراعـاة األولويـات فـي األهميـة 
األهـداف منهـا  تحديـد  يجـب  الخطـة  تنفيذهـا. وعنـد وضـع  عنـد 
جمهـور  مـن  قطـاع  أكبـر  إلـى  اإلرشـادية  الرسـالة  تصـل  بحيـث 
المسـتفيدين وحيث أن جمهور اإلرشـاد ينقسـم إلى ثالثة أقسام 
 
ً
وهـم: المربـون )المنتجـون( والمواطنـون ) المسـتهلكون( وأخيـرا

الفنيـون البيطريـون.
فعند وضع الخطة لندوات المربين ومعظمهم موجودين بالقرى . 2

 بـاألرض 
ً
يجـب مراعـاة األوقـات التـي يكـون فيهـا المربـي مشـغوال

 
ً
أوجنـي المحاصيـل ألن المربـي أثنـاء تلـك األوقـات يكون مشـغوال
 بـاألرض، وبالتالـي أسـتغل هـذا الوقـت بالتوجـه إلـى جمهـور 

ً
جـدا

، وتكـون الموضوعـات 
ً
بالمدينـة غالبـا المسـتهلكين والموجوديـن 

الهامة لهم هي سالمة الغذاء وأنواع األختام بالمسالخ وأمراض 
الحيوانـات األليفـة.. الخ

و بنـــاء علـــى مـــا ســـبق يجـــب عنـــد وضـــع خطـــة عمـــل لإلرشـــاد البيطـــري 
مراعـــاة مـــا يلـــي: 

: موسمية انتشار األمراض ومواعيد حمالت التحصين. 
ً
أوال

: مواعيد بدء العام الدراسي.
ً
ثانيا

: مواعيد انشغال الفالح باألرض.
ً
ثالثا

: مواعيد التدريب الصيفي لطلبة كليات ومعاهد ومدارس الطب 
ً
رابعا

البيطري.
: توفير وسائل المواصالت.

ً
خامسا

: اإلعداد الجيد للمرشدين البيطريين.
ً
سادسا

الخالصة
يحتاج المجتمع إلى نوعين من التوعية:

وهـي  البيطريـون،  األطبـاء  ويمثلهـا  األكاديميـة:  البيطريـة  الثقافـة 
الثقافـة المنـوط بهـا التشـخيص الحقلـي والمخبـري والمسـح ودراسـة 
وبائيـات األمـراض والسـيطرة عليهـا لكـي يحصـل المجتمـع على جميع 

متطلباتـه مـن الحيـوان بصـورة ال تضـر بصحـة أفـراده. 
الثقافة البيطرية المجتمعية: يمثلها الفنيون البيطريون كل باختصاصيه 
وتتمثل في كيفية تعامل المجتمع مع الحيوان ومنتجاته في الصحة 
 على مسـاعدة األجهزة 

ً
والمـرض، حيـث تعمـل ثقافـة المجتمـع بيطريـا

مـن حيـث تجميـع الحيوانـات للتحصيـن ضـد األمـراض الوبائيـة، ومراعـاة 
سـبل األمـان الحيـوي للمـزارع والحظائـر، خصوصـا فـي القطـاع الريفي 
ألن أكثـر مـن  90 % مـن الثـروة الحيوانيـة فـي حـوزة صغـار المربين الذين 
يحتاجـون كثيـرا لتلـك الثقافـة والتـي يجـب أن يهتـم اإلرشـاد البيطـري 

.
ً
بهـا كثيرا
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أسد المن
واستخدامه في مكافحة بسيال الفستق الحلبي

قامـــت اللجنـــة الوطنيـــة للمكافحـــة 

الحيويـــة فـــي ســـورية منـــذ عشـــرة أعـــوام، 

البيئـــة  علـــى  الحفـــاظ  منطلـــق  ومـــن 

والتنـــوع الحيـــوي فـــي ســـورية مـــن األثـــر 

الضـــار للمبيـــدات، بتأســـيس مجموعـــة 

مـــن المراكـــز إلنتـــاج األعـــداء الحيويـــة فـــي 

المحافظـــات كل بمـــا يتناســـب مـــع أهـــم 

اآلفـــات ألهـــم المحاصيـــل االقتصاديـــة 

المتوفـــرة فـــي المحافظـــة وأكثـــر األعـــداء 

 عليهـــا.
ً

الحيويـــة فعاليـــة

هي  الحلبي  الفستق  شجرة  أن  وبما 

 في محافظة حماه، 
ً

أكثر األشجار أهمية

فقد تم البحث عن أكثر اآلفات الحشرية 

 بها وكانت بسيال الفستق الحلبي.
ً
فتكا

األعـــداء  أهـــم  عـــن  البحـــث  تـــم  كمـــا 

 
ً
توافـــرا اآلفـــة وأكثرهـــا  لهـــذه  الحيويـــة 

فـــي بســـاتين الفســـتق الحلبـــي فوقـــع 

االختيـــار علـــى المفتـــرس أســـد المـــن، 

وتـــم بنـــاء مركـــز لتربيـــة المفتـــرس أســـد 

 الســـتخدامه فـــي مكافحـــة 
ً
المـــن تمهيـــدا

آفـــة البســـيال فـــي المحافظـــة ولمكافحـــة 

ــتقبل. ــي المسـ ــرى فـ ــرية أخـ ــات حشـ آفـ

المفتـــرس  حشـــرات  أهميـــة  تعـــود 

 Chrysoperla carnea. المـــن  أســـد 

عناصـــر  أهـــم  أحـــد  أنـــه  إلـــى   Steph
المكافحـــة الحيويـــة لآلفـــات، حيـــث تملـــك 

يرقاتـــه تشـــكيلة واســـعة مـــن الفرائـــس 

الفرائـــس  )متعـــددة  لديهـــا  المقبولـــة 

Polyphagous( فهـــي تهاجـــم بيـــض 

األجســـام  ذات  والحشـــرات  الحشـــرات 

 لهـــذه الصفـــات الفريـــدة 
ً
الرهيفـــة. ونظـــرا

لـــدى أفـــراد المفتـــرس فإنـــه يِتـــمُّ إنتاجهـــا 

 مـــن قبـــل العديـــد 
ً
ق تجاريـــا  وتســـوَّ

ً
كميـــا

مـــن المنتجيـــن لمكافحـــة العديـــد مـــن 

اآلفـــات الحشـــرية، وتـــم تطويـــر عمليـــة 

اإلنتـــاج الكمـــي للمفتـــرس أســـد المـــن 

حيـــث  الماضيـــة  فتـــرة 50 ســـنة  خـــالل 

ـــرة حـــول 
ّ

ـــدة ومبش ـــج جي ـــق نتائ ـــم تحقي ت

إنتـــاج أفـــراد المفتـــرس بشـــكل كّمـــي مـــع 

المحافظـــة علـــى العديـــد مـــن ميزاتـــه 

المفيـــدة فـــي عمليـــات مكافحـــة اآلفـــات.

 ألن اآلفـــة بســـيال الفســـتق 
ً
ونظـــرا

  Agonoscena targionii Licht. الحلبي

تعتبـــر أهـــم المشـــاكل التـــي تعتـــرض 

أشـــجار الفســـتق الحلبـــي فـــي ســـورية 

 ،
ً

 وفـــي محافظـــة حمـــاه خاّصـــة
ً

عامـــة

 لصعوبـــة الســـيطرة عليهـــا ولمـــا 
ً
نظـــرا

ســـببته المكافحـــة الكيميائيـــة مـــن ظهـــور 

ســـالالت مـــن اآلفـــة مقاومـــة ألغلـــب 

المبيـــدات المســـتخدمة فـــي مكافحتهـــا، 

باإلضافـــة إلـــى أضـــرار المبيـــدات علـــى 

البيئـــة وعلـــى مجتمعـــات الكائنـــات الحيـــة 

النافعـــة، وقـــد تـــم تحســـين التربيـــة الكميـــة 

ـــة  ـــرس ألســـد المـــن ومحاول ألفـــراد المفت

طـــرق  وأنجـــع  أفضـــل  إلـــى  الوصـــول 

التربيـــة الكميـــة التـــي تحقـــق كميـــة إنتـــاج 

الصفـــات  تدهـــور  بـــدون  لألفـــراد  أكبـــر 

ـــك مـــن خـــالل  ـــرس، وذل ـــة للمفت المرغوب

إيجـــاد خلطـــة غذائيـــة مناســـبة ليرقـــات 

ولبالغـــات المفتـــرس أســـد المـــن وكذلـــك 

وســـط  أفضـــل  اكتشـــاف  خـــالل  مـــن 

عمليـــات  دراســـة  تّمـــت  كمـــا  لتربيتهـــا، 

تخزيـــن أفـــراد المفتـــرس أســـد المـــن وذلـــك
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لتلبية متطلبات عمليات المكافحة في 
أطوار  من  طور  وألي  كان  وقت  أي 

المفترس ويمكن ألسد المن:
الفستق . 1 بسيال  حوريات  تفترس  أن 

الحلبي بأعمارها الصغيرة والكبيرة وقد 
 لتطور 

ً
 مناسبا

ً
شكلت الحوريات عائال

خصوبة  على  تؤثر  ولم  المفترس، 
 مع 

ً
الحشرة والنسبة الجنسية مقارنة

تربيته على بيض فراشة طحين البحر 
المتوسط.

 على . 2
ً
إمكانية تربية أسد المن مخبريا

بيض فراشة طحين البحر المتوسط 
مع المحافظة على صفاته الحياتية 
الجيدة )الخصوبة– النسبة الجنسية–  
الظروف  في   )... البقاء  نسبة 

المختبرة.

لبالغات . 3 الغذائية  التركيبات  شكلت 
عسل  من  والمكونة  المفترس 
 لبالغات 

ً
وخميرة البيرة وماء غذاًء بديال

الغذائية  الخلطة  أن  إال  المفترس، 
التي أضيف لها حبوب اللقاح أعطت 
من  أفضل  حياتية  صفات  البالغات 

بقية الخلطات.
أطوار . 4 لكافة  التخزين  إجراء  أمكن 

الحرارة              عند  المن  أسد  المفترس 
/º 6 وº 10س/، وحققت فترة التخزين 
األفراد  من   %70 بحدود  بقاء  نسبة 

في التخزين بطور اليرقة لمدة حتى 
3 أسابيع )كان العمر اليرقي الثالث 
لعمليات  مقاومة  أكثر  للمفترس 
األعمار(،  باقي  من  البارد  التخزين 
العذراء  بطور  التخزين  في  وكذلك 
تخزين  أما  أسبوعين،  حتى  لمدة 
البالغات فقد تأثر طول عمر البالغة 
والخصوبة بدرجة حرارة التخزين وكان 
أفضل عند الحرارة 10ºس في فترات 

التخزين حتى 4 أسابيع.
ألفراد . 5 بقاء  نسبة  أفضل  تحققت 

في  اليرقات  تربية  عند  المفترس 
صواني تحوي نشارة خشب معقمة 
وعند كثافة ابتدائية للمفترس قدرها 
إلى  يعود  وهذا  يرقة/صينية،   800
تلعبه  الذي  والفعال  الهام  الدور 
وإخفاء  حماية  في  الخشب  نشارة 
يرقات المفترس عن أخواتها فتقلل 
بذلك حدوث ظاهرة االفتراس الذاتي 

فيما بينها.
كان لحجم قفص تربية البالغات تأثير . 6

ــاث ونســبة  ــة اإلن واضــح فــي خصوب
األقفــاص  كــون  بيضهــا،  فقــس 
ــر  ــة أكب ــرة تعطــي البالغــات حري الكبي
فــي الحركــة وبالتالــي تحفيــز أكبــر 
لعملية التــزاوج واإلخصــاب، وتحققت 
البالغــات  تربيــة  النتائــج عنــد  أفضــل 
فــي أقفــاص كبيــرة الحجــم وكثافــة 
زوج   100 قدرهــا  للمفتــرس  ابتدائيــة 

بالــغ/ قفــص.
إطالق المفترس بطور اليرقة أعطى . 7

نسبة تخفيض ألعداد اآلفة أكبر من 
ذلك عند اإلطالق بطور البيضة، وأن 
الحلبي  الفستق  كثافة اآلفة بسيال 
عند إطالق المفترس أثرت في نسبة 
وتحققت  اآلفة،  مجتمع  تخفيض 
نسبة التخفيض األعلى عندما كانت 
كثافة اآلفة منخفضة قبل اإلطالق. 
مما يشير إلى أن المكافحة عند زيادة 
معدل اإلصابة تستوجب زيادة جرعة 

إطالق المفترس.

عبوة وعلب كرتونية إلطالق بيض أسد المن

تخدم  أن  شأنها  من  التي  التوصيات 
 وإنتاج المفترس 

ً
المكافحة الحيوية عموما

:
ً
أسد المن خصوصا

طرائق . 1 تأثير  حول  الدراسات  متابعة 
التربية على كافة المؤشرات الحياتية 

واإلنتاجية ألسد المن.
التي تخدم . 2 الحديثة  التقنيات  إدخال 

بالغذاء  المفترس  تزويد  في كيفية 
البيض  جمع  طرق  في  حتى  أو 

والعذارى والحشرات الكاملة.
إيجاد وسط لتربية اليرقات يكون أكثر . 3

ظاهرة  لتقليل  تكلفة  وأقل  كفاءة 
االفتراس الذاتي.

توسيع تجارب تخزين أفراد المفترس . 4
أسد المن والوصول إلى أفضل درجة 
تخزين تتحقق عندها أعلى نسبة بقاء 

للمفترس وألطول فترة ممكنة.
خالل . 5 من  الحقلية  الدراسة  تعميق 

المن  أسد  المفترس  يرقات  إطالق 
وبنسب  حر  بشكل  البساتين  ضمن 
من  مختلفة  فترات  وخالل  أخرى 

موسم نشاط المفترس.

يرقة أسد المن وهي تفترس حوريات بسيال الفستق الحلبي

إعداد: د. عمار أحمد جلود
مديرية الزراعة واإلصالح الزراعي في حماة
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شجرة جوزة الطيب
  Myristica fragrans االســم العلمــي
 Myristicaceae  من الفصيلة الطيبية
وهــي شــجرة ارتفاعهــا حوالــي عشــرة 
أمتــار، دائمــة الخضــرة، ولهــا ثمار شــبيهة 
بالكمثــرى، وعنــد نضجهــا يتحــول ثمارها 
إلــى غــالف صلــب، وهــذه الثمــرة هــي 
مــا يعــرف بجــوزة الطيــب، ويتــم زراعتهــا 
فــي المناطــق االســتوائية وفــي الهند، 

أندونســيا وســيالن. 
وتتميــز أشــجاره بــاألوراق المتبادلة كاملة 
الســفلي،  األســطح  بيضــاء  الحافــة، 
ــرة فــي  أمــا األزهــار فهــي بيضــاء صغي
مجموعات خيمية، والثمار لحمية تفتح 

ــن أو أربعــة. بمصراعي
ثمــاًرا،  الطيــب  أشــجار جــوز  ال تحمــل 
حتــى تبلــغ نحــو تســعة أعــوام مــن 
العمــر. وتنتج كل شــجرة مــن 1,500 إلى 
ــا يحفــظ الجــزء 

ً
2,000 بــذرة ســنوًيا. وأحيان

اللحمــي مــن الثمــرة، ويــؤكل بوصفــه 
حلوى ويصنع من القشــرة زيت صاف، 
يدعــى زيــت جــوز الطيــب ويبــدأ جنــي 

جــوزة الطيــب بقطع القشــرة اإلضافية 
وغمرهــا فــي مــاء مالــح، ثــم تجفيفهــا، 
بصفاتهــا  محتفظــة  تبقــى  وهكــذا 
المعطــرة لتبــاع فــي األســواق كإحدى 
التوابــل، كمــا تدخــل في تركيب بعض 
تســاعد  التــي  والمشــروبات  األدويــة 

علــى هضــم الطعــام.
أمــا الجــوزة، فإنها تعــرض لحرارة خفيفة 
تقريبــا  ببــطء، وبعــد شــهرين  لتجــف 
تســتخرج مــن قشــرتها ويضــاف إليهــا 
الكلــس الناعــم لحفظهــا مــن التعفــن 

والحشــرات.
أمــا الجــوز التجــاري فهــو يؤخــذ مــن 
النــوع الرمــادي الــذي يطلــى بالكلــس 
فيبــدو شــكله الخارجــي أجعــد وأشــبه 
النشــا  علــى  يحتــوي  بالدمــاغ، وهــو 
والمــواد الزالليــة، وعلــى الزيــت الكثيــف 
العطــري الــذي يمنحــه رائحتــه الخاصة، 

ــذ. وطعمــه الحــاد اللذي
شــكل  علــى  الطيــب  جــوزة  وتبــاع 
مســحوق معبــأ فــي أنابيــب صغيــرة، 

تشــترى  أن  ويفضــل  أكيــاس،  أو 
ــة، وأن تحفــظ  ــة وليــس مطحون كامل
فــي وعــاء زجاجــي محكــم اإلغــالق، 

بــأول. أوال  الســتعمالها 
جوزة الطيب:

مــرة شــجرة جــوزة الطيــب 
َ
ــواة ث هــي ن

التــي تنمــو ِفــي المناطــق االســتوائية 
مــرة شــجرة جــوزة الطيــب غير 

َ
فقــط، وث

صالحــة لــألكل بعكــس نواتهــا التــي 
الطيــب« وعــادة مــا  تســمى »جــوزة 
تكــون مغلفــة بقشــرة حمــراء، وتعتبــر 
جــوزة الطيــب العطــر واحــدة مــن أهــم 
أنواع شجرة جوزة الطيب وهي شجرة 
دائمــة الخضــرة تتواجــد فــي جــزر البانــدا 
الملــوك /جــزر  الموجــودة فــي جــزر 
ــل/ الموجــودة فــي أندونيســيا. التواب

شــكل  علــى  الطيــب  جــوزة  تتواجــد 
بيضــة يتــراوح طولهــا مــا بيــن )20 – 30( 
ملــم، ويتــراوح عرضهــا مــا بيــن )15 - 18( 
ملــم، كمــا يتــراوح وزنهــا مــا بيــن )5 - 10( 

غــرام.
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عنــد زراعــة شــجرة جــوزة الطيــب للمــرة 
األولــى فــإن حصادهــا يســتغرق ما بين 
، وتصــل األشــجار 

ً
7 - 9 ســنوات تقريبــا

 ،
ً
 تقريبا

ً
إلــى اإلنتــاج الكامل بعــد 20 عاما

الطيــب  جــوزة  تســتخدم  مــا  وعــادة 
علــى شــكل مســحوق، كمــا أن جــوزة 
الطيــب تســتخدم إلنتــاج العديــد مــن 
كالزيــوت  األخــرى  التجاريــة  المنتجــات 
تتميــز  ألنهــا   

ً
نظــرا وغيرهــا  العطريــة 

باحتوائهــا علــى كميــة كبيرة مــن الزيت.
التــي  التوابــل  إحــدى  الطيــب  جــوزة 
 فــي تنكيــه الطعــام 

ً
تســتخدم عالميــا

فــي  يدخــل  كمــا  أنواعــه،  بمختلــف 
الفيتامينــات،  مــن  الكثيــر  تركيبهــا 
والمعــادن، مثــل:  كفيتاميــن )ب 6(، 
والمركبــات  والنحــاس،  المنغنيــز، 
الثايميــن،  تشــمل  التــي  العضويــة 

والفــوالت.

فوائد جوزة الطيب:
تخفـــف اآلالم الناتجـــة عـــن بعـــض – 

وكذلـــك  واإلصابـــات،  الجـــروح 
االلتهابـــات المزمنـــة، مثـــل  التهابـــات 

المفاصـــل.
الجهـــاز –  صحـــة  علـــى  تحافـــظ 

الهضمـــي، كمـــا أنهـــا تزيـــد مـــن 
حركـــة عضـــالت األمعـــاء، وإفـــراز 
العصـــارات الهضميـــة التـــي تســـاعد 

الهضـــم. فـــي عمليـــة 
وتســـاعد –  للغـــازات  طـــاردة  تعتبـــر 

فـــي التخلـــص مـــن نفخـــة البطـــن 

والتلبـــكات المعويـــة وتعتبـــر مهدئة 
آلالم المعـــدة.

الدمـــاغ، –  صحـــة  علـــى  تحافـــظ 
وتقلـــل مـــن فـــرص اإلصابـــة بمـــرض 
النـــاس  يصيـــب  الـــذي  الزهايمـــر 

األعمـــار. بمختلـــف 
الســـموم –  مـــن  الجســـم  تنظـــف 

كمـــا أنهـــا تذيـــب حصـــى الكلـــى، 
وتزيـــد مـــن كفـــاءة الكبـــد فـــي أداء 

وظائفـــه.
الفـــم، –  صحـــة  علـــى  تحافـــظ 

ــا  ــادات البكتيريـ ــل مضـ ــك بفضـ وذلـ
ــا  ــا، والتـــي تجعلهـ الموجـــودة فيهـ
مـــن أفضـــل الوســـائل التـــي تكافـــح 
اختالفهـــا،  علـــى  الفـــم  أمـــراض 
 للثـــة، 

ً
 خاصـــة

ً
كمـــا توفـــر حمايـــة

واألســـنان.
ألنهـــا –  وذلـــك  األرق،  مـــن  تقلـــل 

 
ً
ــدا ــبة عاليـــة جـ تحتـــوي علـــى نسـ
مـــن عنصـــر المغنيســـيوم، الـــذي 
 فـــي التخفيـــف 

ً
 مهمـــا

ً
يلعـــب دورا

مـــن التوتـــر العصبـــي، كمـــا يزيـــد من 
إفـــراز هرمـــون الســـيروتونين الـــذي 

يســـاعد علـــى االســـترخاء.
والـــدورة –  الـــدم،  ضغـــط  تنظـــم 

ــا علـــى عنصـــر  الدمويـــة؛ الحتوائهـ
ـــة  البوتاســـيوم، الـــذي يحفـــز األوعي
الدمويـــة علـــى االســـترخاء، وبالتالي 
الـــدم،  ضغـــط  مـــن  التقليـــل 
وتنشـــيط الـــدورة الدمويـــة، كمـــا أنها 
تســـهل عمليـــة امتصـــاص العناصـــر 

الغذائيـــة.
ــع –  ــب فـــي صنـ ــوزة الطيـ ــل جـ تدخـ

علـــى  تســـاعد  للبشـــرة  أقنعـــة 
 ،

ً
وإشـــراقا صفـــاًء  أكثـــر  جعلهـــا 

وتســـاعد فـــي ازالـــة البقـــع وآثـــار 
الشـــباب. حـــب 

أضرار جوزة الطيب:
ــي –  ــة فـ ــي، وحرقـ ــمم العرضـ التسـ

والهلوســـة،  الـــدوار،  و  المعـــدة  
ـــة،   قلبي

ٌ
ـــات والخـــدران، والتقيـــؤ ونوب

وعـــدم انتظـــام خفقـــان القلـــب  
تليـــف الكبـــد  وتشـــنج الجســـم.

مـــن –  والحمـــى  الفـــم  جفـــاف 
فـــي  لإلفـــراط  الجانبيـــة  اآلثـــار 
ــون  ــن أن تكـ ــب، ويمكـ ــوزة الطيـ جـ
متقطعـــة أو يمكـــن أن تســـتمر 

أيـــام. لعـــدة 

                                                                                     
إعداد: م .هدى العبسة

الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية
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فروع   من   
ً
فرعا النحل  تربية  تعد 

الزراعة التي بدأت المرأة بممارستها حيث 
ال تزال في بداية تطورها في بالدنا حيث 
 
ً
ربحا يدر  المشروع   هذا  مثل  اقامة  ان 

 كونه سريع المردود مما يمكن من 
ً
كبيرا

إعادة رأس المال خالل موسمين جيدين 
على األكثر.

إن النحــل هــو الوســيلة الوحيــدة إلنتــاج 
العســل إضافــة إلــى المنتجــات العديــدة 
للنحــل وهــي: الغــذاء الملكــي وحبــوب 
النحــل،  وشــمع  النحــل،  ســم  اللقــاح، 
وملــكات النحــل، وطــرود النحــل، باإلضافــة 
الــى البروبوليــس، والعديد مــن المنتجات 
التــي  تبــاع بأســعار جيــدة ممــا يســاعد 
مربــي النحــل علــى تنويــع مصــادر الدخــل 
وبالتالــي االســتقرار فــي العمــل الزراعــي.
أهمية النحل في الحفاظ على التنوع 

الحيوي الزراعي
ــا حمايتــه  النحــل مؤشــر بيئــي يجــب علين
 
ً
 بيئيــا

ً
فمنــذ زمــن بعيــد اعتبــر النحــل راصــدا

المبيــدات  بــرش  يتعلــق  فيمــا  وخاصــة 
علــى الزراعــات وال ننســى الــدور الهــام 
للنحــل فــي فتــرة التلقيــح لألزهــار حيــث 
جيــدة   

ً
بــذورا الجيــد  التلقيــح  يعطــي 

وفاكهــه عاليــة الجــودة والكميــة ولكــن 
ــاح  ــرة منهــا الري ــط بعوامــل كثي هــذا مرتب
ــة  ــى رؤي ــاخ وأيضــا قــدرة النحــل عل والمن
االلــوان فــوق البنفســجية، وإن دور النحل 
 بعــد يــوم والنحــل والبيئــة 

ً
يتعاظــم يومــا

العالقــة  وهــذه  يفترقــان  ال  صنــوان 
بينهمــا لــم تنشــا مــن فــراغ حيــث يســاهم 
النحــل بنســبة تزيــد عــن 75% من عمليات 
ــادة  التلقيــح الخلطــي للنباتــات محققــا زي
حتــى  بيــن%25  تتــراوح  العقــد  فــي 
المحصــول  او  النبــات  نــوع  50%حســب 
 بشــكل فعــال فــي الحفــاظ 

ً
ومســاهما

علــى التنــوع الحيــوي الزراعــي، وان بيئتنــا 
غنيــة بتنــوع حيــوي نباتــي قــل مثيلــه 
ــواع متعــددة  ــا ان ــث تنتشــر فــي برارين حي
مــن النباتــات الرحيقيــة والطلعيــة التــي 

لــو  فيمــا  للنحــل   
ً
غذائيــا  

ً
مصــدرا تؤمــن 

اســتثمرت بشــكل جيــد وتمــت حمايتهــا 
مــن التدهــور واالنقــراض، وهنــا يجــب ان 
الحيــوي  التنــوع  حمايــة  ان  الــى  نشــير 
النباتــي مهمــة وطنيــة تقــع علــى عاتــق 

كل مواطــن حريــص علــى وطنــه.
تربية النحل ودور المرأة بالتربية                                                                   
قطــاع  كباقــي  النحــل  تربيــة  تعرضــت   
ــات  ــاج الزراعــي الــى صعوب الزراعــة واالنت
كبيــرة خــالل الســنوات الماضيــة وانخفض 
النصــف  الــى  المســتثمرة  الخاليــا  عــدد 
 ادى الــى 

ً
ــا  تدريجي

ً
ــا  تعافي

ً
لتشــهد مؤخــرا

واإلقليمــي   المحلــي  الســوق  انتعــاش 
ففــي محافظــة الحســكة تنتشــر تربيــة 
النحــل فــي منطقــة جبــل عبــد العزيــز 
والريــف الغربــي لمدينــة الحســكة والريــف 
الشــمالي فــي منطقــة المالكيــة، حيــث 
كان يغطــي إنتــاج هــذه المناطق الســوق 
المحليــة مــن العســل ومنتجاتــه، ولكــن 

فــي اآلونــة االخيــرة انخفــض االنتــاج

تربية النحل ودور المرأة في هذه التربية
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بســبب عــدم القــدرة على نقــل الخاليا بين 
 عــن المراعــي التــي تتغيــر 

ً
المناطــق بحثــا

مواســمها حســب الفصول مما يســتدعي 
 
ً
مروجــا اكثــر  مناطــق  الــى  الخاليــا  نقــل 

 علــى حيــاة الخاليــا 
ً
وإزهــارا، وذلــك حفاظــا

والن ســعر العســل يختلــف حســب نــوع 
الزهــرة التــي يتغــذى عليهــا فهنــاك عســل 
والسمســم  الكمــون  وعســل  القطــن 
وغيرهــا مــن المحاصيــل المزهــرة، باإلضافــة 
المســتوردة  االدويــة  نوعيــة  تدنــي  الــى 
الدبــور  والســيما  النحــل  بآفــات  الخاصــة 
صعوبــة  ،وكذلــك  والطفيليــات  االحمــر 
توفيــر ملــكات نحــل وخاليــا جديــدة للمربيــن 
،واحيانــا صعوبــة تاميــن بعــض مســتلزمات 
تربيــة النحــل واجهــزة الفــرز والتنضيج لطالما 
ولكــن  بالرجــال  المهنــة  هــذه  ارتبطــت 
تغيــر فــي  التقليــدي  الريفــي  المجتمــع 
ظــل االزمــة التــي تمــر بهــا البلــد وظهــرت 
لكســب  جديــدة  وحــرف  اخــرى  مفاهيــم 

الــرزق وتحســين مســتوى المعيشــة.
  والمــرأة الريفيــة فــي محافظــة الحســكة 
مثلهــا كســائر النســاء تعرضــت آلثــار االزمــة 
ــر مــن  التــي حلــت بالمنطقــة، وفــي الكثي
المناطــق اصبحــت هــي المزارعــة والمربيــة 
للثــروة الحيوانيــة، وبعــض االحيــان تاجــرة 
اذا توافــر لهــا المدخــالت المناســبة، وفــي 
بعــض المناطــق كانــت تربيــة النحل المصدر 
الوحيــد لهــا للعيــش مــع اســرتها، لمــا لهــذا 
النشــاط االقتصــادي مــن اهميــة اقتصادية 
وســهولة  عاليــة  وتســويقية  وغذائيــة 
اكتســاب الخبــرة فــي مجــال تربيــة النحــل 
باإلضافــة انهــا كانــت بحاجــة لمصــدر يــدر 
االهتمــام  عــن  يبعدهــا  وال  ربحــا  عليهــا 
بأســرتها فتربيــة النحــل ال يحتــاج الــى تفــرغ 

كامــل.                                                 
وهنــاك الكثيــر مــن النســاء اللواتــي يرغبــن 
النحــل ولكــن  فــي امتــالك مهنــة تربيــة 
ــات التــي يواجهنهــا   وجــود بعــض الصعوب
قيامهــن  مــن  بشــكل ملحــوظ  حــد  قــد 
بهــذا النشــاط ومــن اهــم هــذه العراقيــل  
صعوبــة تاميــن المرعــى، وكذلــك انتشــار 
العســل المغشــوش وكذلــك عــدم توفــر 
مســتلزمات التربيــة، كمــا وتواجههــا قلــة 

ــة النحــل وكذلــك  ــرات فــي مجــال تربي الخب
قلــة المراعــي الخضراء حيث تعتمد بشــكل 
ينبــت  الــذي  نبات)الخشــيل(  علــى  عــام 
بشــكل طبيعــي وبــري فــي اغلــب مناطق 
النشــاط  هــذا  وامــام  وريفهــا  المالكيــة 
االقتصــادي الهــام علــى مســتوى االســرة 
وكذلــك  والبيئيــة،  والصحــة  والمجتمــع 
للمحافظــة علــى التنــوع الحيــوي، يتطلــب 
مــن الفنييــن الزراعييــن وخاصــة المرشــدات 
الزراعيــات ان تولــي جــل االهتمــام بمربيــات 
طريــق  عــن  امكاناتهــن  وتطويــر  النحــل 
تربيــة  مجــال  فــي  لهــن  دورات  اقامــة 
وطريقــة  آفاتــه  علــى  والتعــرف  النحــل 
معالجتهــم، وكذلــك زيــادة مهاراتهــن فــي 
التعامــل الســليم مــع النحــل ومتطلباتــه، 
االقتصــادي  الدعــم  واالهــم  وكذلــك 
بالخاليــا  تزويدهــن   طريــق  عــن  الفعــال 
الحديثة ومســتلزماتها وطرق تســويق هذه 
المنتجــات، ومســاعدهن فــي فتــح محالت 
ــة النحــل ومســتلزماته،  ومراكــز خاصــة بتربي
فــي  للمشــاركة  تشــجيعهن  وكذلــك 
المعــارض المحليــة والدوليــة لمــا للعســل 
الســوري مــن قيمــة غذائيــة واقتصاديــة 
فــي  العســل  انــواع  يضاهــي  عظيمــة 
المناطــق االخــرى االقليميــة والدولية، وقد 
اكــدت مربيــة فــي ريــف المالكيــة الشــمالي 
ــا قديمــة  ــم ضمــن خالي ــة النحــل يت ان تربي
طينيــة توارثتهــا عن العائلة، وهذه بســيطة 
التركيب والفتح ولكنها تصبح اهم مســبب 
للطفيليــات اذا لــم يتــم التعاطــي معهــا 
الحديثــة  الخاليــا  وتبقــى  ســليم،  بشــكل 
افضــل مــن حيــث الفتــح والتطريــد والفــرز، 
وخاصــة عنــد فــرز الملــكات وهــذه مشــكلة 
اخــرى تعانــي منهــا المــراة حيــث تفتقــد 
الــى الخبــرة فــي فصــل الملــكات ممــا يؤثــر 
علــى الخليــة بشــكل عــام، واحيانــا نفقــد 
قســم كبيــر مــن االنتــاج، وكذلــك ضعــف 
المعلومــات المتوفــرة لديهــا بآفــات النحــل 
وخاصــة مــا يســمى بالفــاروا الــذي يهــدد 
خاليانــا، وكذلــك بعــض انــواع الطفيليــات 
ان  كمــا  مكافحتهــا  رغــم  تنتشــر  التــي 
لمنتجــات  التســويقية  المهــارات  ضعــف 
العســل وخاصة المســتعملة في االدوية، 

والمنتجــات االخــرى الغذائيــة والتجميليــة 
و المنافســة العاليــة مــن التجــار وانتشــار 
اســعار  ،وارتفــاع  المغشــوش  العســل 
العســل الصافــي، وأيضــا ضعــف تســويق 
معرفــة  لقلــة  للنحــل  االخــرى  المنتجــات 
المنتجــات  بأهميــة  المحلــي  المجتمــع 
الثانويــة للنحــل مــن عكبــر وســم النحــل 

والشــمع وغيــر ذلــك.
ومــن هنــا يتبيــن أهميــة ايــالء تربيــة النحــل 
مــن قبــل المــراة األهميــة الكبــرى لمــا لهــا 
مــن قيمــة اقتصاديــة وغذائيــة ال يمكــن 
 
ً
ــا  اقتصادي

ً
االســتغناء عنهــا، وكذلــك مــوردا

ال يمكــن تجاهلــه، ويســتلزم مــن الجهــات 
المعنيــة النظــر فــي تربيــة النحــل مــن قبــل 
لســنوات  مهمشــة  بقيــت  التــي  المــراة 

عديــدة.    
  وهــذا ينــدرج تحــت التمكيــن االقتصــادي 
للمــرأة الريفيــة الــذي يحقق لها المســتوى 
واالقتصــادي  واالجتماعــي  المعيشــي 
والقــدرة علــى المســاهمة فــي الحفــاظ 
زراعــة  فــي  خبرتهــا  وزيــادة  بيئتهــا  علــى 
محاصيــل علفيــة مخصصــة بتربيــة النحــل 
ويحقــق لهــا المشــاركة فــي التعاونيــات 
بالنحــل  لالهتمــام  انشــاؤها  يجــب  التــي 
وبالتالــي مشــاركتها فــي القــرارات الزراعيــة 
ــك بعــض  ــة النحــل وكذل ــي تخــص تربي الت
الفطــر  زراعــة  مثــل  االخــرى  المحاصيــل 
التــي  والعلفيــة  البقوليــة  والمحاصيــل 
يمكــن اســتثمارها فــي تربيــة النحــل والثــروة 

الحيوانيــة.          
 المرأة بشكل عام والريفية بشكل 

ً
 وأخيرا

تطور  في  اساسية  مساهمة  خاص 
المجتمعات االنسانية وازدهارها، وهذا لن 
يتحقق اال اذا اتيحت لها الفرصة الستغالل 
كافة امكانياتها وقدراتها العظيمة الفطرية 
ونحن كمرشدات نتحمل العبء االكبر في 
تسليط الضوء على هذه الطاقة الكامنة 
قوية  إضاءات  ومنحها  مجتمعنا  في 
وساطعة لتأخذ دورها الحقيقي والفعال 
في بناء وطننا بشكل عام وجزيرتنا الخضراء 

بشكل خاص.

إعداد: المهندسة شكرية خلف 
    دائرة زراعة القامشلي
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أعلنت منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة )FAO( عام 

2020 سنة دولية للصحة النباتية ويعد الحدث فرصة فريدة 

لزيادة الوعي العالمي حول دور الصحة النباتية في القضاء 

على الجوع والحد من الفقر وحماية البيئة وتعزيز التنمية.

من   %80 تشكل  النباتات  فإن  المنظمة  إلحصائيات  وتبعا 

الذي  االوكسجين  من   %98 وتنتج  نتناوله  الذي  الطعام 

إلى  مستمر  وبشكل  تتعرض  فهي  ذلك  ومع  نتنفسه، 

تهديد  تحت  يجعلها  الذي  األمر  واألمراض  اآلفات  هجوم 

خطر النقص والفقد.

المحاصيل  من   %  40 يقارب   
ً
سنويا  

ً
فقدا االفات  وتسبب 

كبيرة  إلى خسائر سنوية  ، ويؤدي ذلك  العالمية  الغذائية 

يواجهون  األشخاص  ماليين  يترك  ما  الزراعية،  التجارة  في 

 على االمن الغذائي، 
ً
 كبيرا

ً
الجوع االمر الذي يشكل خطرا

 علينا وضع سياسات واتخاذ إجراءات 
ً
من أجل ذلك كان لزاما

التنمية  أهداف  لتحقيق  النباتية  الصحة  مفهوم  لتعزيز 

المستدامة.

فقد  المستدامة  والتنمية  الغذائي  االمن  تحقيق  وبغية 

سعت الوزارة لرسم خطة عام 2020 بما يكفل  تعبئة وزارات 

ومؤسسات الدولة، والباحثين  والتجار والصناعيين من أجل:

حماية محصولنا الزراعي من أخطار انتشار اآلفات المدمرة.	 

تشجيع الباحثين للتصدي لتهديدات اآلفات.	 

تشجيع اإلدارة المتكاملة لآلفات.	 

زيادة دعم القطاعين العام والخاص الستراتيجيات وخدمات 	 

صحة نباتية أكثر استدامة.

حماية صحة النبات

الغازية ويمكن  النباتات لهجوم مستمر من اآلفات  تتعرض 

بالمحاصيل، والغابات،  الشديد  الضرر  لهذه اآلفات أن تلحق 

والموارد الطبيعية األخرى التي يعتمد عليها الناس.

بمليارات  تقدر  خسائر  عام  كل  في  اآلفات  هذه  تسبب   

إلى  باإلضافة  التجارة،  وإيرادات  المحاصيل  في  الدوالرات 

غالبا  اآلفات،  هذه  وتنتشر  الثمن،  باهظة  استئصال  جهود 

بواسطة الناس وال سيما من خالل السفر والتجارة الدولية. 

كيف يمكن لحماية صحة النبات أن تساعد في حل 

التحديات العالمية الكبرى؟

تساعد وكاالت حماية الصحة النباتية في معالجة عدد من 

، فمن خالل حماية صحة النبات 
ً
 وعالميا

ً
القضايا الهامة محليا

من اآلفات الغازية، تساعد على زيادة األمن الغذائي، والحد 

من الفقر، وحماية البيئة، وتعزيز التنمية االقتصادية، وبخاصة 

في البلدان ذات الدخل المحدود  حيث الزراعة هي الصناعة 

األولية.

تعزيز األمن الغذائي

 يعد توفير إمدادات غذائية كافية ومستدامة ضروري لزيادة 

األمن الغذائي والقضاء على الجوع، ولكن كان تحقيق ذلك 

الغازية أحد  البلدان، وكانت اآلفات  لكثير من  بالنسبة   
ً
صعبا

التهديدات لألمن الغذائي.

تساعد منظمات صحة النبات، باستخدام العلوم والتكنولوجيا
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الضارة  اآلفات  انتشار  من  التقليل  أو  الحد  على  والقوانين 

في مناطق جديدة. 

الحد من الفقر

 
ً
مصدرا النامية،  البلدان  لمعظم  بالنسبة  الزراعة،  تشكل 

الجيد  النمو  أن  الدراسات  أظهرت  وقد  للدخل،   
ً
أساسيا

فعلى  الفقر،  من  كبيرة  بدرجة  يقلل  أن  يمكن  للحاصالت 

مدمرة  آثار  الغازية  لآلفات  يكون  أن  يمكن  المثال،  سبيل 

النباتات  الطبيعية. ومن خالل حماية  الزراعة والموارد  على 

على  النباتات  صحة  منظمات  تساعد  باآلفات،  اإلصابة  من 

زيادة اإلنتاجية الزراعية، وتحسين الدخل الريفي، والحد من 

الفقر.

حماية البيئة وصحة اإلنسان

فقدان  في  الرئيسية  العوامل  أحد  الغازية  اآلفات  تعد 

تدخل  فعندما  العالم،  أنحاء  جميع  في  البيولوجي  التنوع 

األنواع  على  تتفوق  أن  يمكن  جديدة،  منطقة  إلى  آفة 

لها أعداء  الموارد ألنه قد ال يكون  المحلية للحصول على 

حيوية، وقد دمر تفشي اآلفات العديد من المحاصيل عبر 

البطاطا  على  المتأخرة  اللفحة  مرض  أحدث  فقد  التاريخ 

تهدد  اآلفات  زالت  ما   ،1845 عام  في  االيرلندية  المجاعة 

األمن  الغذائي اليوم مثل دودة الحشد الخريفية، وموطنها 

نيجيريا،  في   
ً
مؤخرا اكتشفت  والتي  األمريكيتين  األصلي 

الذي  الفيوزاريوم  ذبول  مرض  من  ساللة   
ً
مؤخرا وانتشرت 

كان يسبب خسائر فادحة في جنوب شرق آسيا إلى الشرق 

 من 
ً
األوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وعانت إثيوبيا وكينيا كثيرا

 لتقديرات لمنظمة األغذية 
ً
أوبئة صدأ القمح الخطيرة، وفقا

والزراعة )الفاو( فإن حوالي 80 % من جميع أصناف القمح 

 ،Ug99 المزروعة في آسيا وإفريقيا عرضة لإلصابة بفطريات

وتبذل الجهود للحد من انتشار اآلفات الغازية وكبح استخدام 

مبيدات اآلفات التي تؤثر على النحل واألعداء الحيوية. 

تعزيز التنمية االقتصادية

 لكثير من االقتصادات، 
ً
 حيويا

ً
 تعد تجارة المنتجات الزراعية أمرا

يعتمدون  العالم  سكان  نصف  قرابة  أن  الخبراء  ويقدر 

المنخفضة  البلدان  وتمثل  الدخل،  أجل  من  الزراعة  على 

والمتوسطة الدخل ما يقارب من ثلث التجارة العالمية في 

المنتجات  تجارة  قيمة  وتبلغ  والزراعية.  الغذائية  المنتجات 

الزراعية السنوية /1.1/ تريليون دوالر، وتسبب اآلفات خسائر 

، ويتم العمل من خالل 
ً
تقدر بحوالي 220 مليار دوالر سنويا

معايير صحة  النباتات، على وضع  لوقاية  الدولية  االتفاقية 

، تساعد على منع انتشار اآلفات.
ً
نباتية منسقة عالميا

كما أنها تسهل التجارة بالمنتجات الزراعية دون انتشار اآلفات 

مما يسمح للبلدان بما فيها النامية، بتنمية اقتصاداتها.

قضية السنة الدولية لصحة النباتات

تعد النباتات أساس الحياة على األرض فهي تنتج األكسجين 

الطعام  من   %  80 من  أكثر  توفر  أنها  كما  نتنفسه.  الذي 

والمأوى  المالبس  صنع  في  ونستخدمها  نأكله  الذي 

لحياتنا  الضرورية  األخرى  األشياء  من  والعديد  واألدوية 

 
ً
 أساسيا

ً
 مصدرا

ً
،وتشكل بالنسبة لنصف سكان األرض تقريبا

للدخل ودعم التنمية االقتصادية.

 لصحة الناس في 
ً
 أيضا

ً
يشكل تهديد صحة النباتات تهديدا

دولية  سنة   2020 عام  تكريس  ويعتبر   ، العالم  أنحاء  جميع 

لصحة النباتات ضرورة ملحة لزيادة الوعي والمساهمة في 

 .
ً
 وسلما

ً
دفع العمل الملموس نحو عالم أكثر أمنا وأكثر رخاءا

)) نحمي النبات تحمي الحياة((

إعداد: المهندس فهر مشرف
مدير وقاية النبات
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التــي تتبــع  البيضــاء أحــد المحاصيــل  الــذرة  يعــد محصــول 
العائلــة النجيليــة، ولمحصــول الــذرة البيضــاء أهميــة اقتصاديــة 
كبــرى كمصــدر غــذاء فــي األقطــار الناميــة، كمــا وأنــه ينتــج 
 تحــت ظــروف بيئيــة قاســية ال يمكــن ألي 

ً
 مقبــوال

ً
محصــوال

 ،
ً
 اقتصاديــا

ً
مــن محاصيــل الحبــوب الرئيســية أن يعطــي بهــا إنتاجــا

 للجفــاف والحــرارة وقلــة خصوبــة التربــة.
ً
ويعــد مــن أكثرهــا تحمــال

تعتبــر أفريقيــا الموطــن األصلــي لهذا المحصــول، يأتي محصول 
 بالمرتبــة الخامســة بعــد القمــح واألرز والــذرة 

ً
الــذرة البيضــاء عالميــا

واألهميــة  المزروعــة  المســاحة  حيــث  مــن  والشــعير  الصفــراء 
بيــن  مــن  األقــل  هــي  الحبيــة  غلتــه  تعــد  بينمــا  االقتصاديــة، 

محاصيــل الحبــوب.
األهمية االقتصادية

إن االســتعمال الرئيســي للــذرة البيضــاء هــو كغذاء لإلنســان في 
ــكا  ــا وأمري ــة فــي أســيا وأفريقي أشــكال مختلفــة باألقطــار النامي
الوســطى أمــا فــي األقطــار المتقدمــة فتســتعمل فــي تغذيــة 

الحيــوان، وأصبــح مــا يســتخدم علــى نطــاق العالــم مــن حبــوب 
الــذرة البيضــاء فــي تغذيــة الحيــوان يزيــد علــى المســتخدم منــه 
كغــذاء لإلنســان كمــا تدخــل الــذرة البيضــاء فــي إعــداد الكثيــر من 
األطعمــة كالعصيــدة فــي أغلــب أفريقيــا أو كرقائــق مــن الخبــز 

والبســكويت ووجبــات األطفــال.
العســل  صنــع  فــي  الســكرية   األنــواع  عصيــر  ويســتعمل 
األســود، كمــا ويصنــع البوشــار مــن بعــض أصنافهــا، وإلــى جانــب 
االســتخدامات الســابقة، فإنهــا تدخــل كمــادة أوليــة فــي صناعــة 
ــاف ذرة  ــل أصن ــع المكانــس مــن عثاكي النشــاء والجليكــوز، وتصن

المكانــس.
الذرة البيضاء في سوريا

لــم تنتشــر زراعــة الــذرة البيضــاء فــي ســورية علــى نطــاق واســع 
إلــى اآلن، بــل بقيــت تــزرع كمحصــول هامشــي أو بديــل لعــدد 
ــم يتوفــر لهــا المقنــن المائــي  ــة التــي ل مــن المحاصيــل الصيفي
المناســب وبقيــت مــن المحاصيــل الثانويــة، مــع أن زراعتهــا قــد 
ازدهــرت فــي الماضــي القريــب، وبلغــت األوج فــي عــام )1952( 
بمســاحة مقدارهــا )115( ألــف هكتــار ومــردود مقــداره )0.922( 
ــار، مــن ثــم بــدأت المســاحة باالنحــدار بتأثيــر منافســة  طن/هكت
ــث كانــت  ــة حي ــة األخــرى والظــروف الجوي ــل االقتصادي المحاصي
تــزرع معظمهــا علــى ميــاه األمطــار، وبــدأت المســاحة باالنحــدار 
 بتأثيــر منافســة المحاصيــل االقتصاديــة األخــرى، حتــى 

ً
تدريجيــا

وصلــت إلــى حوالــي )903( هكتــار فــي عــام  )2011(، والمــردود 
إلــى )1.38( طن/هكتــار. 

الذرة البيضاء
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إن معظم المساحات المزروعة بالذرة البيضاء تتوزع في مناطق 
درعا وحمص وحماه والغاب و إدلب معتمدة في  نموها على  
تحول  وقد  توزعها،  وطبيعة  األمطار  مياه  من  األرض  مخزون 
 في منطقتي الغاب و العيس )جنوب 

ً
عدد من المزارعين مؤخرا

 وباستخدام الري التكميلي.
ً
حلب( إلى زراعة الذرة البيضاء تكثيفيا

في  سورية  في  البيضاء  للذرة  االقتصادية  األهمية  تتلخص 
المجاالت التالية:

تستخدم كعلف مركز في تغذية الدواجن، وكذلك في تغذية 	 
حيوانات الحالبة والتسمين. 

في 	  الماشية  تغذية  في  خضراء  صيفية  كأعالف  تستخدم 
.)Boot stage( مرحلة قبيل اإلزهار

تغذية الحيوانات على بقايا المحصول التي تبقى خضراء عند 	 
الحصاد.

يستخلص منها سكر الجليكوز والنشاء.	 
صناعة المكانس )المقشات( وهي صناعة تقليدية ومتأصلة 	 

في الريف السوري.
اإلمكانات المتاحة للتوسع

في زراعة الذرة البيضاء كمحصول بديل
قلة احتياجه المائي: إذ يبلغ االحتياج المائي للذرة البيضاء )3924 	 

م3 /هـ(، فهو يعادل 60 % أو اقل من قيمة االحتياج المائي 
ألغلب المحاصيل في العروة الرئيسية.

انخفاض احتياجه من األسمدة الكيماوية: يعد محصول الذرة 	 
البيضاء من أقل المحاصيل احتياجا لألسمدة اآلزوتية فيتطلب 
كغ/هـ(   40( و  أزوت  كغ/هـ(   50(  

ً
بعال الرئيسية  الزراعة  في 

فوسفور، وفي الزراعة التكثيفية فإنه يحتاج إلى )80 كغ /هـ( 
أزوت و )60 كغ /هـ( فوسفور.

قابليته للمكننة: يمكن استخدام آالت زراعة و حصادات ودراسات 	 
القمح بكفاءة عالية في زراعة وجني هذا المحصول.

قصر عمر النبات: تتميز الذرة البيضاء بصفة الباكورية على اإلزهار 	 
متوسط  يتراوح  والتي  البلدية  األصناف  في  وخاصة  والنضج 
( بالمقارنة 

ً
عمرها حتى النضج الفيزيولوجي بين )115 – 120 يوما

الرئيسية  العروتين  في  تزرع  والتي  األخرى  المحاصيل  مع 
والتكثيفية.

صعبة 	  بيئية  ظروف  ظل  في  والعطاء:  النمو  على  قدرته 
 ،

ً
 اقتصاديا

ً
ال يستطيع فيها أي محصول أخر أن يعطي إنتاجا

ولتحمله الجفاف والملوحة فقد بات يكنى بالمحصول الجمل.
التشابه الكبير بين القيمة الغذائية لحبوب الذرة البيضاء والذرة 	 

الصفراء: لذلك فإن الذرة البيضاء يمكن إضافتها بالخالئط العلفية 
للدواجن بنسبة تصل إلى 50%، وكذلك يمكن استخدامها في 

تغذية حيوانات الحالبة والتسمين.
النقدية 	  قيمته  إن  األخيرة:  اآلونة  النقدية في  قيمته  ارتفاع 

ال تقل أهمية عن قيمة باقي المحاصيل، فسعر الكيلو غرام 

 في األسواق يتراوح زيادة  150-100 % 
ً
الواحد من الذرة البيضاء حاليا

عن سعر الكيلو غرام من الذرة الصفراء.
ــري المتوفــرة وبالتالــي المســاحات الزراعيــة  ــاه ال ــة مي إن محدودي
المرويــة يحتــم علينــا كزراعييــن بالبحــث عــن محاصيــل بديلــة وذات 
قيمــة اقتصاديــة هامــة، وبهــذا التوجــه يمكــن لمحصــول الــذرة 

ــة: البيضــاء أن يحقــق األهــداف التالي
زراعته في األراضي التي  ال يتوفر فيها المقنن المائي المناسب . 1

لزراعة محاصيل القطن، الشوندر السكري و الذرة الصفراء.
مضاعفة اإلنتاج بالمقنن المائي المتوفر، وذلك بزراعة وحدتي . 2

 من وحدة مساحة واحدة من 
ً
مساحة من الذرة البيضاء بدال

الذرة الصفراء.
يمكن استخدام حبوب الذرة البيضاء في عليقة الدواجن بنسبة . 3

 من إجمالي كمية الذرة الصفراء.
ً
50%، بدال

ضرورة العمل على إنتاج هجن من الذرة البيضاء لزيادة اإلنتاجية . 4
في وحدة المساحة.

العمليات  الزراعيـة
 اختيــار الصنف أو األصنــاف المالئمة للمنطقة 

ً
علــى المــزارع دائمــا

والتــي تتوفــر فيهــا الصفــات التــي يرغبهــا وحيــث أنــه محصــول 
صيفــي، لــذا يجــب أن تــزرع عندمــا تكــون حــرارة التربــة والجــو 

مناســبة لإلنبــات ونمــو وتطــور النباتــات.
البيئــة المناســبة: تنتشــر زراعــة الــذرة البيضــاء فــي بيئــات مختلفــة، 
تتــم زراعتهــا بعــد أن تصــل حــرارة التربــة أكثــر مــن 15 ْم، أمــا درجــة 
الحــرارة المناســبة للنمــو فهــي 27 ْم، ودرجــة الحــرارة الصغــرى هي 

17 ْم.
 
ً
غير أن معظم األصناف المعروفة في الوقت الحاضر ال تتأثر كثيرا

بطول فترة اإلضاءة.
تجود الذرة البيضاء في كل أنواع الترب، ولكنها تعطي أحسن إنتاج 
في التربة الثقيلة إذا توفر الماء بصورة كافية، وكذلك في التربة 
المتوسطة القوام، كما أنها تتحمل ملوحة التربة أكثر من غيرها 
من المحاصيل، وينصح بغسل الملوحة من التربة السطحية لتمكين 

الحبوب من اإلنبات، حتى تصبح زراعتها في التربة الملحية ممكنة.
موعد الزراعة: تعتبر الفترة الممتدة من آخر فصل الربيع إلى آخر 
فصل الصيف مالئمة لزراعة الذرة الرفيعة، غير أن الزراعة البعلية 
بسبب  غزير  محصول  على  الحصول  دون  تحول  قد  المتأخرة 
قلة الهطول المطري الذي يؤدي إلى انخفاض كمية الرطوبة 

المتاحة في التربة.
الزراعة في األراضي البعلية: وتتم الزراعة من 3/15 إلى 4/15 . 1

األمطار  حال  نيسان في  من  الثاني  النصف  إلى  تمتد  وقد 
المتأخرة على أن يراعى وضع البذور في الطبقة الرطبة من 

التربة.
الزراعة في األراضي المروية: تتم كزراعة تكثيفية من 6/15 إلى . 2

7/15بعد حصاد المحصول الشتوي )القمح أو الشعير(.



53 2019 - 58
مجلة الزراعة

الزراعة بحيث تكون  تختار ارض  البذور:  الزراعة وكمية  طريقة 
متجانسة مستوية جيدة الصرف، خالية من الملوحة والقلوية ما 
أمكن للحصول على أكبر نسبة من النباتات ومحمية من الحيوانات 

وفي منطقة زراعة واسعة للتقليل من تأثير الطيور.
اعداد األرض للزراعة: فالحتها مرتين إن أمكن وينعم سطحها، 
وبعدها تخطط األرض للزراعة المروية، أو تزرع مباشرة على سطور 

في الزراعة البعلية. 
بنثر  التقليدية وذلك  النثر  إما بطريقة  البيضاء  الذرة  زراعة  تجري 
البذور، ويخشى أن يكون  باليد ثم تحرث األرض لتغطية  البذور 
 فيتأخر ظهور البادرات فوق 

ً
 إذا ما كان الحرث عميقا

ً
الغطاء سميكا

سطح التربة أو تتعفن بعض الحبوب قبل تكوين البادرة أو تزرع 
في سطور باستعمال البذارات أو غيرها وهذه الطريقة أفضل من 
األولى وتحتاج إلى كمية أقل من البذور، كما أن توزيع البذور 

.
ً
يكون منتظما

الزراعة في األراضي البعلية: تكون الزراعة على سطور البعد بين 
السطر واآلخر 70 سم وبين الجورة واألخرى 12.5 سم، ويوضع 
في الجورة الواحدة 3-4 حبوب، وتخف بحيث تكون المسافة 25 

سم بين الجورة واألخرى. 
الزراعة في األراضي المروية: تخطط األرض مع مراعاة أن يكون 
البعد بين الخط واآلخر 70سم، وبين الجورة واألخرى 12.5 سم 

وتخف بحيث تصبح المسافة 25 سم بين الجورة واألخرى.
طريقة  باختالف  الهكتار  لزراعة  الالزمة  البذور  معدالت  تختلف 
والوضع  السطور،  بين  والمسافة  سطور،  في  أو   

َ
نثرا الزراعة، 

المائي للمزرعة، وتتراوح هذه المعدالت من 15- 50 كيلو غرام 
للهكتار الواحد لإلنتاج الحبي وضعف ذلك إلنتاج العلف األخضر 

وذلك حسب الصنف المزروع. 
الترقيع: يستعاض عن النباتات الغائبة بالزراعة مرة ثانية وذلك بعد 
أسبوع من الزراعة األولى وذلك لالستفادة المثلى من كامل 
المساحة المزروعة، ويمكن أن نستغني عن الترقيع بزراعة جور 
على مسافة 12.5 سم، وعند التفريد تزال النباتات الزائدة وتبقى 

المسافة بين النباتات 25 سم. 
التفريد: تفرد النباتات عندما يصل ارتفاعها لطول 8- 12 سم, حيث 
يبقى نباتان في الجورة الواحدة ويجب أن يجرى التفريد بعناية 
بحيث يصبح البعد بين الجورة واألخرى 25 سم، ويترك في كل 

جورة نباتان.
التعشيب: ينفذ التعشيب بصورة منتظمة ويجب ان يتم بعناية 
بالمراحل األولى من النمو، مع مراعاة عدم استعمال المناكيش 
على النباتات الصغيرة حتى ال يؤثر على جذورها ويتلفها، كما 
استشارة  بعد  متخصصة،  أعشاب  مبيدات  استعمال  يمكن 

أخصائيين.
الري: تحتاج الذرة البيضاء إلى مقنن مائي أقل من غيرها من 
 
ً
المحاصيل الصيفية مثل الذرة الصفراء والقطن وتحتاج وسطيا

إلى ما يقارب 4000 م3 /هـ في الموسم الواحد مقسمة على 
 للظروف الجوية واحتياج النبات.

ً
5-7 ريات وذلك تبعا

الزراعة في األراضي البعلية: تعتمد على مياه األمطار وفي حال 
 يجب إجراء عمليات الري التكميلي 

ً
انقطاع هطول األمطار مبكرا

بمعدل ريتين إلى ثالثة ريات حسب الحاجة وحتى اكتمال النضج 
التام.

الزراعة في األراضي المروية: تتم الرية األولى بعد الزراعة مباشرة 
ثم بعد سبعة أيام تعطى رية التبريد وتتالى الريات كل 15-12 

، وحسب الظروف البيئية ومتطلبات النبات من الرطوبة.
ً
يوما

التسميد:
1- في المناطق البعلية:

السماد العضوي: يضاف بمعدل 4 م3 /الدونم إن توفر.
 السماد اآلزوتي: يضاف بنسبة 5 كغN/الدونم أي ما يعادل 20 
كغ سماد النتروجيني عيار 26% أو 10 كغ من سماد اليوريا عيار %46 

يضاف مع السماد الفسفوري عند تحضير األرض.
السماد الفوسفوري: يضاف بنسبة 4 كغ P2O5 /الدونم أي ما 
يعادل 8.5 كغ سماد ثالثي 48/46 % وذلك بخلطه مع السماد 

اآلزوتي قبل الفالحة األخيرة.
2-في المناطق المروية:

السماد العضوي: يضاف بمعدل 4 م3 / الدونم ان توفر.
السماد اآلزوتي: يضاف بنسبة 8 كغ N /الدونم أي ما يعادل 32 
كغ سماد النتروجيني عيار 26 %  أو 17.5 كغ/دونم يوريا عيار %46 
تضاف الدفعة األولى منها وهي 3 كغN/الدونم أي ما يعادل 
12 كغ سماد النتروجيني26% أو 6.5 كغ يوريا 46%، بعد عشرة أيام 
من الزراعة وذلك للتقليل من سرعة نمو األعشاب الضارة في 
الحقل أما الدفعة الثانية أي 5 كغN  / الدونم فتضاف بعد 20 
 على بعد 5 سم بجانب 

ً
 من إضافة الدفعة األولى تكبيشا

ً
يوما

وأسفل النبات كما في، الدفعة األولى.
السماد الفوسفوري: يضاف كامل السماد الفوسفوري، وهي 6 
كغ P2O5 /الدونم أي ما يعادل 13 كغ سماد ثالثي 48/46 % 
ا على بعد 5 سم بجانب وأسفل 

ً
قبل الفالحة األخيرة أو تكبيش

الجورة.
الحصاد:

موعد  أفضل  إن  السيالج:  أو  الدريس  أو  األخضر  العلف  إنتاج 
لحش الذرة البيضاء عندما تبلغ النباتات مرحلة قبيل اإلزهار لتميزها 
بأفضل نوعية وكمية من العلف األخضر، أما الحصاد المتأخر فينتج 
عنه علف يسهل تجفيفه وتحويله إلى دريس، باإلضافة إلى 

انخفاض نسبة حامض الهيدروسيانيك فيه.
وإذا ما كان الحش في مرحلة النضج الكامل، فإن نوعية السيالج 
تكون جيدة، باإلضافة إلى قابليته العا لية للحفظ في حالة جيدة، 
أما السيالج المعد من نباتات غير ناضجة تكون درجة الحموضه 

.
ً
أثناء عملية التخمر عا لية جدا
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إعداد: م . الياس عويل
الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية

وتزيد القيمة الغذائية للسيالج بما يقارب 50% على قيمة الدريس، 
 مما يأخذه سيالج 

َ
ويحتاج تخمر السيالج إلى فترة أطول نسبيا

المحاصيل األخرى، وقد يرجع ذلك إلى انخفاض نسبة البروتين 
بالنسبة للكربوهيدرات، مما ينشأ عنه انخفاض في نشاط بكتيريا 
التخمر، وقد وجد أن إضافة كميات قليلة من اليوريا، تزيد معدل 
التخمر، وتحسن وضع الكاروتين ومذاق السيالج وقيمته الغذائية، 
وفي حال كون الذرة مزروعة خليط مع محاصيل بقولية مثل 
اللوبيا وفول الصويا، فال توجد حاجة إلى إضافة مادة حافظة 

بسبب ارتفاع نسبة الكربوهيدرات فيه.
اإلجراءات العملية إلنتاج العلف األخضر من الذرة البيضاء: وفي 
هذه الحالة يجب تقطيع النباتات وتجفيفها بعد حشها مباشرة 
)الحتوائها على مادة سامة(، ارتفاع الحش عن سطح التربة يكون 

من 15-30 سم عدد مرات الحش )3 حشات( وتتم كما يلي:
 من الزراعة )ارتفاع النبات 75 سم(.

ً
الحشة األولى: بعد 60 يوما

 من الحشة األولى )ارتفاع النبات 50 سم(.
ً
الحشة الثانية: بعد 45يوما

 من الحشة الثانية )ارتفاع النبات 50 سم(.
ً
الحشة الثالثة: بعد 30 يوما

مكافحة الحشرات واألمراض
تصاب الذرة البيضاء بعدد من األمراض والحشرات التي تصيب 

أجزاء النبات المختلفة من جذور وسيقان وأوراق ونورات وبذور.
تصاب الجذور بمرض التعفن وهو مرض فطري قد يؤدي إلى 
موت البادرات وخاصة في حالة األصناف ضعيفة المقاومة لهذا 
تسبب  فطرية  أمراض  إلى  النباتات  سيقان  وتتعرض  المرض، 
التعفن وإضعاف السيقان مما يؤدي إلى رقادها واألصناف ذات 
 لعدد من األمراض 

ً
المقاومة هي األفضل، وتتعرض األوراق أيضا

البذور قبل  األمراض بمعاملة  والفطرية وتعالج هذه  البكتيرية 
زراعتها وزراعة األصناف المقاومة، وهناك مجموعة من أمراض 
التفحم تصيب النورة والحبوب مثل التفحم المغطى والسائب 
وهي أمراض فطرية وتؤدي إلى خسائر كبيرة وأفضل وسيلة 
للوقاية هي زراعة األصناف المقاومة ومعاملة البذور قبل الزراعة.
1- الحشرات: يصاب النبات بعدد من االفات الحشرية مثل الدودة 
الخضراء)القارضة( و الدودة السلكية والدودة المسلحة و الدودة 

البيضاء والمن وثاقبة ساق الذرة وحفار ساق الذرة.
مثل  االمراض  من  بعدد  لإلصابة  النبات  يتعرض  األمراض:   -2

البياض الزغبي ولفحة األوراق، وتصاب العثاكيل بالتفحم الرأسي 
وتعفن الفيوزاريوم والتفحم السائب والمغطى.

تقليل تأثير الطيور: يعتبر التهام الطيور لحبوب الذرة البيضاء على 
مشكلة  وحصادها  نضجها  وحتى  تشكلها  بداية  عند  النباتات 
بأكمله  الحقل  على  تقضي  وقد  المزارعين  تصيب  حقيقية 
بالدخن أو  الحقل  أثرها يفضل زراعة نطاق حول  وللتقليل من 
الذرة البيضاء المبكرة المفضلة من قبل الطيور، وفي حا ل عدم 
تستعمل  أو  المحلية،  المبكرة  األصناف  من  صنف  يزرع  توفره 
المغلفات الورقية أو القماشية أو الشباك، ويفضل وضع حارس 
لطرد العصافير وذلك ببناء معرش مرتفع وسط الحقل، ويمتد 
منه بجميع االتجاهات إلى أطراف الحقل أسالك معدنية بثخانة 
مناسبة يعلق عليها  علب معدنية مستعملة يوضع بداخلها أحجار 
صغيرة ويقوم الحارس الجالس في المعرش بين الحين واآلخر 
بهز أطراف األسالك المرتبطة بالمعرش فتثير ضجيجا يؤدي إلى 

طرد العصافير.
القيمة العلفية لحبوب الذرة البيضاء    

تتميز حبوب الذرة البيضاء بانخفاض األلياف وارتفاع محتوى الدهن 
فيها بالمقارنة مع الحبوب العلفية األخرى مما يجعلها ذات قابلية 
وهضم ممتاز لتغذية الدواجن، وتعتبر من أغنى الحبوب بالطاقة 
الحموض  وبعض  والفوسفور  بالكالسيوم  وفقيرة  الحرارية 
األمينية وفيتامين )د( وتحتوي على مولد فيتامين )أ( باإلضافة 
لتغطية هذا  علفية  متممات  إلى  وتحتاج  الملونة  المادة  إلى 
النقص، وتستخدم بنسبة 50 – 70 % بعليقة الدواجن، وقابليتها 
للتخزين أقل من الحبوب النجيلية األخرى بسبب ارتفاع محتواها 

من الدهن.
الخالصة

المسـاحات *  محدوديـة  وبالتالـي  الـري  ميـاه  لمحدوديـة   
ً
نظـرا

المرويـة فـأن لهـذا المحصـول أهمية اسـتثنائية في ظـل ظروف 
الجفاف الحالية والقاسية بالحفاظ على المصادر المائية الجوفية 
والمساهمة في تجديدها في حال زرع في منطقتي االستقرار 
األولـى والثانيـة فـي العـروة التكثيفيـة  كمحصـول بديـل أو رديـف.

يمكـن مضاعفـة اإلنتـاج وبنفـس المقنـن المائـي، وذلـك بزراعـة * 
 مـن 

ٌ
 مـن وحـدة واحـدة

ً
وحدتـي مسـاحة مـن الـذرة البيضـاء بـدال

القطـن أو الـذرة الصفـراء أو الشـوندر السـكري.
 للتشـابه الكبيـر فـي القيمـة الغذائيـة مـا بيـن حبـوب الـذرة * 

ً
نظـرا

البيضـاء والصفـراء، فيمكـن لحبـوب الـذرة البيضـاء أن تدخـل فـي 
 مـن الـذرة الصفـراء حتـى نسـبة %50.

ً
تركيـب عليقـة الدواجـن بـدال

تكلفـة إنتـاج محصـول الـذرة البيضـاء يقـل عـن بقيـة المحاصيـل * 
المماثلة له في العروة الربيعية والتكثيفية بنسبة 15-35% على 

األقل.
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- اســتكمال زراعــة القمــح فــي حــال تأخــر 
المناطــق  وفــي  الزراعــة،  فــي  الفــالح 
زراعــة  يمكــن  القمــح  لزراعــة  الرئيســية 
أصنــاف قمــح صائــدة لمــرض الصــدأ للتنبــؤ 

بــه فــور ظهــوره فــي الحقــل.

األراضـــي  فـــي  األعشـــاب  مكافحـــة   -
المزروعـــة بالقمـــح بشـــهري تشـــرين الثانـــي 

األول.  وكانـــون 

- يتــم إضافــة الســماد اآلزوتــي 92 وحــدة 
نقية/هـــ للقمح على دفعتيــن األولى عند 

الزراعــة والثانيــة عنــد اإلشــطاء.

- استكمال عملية زراعة محصول العدس 
لألصناف المعتمدة والمغربلة والمعقمة.

- استكمال زراعة الحمص الشتوي لألصناف 
المعتمدة والمغربلة والمعقمة واستجرارها 

من المؤسسة العامة إلكثار البذار.

- اســـتكمال زراعة نبات الفـــول بالمناطق 
الداخلية.

- استكمال عملية جني محصول الملفوف 
والقرنبيط.

- تهيئــة التربــة ووضــع الســماد المناســب 
 لزراعــة نبات البصل.

ً
وفــرز القــزح اســتعدادا

- أخي الفالح عند تأسيس بساتين األشجار 
المثمرة تجنب الزراعة باألراضي المنخفضة 
تعفنات  إلى  وتؤدي  المياه  تتجمع  حيث 

بالجذور وأمراض بالمستقبل.

- التقيــد بزراعــة أعــداد األشــجار المذكــرة 
والمؤنثــة لشــجرة الفســتق الحلبي بمعدل 

ــة. 1 مذكــرة/10 مؤنث

- البدء بزراعة العروة الربيعية للبطاطا في 
المناخية  الظروف  الشهر حسب  منتصف 

للمحافظات.

- فــي الليالــي البــاردة ننصــح اإلخــوة مربــي 
 لكــي 

ً
األبقــار بتقديــم الدريــس والتبــن ليــال

تقــوم األبقــار بأكلهــا واجترارهــا ممــا يبعــث 
الــدفء فيهــا، كمــا يجــب االهتمــام بنظافة 

الفرشــة وجفافهــا.

- أخي مربي الماعز الشامي تبدأ الوالدات 
تترك  الوالدة  بعد  الشهر،  هذا  في  عادة 
أيام في  لمدة 5-4  أمهاتها  المواليد مع 
والسرسوب  اللبأ  لرضاعة  فردية  حظيرة 
وكذلك إللزام العنزة بتبني مواليدها، وتبقى 
المواليد ترضع من أمهاتها لمدة/8/ أسابيع 

وبشكل  أسبوعين  خالل   
ً
جزئيا تفطم  ثم 

كامل بعمر 2.5 شهر ويقدم لها الدريس 
والعلف بشكل جيد.

اإلطارات  تبخير  يجب  النحل  مربي  أخي   -
الشمعية المخزنة بزهر الكبريت 50 غ/ م3 
 
ً
مع تهوية المستودع إلزالة الرطوبة منعا
حمض  استخدام  ويمكن  الفطور  لنمو 
النمل ذي التركيز 60-80% بمعدل 50 سم3 

لكل 5 عاسالت فوق بعض.

- االهتمام بتغذية النحل في فصل الشتاء 
كأول تغذية تحفيزية الستمرار حياة الخلية 
الربيعي  االستيقاظ  لفترة  قوتها  وضمان 
وذلك بتقديم محلول سكري1/1 مع إجراء 
سروح  متابعة  بعد  الخاليا  على  كشف 

النحل.

- أخي مزارع الحمضيات استخدم المصائد 
/اللونية والضوئية والغذائية والفرمونية/ 
وتطورها  الحشرات  ظهور  مراقبة  في 

.
ً
 أن تستخدم عالجيا

ً
ويمكن أيضا

إرشادات زراعية
للنصف األول من عام 2020

كانون الثاني
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- يمكن لمزارع الحمضيات الحصول على 
المكافحة  عن  بابتعاده  عضوية  ثمار 
المستخلصات  رش  واعتماده  الكيماوية 
الثوم  ومنها/منقوع  النباتية  والمساحيق 
المن ومنقوع  لمكافحة حشرة  والقريص 
مثل  الفطريات  بعض  لمكافحة  النيم 

الفيوزاريوم/.
شباط

- إضافـــة الدفعـــة الثانيـــة مـــن الســـماد 
ــة  ــطاء للزراعـ ــة اإلشـ ــي مرحلـ ــي فـ اآلزوتـ
المتأخـــرة وبـــدء التحـــري عـــن بـــؤر اإلصابـــات 
األوليـــة لألصـــداء علـــى القمـــح والتنبـــؤ 
بهـــا واتخـــاذ اإلجـــراءات الســـريعة المناســـبة 

لمكافحتهـــا.

لمحصول  اآلزوتية  األسمدة  إضافة   -
الشعير في حال هطول األمطار الكافية.

الســماد  مــن  األولــى  الدفعــة  إضافــة   -
اآلزوتــي ألشــجار الحمضيــات فــي النصــف 
الثانــي مــن هــذا الشــهر مع األمطــار وتعد 
هــذه الدفعــة هامــة للنمــو واإلنتــاج، علــى 
ــة فــي  ــة والثالث ــان الثاني أن تضــاف الدفعت

أيــار وتمــوز مــع ميــاه الــري.

- أخي مزارع الكيوي تجري عملية الزراعة 
في نهاية شهر شباط وبداية آذار وذلك 
توزع  الربيعي،  الصقيع  خطر  زوال  بعد 
األشجار المذكرة في الحقل بنسبة واحد 
هذه  وتالئم  المؤنثة  لألشجار  لخمسة 

الزراعة الترب الخفيفة جيدة الصرف.

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

األبقــار.

- تســتمر والدات الماعــز الشــامي حتــى 
شــهر شــباط.

- استكمال عملية زراعة العدس.

- استكمال زراعة العروة الربيعية للبطاطا.

للفاصولياء  الربيعية  العروة  بزراعة  البدء   -
منتصف شهر شباط في المناطق الدافئة.

- فـــي بيـــوت الزراعـــات المحميـــة ننصـــح 
الشـــريط  باســـتخدام  المزارعيـــن  اإلخـــوة 
األصفـــر الالصـــق الصطيـــاد حشـــرة الذبابـــة 
مبـــدأ  تطبيـــق  ضمـــن  وذلـــك  البيضـــاء، 

البيـــت. داخـــل  المتكاملـــة  المكافحـــة 

- استكمال زراعة العروة الصيفية للبندورة.

- تأمين ظروف رعاية مناسبة لتقليل تأثير 
إنتـاج  تحسـين  وبالتالـي  البيئيـة  العوامـل 

الحليـب لـدى نعـاج العـواس.

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

أمــام البقــرة.
  

- أخـــي المربي عند ظهـــور حالة االصراف 
باألبقار يتم التلقيح خالل 12 ســـاعة.

- أخي مربي النحل: يجب مراقبة المنحل 
عند  الكشف  وإجراء   

ً
خارجيا والطوائف 

العطرية  النباتات  استخدام  مع  الضرورة 
عند  الفاروا  لمكافحة  المدخن  في 

الفحص/ زعتر – نعنع – كينا/.

- إلكثـار نبـات الـوردة الشـامية بالعقـل يتـم 
أخـذ العقـل القاسـية بطـول/ 20-30/سـم 
مـن النبـات األم وتجذيرهـا بهرمون التجذير 

وزراعتهـا برطوبـة جويـة ال تقـل عـن %90.

آذار
- إعطــاء ريــات تكميليــة للزراعــة البعليــة 

القمــح. الصــدأ علــى  إصابــات  وتحــري 
 

الغـاب  لمناطـق  القطـن  بزراعـة  البـدء   -
نيسـان   10 آذار-   23 مـن  ابتـداء  وحمـاة 
وننصـح األخـوة الفالحيـن بزراعـة الصنـف/ 
حلب 124/ وهو صنف رديف للصنف/حلب 
33/ ومتفـوق عليـه بصفـة االسـتطالة.

- ننصح مزارعي الزراعات العضوية بتحضير 
بالمواد  غنية  مادة  وهو  الكومبوست 
العضوية الناجمة عن تخمر البقايا النباتية 
الحية  والكائنات  البكتريا  بفعل  والحيوانية 

لفترة من الزمن.

المغنزيـــوم  الكبـــرى  العناصـــر  تعـــد   -
والكالســـيوم والكبريـــت إضافـــة للعناصـــر 
والزنـــك  والمنغنيـــز  كالحديـــد  الصغـــرى 
والموليبدينيـــوم  والبـــورون  والنحـــاس 
والكوبالـــت مـــن العناصـــر المعدنيـــة الهامـــة 
فـــي تطـــور أشـــجار الحمضيـــات ونموهـــا 
, تضـــاف 

ً
 ونوعـــا

ً
وبالتالـــي فـــي اإلنتـــاج كمـــا

ــى  ــا علـ ــال نقصهـ ــي حـ ــر فـ ــذه العناصـ هـ
شـــكل شـــيالت أو كبريتـــات إلـــى التربـــة أو 
المناســـبة  بالطريقـــة  األوراق  علـــى   

ً
رشـــا

ويفضـــل  المالئميـــن  والزمـــن  والكميـــة 
المختصيـــن. المرشـــدين  ســـؤال 

- البدء بزراعة الحمص الربيعي.

- استكمال زراعة العروة الصيفية للبطاطا.

- إلــى مزارعــي الفــول الســوداني يــزرع 
الفــول الســوداني فــي المناطــق الدافئــة 
ابتــداًء مــن 15 آذار ولغايــة 15 نيســان، ويعد 
المخصبــة  المحاصيــل  مــن  النبــات  هــذا 
للتربــة ويدخــل فــي الــدورة الزراعية وخاصة 

عندمــا يــزرع بعــد محصــول مجهــد.
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الربيعيــة  العــروة  بزراعــة  االســتمرار   -
للفاصوليــاء، وإجــراء الترقيــع بعد أســبوعين 
مــن الزراعــة، وتضــاف الدفعــة الثانيــة مــن 
الســماد اآلزوتــي قبــل اإلزهــار مــع الــري 

الجيــد للحقــل.

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

الخضــراء. األعــالف 

- تحلــب األبقــار عــادة مــن مرتيــن إلــى 4 
ــا. مــرات يومي

المبكر  الفحص  إن  النحل  مربي  أخي   -
للخاليا هام لالطمئنان على حالة الملكة 
الضرورة  عند  واستبدالها  البيض  ووضع 
مع ضرورة رفع اإلطارات الفارغة ووضع 

شمع أساس بحيث يبدأ النحل بمطها.
 

- عند وجود بيوت ملكات يجب أن نتبع 
ما يلي:

الخلية في حال وجود عدد  إما تقسيم 
تخريب  أو  الممتلئة،  اإلطارات  من  جيد 
 للتطريد، إال إذا كان 

ً
الملكات منعا بيوت 

الهدف تقسيم الخاليا وبيعها.

- البدء بتنفيذ حملة جماعية ربيعية لمكافحة 
الخلية  بتغذية  االستمرار  مع  النحل،  قراد 

بالمحلول السكري.

ــات الزعفــران مــن  - أخــي المــزارع يعــد نب
القيمــة  عاليــة  االقتصاديــة  المحاصيــل 

الشــتاء  فصلــي  فــي  ينمــو  التســويقية، 
والربيــع يصــل قطــر الكورمــة حتــى 9 ســم 
 10  -6 مــن  الواحــدة  الكورمــة  وتعطــي 
أوراق شــريطية طولهــا بيــن 30-40 ســم، 
يمكــن لهــا أن تعطــي 9 زهــرات بحســب 
حجمهــا، األزهــار بوقيــة الشــكل تؤخــذ منها 
المياســم. وتحتــاج أخــي الفــالح مــن 150000 
الــى 200000 زهــرة إلنتــاج كيلــو غــرام واحــد 
االقتصــادي  الجــزء  وهــو  المياســم  مــن 
األهــم فــي الزهــرة، تســتمر فتــرة القطــاف 

 فقــط.
ً
مــن 20 – 30 يومــا

- أخــي مــزارع الحمضيــات يصيــب حلم صدأ 
الحمضيــات األفــرع والثمــار لجميــع أصنــاف 

الليمــون  أصنــاف  ويفضــل  الحمضيــات 
األولــى  بالدرجــة  والبوميلــو  الحامــض 
والجريــب فــروت بالدرجــة الثانيــة ويســبب 
 للصنف 

ً
لليمــون الحامــض وللبوميلــو وتبعــا

قشــرة فضيــة ومــع تقــدم اإلصابــة تصبــح 
الضــرر  فــإن  البرتقــال  علــى  أمــا  خشــنة 
بالمراحــل المبكــرة يســبب تشــقق ســطح 
الثمــرة ومــع البلــوغ يظهــر الضــرر بتلــون 

ســطح الثمــار بلــون صدئــي قاتــم/ أحمــر 
نشــاطه  مراقبــة  تجــب  وعليــه  مســمر/ 
 مــن أوائــل الربيــع حيــث يتــم جمــع 

ً
ــارا اعتب

وتفحــص  الحديــث  العقــد  مــن  العينــات 
بالمكبــرة تكبيــر *20 وفــي حــال مالحظتــه 
مبيــدات  باســتخدام   

ً
فــورا التدخــل  يجــب 

عناكــب متخصصــة بحلــم الصــدأ فقــط.

نيسان
البعليــة  للزراعــة  تكميليــة  ريــة  إعطــاء   -

الحاجــة. عنــد  للقمــح 

- استكمال زراعة القطن لكافة المحافظات 
حتــى 30 نيســان وننصــح اإلخــوة مزارعــي 
القطــن باســتجرار الصنــف/ حلــب124/ مــن 

المؤسســة العامــة إلكثــار البــذار.

- البــدء بزراعــة الفــول الســوداني فــي 
 مــن منتصــف 

ً
المناطــق المعتدلــة اعتبــارا

الشــهر.

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

- البــدء بزراعــة العــروة الصيفيــة للفاصولياء 
 بــأن قطــاف 

ً
فــي المناطــق الداخليــة، علمــا

 
ً
القــرون الخضــراء يبــدأ بعــد مــرور70-80 يومــا
 5-4 كل  القطــاف  ويتــم  اإلنبــات،  علــى 

 لتليــف القــرون.
ً
أيــام منعــا

الـــذرة الصفـــراء مـــن أهـــم  نبـــات  - يعـــد 
المحاصيـــل األساســـية لإلنســـان والحيـــوان 
بامتيـــاز  زيتـــي  صناعـــي  محصـــول  وهـــو 
 
ً
غرضـــا  /150 مـــن/  ألكثـــر  ويســـتعمل 
يســـتخدم كعلف أخضر وســـيالج للحيوانات 
وغـــذاء أساســـي للدواجـــن ويســـتخرج منـــه 
 وأغذيـــة لذيـــذة 

ً
النشـــاء ويعمـــل منـــه طحينـــا

زراعتـــه  تتـــم  وعليـــه  لإلنســـان  متنوعـــة 
فـــي ســـورية كعـــروة اساســـية فـــي شـــهر 

نيســـان.

- يمكن تحسين مؤشرات اإلدرار في نعاج 
المربيــن باالنتخــاب وراثيــا وينصــح باســتبدال 

الكبــاش لتحســين طــول مــدة اإلدرار.

- البــدء بالحملــة الربيعيــة لمكافحــة الفــاروا فــي 
خاليــا نحــل العســل ويفضــل إجراؤهــا بشــكل 
جماعــي وذلــك بحســب المناطــق، مــع أهميــة 
حمــض  مثــل/  الطبيعيــة  المــواد  اســتخدام 
النمــل – مــادة الثيمــول – حمــض االوكزاليــك/.
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علــى  األســكوكيتا  لفحــة  مــرض  يعــد   -
نبــات الحمــص مــن أهــم األمــراض الفطرية 
تكــون  عندمــا  اإلصابــة  شــدة  وتظهــر 
الظــروف البيئيــة مناســبة من حــرارة معتدلة 
وأمطــار غزيــرة وتظهــر اإلصابة على شــكل 
بقــع بنيــة متطاولــة وتصيــب كافــة أجــزاء 
النبــات وهنــا يجــب التحــري عــن بــدء اإلصابة 

للحــد مــن انتشــارها.

- تعــد حشــرة المــن البنــي علــى الحمضيات 
لمــرض  الناقــل  المــن  أنــواع  أهــم  مــن 
مــرض  وهــو  الحمضيــات،  علــى  الترســتيزا 
فيروســي يســبب المــوت الســريع ألشــجار 
الحمضيــات وتبــدأ اإلصابــة مــن مــكان التحام 
الفيــروس  يســد  حيــث  بالطعــم  األصــل 
أنابيــب القشــرة المحيطــة ويتكــون نتــوءات 
ينتــج عنهــا تصمــغ يمنــع مســيرة النســغ 
ــة تــؤدي الــى مــوت  فــي األنابيــب الغذائي
الشــجرة، ويكمــن الحــل فــي اعتمــاد زراعــة 

أصــول متحملــة.

- تنحصر المشكالت البيئية للمياه بمشكلتين 
أساسيتين/استنزاف الموارد المائية وتلوث 

مصادر المياه/.

- أخـي الفـالح ننصحـك باالبتعـاد عـن الرش 
بالمبيدات الكيماوية واعتماد مبدأ المكافحة 
الحيويـة وذلـك بتعاونـك مـع دوائـر االرشـاد 
المـن  أسـد  حشـرة  إطـالق  فـي  والوقايـة 
المفيـدة الـذي تتغـذى علـى أكثـر مـن 80 
نوع من الحشرات و 15 نوع من األكاروسات.

- تعتبر النباتات الطبية والعطرية من الزراعات 
الهامة والبديلة نذكر منها نبات الحصلبان/
إكليل الجبل/ حيث تتم زراعته في مختلف 
أنواع الترب وتجود زراعته خاصة على سفوح 
الجبال، تحش النباتات ابتداًء من شهر نيسان 
ويستخلص  األوراق  تجفف  أيلول،  حتى 
للنبات  مميزة،  رائحة  له  زيت عطري  منها 
استخدامات غذائية - عطرية وطبية عديدة 
واللثة  الحلق  اللتهابات   

ً
جيدا  

ً
مضادا ويعد 

والقروح.

- يتم بدء قطاف الوردة الشامية عند بدء 
تفتح األزهار.

- يســتخدم الزعفــران كمهــدئ ومســكن 
ــب  ــآلالم وفــي عــالج األرق وأمــراض القل ل
والشــرايين وللوقايــة مــن مــرض الســرطان، 
إضافــة إلــى أنــه يعتبــر مــن التوابــل الهامــة 

ــات الطعــام. والفاخــرة فــي إعــداد وجب

- يعد نبات الســـتيفيا من النباتات المعمرة 
ســـنوات  مـــن 7-5  التربـــة  فـــي  يعيـــش 
تحتـــوي أوراقـــه علـــى مـــادة غليكوزيدية 
ســـكرية تفـــوق ب 300 مرة ســـكر الطعام، 
يعيـــش النبـــات ضمن طيف حراري واســـع 
يتـــراوح بيـــن 15-35 درجة مئويـــة، ورطوبة 
نســـبية جيـــدة، تعـــد األوراق الجـــزء الهـــام 
مـــن النبـــات ويمكن اســـتخدامها مباشـــرة 
في التحلية أو اســـتخالص المادة السكرية 
منها واســـتخدامها في صناعـــة الحلويات 
وهـــو غير ضـــار لمرضـــى الســـكري، يمكن 
إضافـــة الســـماد اآلزوتـــي لزيـــادة الحجـــم 
الخضـــري للنبـــات وحشـــه مـــن 2-3 مرات 
أو مـــرة واحـــدة في المناطق البـــاردة، يزرع 
في الحدائـــق المنزلية واألحواض المتنقلة 

والمســـاحات الصغيـــرة لالســـتفادة منها.

الطلــع  يعــد غبــار  النحــل  أخــي مربــي   -
أحــد منتجــات الخليــة الهامــة، يقــوم النحــل 
ويقــوم  األزهــار  أســدية  مــن  بجمعــه 
بتخزينهــا لتغذيــة الحضنــة، يقــوم النحــال 
ــار الطلــع بواســطة  باصطيــاد جــزء مــن غب
مصائــد مخصصــة توضــع أســفل الخليــة 
وهــي عبــارة عــن لوحــة مثقبــة بثقــوب 
قطــر كل منهــا 4.3 مــم بحيــث تســمح 
الخليــة  داخــل  إلــى  النحــل  بدخــول 
وتخلــص النحلــة مــن جــزء مــن غبــار الطلــع 
مكمــل  فوائــده  ومــن  بأرجلهــا،  العالــق 
بالبروتيــن  غنــي  وهــو  لإلنســان  غذائــي 
يقــوم  النــادرة،  والمعــادن  والفيتامينــات 
النحــال بوضــع المصيــدة بموســم فيــض 
فــي  أي  الطلــع  حبــوب  لجمــع  األزهــار 

أيــار. نيســان –  آذار –  أشــهر 

آيار
- مكافحة حشرة السونة على القمح.

- البدء بحصاد الشعير بحسب المناطق.

- البــدء بحصــاد العــدس لتالفــي الفقــد 
الحاصــل نتيجــة االنفــراط.

- إضافة السماد اآلزوتي للفول السوداني 
دفعتين  وعلى  الضعيفة  األراضي  في 
الثانية  الرية  قبل  األولى  العزقة  بعد 

ودفعة قبل الرية الثالثة.

- إضافة الدفعة الثانية من السماد اآلزوتي 
ألشجار الحمضيات مع مياه الري.

- تفريد محصول القطن عند الورقة الرابعة 
عملية  واستمرار  األرض  عزيق  مع  للنبات 

التفريد والتحري ومكافحة اآلفات.

- يتم جمع منتج البطاطا للعروة الربيعية 
الدرنات  وتنظف  الزراعة  موعد  بحسب 
وتعقم لتحفظ بغرف التبريد مع إجراء فرز 

وإبعاد الدرنات المصابة.

- البدء بزراعة العروة الرئيسية لفول الصويا.

مــرض  عــن  التحــري  بحملــة  االســتمرار   -
االســكوكيتا علــى نبــات الحمــص وينصــح 
ــة عندمــا تكــون ظــروف  بإجــراء رشــة وقائي
انتشــار المــرض مناســبة من/حــرارة معتدلــة 

ورطوبــة جويــة عاليــة وأمطــار/.

- االستمرار بعمليات خدمة نبات الفاصولياء 
وإعطاء ريات كل 5 أيام للعروة الصيفية.

- االهتمام بمؤشر التوأمة باألغنام لهدف 
انتخابي ولزيادة طول موسم الحالبة.

- االســتمرار بحملــة المكافحــة الجماعيــة 
لفــاروا النحــل.

- إن مرحلــة إنتــاج الصمغــة/ اللبــأ/ تســتمر 
مــن 1-5 يــوم بعــد الــوالدة لألبقــار.

- أخـي الفـالح عنـد اسـتعمالك لميـاه الصـرف 
المعالجـة فـي الـري يجـب أن تكـون مطابقـة 
لهـذه  الخاصـة  السـورية  القياسـية  للمواصفـة 

الغايـة.
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مخلفات  من  الصناعية  الملوثات  تعتبر   -
المعامل والمصانع ومياه الصرف الزراعي 
والمحملة  النبات  حاجة  عن  الفائضة 
بالمبيدات الحشرية والمخصبات والمخلفات 
الناجمة عن المشافي والمحملة باألوبئة 
ملوثات  أخطر  من  الممرضة  والجراثيم 

مصادر المياه على اإلطالق.

- اســتكمال قطــاف الــوردة الشــامية حتــى 
نهايــة شــهر أيــار.

- ينصـــح المربـــون االهتمـــام بالســـجالت 
بالقطيـــع. الخاصـــة 

- البـــدء بالتحـــري عـــن بدايـــة ظهـــور حشـــرة 
ذبابـــة الزيتـــون وذلـــك بتعليـــق المصائـــد 

الفرمونيـــة.

حزيران
لتالفــي  القمــح  بحصــاد  التأخــر  عــدم   -
الفقــد الحاصــل بســبب )الجفــاف – الريــاح 

والطيــور(.

- استكمال حصاد العدس وتجفيفه تحت 
أشعة الشمس.

- إعطــاء ريــة كل 10 أيــام لمحصــول الفــول 
السوداني.

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

- زراعــة العــروة التكثيفيــة لفــول الصويــا 
ــي مــن هــذا الشــهر. خــالل النصــف الثان

ــة  ــوز األمريكي ــدء التحــري عــن دودة الل - ب
علــى نبــات القطــن.

رش  عــن  ابتعــد  التفــاح  مــزارع  أخــي   -
دوائــر  مــع  وتعــاون  الزراعيــة  المبيــدات 

اإلرشــاد والوقايــة فــي منطقتــك باعتمــاد 
مبــدأ المكافحــة الحيويــة ومنهــا اســتخدام 
البراغــون  ومفتــرس  التريكوغرامــا  حشــرة 
فــي بســتانك لمكافحــة دودة ثمــار التفاح.

ــة ثمــار  - االســتمرار فــي رصــد حشــرة ذباب
الزيتــون.

- تعد المصائد من أهم الوسائل المتبعة 
في مكافحة دودة ثمار التفاح حيث يتم 
بدء  موعد  تحديد  المصيدة  خالل  من 
نشاط الحشرة ومكافحتها كما أن المصائد 
وقتلها  الحشرات  التقاط  على  تعمل 
وعليه يجب مراقبة المصائد باستمرار في 

أماكن توقع اإلصابة.

- نشـر ثقافـة التقييـم الوراثـي لدى مربي 
األبقـار واألغنـام لمعرفـة القيمـة الوراثيـة 
مـن  أواسـتبعادها  وإبقائهـا  لحيواناتهـم 

القطيـع.
  

بحرق  يقوم  أن  شخص  ألي  يجوز  ال   -
األشواك أو األعشاب أو القش أو غيرها 
في أرض ال يقل بعدها 300 متر عن الحراج 
في  التنظيمية  الوحدة  موافقة  بعد  إال 
المنطقة )مادة 26 من الفصل السادس 

من قانون الحراج (.

يوم   305 لألبقار  الحالبة  مدة  تعد   -
وتختلف من مكان آلخر.

- أخي المزارع عند استعمالك لمياه الصرف 

تمييز  عليك  ينبغي  الري  في  المعالجة 
عن  المعالج  الصحي  الصرف  مياه  أنابيب 
مميز  لون  باستعمال  األنابيب  من  غيرها 
ويحظر وصل أنابيب مياه الصرف الصحي 
المعالجة بأنابيب شبكة اآلبار داخل المزرعة.

 
الكشـف علـى  يتـم  النحـل  - أخـي مربـي 
خاللهـا  يتـم   

ً
يومـا  /20-15 كل/  الطوائـف 

األساسـات  وإضافـة  النواقـص  معالجـة 
المطلوبـة.  الشـمعية 

الـوردة  تعـد  الشـامية:  الـوردة  فوائـد   -
تـزرع  وطنـي  حقيقـي  كنـز  الشـامية 
تزينيـة وطبيـة وعطريـة،  ألغـراض عديـدة 
تـزرع فـي مناطـق القلمـون بريف دمشـق 
ومنطقـة النيـرب بحلـب يسـتخرج منها زيت 
ويدخـل  الـورد  بزيـت  يعـرف  الثمـن  غالـي 
األدويـة  مـن  العديـد  اسـتعماالت  فـي 
والصناعـات الغذائيـة والحلويـات والشـراب 
التجميليـة. المسـتحضرات  منتجـات  وفـي 

الفرمونية/كبسـولة  المصائـد  تعلـق   -
عـن  للتحـري  واحدة/هــ  مصيـدة  بمعـدل 

الزيتـون. ثمـار  ذبابـة 

لتغذية  المستنبت  الشعير  يستخدم   -
الحيوانات في الفترات التي ال يتوافر بها 
العلف األخضر، وللشعير المستنبت فوائد 
األنزيمات  على  يحتوي  كونه  عديدة 
مثل  معدنية  وعناصر  الهامة  واألمالح 
والفوسفور  والبوتاسيوم  الكالسيوم 
كما   E,B,C والفيتامينات  والمغنيسيوم 
 لتغذية 

ً
يسهل عملية الهضم ويعد مفيدا

األبقار الحلوب والجواميس لما يحتويه من 
مدرات للحليب تفوق 30% الشعير الجاف.

إعداد: م.رغداء أحمد
مديرية اإلرشاد الزراعي
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) Windows 10 ( كيفية تنصيب
قامــت شــركة ميكروســوفت العمالقــة فــي عالــم الحواســيب بعمــل واجهــة تنصيــب ســهلة ومرنــة إلصــدارات وينــدوز حيــث تتشــابه 

طريقــة التنصيــب لجميــع إصــدارات وينــدوز
   Windows 7 - Windows 8 - Windows 8.1 - Windows 10 – Windows server 

:Windows 10 وسنأخذ هنا كمثال كيفية تنصيب
نقــوم باإلقــالع مــن مــكان تخزيــن نســخة الوينــدوز المــراد تنصيبهــا مــن ) CD or DVD أو USB boot( ثــم نضغــط أي مفتــاح علــى 

لوحــة المفاتيــح ليتــم اإلقــالع ... تابــع الصــور التــي تشــرح خطــوات تنصيــب وينــدوز:
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إعداد: م. خالد ياسين الشيخ
   مديرية تقانة المعلومات
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استفسارات
إجابات

س1: مــزارع قمــح يســأل عــن أهميــة و فوائــد الزراعــة 
الحافظة؟

هــو نظــام زراعــي متكامــل يقلــل مــن تكاليــف اإلنتــاج 
الزراعــي بســبب عــدم وجــود حراثــة للتربــة، واســتخدام 
وذلــك  األســمدة  وكذلــك  منخفــض  بــذار  معــدل 
مقارنــة مــع الزراعــة التقليديــة، إضافــة إلــى تطبيــق 
دورة زراعيــة مــع محصــول بقولــي حمــص أو عــدس 

ــاء التربــة بــاآلزوت الجــوي. ممــا يزيــد بإغن
يــؤدي نظــام الزراعــة الحافظــة إلــى حفــظ مكونــات 
التربــة وإعــادة إحيائهــا و يثبــت التــرب الزراعيــة ويخفــف 
 لبقــاء بقايــا مخلفــات القمــح 

ً
مــن انجــراف التربــة نظــرا

البــذارة  تأميــن  وجــوب  مــع  الحصــاد  بعــد  والشــعير 
الخاصــة بهــذا النظــام الزراعــي المتكامــل.

األمثــل  الموعــد  عــن  يســأل  قطــن  مــزارع  س2: 
زراعتــه؟ يمكــن  صنــف  وأفضــل  للزراعــة 

نجيــب األخ المــزارع بــأن أفضــل وقــت لزراعــة القطــن 
هــو مــن 23 آذار ولغايــة 30 نيســان بمناطــق:

جســر الشــغور بإدلب و مركردة والشــدادي بالحســكة 
وســرير النهــر فــي الرقــة وتــل أبيض.

ومن 1 و لغاية 30 نيسان في:
دير الزور والعشارنة في حماة و سهل الغاب.

يــزرع القطــن علــى خطــوط بارتفــاع 20 ســم كحــد 

التاليــة: المســافات  وعلــى  أدنــى 
من 65- 70 سم بين الخطوط و 17 سم بين النباتات. 

تحدد كمية البذار بمقدار:
5 كغ/دنــم + 1 كــغ للترقيــع تعطــى دفعــة واحــدة 

عنــد الحاجــة لهــا.
يمكــن اســتخدام 3 كغ/دنــم بــذار محلــوق إضافــة 

إلــى 1 كــغ للترقيــع.
األصناف:

تســتخدم األصنــاف المعتمــدة بمحافظــات حلــب و 
ادلــب صنــف /حلــب 118/ و حلــب 90 للحســكة/و صنــف 
الــزور/  لديــر  الــزور 22  ديــر  و صنــف  للرقــة/  رقــة 5 
وصنــف حلــب 33 فــي حمــاة والغــاب/ مــع اســتخدم 

الصنــف الجديــد المعتمــد حلــب 124.
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إعداد: م. عبد الله خباز
مديرية اإلرشاد الزراعي

س3: مــزراع زيتــون يســأل عن أضــرار ذبابة ثمار الزيتون 

و طرق مكافحتها و التحري عنها؟

يبــدأ التحــري عــن الذبابــة بحــدود 15 حزيــران بتعليــق 

المصائــد الفرمونيــة بمعــدل 1 مصيــدة/ هكتــار

عنــد وجــود اإلصابــة و التأكــد يتــم تعليــق 5 مصائــد 

وجــود  مــن  للتأكــد  الثمــرة  تشــريح  ويطلــب  غذائيــة 

اإلصابــة, فــي حــال تأكيــد اإلصابــة و وجــود ثقــوب 

خــروج للحشــرة يتــم إجــراء رشــة جزئيــة بأحــد المبيــدات 

اآلمنــة مــع رش صــف مــن األشــجار وتــرك الصــف اآلخــر 

أو رش شــجرة وتــرك شــجرة أخــرى.

س4: أحــد مربــي األبقــار يســأل مــا هــي النصائــح و 

الطــرق الصحيحــة لتقديــم العلــف لألبقــار؟

ننصــح األخ المربــي بإتبــاع مــا يلــي عنــد تقديــم العلــف 

لألبقار:

تقديــم كميــات مــن العلــف تتوافــق و تناســب مــع . 1

مــا يحتاجــه الحيــوان.

العناصــر . 2 كافــة  علــى  العلــف  يحتــوي  أن  يجــب 

الغذائيــة الضروريــة للحفــاظ علــى حياتــه والحصــول 

علــى أكبــر إنتــاج ممكــن مــن الحليــب.

العليقــة وأن تكــون . 3 تنويــع األعــالف فــي  يجــب 

للحيــوان. مستســاغة 

تقديم العليقة بشكل منتظم و أوقات محددة.. 4

وعــدم . 5 الهضــم  معــدل  لزيــادة  الحبــوب  جــرش 

ناعــم. بشــكل  طحنهــا 

 أثنــاء . 6
ً
تقديــم أعــالف خضــراء علــى دفعــات يوميــا

النهــار وليــس فــي الصبــاح الباكــر حتــى ال تحــدث 

نفخــة أو إســهال.

ضــرورة إعطــاء إضافــات علفيــة /أمــالح معدنيــة و . 7

فيتامينــات/ ضمــن العليقــة.
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د. فداء زباد

علم التقنيات الحيوية ... يتحكم بموائدنا

لــكل نبــات وهبتنــا إيــاه الطبيعــة لــون وطعــم ونكهــة ورائحــة تختلــف... وال تتشــابه  .. ولكــن أصبــح مــن 
 معرفــة ماهيــة األنــواع النباتيــة الموجــودة فــي أطباقنــا ، فالمختبــرات مازالــت تحــاول تعديــل 

ً
الصعــب مؤخــرا

الطبيعــة مــن تغييــر شــكل الفاكهــة وألــوان الخضــار، إضافــة إلــى مــا يمكــن مــن أنــواع الحبــوب.
لقــد بــدأ العالــم يقــوم بحركــة التطــور فــي هــذا المجال...وهــذه االختبــارات التــي تقــوم علــى التحليــل 
والتجريــب تعــرف باســم علــم التقنيــات الحيويــة.. هــذا العلــم الــذي ســاعد بشــكل كبيــر فــي تعديــل أنــواع 

مــن المزروعــات.
 مــارس اإلنســان علــم التقنيــات الحيويــة منــذ األصــول الزراعيــة األولــى دون قصــد منــه، حيــث قــام 
بزراعــة عــدة أنــواع مــن الفاكهــة فــي حديقتــه، وكان يقلــل مــن المزروعــات التــي تظهــر عليهــا التشــوهات.
أمــا فــي وقتنــا الحاضــر فقــد ذهبنــا إلــى أبعــد مــن ذلــك، إذ أخــذت المختبــرات تســاعدنا علــى التالعــب 
 بتجــارب إلنتــاج مــادة نباتيــة 

ً
، كمــا قامــت هــذه المختبــرات مؤخــرا

ً
بمورثــات النباتــات وإنتــاج نباتــات متحولــة جينيــا

 تتمتــع 
ً
لهــا صفــات خاصــة ثابتــة بمســاعدة خليــة واحــدة فقــط، لخلــق أنــواع جديــدة كثيــرة، ونباتــات أكبــر حجمــا

باللــون الجيــد والشــكل المكتمــل والمــذاق الحســن. 
إن كل هــذه التطــورات فــي علــم التقنيــات الحيويــة تحــاول أن تنتــج نباتــات بمزايــا أفضــل وتكلفــة أقــل.
ومــن هنــا جــاء األمــل بالقــدرة فــي يــوم مــن األيــام علــى إطعــام كل ماهــو متوقــع أن يعيــش علــى كرتنــا 
األرضيــة والقضــاء علــى المجاعــات وارتفــاع أســعار الغــذاء، ومضاعفــة كميــات المحاصيــل الناتجــة، واختــزال 
الوقــت الــالزم للنمــو، كمــا تفتــح هــذه التطــورات المجــال إليجــاد زراعــات مزدهــرة دون الخشــية مــن غــزو الجــراد 
أو الصقيــع أو الجفــاف أو درجــات حــرارة مرتفعــة، والتحكــم فــي أحجــام الثمــار وأشــكاله والنباتــات بشــكل عــام 
مــن زيــادة الحجــم وتغييــر اللــون والشــكل وفــق الرغبــة، وإمكانيــة رفــع القيمــة الغذائيــة لمحصــول مــا بإضافــة 

بعــض الصفــات الوراثيــة مــن محاصيــل أخــرى.
 فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة عــام 1994، وهــي بنــدورة معدلة 

ً
لقــد بــدأ إنتــاج النباتــات المعدلــة وراثيــا

 بشــكل كبيــر إال أن 
ً
للبقــاء فتــرة أطــول بعــد القطــف، واســتمر األمــر حتــى ازدادت المنتجــات المعدلــة وراثيــا

.
ً
الجــدل المثــار حــول اآلثــار الصحيــة لتنــاول هــذه الثمــار علــى المــدى الطويــل مــازال مســتمرا

ــر،  ــاك يتشــكل الخطــر األكب ــات آخــر، فهن ــة المنشــأ ونضعهــا فــي نب ــات خارجي ــي بجين ــك عندمــا نأت وذل
.
ً
ــة والصحــة معــا علــى البيئ

ــات؟   علــى إحــداث تحويــل فــي طبيعــة النبات
ً
 خطــرا

ً
ــا ــة جيني ــات المتحول ــا نتســاءل: أال تشــكل النبات وهن

ــار إال المزروعــات الناجعــة؟ وهــل تعــد  ــن ال نخت ــع هــذه التنوعــات حي وماهــي طبيعــة الخطــر فــي أن تضي
ــدة للصحــة العامــة؟  جي

ً
ــا ــة جيني المنتجــات المتحول

إن الكثيــر مــن األســئلة ال تملــك أجوبــة .. وســتبقى كذلــك طيلــة ابتعادنــا عــن األبحــاث طويلــة المــدى، 
ودون تطبيــق قانــون دولــي يخــص علــم التقنيــات الحيويــة.






