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         يعد القمح املح�سول ال�سرتاتيجي الأول يف �سورية نظراً لدوره الهام يف حتقيق الأمن الغذائي 
جهة  من  وال�سيا�سية  القت�سادية  ،واأهميته  جهة  من  ال�سوري  للمواطن  اليومية  باحلياة  وارتباطه 
اأخرى،لذلك فقد حظي هذا املح�سول بالهتمام الكبري من احلكومة ،والقائمني على زراعته ،حتى و�سلنا 
م�ستويات جيدة من الإنتاج والإنتاجية بلغت حد الكتفاء الذاتي بل وت�سدير جزء من املح�سول يف بع�ض 

املا�سية. ال�سنوات 
للكرامة  رمزاً  منه  الذاتي  والكتفاء  امتالكه  اأ�سبح  الذي  القمح  باإنتاج  وتاريخنا  ثقافتنا  ارتبطت  لقد 
الوطنية وحرية القرار ومن هذا املنطلق تبذل اجلهود الكبرية لتوفري كافة امل�ستلزمات املطلوبة �سمن 
المكانيات املتاحة لتحقيق النتاج من القمح لعام 2021 وي�سبح هذا العام عام القمح  ولت�ستمر �سورية  
وباإمكانياتها الإنتاجية الزراعية بحيث حتقق الكتفاء الذاتي لهذا املح�سول الهام، وبالتايل اأمنها الغذائي 

ويتم هذا بت�سافر جهود كافة اجلهات املعنية يف تطوير القطاع الزراعي.
ال�سورية ومنها   التي �سنت على �سورية من دول متعددة طالت كافة الرا�سي  يف �سوء احلرب الظاملة 
اأحادية اجلانب التي طالت  الأ�سا�سية وافتعال احلرائق والتخريب واحل�سار والقرارات  مناطق زراعة القمح 

املزارعني كان لبد من اتخاذ التدابري ال�سرورية.
ومن هذا املنطلق ولأهمية املح�سول قررت احلكومة رفع �سعر الكيلو للقمح امل�سلم للدولة اإىل 900 ل.�ض 
اإ�سافة اىل مبالغ اأخرى اإ�سافية كحوافز وت�سهيل عملية ال�ستالم والنقل وت�سليم املزارعني قيمة حم�سولهم 
بال�سرعة املمكنة مع امكانية تعديل ال�سعر ح�سب تغري تكاليف م�ستلزمات النتاج والعمل على زراعة كل قطعة 
اأر�ض متاحة بالقمح من اأجل الكتفاء من منتجات القمح  وت�سجيع الفالحني على ال�ستمرار بالعمل الزراعي نظرا 
لأهميته الكبرية التي ي�سغلها هذا القطاع يف تاأمني الغذاء للمواطن ول�سيما يف ظل هذه الظروف التي 

تعي�سها �سورية جراء احل�سار القت�سادي الذي فر�ض عليها من قبل الغرب لثنيها عن مواقفها.
القمح   من  الذاتي  والكتفاء  والإنتاجية  الإنتاج  زيادة  على  يقت�سر  ل  م�ستقباًل  حتقيقه  اإىل  نتطلع  وما 
واملحا�سيل الخرى فح�سب بل نعمل على تاأمني املخزون ال�سرتاتيجي وتوفري احتياجات ال�ستهالك الوطني 
وال�ستغناء عن ا�سترياده  اآملني اأن يتحقق ذلك ويكون عام القمح  فاحتة خري لإنتاج ي�سمل  القطاع الزراعي 

ب�سقيه النباتي واحليواين ولي�ستمر باعتباره  املكون الأهم يف بنية اقت�سادنا الوطني.

االفتتاحيــة

املهند�س حممد ح�سان قطنا 
وزير الزراعة والإ�سالح الزراعي

2021 عام القمح
مهمة كل فرد يف املجتمع ال�سوري
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الأخبار
الرئي�ض الأ�سد ي�سدر مر�سوماً باإعفاء القرو�ض املمنوحة من امل�رصف الزراعي 

للمت�رصرين من احلرائق من الفوائد العقدية وفوائد وغرامات التاأخري 

باإعفاء  القا�سي   2020 لعام   )23( رقم  املر�سوم  �سدر 
التعاوين  الزراعي  امل�سرف  من  �سابقاً  املمنوحة  القرو�ض 
للمت�سررين نتيجة احلرائق التي اندلعت موؤخراً يف حمافظات 
الالذقية وطرطو�ض وحم�ض وحماة من كافة الفوائد العقدية 
بتاريخ  مر�سودة  عليها  املرتتبة  التاأخري  وغرامات  وفوائد 

نفاذه.
التي  الأر�ض  اأو  مبمتلكاته  حلق  من  باملت�سرر:  املق�سود 
حمافظات  يف  اندلعت  التي  احلرائق  نتيجة  �سرر،  ي�ستثمرها 

الالذقية وطرطو�ض وحم�ض وحماة.
باملت�سررين  حلقت  التي  احلرائق  من  الأ�سرار  فرتة  حتدد 
حم�ض  ملحافظات   2020-10-12 ولغاية   2020-10-8 من 

وطرطو�ض والالذقية ومن 31-8-2020 ولغاية 11-9-2020 ملحافظة حماة.
غريهم  اأو  قرو�سهم  جدولة  متت  ممن  �سواء  بذلك  الراغبني  املت�سررين  اإقرا�ض  باإعادة  امل�سرف  يقوم   -
من املت�سررين بقرو�ض ق�سرية ومتو�سطة وطويلة الأجل بن�سبة 100 باملئة للغاية املطلوب اإقرا�سهم 
لأجلها، مع منحهم فرتات ال�سماح ومبا يتنا�سب مع نوع القر�ض وفق نظام عمليات امل�سرف وفق اأحكام 

املر�سوم. 
اأو كاًل عن �سداد اأحد  - ي�سقط حق املقرت�ض يف ال�ستفادة من اأحكام هذا املر�سوم الت�سريعي اإذا تخلف جزءاً 
اأق�ساط الدين اإىل ما بعد ا�ستحقاق الق�سط التايل دون �سبب قانوين، ويطالب املقرت�ض عندئذ ب�سداد القر�ض 
مع الفوائد وغرامات التاأخري املرتتبة عليه، وتعاد اأر�سدة القرو�ض امل�سمولة باأحكامه اإىل ح�ساباتها الأ�سلية، 

ويتبع امل�سرف طريق التنفيذ الإجباري على اأموال املتعامل وفق اأنظمته وتعليماته النافذة.
اأحكام هذا املر�سوم املت�سررون احلا�سلون على القرو�ض املمنوحة عن طريق امل�سروع  حيث ي�ستفيد من 

الوطني للتحول اإىل الري احلديث.
- على اأن ي�ستحق الق�سط الأول منها بتاريخ 2021-8-1.

- تخ�سع اأر�سدة راأ�سمال القرو�ض التي متت جدولتها مبوجب اأحكام هذا املر�سوم لفائدة عقدية مبعدل 11 
باملئة �سنوياً.

- تخ�سع القرو�ض اجلديدة املمنوحة للمت�سررين مبعدل فائدة 3 باملئة، تدفع بالكامل من برنامج دعم اأ�سعار 
الفائدة.

- ت�ستمر القرو�ض املجدولة بال�سمانات ال�سابقة ذاتها، ويبقى املدينون جميعهم اأ�سالء وكفالء وورثة الأ�سالء 
ممن اآلت اإليهم امللكية اأو حق ال�ستثمار، ملتزمني ب�سداد الدين حتى الوفاء التام.

- يحدد املت�سررون ممن يحق لهم ال�ستفادة مبوجب قوائم ت�سدر عن الوزارة. 
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مر�سوم اإعفاء امل�سرتكني يف الطاقة الكهربائية للأغرا�ض الزراعية 

الرئي�ض الأ�سد ي�سدر مر�سوماً يق�سي باإعفاء م�ستلزمات الإنتاج واملواد الأولية ل�سناعة 
امل�ستح�رصات البيطرية العلجية والوقائية من الر�سوم اجلمركية

�سدر مر�سوم يق�سي باإعفاء امل�سرتكني يف الطاقة الكهربائية لالأغرا�ض الزراعية لدى ال�سركة العامة للكهرباء 
20 ك.ف وما  يف املحافظات املدينني بذمم مالية ناجمة عن ا�ستجرار الطاقة الكهربائية على التوترات 
دون من كامل الفوائد والغرامات والبدلت املرتتبة عليهم خالل اأعوام 2019 وما قبل اإذا بادروا اإىل ت�سديد 

تلك الذمم خالل مدة عام واحد من تاريخ نفاذ هذا املر�سوم.

�سدر املر�سوم رقم )36( لعام 2020 القا�سي باإعفاء م�ستلزمات الإنتاج واملواد الأولية الداخلة يف �سناعة 
امل�ستح�سرات البيطرية العالجية والوقائية من الر�سوم اجلمركية وكافة ال�سرائب الأخرى املفرو�سة على 

ال�سترياد.
- حيث تعفى م�ستلزمات الإنتاج واملواد الأولية الداخلة يف �سناعة امل�ستح�سرات البيطرية العالجية والوقائية 
لعام   )377( رقم  باملر�سوم  ال�سادر  النافذ  اجلمركية  التعرفة  جدول  يف  املحددة  اجلمركية  الر�سوم  من 

2014،وكافة ال�سرائب والر�سوم الأخرى املفرو�سة على ال�سترياد.
- وت�سدر الوزارة التعليمات التنفيذية الالزمة لتطبيق اأحكامه بالتن�سيق مع كل من وزراء “املالية وال�سحة 

والقت�ساد والتجارة اخلارجية وال�سناعة”
- حيث يعمل به  ملدة عام واحد اعتباراً من تاريخ نفاذه.

الرئي�ض الأ�سد ي�سدر قانوناً باإعفاء القرو�ض امل�ستحقة املمنوحة من �سندوق متويل 
امل�رصوع الوطني للتحول للري احلديث من الفوائد العقدية وفوائد وغرامات التاأخري

�سدر القانون رقم 24 لعام 2020 القا�سي باإعفاء القرو�ض م�ستحقة الأداء املمنوحة من �سندوق متويل امل�سروع 
الوطني للتحول اإىل الري احلديث عن طريق امل�سرف الزراعي التعاوين من الفوائد العقدية وفوائد وغرامات 

التاأخري بتاريخ نفاذ.
- ي�سرتط لال�ستفادة من اأحكام هذا القانون قيام املقرت�ض بت�سديد دفعة ح�سن نية بن�سبة 5 باملئة من ر�سيد راأ�ض 

املال اخلا�سع للجدولة خالل ثالثة اأ�سهر.
بتاريخ  التاأخري  وغرامات  وفوائد  العقدية  الفوائد  ا�ستبعاد  بعد  امل�سمولة  القرو�ض  مال  راأ�ض  اأر�سدة  جدولة  تتم   -  
�سدوره ملدة ع�سر �سنوات على اأق�ساط �سنوية مت�ساوية وتواريخ ا�ستحقاق موحدة، ُي�ستحق الق�سط الأول منها بعد 

�ستة اأ�سهر من تاريخه.
- تخ�سع اأر�سدة راأ�ض مال القرو�ض التي متت جدولتها مبوجب هذا القانون لفائدة ب�سيطة مبعدل 4 باملئة �سنوياً 

وت�سبح 6 باملئة يف حال التاأخر عن ال�سداد.
- ي�سقط حق املقرت�ض امل�سمول من الإعفاء واجلدولة املن�سو�ض عليها اإذا تخلف عن �سداد اأحد اأق�ساط الدين جزءاً اأو 
كاًل اإىل ما بعد ا�ستحقاق الق�سط التايل دون اإمهال قانوين. ويطالب املقرت�ض ب�سداد كامل املبالغ املعفاة بتاريخ 
اجلباية  واأعمال  التح�سيل  نظام  وفق  املقرت�ض  اأموال  على  الإجباري  التنفيذ  طريق  امل�سرف  ويتبع  اجلدولة. 

املعمول بها لديه.



5

ــة
اع

لزر
ة ا

جمل

العدد 60 - 2020

وزير الزراعة: دعم الفلح بال�سعر الت�سجيعي وتاأمني م�ستلزمات الإنتاج ليكون عام القمح
القمح.  عام  �سيكون  العام  هذا  اأن  الزراعة  وزير  بنّي 
و�ستعمل الوزارة على تاأمني كامل الدعم املطلوب للفالح 
لزراعة اأكرب م�ساحة ممكنة من القمح، واإن كان على ح�ساب 
جتاوز الدورات الزراعية لزيادة امل�ساحات املزروعة بالقمح 

على ح�ساب املحا�سيل. 
موؤكداً  اأن الوزارة ت�سعى اإىل دعم الفالح وت�سجيعه لزراعة 
القمح  بذار  اأمنت  حيث  ممكنة،  م�ساحات  باأكرب  القمح 
املطلوبة واملحروقات الالزمة للزراعة وجزءاً من الأ�سمدة 

املطلوب. وتعمل على تاأمني اجلزء املتبقي لتغطية احتياج املح�سول لت�سجيع الفالحني، حيث مت اإ�سدار الت�سعرية يف 
وقت مبكر، وهي ت�سعرية ت�سجيعية.

منوهاً اإىل اأنه مت �سدور قرار مبنع زراعة ال�سعري املروي اأو البعل يف مناطق ال�ستقرار الأوىل والثانية، لأنها لي�ست 
مناطق لزراعة ال�سعري، واملخطط له زراعته يف مناطق ال�ستقرار الثالثة والرابعة، وحتى امل�ساحات املروية يف 
املنطقتني الثالثة والرابعة تزرع بالقمح، اإ�سافة اإىل مناطق زراعة القمح البعل وكذلك كافة املناطق املروية يف 
البادية �ستزرع بالقمح مثل املناطق الواقعة على حو�ض الفرات والآبار، وهذا �سمن خطة دعم زراعة القمح يف 
�سورية، حيث مت جتهيز كمية 80 األف طن من البذار لتوزيعها على الفالحني، ويف حال الحتياج من البذار اأكرب من 

هذا الرقم، فيتم ا�ستكماله بالتمويل الذاتي من املخزون املوجود لدى الفالحني من البذار.

املوؤمتر ال�سنوي لنقابة الأطباء البيطريني
الفالحني  مكتب  رئي�ض  برعاية 
الزراعة  وزير  وبح�سور  املركزي  
والإ�سالح الزراعي،  انعقد املوؤمتر 
العام  واملوؤمتر  الرابع  النتخابي 
ال�سنوي الثالث ع�سر لنقابة الأطباء 
�سحارى  جممع  يف  البيطريني 
 2020/12/22 بتاريخ  ال�سياحي 

حتت �سعار "تاأمني الغذاء الآمن وحماية الرثوة احليوانية واجب وطني" .
تركزت مطالب الأطباء البيطرين امل�ساركني يف املوؤمتر العام ال�سنوي للنقابة حول اأهمية اإحداث هيئة عامة للرثوة 
احليوانية وترميم النق�ض احلا�سل فيها وزيادة تعوي�ض خماطر وطبيعة العمل والخت�سا�ض نظراً لتعر�ض الأطباء 

البيطريني لالأمرا�ض امل�سرتكة، ودرا�سة اإمكانية تعيني الأطباء البيطريني يف الوزارات واملوؤ�س�سات العامة .
املتعلق  بعملهم  والتوعية  البيطريني  الأطباء  دور  على  ال�سوء  ت�سليط  اأهمية  امل�ساركني  من  عدد  اأكد  وقد  هذا 
باحلفاظ على ال�سحة العامة من خالل الوقاية من الأمرا�ض احليوانية وامل�سرتكة اأو الأمرا�ض املحتملة بالغذاء ومنع 

انت�سارها عرب تطوير �سيا�سات التحكم بها، و�سوًل اإىل تاأمني الغذاء ذي املن�ساأ احليواين الآمن وال�سحي.
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اآلية جديدة لتخفيف معاناة  مالكي  املركبات الزراعية

بهدف تخفيف معاناة الأخوة املواطنني مالكي اجلرارات الزراعية ومركبات الأ�سغال عند اإجراء اأية معاملة ت�ستوجب 
الفح�ض الفني.

اأ�سدر وزير النقل تعميماً، كلف مبوجبه جلان الفح�ض الفني يف كافة مديريات النقل ودوائره بالك�سف على اجلرارات 
الزراعية واآليات الأخوة الفالحني ومركبات الأ�سغال يف مقرات البلديات والروابط الفالحية يف الأرياف دون احلاجة اإىل 

مراجعة مراكز املحافظات ، ودون اأن يتحمل مالك املركبة اأية تكاليف اإ�سافية.

حتديث نـــــــ�ســـــــرة مراقبة حالة اجلفاف

حتديد  اأهم امل�ساريع ال�ستثمارية الزراعية

اجلفاف  اآثار  من  التخفيف  �سندوق  مديرية  قامت 
بالتعاون مع  الزراعي  الإنتاج  الطبيعية على  والكوارث 
فريق من اخلرباء والخت�سا�سيني يف الوزارة  وقطاعات 
اجلفاف  حالة  مراقبة  ن�سرة  بتحديث  الدولة  يف  اأخرى 
املراقبة  ق�سم   ( املبكر  الإنذار  وحدة  عن  ت�سدر  التي 

والإنذار املبكر( يف املديرية.
اجلفاف  بتهديدات  التنبوؤ  لت�سمل  حتديثها  مت  حيث 
الإجراءات  واتخاذ  زمنية،  بفرتة  حدوثها  قبل  واحلرائق 
الزراعي،  الإنتاج  على  اآثارها  تخفيف  �ساأنها  من  التي 

و�سيتبعها عدة اإجراءات بالتعاون مع مديرية الإر�ساد .
�سكل  على  �ستقدم  التنبوؤات  هذه  اأن  بالذكر  واجلدير 
يطبقها  اإر�سادية  ن�سرات  �سمن  واإجراءات  تعليمات 

الفالح، كي يتجاوز موجات اجلفاف املو�سمية.

الزراعية  ال�ستثمارية  امل�ساريع  باأهم  قائمة  لتحديد  ال�سورية  ال�ستثمار  وهيئة  الوزارة  بني  التن�سيق  مت 
وفقاً  املتاحة  املحفزات  اإىل  اإ�سافة  الراهنة،  املرحلة  لأولويات  وفقاً  امل�ستثمرين،  على  عر�سها  املقرتح 
خل�سو�سية كل م�سروع، واأهم امل�ساريع الزراعية ذات الأولوية يف هذه املرحلة وذات اجلدوى القت�سادية، 
ومبا ي�سهم يف تطوير القطاع الزراعي و زيادة الإنتاج مبختلف قطاعاته، والتي تهدف اإىل تغطية حاجة 

ال�ستهالك املحلي ومنها:
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العمل  ور�سة  مديرية خل�ست  اأقامتها  التي 
دودة  حول  الزراعي  اإىل جملة الإر�ساد  احل�سد اخلريفية 
التاأكيد  منها  التو�سيات  الزراعية، من  الإجراءات  على 
ا�ستخدام  تت�سمن  وخالية والتي  اجلودة،  عالية  بذار 
وجتنب  الأمرا�ض،  والزراعة من  املتاأخرة  الزراعة 
البيئة  وتنويع  �سمن املتداخلة،  املزروعة  النباتية 
خلط  مثل  الواحد  زراعة الذرة مع اأنواع اأخرى احلقل 

مثل البقوليات لأهميتها يف زيادة تعداد الكائنات النافعة املفرت�سة، كاإبرة العجوز واملتطفالت كالدبابري والذي 
من �ساأنه اإتالف كتل البي�ض والريقات ال�سغرية لدودة احل�سد والتي تالحظ على اأوراق الذرة، اإ�سافة اإىل اإزالة 
خملفات النبات وبقايا املح�سول واإزالة الأع�ساب با�ستمرار لتقليل العوائل الأخرى، والعمل على جمع النباتات 
امل�سابة وحرقها للتخل�ض من م�سادر الإ�سابة امل�ستقبلية، ومراقبة احلقول بالعتماد على امل�سائد ال�سوئية 
والفرمونية، واإقامة ندوات اإر�سادية واأيام حقلية، وتنفيذ دورات تدريبية يف املحافظات للمر�سدين الزراعيني 

للتعرف على كيفية التحري ومراقبة حقولهم.

ور�سة عمل عن دودة احل�سد اخلريفية

قائمة باأهم امل�ساريع اال�ستثمارية الزراعية املعرو�سة لال�ستثمار
1. اإن�ساء معامل االأ�سمدة الع�سوية من خملفات )تقليم االأ�سجار - ق�سور الف�ستق احللبي - ع�سر الزيتون 

- الدواجن(.
2. اإقامة وحدات تربية متكاملة لالأبقار بغر�ض اإنتاج احلليب وت�سمني العجول.

3. اإقامة مراكز لتجميع احلليب وت�سنيعه واإنتاج م�ستقاته.
4. اإقامة مداجن النتاج البي�ض والفروج.

5. اإقامة معامل الإنتاج م�ستلزمات الري احلديث.
6. اإقامة معامل لت�سنيع االأعالف اجلاهزة.

7. اإقامة مراكز الإكثار بذار اخل�سار البلدية واملح�سنة.
8. اإقامة م�ساريع للطاقة املتجددة )الطاقة ال�سم�سية- الطاقة الريحية - وغريها....(. 

9. اإقامة وحدات ومراكز لالآليات الزراعية الالزمة للزراعة وخدمة االأرا�سي الزراعية وتاأجريها للفالحني.
10. اإقامة م�ساغل متطورة وحديثة للفرز والتو�سيب والتغليف للمنتجات الزراعية.

11. اإقامة �سركات متطورة لت�سويق املنتجات الزراعية يف االأ�سواق اخلارجية.
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     رفعت وزارة الزراعة والإ�سالح الزراعي �سعار "2021 عام القمح" ولتحقيق هذا ال�سعار اأطلقت خطة لتاأمني 
اإجراءات لزراعة كل �سرب ممكن متجاوزين بذلك  الغذائي، وبالتايل مت تبني حزمة  الأمن  الذاتي وحتقيق  الكتفاء 

الدورات الزراعية مل�ساحات القمح املرخ�سة. 
ويعد هذا العام دعوة لالأخوة الفالحني ل�ستثمار الزمن والبدء بزراعة القمح و�سوًل حل�ساد وفري وبيادر خري.

وتقوم اخلطة الإنتاجية لزراعة القمح لهذا العام على زيادة امل�ساحة املروية اإ�سافة اإىل تاأمني م�ستلزمات الإنتاج 
مع الرتكيز على البحث العلمي وال�ستمرار باعتماد اأ�سناف جديدة ذات اإنتاجية عالية ومقاومة لالأمرا�ض واجلفاف 

واإعادة تاأهيل املوؤ�س�سات الإنتاجية وتطوير اآلية عملها واإنتاجيتها كماً ونوعاً.
ول يكفي و�سع اخلطط لتتم العملية الإنتاجية؛ فللمزارعني متطلباتهم من بذار و�سماد وحمروقات واآليات وغريها، واملتابعة 

اليومية والتوا�سل املبا�سر مع املزارعني هو اأمر بالغ الأهمية.
الزراعة  وزير  ال�سيد  به  �سرح  ما  ننقل  املقبلة  اخلطة  لتحقيق  املتخذة  والإج��راءات  القمح  عام  اإطالق  من  الهدف  وملعرفة 

والإ�سالح الزراعي املهند�س حممد ح�سان قطنا قائاًل:
يعد القمح حم�سول الأمن الغذائي يف �سورية، وقد بلغت امل�ساحة املزروعة ملح�سول القمح �سمن اخلطة )مروي وبعلي( لهذا 
العام 1,5 مليون هكتار، واأطلقنا هذا العام �سعار "عام القمح" بهدف زراعة اأكرب م�ساحة ممكنة من هذا املح�سول، واإ�سافة 
تتجاوز  ل  التي  ال�سغرية  احليازات  زراعة  ت�سجيع  الأ�سري من خالل  الغذائي  الأمن  لتحقيق  ن�سعى  الوطني  الغذائي  لالأمن 
م�ساحتها 15 دومنًا يف بع�س الأحيان، والتي اأقلع الفالحون عن زراعتها، فاملهم لدينا اأن نزرع اأكرب م�ساحات ممكنة، وهذه 

الزراعة �سينتج عنها خملفات زراعية تفيد يف تغذية الرثوة احليوانية والدواجن.
باأ�سناف  زودتنا  التي  الزراعية  العلمية  البحوث  لوجود  اإ�سافة  الزراعية،  بثقافته  عريق  فالح  ال�سوري  الفالح  اأن  واأ�ساف: 
القمح، وموؤ�س�سة اإكثار البذار التي تعمل على اإنتاج البذار، وقد وفرت هذا العام الكميات الالزمة للعملية الإنتاجية، حيث يتم 

 2021
عام القمح يف �شــــ�رية

ــة
اع

لزر
ة ا

جمل



ــة
اع

لزر
ة ا

جمل

9

العدد 60 - 2020

9

ــة
اع

لزر
ة ا

جمل

900 لرية �سورية للكيلو غرام  بيعه بعد غربلته وتعقيمه وتوفريه �سمن فروع املوؤ�س�سة يف كافة املحافظات، ب�سعر مدعوم يبلغ 
ت�ساف على دفعتني  التي  الآزوتية  تقريبًا خا�سة  املح�سول  احتياجات  وتغطية  الأ�سمدة  تاأمني  الواحد، وعملت احلكومة على 

وتوزع يف فروع امل�سرف الزراعي ب�سعر مدعوم للمزارعني.
ومبا يتعلق باملحروقات فلها الأولوية وهناك توجه حكومي لتوفري كامل احتياجات القطاع الزراعي من هذه املادة.

التي ميكن  باقي املحا�سيل  للفالحني بزراعة هذا املح�سول على ح�ساب  ال�سماح  العام فقد مت  القمح يف هذا  ونظرًا لأولوية 
زراعتها يف الدورة الزراعية، والهدف من ذلك توفري اأكرب كمية من هذا الإنتاج، ومت ال�سماح بزراعة كامل امل�ساحة املروية 
على الآبار، ومت اتخاذ كافة الإجراءات الالزمة من قبل وحدات الدعم الفني لإر�ساد الإخوة الفالحني لزراعة اأو�سع م�ساحة 

من �سورية بالقمح وهذا من خالل التعاون والتن�سيق بني كافة اجلهات.
م�ساحات  بينها  فيما  وتتوافر  بالعمر  ال�سغرية  اأو  بينها  ظالل  ل  التي  املثمرة  الأ�سجار  بني  القمح  زراعة  على  الت�سجيع  مع 
وح�سب  الأ�سجار  بالقمح حتت  تزرع  التي  دم�سق  ذلك غوطة  على  ومثال  امل�ستثمرة،  امل�ساحة  ولزيادة  القمح  لزراعة  �ساحلة 

ال�سجرية. والكثافات  امل�سافات 
اأعطى  واإن  اأقل  �سماد  بكميات  ولو  ونزرع  يتوافر..  مل  اإذا  الإنتاج  نفقد  ل  ولكننا  املو�سم،  حت�سني  هو  ال�سماد  من  الهدف  اإن 
ت�سهم  نتيجة �سماد فقط، بل هناك عدة عوامل  لي�س  القمح  �سنبلة، وحم�سول  اأقل، فكل حبة قمح تعطي  اإنتاج  املو�سم كمية 
من  األف جرار   113 لدينا  كان  اأنه  نو�سح  للجرارات  وبالن�سبة  وغريها،  وال�سماد  والري  الأر�س  كالرتبة وحت�سري  الإنتاج  يف 
اإنتاجية  وحدات  لتاأ�سي�س  الآن  نتوجه  ذلك  ولتجاوز  جرار،  األف   37 بحدود  منها  فقدنا  الأزمة  �سنوات  ويف  القدمي  النموذج 
تتوافر لديها اآليات زراعية ت�سمن العمل الآيل املتكامل، بحيث نعمل على حتقيق مكننة العمليات الزراعية منذ بدايتها حتى 

نهايتها.
وبالن�سبة للمحروقات مت و�سع برنامج زمني لتوريد كميات املازوت الالزمة اإىل املحافظات �سهريًا لغاية 2021/6/30.

ولالإطالع على واقع زراعة حم�سول القمح للمو�سم احلايل 2020-2021 كانت لنا حمطة يف مديرية الإنتاج النباتي يف وزارة 
الزراعة، حيث التقينا مع مدير الإنتاج النباتي املهند�س اأحمد دياب حيدر.
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�ض: تويل احلكومة زراعة القمح اأهمية بالغة فما ال�سبب الذي جعل هذا املح�سول يتبواأ هذه الأهمية؟   
تاأمني  يف  منه  الإنتاج  زيادة  وت�سهم  الرئي�سية  الغذائي  الأمن  �سلة  ي�سكل  حيث  �سورية  يف  اأهمية  الأكرث  القمح  حم�سول  يعد 
اإمكانية  مع  املحلي  الحتياج  لتغطية  بتاأمينه  تقوم  احلكومة  كانت  الذي  والطحني  القمح  ا�سترياد  عن  وال�ستغناء  احلاجة 
ت�سدير الفائ�س منه، يحتل القمح املرتبة الأوىل من حيث امل�ساحة يف اخلطة الإنتاجية الزراعية فقد كانت امل�ساحة املزروعة 
2003، كما تطور مردود القمح املروي من  1990 )1,341( مليون هكتار وازدادت اإىل )1,796( مليون هكتار عام  منه عام 
حيث  الغذائي،  الأمن  عماد  القمح  حم�سول  يعد  وبذلك   ،2003 عام  طن/ه�كتار   4,2/ اإىل   1990 عام   � طن/هكتار   3,3/

حتولت �سورية اأواخر الثمانينات وبداية الت�سعينات من م�ستورد للقمح اإىل م�سدر له.
�ض: ما العوامل ال�سا�سية لزيادة املردود والتي ميكن تطبيقها للح�سول على اإنتاج عاٍل؟ 

اأ�سا�سية: اأ�سباب  هناك 
- التو�سع بزراعة القمح املروي. 

- ا�ستخدام الأ�سناف اجلديدة القا�سية والطرية ذات الإنتاجية العالية واملتحملة للجفاف والأمرا�س واملنا�سبة لكل منطقة. 
- زراعة البذار املغربل واملعقم من الأ�سناف املح�سنة املالئمة بيئيًا لكل منطقة على م�ستوى املحافظة الواحدة. 

- ا�ستخدام كميات الأ�سمدة )الكيماوية والع�سوية( مبا ين�سجم مع نوعي الزراعة املروية والبعلية. 
- ا�ستخدام مبيدات الأع�ساب رفيعة الأوراق اأو العري�سة يف حينه. 

- �سيا�سة الت�سعري التي تعتمدها احلكومة على اأ�سا�س التكلفة مع اإ�سافة هام�س ربح للمزارع. 
- التزام املوؤ�س�سة العامة لتجارة وت�سنيع احلبوب با�ستالم كامل الإنتاج. 

�ض: ما الإجراءات التي قامت بها وزارة الزراعة لتحقيق �سعار 2021 عام القمح؟
اإن زراعة القمح يف بلدنا تتم يف �سهري ت�سرين الثاين وكانون الأول وتقوم املوؤ�س�سة العامة لإكثار البذار بتاأمني البذار املغربل 
واملعقم بنوعيه )قا�سي - طري( املطلوب للزراعة، وقد قامت املوؤ�س�سة بتوزيع كامل كمية بذار القمح املوجودة لديها والبالغة 

/82/ األف طن على م�ستوى القطر، بعد اأن متت غربلتها وتعقيمها.
البذار، على  لإكثار  العامة  املوؤ�س�سة  وفروع  املحافظات،  التعاوين يف  الزراعي  امل�سرف  فروع  البذار عن طريق  توزيع  يتم   •
بتاأمني  التعاوين  الزراعي  امل�سرف  فروع  تقوم  كما  املدعوم،  بال�سعر  الزراعي  التنظيم  على  احلا�سلني  الفالحني  الإخوة 
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ال�سماد الالزم للزراعة باأنواعه )الآزوتي – الفو�سفاتي – البوتا�سي( ح�سب املتوافر لديها.
يف  الفرعية  الزراعية  اللجنة  طريق  عن  النفط  وزارة  من  تاأمينها  فيتم  الزراعية  اخلطة  لتنفيذ  الالزمة  املحروقات  اأما   •

املحافظة.
الراغبني  الفالحني  لالإخوة  مبا�سر  ب�سكل  لها  التابعة  واجلهات  لوزارتنا  العائدة  الزراعية  اجلرارات  بتاأجري  قرار  اتخذ   •

اأرا�سيهم وزراعتها مبح�سول القمح للمو�سم احلايل. بحراثة 
• مت التوجيه ملديريات الزراعة يف املحافظات بالإعالن عن مزادات علنية لتاأجري اأرا�سي اأمالك الدولة ال�ساغرة ال�ساحلة 

للزراعة ملو�سم واحد �سرط زراعتها مبح�سول القمح ح�سرًا.
-  حماه( لتاأجري الأرا�سي ال�ساحلة  - حلب  • مت الإعالن عن مزاد علني عن طريق اللجان الزراعية يف حمافظات )اإدلب  

للزراعة املرتوكة من قبل اأ�سحابها لزراعتها بالقمح ح�سرًا مع حفظ حقوق امللكية لأ�سحابها.
• مت حتديد �سعر �سراء الكيلو غرام الواحد من حم�سول القمح بنوعيه القا�سي والطري للمو�سم احلايل مببلغ /450/ لرية 

�سورية مع منح مكافئة ت�سليم /100/ لرية �سورية على الأقل لكل كيلو غرام.
الزراعية  اخلطة  تنفيذ  لتتبع  مركزية  ميدانية  وجلان  حمافظة  كل  م�ستوى  على  فرعية  وجلان  مركزية  جلنة  ت�سكيل  مت   •

ملح�سول القمح للمو�سم احلايل.
تتبع حم�سول  مهمة جلان  لنا  اأو�سح  اأحمد حميدي  املهند�س  النباتي  الإنتاج  مديرية  املحا�سيل يف  ق�سم  رئي�س  مع  لقاء  ويف 

القمح:
لقد مت ت�سكيل جلان ميدانية لتتبع زراعة حم�سول القمح يف كل املحافظات، وقد توجهت اللجان اإىل املحافظات واقت�سرت 
مهامها على القيام بجولت ميدانية بالتن�سيق مع اللجان الفرعية يف املحافظات لتتبع تنفيذ اخلطة املقررة لزراعة حم�سول 
القمح و�سمان زراعة كامل امل�ساحات القابلة للزراعة يف كل حمافظة، حيث قامت اللجان بجولت على الوحدات الإر�سادية 
وال�ستماع املبا�سر اإىل متطلبات املزارعني يف احلقول، وحتديد امل�سكالت وال�سعوبات التي تواجه التنفيذ، ومتابعة معاجلتها 
بو�سع  اللجان  وقامت  اإ�سافية،  م�ساحات  لزراعة  للمزارعني  والت�سجيع  والدعم  الت�سهيالت  وتقدمي  املعنية،  قبل اجلهات  من 
تنفيذ  وت�سهيل  الإنتاج،  تعوق  التي  امل�سكالت  تاليف  ل�سمان  ال�سريعة  الإج��راءات  واتخاذ  والتو�سيات  املقرتحات  من  جملة 

اخلطة وزيادة امل�ساحة املزروعة مقارنة بال�سنوات ال�سابقة.
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دور البحوث العلمية الزراعية:
بينت الدكتورة ماجدة مفلح مدير عام الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية اأنه مت الرتكيز على الأبحاث التطبيقية لتقليل 
الرتب  غالبية  حتليل  اإىل  بالإ�سافة  املزارعني،  عند  احلقل  يف  الإنتاج  وكميات  البحوث  لهيئة  العلمية  النتائج  بني  الفجوة 
الزراعية وحتديد كميات الأ�سمدة التي يجب اإ�سافتها، وهذا مهم جدًا لتقليل كمية الهدر يف ال�سماد، وتقدمي البذار املح�سنة 

لإكثار البذار والنويات، وامل�ساهمة يف زيادة كمية هذه البذار.
العلمية  للبحوث  العامة  الهيئة  يف  املحا�سيل،  بحوث  اإدارة   - احلبوب  بحوث  ق�سم  اإىل  توجهنا  الت�سريح  هذا  من  وانطالقا 
يف  فعال  بدور  والقيام  القمح  حم�سول  تطوير  يف  الإ�سهام  بغية  عمله،  ومنهجية  الق�سم  دور  على  لالإطالع  وذلك  الزراعية، 
زيادة الإنتاج وحتقيق اخلطة املقبلة، فالتقينا برئي�س حمطة بحوث قرحتا ورئي�س ق�سم احلبوب �سابقًا املهند�س ريا�س بلي�س 

الذي قدم لنا فكرة عن هذا الدور من خالل الإجابة على اأ�سئلتنا.
التح�سني  على  احلبوب  بحوث  ق�سم  يعمل   
القمح  هما:  اأ�سا�سيني  ملح�سولني  الوراثي 
�ساللت  ا�ستنباط  بهدف  وذل��ك  وال�سعري، 
مبوا�سفات  تتمتع  وراث��ي��ًا  حم�سنة  ج��دي��دة 
اإنتاجية  وذات  لالأمرا�س،  ومتحملة  جيدة، 
املحلية  ال��ب��ي��ئ��ي��ة  ال���ظ���روف  حت���ت  ع��ال��ي��ة 
اأو  البعلية  ال��زراع��ات  يف  ���س��واء  املختلفة، 
طرق  خمتلف  با�ستخدام  وذل��ك  امل��روي��ة، 

املتاحة. الرتبية 
مدخلة  �ساللت  بتقييم  قمتم  لقد  �ض: 
التي  الكيفية  هي  فما  وراثياً(  )ثابتة 

عملتم من خاللها؟
بحثية  ج���ه���ات  م�������س���دره���ا  ال�������س���اللت 
مراكز  يف  تقيمها  يتم  حيث  متخ�س�سة، 
تاأثري  درا���س��ة  ب��ه��دف  وحمطاتها  البحوث 
املختلفة  بعنا�سره  املحلي  البيئي  العامل 
العامل  على  ت��رب��ة،...(  اأم��ط��ار،  )ح���رارة، 
وذلك  املدخلة،  بال�ساللت  املتمثل  الوراثي 
من خالل عدة جتارب، ويف حال مت التو�سل 
املرغوبة،  ال�سفات  عالية  م��ا  �ساللة  اإىل 
اإىل  يقدم  بها  تقرير خا�س  اإعداد  يتم  فاإنه 
ويعطى  الأ�سناف،  لعتماد  الوطنية  اللجنة 
لإكثار  العامة  املوؤ�س�سة  اإىل  ال�ساللة  ب��ذار 
ومن  اإكثارها  اأجل  من  نوية  كبذار  البذار، 

ثم توزيعها على املزارعني.
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�ض: ماذا عن الأ�سناف املحلية القدمية املتاأقلمة مع البيئة املحلية؟  
للجفاف،  ب�سكل عام مقاومة  الأ�سناف  وتلك  انتخابي طبيعي،  تاريخ  وراثية حاوية على  بوتقة  القدمية  املحلية  الأ�سناف  تعد 

متاأقلمة مع البيئة املحلية، ومثال ذلك �سنف القمح املحلي احلوراين، و�سنفا ال�سعري املحليني عربي اأ�سود وعربي اأبي�س .
�ض: قامت البحوث بعملية التح�سني الوراثي بتقنية التطفري ال�سناعي ماذا عن هذه التقنية؟

من اأحد الطرق املفيدة يف التح�سني الوراثي ا�ستخدام تقنية التطفري ال�سناعي ب�سقيه الكيميائي والفيزيائي.
ففي املجال الفيزيائي مت ا�ستخدام  الأ�سعة النووية )اأ�سعة غاما( بجرعات خمتلفة على حم�سويل القمح وال�سعري.

�ض: ما املهام التي تقومون بها والتي ت�سهم  يف ح�سر وت�سنيف امل�ساكل التي تعيق تطور زراعة واإنتاج احلبوب؟
اإنتاج وحدة امل�ساحة من احلبوب، وخف�س تكاليف الإنتاج وتنفيذ البحوث التطبيقية ال�سرورية لنقل التقانات احلديثة   رفع 

اإىل املزارعني بالتن�سيق مع ق�سم نقل التقانة.
ع��م��ل ذات طابع  و���س��ع خ��ط��ة  ���س��ن��وي��ًا  ي��ت��م 
وق�سم  املحا�سيل  بحوث  اإدارة  بني  اإر�سادي 
موجهة  اخلطة  هذه  الهيئة،  يف  التقانة  نقل 
ب�سكل رئي�سي اإىل املزارعني بهدف اإطالعهم 
واإر�سادهم على التقانات احلديثة املعتمدة، 
اجلديدة  وال�سعري  القمح  اأ�سناف  وخا�سة 
ب�سكل  واقت�ساديتها  اأهميتها  يلم�سوا  كي 
ومتابعتها  بتبنيها  لحقًا  ليقوموا  مبا�سر 
لأ�سناف  الوا�سع  النت�سار  وما  باأنف�سهم، 
هذه  ن��ت��ي��ج��ة  اإل  امل���زارع���ني  ل���دى  ال��ق��م��ح 
مديرية  دور  اأهمية  هنا  نن�سى  ول  اخلطط، 
الإر�ساد الزراعي يف وزارة الزراعة يف ن�سر 

املعتمدة احلديثة.   الأ�سناف 
والعقبات  ال�سعوبات  من  الرغم  على 
الكثرية التي تعرت�ض تاأمني م�ستلزمات 
القت�سادي  احل�سار  ب�سبب  الإنتاج 
اجلانب  اأحادية  الق�سرية  والإجراءات 
ال�سوري  ال�سعب  على  املفرو�سة 
هذه  اأ�سعار  ارتفاع  من  ذلك  رافق  وما 
فاإن  تاأمينها..  و�سعوبة  امل�ستلزمات 
اجلهات  جميع  بني  املت�سافرة  اجلهود 
لبد اأن توؤدي اإىل جناح امل�ساعي احلثيثة 
لن�سل معاً اإىل اإنتاج وافر  يحقق اأمننا 

الغذائي.
تحقيق عال أبو عجيب

مديرية االرشاد الزراعي
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الأجنحة  حر�سفيات  م��ن  غ��ازي��ة  اآف���ة 
الأوراق  ع��ل��ى  ك��ب��رية  ب���اأع���داد  ت��ت��غ��ذى 
نوًعا   350 من  لأكرث  والثمار  وال�سيقان 
كبرية  اأ���س��رارًا  وت�سبب  النباتات  م��ن 
للنباتات املزروعة املهمة اقت�ساديًا مثل: 
الذرة، والأرز، والذرة الرفيعة، وق�سب 
حما�سيل  من  وغريها  والقمح  ال�سكر، 
الأ�سلي  موطنها  والقطن.  اخل�سروات 
مت  وق��د  واجلنوبية،  ال�سمالية  اأمريكا 
يف  اأفريقيا  يف  م��رة  اأول  عنها  الإب���الغ 
عام 2016، حيث ت�سببت باأ�سرار كبرية 
اأفريقية  ملح�سول الذرة، ثم غزت قارة 
كلها خالل العام نف�سه. و�سجلت موؤخرًا 
نهاية  يف  والأردن  املحتلة  فل�سطني  يف 

عام 2020.
تنتقل هذه احل�سرة من خالل طريانها 
بلدان  بني  وتنت�سر  الرياح،  مع  املبا�سر 
ال��ع��امل م��ع ال�����س��ح��ن��ات ال��ت��ج��اري��ة، اأو 
اأو من  امل��ه��رب��ة،  ال��زراع��ي��ة  ال��ب�����س��ائ��ع 
خالل اختباء احل�سرة يف البواخر، ويف 

الطائرات.  عجالت 

ال��شف ال�شكلي لأط�ار احل�شرة:
البي�سة:

 0.3 وارتفاعها  مم،   0.4 قطرها  يبلغ 
عند  كرميي  اأو  باهت  اأ�سفر  لونها  مم، 
اللون  فاحتة  بنية  ت�سبح  ثم  الإبا�سة ، 
كتل  البي�س يف  و�سع  ويتم  الفق�س.  قبل 
الكتلة  ت�سم  حيث  الورقة،  �سطح  على 
بطبقة  مغطاة  وتكون  بي�سة،   200-50

واقية من حرا�سف بطن الأنثى.
الريقة:

طول  ويختلف  يرقية  اأعمار  �ستة  للريقة 
الريقة من 2 ملم للعمر الأول وحتى 4.5 
�سم للعمر الريقي الأخري. وعند الفق�س 
تكون بلون فاحت مع بقع وخطوط �سوداء، 

اأو  اإما خ�سراء  ومع تطور منوها ت�سبح 
اللون. بنية 

خالل  من  الريقات  على  التعرف  ميكن 
التالية: املمِيزة  العالمات 

مقدمة  يف  مقلوب   Y ح��رف  وج���ود   .1
تكبري  ع��ن��د  ن��ات��ئ��ًا  وي���ب���دو  ال����راأ�����س 
اإىل  الأبي�س  بني  بلون  وهو  ال�سورة، 

امل�سفر. الأبي�س 
2. وجود اأربع نقاط كبرية، ت�سكل مربع 
الأخ���رية  قبل  البطنية  احللقة  على 

)الثانية من اخللف(.
و�سط  ف���احت يف  اأ���س��ف��ر  خ��ط  وج���ود   .3
فاحتة  �سفراء  خطوط  وزوج  الظهر، 

جانبيان غامقان على طول اجل�سم. 
العذراء: 

ويحدث  لمع.  بني  بلون  العذارى  تكون 
اأن  ولكن ميكن  الرتبة،  عادة يف  التعذر 
يحدث اأي�سًا يف الأجزاء الثمرية، اأو قد 
واملواد  الأوراق  حطام  ال��ريق��ات  جتمع 
�سطح  ع��ل��ى  ���س��رن��ق��ة  لت�سكل  الأخ����رى 
التعذر  مرحلة  م��دة  وتختلف  ال��رتب��ة. 

ح�سب درجات احلرارة.
البالغ: الذكر 

طول ج�سم الذكر 1.6 �سم وطول اجلناح 
بزخارف  مزينة  الأج��ن��ح��ة  ���س��م.   3.7
)بني فاحت ، ورمادي( مع خلية قر�سية 
حتتوي على لون بني فاحت يف ثالثة اأرباع 
ال�سكل  مثلثية  بقع  وج��ود  مع  املنطقة، 

بي�ساء يف طرفه وقرب مركزه.
البالغة: الأنثى 

طول ج�سم الأنثى 1.7 �سم، وطول جناحها 
3.8 �سم. يختلف لون الأجنحة بني اللون 
البني الرمادي املوحد واملزخرف باللون 

الرمادي والبني.
تتميز الفرا�سات البالغة بالن�ساط الليلي، 
الأم�سيات  خالل  ن�ساطًا  تكون  ما  واأكرث 
الدافئة والرطبة. ويقّدر طول مدة حياة 

الفرا�سات بحوايل 10 اأيام. 

دودة احلـ�شـد اخلريفية 

كتلة البيض

يرقات حديثة الفقس

يرقة ناضجة

العذراء

الفراشة األنثى
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الع�ائل: 
اآف���ة  اخل��ري��ف��ي��ة  احل�����س��د  دودة  ت��ع��د 
العائلة  تف�سل  ولكنها  العوائل،  متعددة 
والنباتات  الربية  والأع�ساب  النجيلية، 
هي:  لها  الأ�سا�سية  والعوائل  املزروعة، 
والأرز،  والبي�ساء،  ال�سفراء  ال���ذرة 

والذرة الرفيعة، وق�سب ال�سكر.
وموؤخرًا و�سل عدد العوائل التي تهاجمها 
نباتية،  عائلة   76 م��ن  ن��وع��ًا   353 اإىل 
وحما�سيل  وال��ق��ط��ن،  ال��دخ��ن،  م��ث��ل: 
احل���ب���وب، وال��ب��ط��اط��ا، وال���ب���ن���دورة، 
وال�سبانخ،  والتبغ،  والفليفلة،  واخليار، 
والبازلء،  والقرعيات،  وال�سليبيات، 
والزجنبيل  وامل�����وز،  ال�����س��وي��ا،  وف����ول 

وغريها.
وبيئتها: بي�ل�جيا احل�شرة 

ت�سع اأناث دودة احل�سد اخلريفية بي�سها 
الواحدة  بي�ساء، حتتوي  كتل  �سكل  على 
ال�سطح  على  بي�سة،   200-50 بني  منها 
بعد  البيو�س  تفق�س  ل��الأوراق.  ال�سفلي 
راأ�سها  يرقات �سغرية  وتعطي  اأيام   5-3
بالتغذي  وتبداأ  خم�سر،  ولونها  اأ�سود 
تتلف  اأن  الريقة  وت�ستطيع  العائل.  على 
من  مقللًة  والعراني�س  الذكرية  الأزهار 

كمية الإنتاج ونوعيته. 
الأخري  والعمر  يرقية،  اأعمار   6 للريقة 
من  الأك��رب  الكميات  ي�ستهلك  الذي  هو 
لل�سرر.  الرئي�سي  امل�سبب  وهو  العائل 
بني  بالنهار  ال�سغرية  الريقات  تختفي 
للتغذي  بالليل  وتخرج  الأوراق،  اأغماد 
وقت  اأف�سل  يكون  وه��ذا  الأوراق،  على 

للمكافحة.
اإىل  ت�سقط  ال��ريق��ة  من��و  اك��ت��م��ال  ب��ع��د 
ب�سنعها  تقوم  �سرنقة  يف  للتعذر  الرتبة 
مكانًا  لنف�سها  حتفر  حيث  لنف�سها، 

اأو  �سنتمرتات،   10 عمق  على  به  لتتعذر 
وت�ستغرق   ، بينها  اأو  الأوراق  تتعذر على 
ويتاأثر  يومًا.   14-7 العذراء  تطور  مدة 
ت��ط��ور ال��ريق��ة ب��ن��وع ال��غ��ذاء، ودرج���ات 
احل��راري  امل��ج��ال  يعد  حيث  احل���رارة، 
درجات  معدل  هو  مئوية  درج��ة   30-11

احلرارة املثلى لتطورها ومنوها.
املناطق  يف  ال��ت��ك��اث��ر  ي��ك��ون  اأن  مي��ك��ن 
من  ل��الآف��ة  فيكون  م�ستمًرا،  امل��داري��ة 
يف  ولكن  �سنويًا،  اأجيال  �ستة  اإىل  اأربعة 
جيل  يتطور  الباردة  ال�سمالية  املناطق 
الن�ساط  يتوقف  حيث  فقط،  جيالن  اأو 
والتطور يف درجات احلرارة املنخف�سة، 
تقتل  ما  عادًة  ال�سقيع  يحدث  وعندما 

املراحل. جميع 
مل�سافة  النتقال  على  القدرة  للح�سرة 
الرياح  ت��ك��ون  ع��ن��دم��ا  ك��م   500-100
مينح  وهذا  البي�س،  و�سع  قبل  منا�سبة 
ال�سريع  النتقال  على  القدرة  احل�سرة 

بني الدول.
اأعرا�س ال�شرر:

على  تغذيتها  ال��ف��ت��ي��ة  ال��ريق��ات  ت��ب��داأ 
تطورها  وبعد  للورقة،  ال�سفلي  ال�سطح 
تهاجم �سطحي الورقة، وميكن مالحظ 

التالية: الأعرا�س 
الأوراق  على  منتظمة  غ��ري  ث��ق��وب   .1

ناجتة عن تغذية الريقات.
ن�سارة اخل�سب  ت�سبه  رطبة  2. خملفات 
العلوية  والأوراق  القمع  من  بالقرب 

ويعد ذلك عالمة مميزة للح�سرة.
تتعلق  الريقات خيوطًا حريرية  تفرز   .3
بوا�سطة  التنقل  على  وت�ساعدها  بها 

الرياح.
يف  النامية  القمة  مت��وت  اأن  ميكن   .4
ال�سديدة،  الإ�سابة  عند  املو�سم  بداية 
وت�سمى هذه الظاهرة بالقلب امليت يف 
العراني�س.  تكون  متنع  والتي  ال��ذرة، 
حال  يف  ال�ساق  قطع  يتم  اأن  وميكن 

ال�سديدة. الإ�سابة 
قد  الأوراق  قمع  يف  العميقة  التغذية   .5

تعمل على تدمري مناطق النمو.
ت�ستطيع  ال��ن��ا���س��ج��ة  ال��ن��ب��ات��ات  يف   .6
الريقة اأن حتفر يف الأجزاء اجلن�سية، 

مثل الأزهار الذكرية والعراني�س مقللة 
كمية الإنتاج ونوعيته.

7. قد توؤدي تغذية الريقات اإىل العدوى 
واإنتاج  الفطرية  الأم��را���س  وانت�سار 
الفطرية )الأفالتوك�سينات(. ال�سموم 
تبدو التغذية املبكرة م�سابهة لتغذية   .8
الديدان الأخرى، ولكن متيل الريقات 
الكيزان  ج��ان��ب  م���ن  ال���دخ���ول  اإىل 
وهذا  النامية،  احلبوب  على  وتتغذى 
ال�ساق  يرقات حفار  النقي�س من  على 
التي عادًة ما تدخل الكيزان من اأعلى 

اأو اأ�سفل.
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ل���دودة  امل��ت��ك��ام��ل��ة  الإدارة 
اخلريفية: احل�شد 

: االإجراءات الزراعية: اأوالاً
تت�سمن الإجراءات الزراعية ما يلي:

اجلودة،  عالية  بذار  ا�ستخدام   .1
وخالية من الأمرا�س.

امل���ت���اأخ���رة  ال����زراع����ة  جت���ن���ب   .2
مبواعيد  امل��ت��داخ��ل��ة  وال���زراع���ة 

خمتلفة.
3. تنويع البيئة النباتية املزروعة �سمن 
زراعة  خلط  مثل:  الواحد،  احلقل 
ال��ذرة مع اأن��واع اأخ��رى كالبقوليات 
لأهميتها يف زيادة تعداد الكائنات 
العجوز  ك��اإب��رة  املفرت�سة  النافعة 

واملتطفالت كالدبابري. 
والريقات  البي�س  كتل  اإت���الف   .4
والتي  احل�سد  ل���دودة  ال�سغرية 

تالحظ على اأوراق الذرة.
النبات  خملفات  من  التخل�س   .5
وب���ق���اي���ا امل���ح�������س���ول، واإزال�������ة 
لتقليل  ب��ا���س��ت��م��رار  الأع�������س���اب 

العوائل الأخرى.
وحرقها  امل�سابة  النباتات  جمع   .6
الإ�سابة  م�سادر  م��ن  للتخل�س 

امل�ستقبلية.
على  بالعتماد  احلقول  مراقبة   .7
والفرمونية،  ال�سوئية  امل�سائد 
واأيام  اإر���س��ادي��ة  ن��دوات  واإق��ام��ة 
على  امل��زارع��ني  لتدريب  حقلية 
حقولهم  ومراقبة  التحري  كيفية 
 4-3 كل  احلقل  تفقد  خ��الل  من 
ي���وم من   40 ف���رتة  اأي����ام خ���الل 
ال�سحة  وم���راق���ب���ة  ال����زراع����ة، 
ومعرفة  ل��ل��م��ح�����س��ول،  ال��ع��ام��ة 
اأعرا�س الإ�سابة )تاآكل الأوراق، 
ال������ذرة(،  ك���ي���زان  واحل���ف���ر يف 

البي�س،  )كتل  احل�سرة  واأط��وار 
وال���ريق���ات ال��ف��ت��ي��ة(، وت��واج��د 
النمل،  م��ث��ل:  احل��ي��وي��ة  الأع���داء 

امليتة. والريقات  والدبابري، 
املكافحة احليوية: ثانيااً: 

تعد الأعداء احليوية لدودة احل�سد 
اإدارة  يف  ج���دًا  مهمة  اخلريفية 

الآفة ومن هذه الأعداء:
أ. املتطفالت:

1. طفيليات البي�س التابعة للجن�س  
  .Trichogramma spp

 Hymenoptera:( ال��ط��ف��ي��ل   .2
 Scelionidae( Telenomus

على  ي��ت��ط��ف��ل  ال�����ذي   ،remus

جلن�س   تابعة  اأخ��رى  اأن��واع  بي�س 
Spodoptera   ومن �سمنها دودة 

اخلريفية.  احل�سد 
3. هناك عدد كبري من املتطفالت 
على دودة احل�سد مثل املتطفالت: 
و    Cotesia marginiventris

رتبة  من    Chelonus texanus

ال���دب���اب���ري وع��ائ��ل��ة ب��راك��ون��ي��دا  
  .Braconidae

رتبة  من  اأي�سًا  املتطفالت  من    .4
ال�سائع  ال��ن��وع  الأج��ن��ح��ة  ثنائية 
من   Archytas marmoratus

.Tachinidae عائلة 
الطفيليات  باأن  ذكره  اجلدير  ومن 
ال�سائدة تختلف من منطقة لأخرى 
و�سع  ومي��ك��ن  لأخ����رى،  �سنة  وم��ن 
منها يف  ال��ع��دي��د  ل��رتب��ي��ة  ب��رن��ام��ج 
احليوية  الأع�����داء  ت��رب��ي��ة  م��راك��ز 

واإكثارها التابعة لوزارة الزراعة.
بـ. املفرت�سات:

ح�سرة  ال�سائعة  املفرت�سات  من   .1
 Forficula spp. ال��ع��ج��وز  اإب���رة 
   Dermaptera:Forficul idae

احل�سد  دودة  على  ناجحة  وه���ي 
خا�سة على الأطوار الريقية الفتية.  
 Orius insidiosus امل��ف��رت���س   .2
الذي يتغذى على البي�س والريقات 

ويطلق اأي�سًا يف حقول الذرة.
طبيعيًا  امل��وج��ودة  امل��ف��رت���س��ات   .3
واخلناف�س  الرتبة،  خناف�س  مثل 
اأي�����س��ًا خلف�س  م��ه��م��ة  ال���رواغ���ة 

كثافة دودة احل�سد.
ج�. ممر�سات احل�سرات: 

 Bacillus بكترييا  ا�ستعمال  يعد   .1
اأو   thuringiensis kurstaki

 Bacillus thuringiensis aizawi

لأغلب  الأوىل  الريقية  الأط���وار  يف 
فعاًل  الأجنحة  حر�سفية  ح�سرات 
اإىل  الغذاء  مع  دخوله  عند  عليها 
كفاءة  ولكن  ال��ريق��ة.  معدة  داخ��ل 
البكترييا مرهونة بتوقيت املكافحة، 
ويف�سل دائمًا ا�ستعمالها بعد الفق�س 

مبا�سرة اأو قبله بقليل. 
 Beauveria الفطر  ا�ستخدام   .2
الأع�����داء  م���ن  وه���و   bassiana

للح�سرة. الهامة  احليوية 
ال���ن���ي���م���ات���ودا  ا����س���ت���ع���م���ل���ت   .3
 Neoaplectana carpocapsae

وكانت النتائج جيدة على الريقات 
يف املناطق الرطبة فقط.

د- ا�ستعمال امل�ستخل�سات النباتية 
اخلريفية  احل�سد  دودة  ملكافحة 
والبايرثروم  ،Neem النيم  مثل: 
وال���روت���ي���ن���ون  ،Pyrethrum

الثوم،  وم�ستخل�س   ،  Rotenone

والكوا�سيا. والنيكوتني، 
الكيميائية: املكافحة  ثالثااً: 

تتم املكافحة الكيميائية با�ستخدام 
املنا�سبة. املبيدات 
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الزراعية  الآفات  اأعداد  ازدياد  الأخرية  الآونة  يف  لوحظ 
التو�سع  ب�سبب  خا�س،  ب�سكل  القوار�س  واآفات  عام  ب�سكل 
من  املزيد  وا�ست�سالح  الزراعي  القطاع  والراأ�سي يف  الأفقي 
الأرا�سي الزراعية. كما وُتعد املبيدات واملخ�سبات الزراعية 

من العوامل الرئي�سة يف ازدياد ظهور تلك الآفات.
حمافظات  من  عّدة  مناطق  يف  القوار�س  م�سكلة  تفاقمت 
احلقلية  املحا�سيل  يف  بالغة  اأ�سرارًا  و�سببت  القطر، 
الأ�سجار  وعلى  ال�سيفية  املحا�سيل  وبع�س  ال�سرتاتيجية 
الفئران  مكافحة  لأن  ونظرًا  اأي�سًا.  واملثمرة  احلراجية 
لها،  وال�سلوكية  البيولوجية  اجلوانب  على  اأ�سا�سًا  تعتمد 
ال�سرر  عن  امل�سوؤول  النوع  حتديد  ال�سروري  من  فاإنه 
النتباه  مع  املكافحة.  طرق  واأف�سل  املواعيد  اأن�سب  لتحديد 
توفريًا  القوار�س  مبيدات  ا�ستخدام  تر�سيد  اإىل  ال�سديد 
اأ�ساًل يف  املوجودة  احليوية  الأعداء  على  وللحفاظ  للنفقات 
مكافحة  يف  النجاح  اأن  اإىل  التنويه  من  بّد  ل  وهنا  بيئتنا. 
يتمثل  اإمنا  تام،  ب�سكل  عليه  الق�ساء  يعني  ل  احلقل  فاأر 
ال�سرر  عتبة  دون  جمتمعاتها  باإبقاء  مكافحته  يف  النجاح 

القت�سادية.

اأ�شرار فاأر احلقل:
احلقلية  املحا�سيل  يف  �سديدة  اأ���س��رارًا  احلقل  ف��اأر  ي�سبب 
والبذور  ال��ب��ادرات  على  تغذيها  خالل  من  املثمرة  والأ�سجار 

واجلذور وال�سوق والأوراق والثمار وحلاء الأ�سجار.
مدار  على  الفاأر  يتغذى  احلقلية:  املحا�سيل  يف  اأ�سراره   .1

اأو  اأواجلذور  احلبوب  من  وزنه  يعادل  ما  وي�ستهلك  ال�ساعة 
والبادرات  النباتات  قطع  يف  الأ�سرار  اأهم  وتتمثل  الثمار، 
وقر�س اجلذور والثمار والدرنات، حيث يالحظ بقع خالية 
للفئران. جحور  وجود  مع  ترتافق  احلقل  يف  النباتات  من 
اأن ت�سبب هذه الفئران اأ�سرارًا على املحا�سيل  ومن املمكن 
القمح  �سنابل  قطع  خالل  من   ،%  70 عن  تزيد  النجيلية 

الكاملة وتخزينها يف جحورها حتت �سطح الرتبة.
القوار�س  هذه  ت�سبب  والغابات:  الب�ساتني  يف  اأ�سراره   .2
واملثمرة،  احلراجية  الأ�سجار  يف  كبرية  اقت�سادية  اأ�سرارًا 
جزئيًا.  اأو  كليًا  الأ�سجار  حلاء  وتق�سري  قر�س  خالل  من 
الأمرا�س  اإىل دخول م�سببات  التق�سري اجلزئي  يوؤدي  حيث 
الفطرية والبكتريية التي من �ساأنها اإ�سعاف الأ�سجار وتدين 
التق�سري  يوؤدي  قد  بينما  والنوع،  الكم  حيث  من  اإنتاجيتها 
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الكلي اإىل موت الأ�سجار يف نهاية املطاف.

مكافحة فاأر احلقل:
تتم مكافحة فاأر احلقل باتباع عدة طرق وهي:

اأوًل: الطرق الفيزيائية: 
1. فالحة الأرا�سي بعد جني املح�سول مبا�سرًة لتدمري جحور 

تقليل  اأجل  من  �سغارها  وقتل  اأع�سا�سها  وتخريب  الفئران 
فر�س ظهورها يف املو�سم التايل.

جمع بقايا املح�سول باأ�سرع وقٍت ممكن، من اأجل حرمان   .2

فر�س  من  حرمانها  وبالتايل  الغذاء،  م�سادر  من  الفئران 
التغذي والتكاثر وزيادة التناف�س والقتتال فيما بينها.

معدنية  عبوات  عن  عبارة  وهي  احلقل،  يف  م�سائد  ن�سر   .3
مفتوحة من الأعلى تو�سع على م�ستوى �سطح الرتبة وبداخلها 

طعم جاذب، ويتم الك�سف اليومي على هذه امل�سائد.
حقن  اأو  باملاء  الفئران  جحور  بغمر  املزارعني  بع�س  يقوم   .4
املوجودة  اجلحور  اإغالق  بعد  املنزيل  بالغاز  اجلحور  تلك 
كافة. كما ي�ستخدم بع�س منهم بنادق خا�سة ل�سيد الفئران 

واخللد.
ثانيًا: الطرق الكيميائية:

ميكن مكافحة القوار�س بالعديد من املبيدات الكيميائية �سواء 
املكافحة  اأّن  اإل  الدم،  اأو مانعات تخرث  اأو غازية  كانت معدية 
غالبًا  ال�سورية  العربية  اجلمهورية  يف  احلقل  لفاأر  الكيميائية 
الزنك  فو�سفيد  وهي:  املبيدات  من  نوعني  با�ستخدام  تتم  ما 

)طعوم َمِعدّية( وفو�سفيد الأملنيوم )مبيد غازي(.
يف  ا�ستخدامًا  الأكرث  املبيد  وهو   :Zn3P2 الزنك  فو�سفيد   .1
يتوافر  جدًا.  عالية  �سمية  وذو  احلقل،  يف  الفئران  مكافحة 
على �سكل بودرة �سوداء اأو رمادية اللون، ول يعطى للمزارعني 
كمادة خام فعالة، اإمنا يوّزع على �سكل طعوم �سامة باإ�سراف 
غاز  بتحرير  تاأثريه  ويتمثل  خمت�سني.  زراعيني  مهند�سني 

الفو�سفني ال�سام PH3 يف الو�سط احلام�سي للمعدة، والذي 
يوؤثر بدورة يف عمل ع�سلة القلب ويوؤدي للموت.

ويتم جتهيز الطعم ال�سام كما يلي:
عملية  قبل  كافة  احلقل  يف  املتواجدة  اجلحور  اإغالق  يجب   -
تفتحها  الن�سطة )جحور  اأجل حتديد اجلحور  املكافحة من 

الفئران بعد اإغالقها من قبل املزارعني(.
- يتم جتهيز الطعم ال�سام من خالل خلط النخالة اأو القمح مع 
القليل من الزيت وال�سكر ليتم توزيع ذرات املبيد ب�سكل جيد 
مع كمية من مبيد فو�سفيد الزنك حتقق ن�سبة 20 غ مبيد لكل 

1000 غ حبوب.

لنوع  مغايرة  طعوم  ا�ستخدام  يتم  اأن  هنا  اأن���وه  اأن  اأح��ب   -
املح�سول املزروع من اأجل لفت انتباه الفئران وجذبها جتاه 

مادة جديدة غري موجودة يف احلقل.
- بعد جتهيز الطعوم وخلطها، يتم توزيعها يف اجلحور الن�سطة 
مبعدل ملعقة طعام واحدة لكل جحر، بحيث تو�سع يف عمق 

اجلحر، وبعيدة عن متناول الطيور واحليوانات الأخرى.
املجموع  تغطية  قبل  املكافحة  عملية  يف  التبكري  اإن  مالحظة: 
الآفة  م�ستعمرات  عن  الك�سف  يف  ي�ساعد  لالأر�س  اخل�سري 

واإبادتها ب�سكل ناجح.

اأو  اأقرا�س  �سكل  على  متوافر  وهو   :AlP الأملنيوم  فو�سفيد   .2
 PH3 كريات، ويتمثل تاأثريه من خالل اإطالق غاز الفو�سفني

عند تعر�سه للرطوبة اجلوية اأو الأر�سية.
املخزونة  املواد  اآفات  املبيد يف مكافحة  ي�ستخدم هذا  ما  عادًة 
اأو يف مكافحة القوار�س يف الأماكن املغلقة. ويتم ا�ستخدامه يف 
مكافحة فئران احلقل من خالل و�سع قر�س واحد يف كل جحر، 
واإغالق اجلحر بعد ذلك ملنع ت�سرب غاز الفو�سفني من اجلحور.
ونظرًا لأن هذا املبيد يعتمد ب�سكل اأ�سا�سي على توافر الرطوبة من 
اأجل حترير غاز الفو�سفني فاإن ا�ستخدامه يعترب غري فعال يف ف�سل 

ال�سيف لعدم توافر الرطوبة اجلوية اأو الأر�سية ب�سكٍل كاٍف.

جحور فأر الحقل

د.  عمار أحمد جلود
مديرية الزراعة واإلصالح الزراعي بحماه
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احلافظة الزراعة 
�شــورية  يف 

الأ�شــا�شية  واخلطوات  فوائدها 
لتبنيها

التقليدية،  الزراعية  الإّنتاج  اأّن نظم  الأخرية  الآونة  لوحظ يف 
ال�سرر  اأحلقت  قد  الزراعي  الإنتاج  تكثيف  على  تعتمد  التي 
الزراعية،  لالأرا�سي  تدهورًا  و�سّببت  الزراعي،  الإنتاج  بنظم 
املبذولة  اجلهود  ُتفلْح  ومل  الإنتاجية.  كفاءتها  يف  وتراجعًا 
ت�سمن  اأو  للمزارعني،  القت�سادي  الربح  هام�س  زيادة  يف 
كافية،  كمية  خ�سائ�س  ذات  زراعيٍة  منتجاٍت  على  احل�سول 
و�سفات نوعية مر�سية للم�ستهلكني، اأو حتى ُت�ساعد يف حت�سني 
الإنتاج  قطاع  يف  العاملني  معي�سة  م�ستوى  ثّم  ومن  الدخل، 
الزراعي. وتعالت النداءات يف الآونة الأخرية للحاجة اإىل ثورٍة 
الزراعية  التقانات  تطبيق  ت�سجيع  من  تنبثق  جديدة  خ�سراء 
ا�ستدامة  على  املحافظة  مع  الغذاء،  اإنتاج  زيادة  ت�سمن  التي 
احلالت،  من  العديد  ويف  الزراعية.  البيئية  النظم  اإنتاجية 
فاإّن التاأثري التجميعي للفالحة املكثفة واملتكررة للرتبة، وف�سل 
املزارعني يف اإ�سافة كمياٍت كافية من العنا�سر املعدنية املغذية 
ملنع ا�ستنزاف خ�سوبة الرتبة، وعدم ترك بقايا املح�سول فوق 
�سطح الرتبة، عادًة ما يتمخ�س عنه تدهور م�ستمر ومتزايد يف 
اإىل ذلك، فاإّن �سوء عوامل  بناء الرتبة وخ�سوبتها. بالإ�سافة 

املائية  املوارد  وندرة  ال�سابق،  املح�سول  وبقايا  الأر�س،  اإدارة 
اإنتاجيتها،  وتدين  املياه،  ا�ستعمال  �سوء  اإىل  اإ�سافًة  العذبة، 
وغياب الدورة الزراعية املنا�سبة، قد اأّدت اإىل ازدياد تكاليف 
الإنتاج الزراعي وانخفا�س هام�س الربح القت�سادي للمزرعة. 
وُيعزى تدهور الأرا�سي الزراعية ب�سكٍل غري مبا�سر اإىل تهدمي 
والكيميائية  الفيزيائية  خ�سائ�سها  وتراجع  الرتبة،  بناء 
حمتوى  برتاجع  ذلك  ومتثل  الزراعية،  الآلت  بفعل  واحليوية 
فيها،  احليوي  التنوع  وتدهور  الع�سوية،  املادة  من  الرتبة 
ب�سبب عدم اإعادة كل اأو جزء من بقايا املح�سول ال�سابق اإىل 
الرتبة.  يف  الع�سوية  للمادة  مهمًا  م�سدرًا  ُتعد  التي  الرتبة، 
اأن يبحثوا  واأ�سبح يف ظل هذه املعطيات لزامًا على املزارعني 
واملربحة،  واملنتجة،  امل�ستدامة،  الزراعي  الإّنتاج  طرائق  عن 
والأقل ا�ستنفادًا للموارد الطبيعية املحدودة )الرتبة، واملياه(، 
والطبيعية.  الزراعية  البيئية  النظم  على  حفاظًا  والأكرث 
 Conservation Agriculture احلافظة  الزراعة  نظام  ُويعد 
هذه  مثل  حتقق  اأن  ميكن  التي  البديلة  الزراعية  الأنظمة  من 

الحتياجات.
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تربٍة  يف  املحا�سيل  زراعة  باأّنها   )CA( احلافظة  الزراعة  ُتعّرف 
�سكل  �سق �سيق على  فتح  ب�سكٍل م�سبق، من خالل  رة  غري حم�سّ
الأ�سمدة  لو�سع  فقط  كافيني  وعمق  بعر�س  �سريط  اأو  خندق 
املعدنية اأوًل والبذار ثانيًا، وتغطية البذار املزروعة ب�سكٍل مالئم، 

با�ستعمال اآلٍت خا�سة، ت�سمى اآلت البذر املبا�سر.
ت�ستمل الزراعة احلافظة على املكونات التالية: 

• الإقالل من حتريك الرتبة من خالل التقليل من احلراثات اأو 
واملادة  احلية  ومتع�سياتها  الرتبة  بنية  على  للمحافظة  اإلغائها 

الع�سوية. 
• ترك اأكرب كمية ممكنة من بقايا املح�سول ال�سابق فوق �سطح 
ارة.  الرتبة حلمايتها وامل�ساهمة يف احلد من منو الأع�ساب ال�سّ

الآفات  التخل�س من  ُت�ساعد يف  • تطبيق دورات زراعية متنوعة 
احل�سرية والأع�ساب ال�سارة والأمرا�س. 

ارة، وبخا�سٍة يف احلقول املوبوءة  • املكافحة الفّعالة لالأع�ساب ال�سّ
ارة. ببذور الأع�ساب ال�سّ

فوائد الزراعة احلافظة:
1. زيادة الإنتاج: تعزى زيادة الإنتاج اإىل املحافظة على الرطوبة 

وا�ستخدامها الأمثل من قبل النبات يف نظام الزراعة احلافظة، 
نتائج  اأظهرت  حيث  املح�سول.  لنمو  الفر�سة  تهيئة  وبالتايل 
الهيئة  املنفذة بني  الزراعة احلافظة يف �سورية  جتارب برنامج 
لال�ستثمار  العربية  والهيئة  الزراعية  العلمية  للبحوث  العامة 
اجلافة  املناطق  يف  و2007   2004 عامي  بني  الزراعي  والإمّناء 
)احل�سكة(، اأّن الزراعة احلافظة يف جمال اإنتاج القمح تفوقت 
على الزراعة التقليدية بن�سبة 39 %، وتراوحت الزيادة يف حقول 
نتائج  واأظهرت  التقليدية.  الزراعة  25 % عن  اإىل   7 املزارعني 
جتارب برنامج الزراعة احلافظة يف �سورية املنفذة بني املركز 
العربي )اأك�ساد( والوكالة الأملانية للتعاون الفني)GTZ( خالل 
املو�سم الزراعي 2009/2008 يف املناطق اجلافة )احل�سكة(، اأّن 
الزراعة احلافظة يف جمال اإنتاجية القمح تفوقت على الزراعة 

اإىل   2.8 بني  تراوحت  بن�سبة  املزارعني  حقول  يف  التقليدية 
الإنتاجية يف احلقول املزروعة بالطريقة  66.66% باملقارنة مع 

حم�سول  اإنتاجية  متو�سط  كان  اإدلب،  حمافظة  ويف  التقليدية. 
احلافظة  الزراعة  بنظام  ُزرعت  التي  احلقول  يف  اأعلى  القمح 
)6000 كغ/هكتار وهو متو�سط احلقلني( باملقارنة مع الزراعة 
التقليدية )4750 كغ/هكتار(، وبلغت ن�سبة الزيادة يف متو�سط 
اإنتاجية حم�سول القمح حتت ظروف الزراعة احلافظة باملقارنة 
اأهمية  اإىل  ُي�سري  ما   ،%  20.83 قرابة  التقليدية  الزراعة  مع 
تطبيق نظام الزراعة احلافظة لزيادة غّلة حم�سول القمح حتت 
ظروف الزراعة املطرية. ُتعزى هذه الزيادة ب�سكٍل رئي�س اإىل دور 
نظام الزراعة احلافظة يف املحافظة على حمتوى الرتبة املائي، 
نتيجة احلد من فقد املياه بالتبخر )E( ب�سبب عدم قلب الرتبة، 
وتعري�سها ب�سكٍل مبا�سر لأ�سعة ال�سم�س، ما يوؤدي اإىل زيادة كمية 

املياه املتاحة للنباتات لفرتٍة زمنيٍة اأطول.
فوق  ال�سابق  املح�سول  بقايا  ترك  اإّن  الرتبة:  اجنراف  تقليل   .2
�سطح الرتبة وعدم جمعها اأو قلبها اأو حرقها حتول دون اجنراف 
الرتبة  بقاء  ب�سبب  واملائية  الهوائية  التعرية  من  وحتد  الرتبة 

مرتا�سة ومغطاة ببقايا املح�سول.
باأنواعها  احلراثة  تخّرب  وخ�سوبتها:  الرتبة  تركيب  حت�سني   .3
والتي  الع�سوية  املادة  وتوؤك�سد  الطبيعي  الرتبة  تركيب  املختلفة 
توؤدي اإىل تناق�سها املتزايد، على عك�س الزراعة احلافظة التي 
ترك  نتيجة  الع�سوية  مادتها  وتزيد  الرتبة  تركيب  على  حتافظ 
والتي بدورها تزيد من خ�سوبة  بقايا املح�سول على �سطحها، 
توافر  قابلية  وتزيد  الكيميائية،  خ�سائ�سها  وحت�سن  الرتبة 
العنا�سر الغذائية للنبات فيها. كما اأّن تقليل احلراثة يوؤدي اإىل 
تغيري يف كميات الكربون والنرتوجني يف الرتبة وزيادة الن�ساط 
مركز  يف  ُنفذت  حقلية،  جتربة  نتائج  بّينت  فيها.  امليكروبي 
بحوث القام�سلي )هيمو(، مبحافظة احل�سكة، يف �سورية، خالل 
املو�سمني الزراعيني 2013/2012 و2014/2013، ارتفاع حمتوى 
بن�سبة  الأّول  الزراعي  املو�سم  خالل  الع�سوية  املادة  من  الرتبة 

)1.160%( واملو�سم الزراعي الثاين بن�سبة )%1.227(. 
على  احلافظة  الزراعة  نظام  يحافظ  الرطوبة:  على  احلفاظ   .4
الرطوبة الأر�سية نتيجة تقليل احلراثة اأو عدمها، كما اأّن ترك 
البقايا النباتية فوق �سطح الرتبة يقلل من معدل تبخر املياه من 

الرتبة ويزيد يف الوقت نف�سه من معدل ر�سح املياه.
طريقة  اأّن  �سورية  �سرقي  �سمال  اأجريت  التي  التجارب  اأو�سحت 
ولكن  الرطوبة  من  الرتبة  حمتوى  زادت  قد  احلافظة  الزراعة 
مل يالحظ الأثر الإيجابي على الإنتاج ب�سبب قلة البقايا النباتية 
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املرتوكة فوق �سطح الرتبة والتي مل متنع من تبخر املياه.
اأجريت  التي  الدرا�سات  اأثبتت  الكربون:  انبعاث  من  التقليل   .5
هو  احلافظة  الزراعة  نظام  اأّن  اأخرى  ومناطق  الباراغواي  يف 
نظام �سديق للبيئة، ويقلل من انبعاث غاز ثاين اأوك�سيد الكربون 
وت�سبب  الرتبة  تخلخل  والتي  احلراثات،  من  التقليل  نتيجة 
انطالق ماليني الأطنان من هذا الغاز الذي يعد العامل الأ�سا�س 
اأّن كمية  لالحتبا�س احلراري، كما اأظهرت نتائج هذه الدرا�سة 
اأك�سيد الكربون املنبعثة من احلراثة التقليدية للرتبة  غاز ثاين 

76% مقارنًة مع %27 يف نظام الزراعة احلافظة. 

من  احلافظة  الزراعة  حتّد  ارة:  ال�سّ الأع�ساب  اإنبات  تقليل   .6
اإنبات بذور الأع�ساب، فقد اأظهرت جتارب اأجريت يف الربازيل 
احلافظة  الزراعة  اأّن  ال�سويا  وفول  القمح  حم�سويل  على 
ارة يف هذه املحا�سيل اإىل 17 و 4   خّف�ست جمتمع الأع�ساب ال�سّ
اأنواع ع�سبية /م2 للمح�سولني على التوايل مقارنة مع الزراعة 
ع�سبيًا  نوعًا  20/م2  و   36 الع�سبية  كانتالأنواع  التقليدية، حيث 
للمح�سولني وذلك ب�سبب التاأثري التثبيطي لبقايا النبات والتي 

متنع اإنبات بذور الأع�ساب.
اأكرث: يزداد التنوع احليوي يف الرتبة باإتباع نظام  7. تنوع حيوي 
الزراعة احلافظة نتيجة لبقاء بقايا احل�سول على �سطح الرتبة 
�سطح  على  الع�سوي  الكربون  من  يزيد  وهذا  حتريكها  وعدم 

الرتبة مقارنة مع الرتبة املحروثة.
8. التحكم يف موعد الزراعة: بف�سل الزراعة احلافظة ميكن احلد 
من العتماد على ت�ساقط الأمطار اخلريفية الالزمة ل�ستحراث 
الرتبة وا�ستنبات اأع�سابها، وهذا ي�سجع الفالح على التبكري يف 

الزراعة. 
 2007/2006 الزراعية  للموا�سم  لإيكاردا  درا�سة  ويف   .9
الزراعة  نظامي  بني  للمقارنة  و2009/2008  و2008/2007 

اأظهرت  ومتاأخر  مبكر  زراعة  ومبوعدي  والتقليدية  احلافظة 
النتائج اأّن الإنتاج احلبي ملح�سول القمح يف مو�سم 2007/2006 
كان الأف�سل يف نظام الزراعة احلافظة مع موعد مبكر، وجاء 
باملرتبة الثانية نظام الزراعة التقليدية مع موعد الزراعة املبكر، 

يف حني مل يكن هناك اإنتاج للزراعة املتاأخرة لكال النظامني.
10. حت�سني نوعية احلبوب: اأو�سح Horn اأّن الزراعة احلافظة قد 

زادت من ن�سبة الآزوت يف حبوب احلم�س اإل اأّنه مل يكن هناك 
تاأثري معنوي يف تثبيت الآزوت اجلوي.

11. تخفي�س تكاليف الإنتاج: ُيعد انخفا�س تكاليف الإنتاج نتيجة 

نظام  لتبني  الرئي�سي  الدافع  احلافظة  الزراعة  نظام  تطبيق 
الإنتاج  تكاليف  انخفا�س  ويعزى  �سورية،  يف  احلافظة  الزراعة 

الزراعي حتت ظروف الزراعة احلافظة اإىل:
تتم  حيث  الزراعة،  قبل  الأر�س  حت�سري  عملية  اأجور  تخفي�س   -
الزراعة مبا�سرًة يف الأر�س غري املح�سرة ب�سكٍل م�سبق )بدون 
فالحة(، با�ستعمال اآلت زراعية خا�سة تعمل على اإحداث �سق 
�سيق يف الأر�س غري املح�سرة م�سبقًا، بعر�ٍس وعمق كافيني فقط 
ومتجان�س،  منا�سب  عمق  على  والبذار  املعدنية  الأ�سمدة  لو�سع 
وتغطيتهما ب�سكٍل جيد، ما ي�سمح بتخفي�س اأجور الفالحة ونرث 

الأ�سمدة املعدنية قبل الزراعة.
- تخفي�س مبعدل البذار بني 40 اإىل 60 % حتت ظروف الزراعة 
احلافظة باملقارنة مع الزراعة التقليدية، لأّن ا�ستعمال اآلت البذر 
منا�سب  على عمق  املزروعة  البذار  بو�سع جميع  ي�سمح  املبا�سر 
)5 �سم(، الأمر الذي ي�سمن اإّنبات جميع البذور احلية، اأي اأّن 
ن�سبة الإّنبات ت�سل تقريبًا اإىل 100 %، وهذا ي�سمن احل�سول 
الأر�س  من  امل�ساحة  وحدة  يف  املطلوبة  النباتية  الكثافة  على 
بزراعة عدد اأقل من البذار، يف حني ي�سطر املزارع حتت ظروف 
بذار  معدل  ي�ستعمل  اأن  الهارو(  )با�ستعمال  التقليدية  الزراعة 



ــة
اع

لزر
ة ا

جمل

العدد 60 - 2020

2323

ــة
اع

لزر
ة ا

جمل

النباتية  الكثافة  من  الأدنى  احلد  على  احل�سول  ل�سمان  اأعلى 
املطلوبة يف وحدة امل�ساحة، ب�سبب �سياع ن�سبة كبرية من البذار، 
حيث ي�سع الهارو جزءًا من البذار على اأعماٍق كبرية )اأكرب من 
15 �سم(، فتف�سل البذور املنبتة من الو�سول اإىل �سطح الرتبة، 

لل�سويقة اجلنينية،  الأق�سى  الطول  اأكرب من  الزراعة  لأّن عمق 
فتبقى البادرات حتت �سطح الرتبة وتتعفن، وي�سع باملقابل جزءًا 
من البذار على �سطح الرتبة، وهذه البذار عادًة ما توؤكل من قبل 
ن�سبة  تتجاوز  ول  ب�سبب اجلفاف،  الإنبات  تف�سل يف  اأو  الطيور، 
 ،%  50  -  40 من  اأكرث  املنا�سب  العمق  على  تو�سع  التي  البذور 
لذلك ل بّد من زيادة معدل البذار ل�سمان احل�سول على الكثافة 

النباتية املثلى.
- خف�س كمية الوقود )الديزل( امل�ستهلكة، وتقليل معدل الأ�سمدة 
مع  باملقارنة  احلافظة  الزراعة  ظروف  حتت  امل�سافة  املعدنية 
و�سع  على  تعمل  املبا�سر  البذر  اآلت  لأّن  التقليدية،  الزراعة 
البذار  )اأ�سفل  ومتجان�س  منا�سب  عمق  على  املعدنية  الأ�سمدة 
التما�س  لتجنب  البذار  من  �سم   3  –  2 م�سافة  على   ، وجانبها 
الأمر  البذار(،  يف  املعدنية  لالأ�سمدة  الكاوي  والتاأثري  املبا�سر 
كفاءة  من  ويزيد  الأ�سمدة،  �سياع  من  احلد  يف  ُي�ساعد  الذي 
ا�ستعمالها، بالإ�سافة اإىل حقيقة اأّن تطبيق الدورة الزراعية، التي 
تت�سمن حم�سوًل بقوليًا ي�ساعد يف اإغناء الرتبة بالآزوت، نتيجة 
البكتريية  العقد  التثبيت احليوي لالآزوت اجلوي، بف�سل  عملية 
اأي�سًا حت�سني  وُي�ساعد  البقولية.  النباتات  على جذور  املتعاي�سة 
لالأ�سمدة  احلاجة  تقليل  يف  الع�سوية  املادة  من  الرتبة  حمتوى 
املعدنية  للعنا�سر  البطيء  التحرير  نتيجة  اخلارجية،  املعدنية 

املغذية من املادة الع�سوية بفعل الكائنات احلية الدقيقة.
املحافظات  يف  احلافظة  الزراعة  نظام  تطبيق  خالل  من  -تبنّي 
وتكاليف  الزراعية،  العمليات  تكاليف  متو�سط  اأّن  ال�سورية 

م�ستلزمات الإّنتاج الزراعي للهكتار الواحد ملح�سول القمح كان 
الزراعة  الزراعة احلافظة باملقارنة مع نظام  اأدنى حتت نظام 
العمليات  تكاليف  النخفا�س يف  ن�سبة  اإجمايل  وكان  التقليدية. 
يف   %  44.98 قرابة  الزراعي  الإّنتاج  وم�ستلزمات  الزراعية، 
اأّن  التقليدية، ويالحظ  الزراعة  باملقارنة مع  الزراعة احلافظة 
نحو  كانت  للزراعة  الأر�س  حت�سري  اأجور  يف  النخفا�س  ن�سبة 

100 %، ب�سبب اإلغاء عمليات الفالحة. 

احلافظة  الزراعة  نظام  تطبيق  اأهمية  على  النتائج  هذه  توؤكد 
زيادة  نتيجة  القت�سادية  العوائد  وزيادة  الإنتاج  تكاليف  لتقليل 
املزارع وحت�سني  زيادة دخل  اإىل  يوؤدي  الذي  الأمر  الغلة احلبية، 

م�ستوى معي�سته.
احلافظة  الزراعة  نظام  تبني  تواجه  التي  ال�شعوبات 

و�شبل التغلب عليها:
توافر الآلت الزراعية املنا�سبة والكافية: لبد من ت�سجيع الت�سنيع 
لكل  املنا�سبة  املوا�سفات  وفق  احلافظة،  الزراعة  لآلت  املحلي 
�سندوقني  وجود  توؤمن  جيدة  موا�سفات  وذات  بيئية،  منطقة 
حتت  ال�سماد  وو�سع  نف�سه  الوقت  يف  والبذار  ال�سماد  لإ�سافة 
البذار، و�سمان اإتاحتها باأ�سعاٍر منا�سبة، ل تتجاوز 40 – 50 % 
من اأ�سعار الآلت امل�ستوردة من اخلارج، و�سمان �سيانتها وقطع 

التبديل الالزمة دائمًا.
الأوىل  ال�سنوات  تكون  ما  عادًة  ال�سارة:  الأع�ساب  مبيدات  توافر 
ب�سبب  املبا�سر( �سعبة،  الزراعة احلافظة )البذر  تقانة  تبني  من 
يف  �سعوبة  الأمر  ويزداد  كبري،  ب�سكٍل  ال�سارة  الأع�ساب  انت�سار 
واملعلومات  املنا�سبة  ارة  ال�سّ الأع�ساب  مبيدات  توافر  عدم   حال 
اأّن كثافة  اأ�سارت عدة درا�سات اإىل  اخلا�سة بالتعرف عليها، فقد 
احلافظة  الزراعة  نظام  يف  اأكرث  تكون  ما  غالبًا  الكلية  الأع�ساب 
مقارنة مع نظام احلراثة اخلفيفة اأو التقليدية، اأي اأّن التغيري يف 
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طريقة الزراعة ونوع الفالحات ي�سبب تغريًا وحتّوًل يف جمتمعات 
ارة، وبالتايل ل بد من فهم هذه التحولت يف الأع�ساب  الأع�ساب ال�سّ
والأخذ بعني العتبار الفعل املتبادل بني املعامالت الزراعية للرتبة 
والظروف البيئية على بيئة الأنواع الع�سبية وبيولوجيتها ، حيث اأّن 
لكل طريقة من الطرائق الزراعية ومعامالت الرتبة جمموعة الأنواع 
والفالحة  الزراعة  يف  التقليدية  فالطرائق  بها،  املرتبطة  الع�سبية 
العميقة توؤدي اإىل اإبعاد بذور الأع�ساب اإىل الأعماق اأفقيًا وعموديًا 
ومنع منوها، يوؤثر تعاقب املحا�سيل )الدورة الزراعية( يف ديناميكية 
جمتمعات الأع�ساب، لذلك فاإّن اتباع الدورات الزراعية كعامل اإدارة 
متوا�سع، كما اأّن للمكافحة الكيميائية با�ستخدام املبيدات اختيارية 

ارة. التاأثري اأثرًا كبريًا يف اإحداث التغرّي يف جمتمع الأع�ساب ال�سّ
تغيري العقلية: يتوجب على املزارع اأّن يغري اأوًل تفكريه قبل اأن يفكر 
يف تغيري بّذارته. ويتوجب اأوًل على املزارعني، والفنيني، والباحثني، 
الزراعة  يف  نظرتهم  تغيري  الزراعي  الإر�ساد  جمال  يف  والعاملني 
احلافظة والبتعاد عن نظام فالحة الأر�س الهّدام للرتبة والقرتاب 
من حيث الفكر واملمار�سة من نظام الإّنتاج الزراعي امل�ستدام املتمثل 

بتطبيق نظام الزراعة بدون فالحة.
املعرفة: يتمثل التحدي الكبري الذي �سيواجه املزارعني عند النتقال 
من نظام الزراعة التقليدية اإىل الزراعة بدون فالحة يف كيفية مكافحة 

ارة. ولكي يتمكنوا من التعامل مع هذه احلالة اجلديدة،  الأع�ساب ال�سّ
عليهم اأن ميتلكوا املعرفة الكاملة، ول�سيما عن مبيدات الأع�ساب، 

ارة، وطرق التعرف على الأع�ساب ومكافحتها. والأع�ساب ال�سّ
انت�سار بع�س الآفات الأحيائية: يف ال�سنوات الأوىل من تطبيق نظام 
الزراعة احلافظة لوحظ انت�سار اآفة القوار�س، حيث تنتقل القوار�س 
وجتد املكان والغذاء يف اأماكن تطبيق الزراعة بدون فالحة، ولكن مع 
زيادة امل�ساحات املطّبق عليها نظام الزراعة احلافظة ومع ا�ستخدام 
الطعوم ال�سامة وا�ستخدام املكافحة البيولوجية �سي�ساهم ذلك يف 
التقليل من هذه الآفة. كما لوحظ ظهور بع�س احل�سرات مثل بق 
ال�سعري،  الأر�س يف مناطق زراعة حم�سول  ولآلئ  ال�سعري،  جذور 
نتيجة ل�سعوبة اتباع الدورة الزراعية يف مناطق قلة الهطل املطري، 

مما يتطلب املكافحة الكيميائية وتوافر املبيدات.
اخلطوات االأ�شا�شية لتبني نظام الزراعة احلافظة:

هناك بع�س العوامل املهمة جدًا التي يجب اأن توؤخذ بعني العتبار 
قبل البدء بتطبيق نظام الزراعة احلافظة، من اأهمها:

الزراعة  تطبيق  تبني  جمال  يف  العاملني  جميع  على  يجب   .1

التقانة،  بهذه  يتعلق  ما  حول  معلوماتهم  يطّوروا  اأن  احلافظة 
ارة. ول�سيما مكافحة الأع�ساب ال�سّ

2. يجب على املزارع اأن يقوم اأوًل بتحليل الرتبة، واإ�سافة الكل�س 
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ويتغلب  املعدين،  التوازن  ي�سّحح  واأن   ، كانت حام�سية  اإذا  لها 
على نق�س العنا�سر.

يف  املبا�سر  البذر  تقانة  تطبيق  يتجنب  اأن  املزارع  على  يجب   .3

الرتب �سيئة ال�سرف )الرتب الطينية الثقيلة جدًا(.
4. يجب على املزارع اأن يقوم بت�سوية �سطح الرتبة اإذا كان وعرًا 

الإّنبات  و�سوء  البذر،  اأثناء عملية  امل�سكالت  لتجنب  �سبب،  لأي 
وعدم جتان�سه.

با�ستعمال  الرتبة  ان�سغاط  على  يتغلب  اأن  املزارع  على  يجب   .5

املحاريث النقابة.
6. يجب اإنتاج اأكرب كمية ممكنة من الغطاء النباتي.

7. يجب على املزارع اأن ي�سرتي اآلة البذر املبا�سر.
على  املبا�سر  البذر  تقانة  بتطبيق  يبداأ  اأن  املزارع  على  يجب   .8

م�ساحة 10 % فقط من اأر�سه ليكت�سب اخلربة الالزمة.
واأن  املنا�سبة،  الزراعية  الدورة  يطبق  اأن  املزارع  على  يجب   .9

تت�سمن زراعة املحا�سيل البقولية الغذائية والعلفية جلني كامل 
املنافع من تطبيق هذا النظام.

وتطوير  للتعلم،  دائم  ب�سكل  مهياأً  املزارع  يكون  اأن  يجب   .10

معلوماته بكل ما هو جديد حول تقانة البذر املبا�سر.
11. يجب اأّل نكون �سلبيني جتاه التقانة، ونعتقد اأّنها لن تنجح، لأّن 

ذلك لن ي�ساعد يف حل امل�سكالت املرتبطة بتطبيق تقانة البذر 
املبا�سر.

جتربة الزراعة احلافظة يف �شورية:
والإ�سالح  الزراعة  وزارة  طريق  عن   2004 عام  �سورية  يف  بداأ 
للبحوث  العامة  الهيئة  بني  م�سرتك  بحثي  عمل  برنامج  الزراعي 
الزراعي  والإمّناء  لال�ستثمار  العربية  والهيئة  الزراعية  العلمية 
املحا�سيل  اإنتاجية  يف  فالحة  بدون  الزراعة  تقنية  تاأثري  لختبار 

احلقلية يف الزراعة البعلية، حيث مت تنفيذ التجارب يف موقعني:
الأوىل(،  ال�ستقرار  )منطقة  القام�سلي،  بحوث  مركز  الأول:   -

على حم�سويل القمح والعد�س. 
منطقة  طري(،  تل  )حمطة  احل�سكة  بحوث  مركز  الثاين:   -

ال�ستقرار الثانية، على حما�سيل: القمح وال�سعري والبيقية. 
توينة(،  )حمطة  احل�سكة  بحوث  مركز  ثالث:  موقع  واأ�سيف   -

منطقة ال�ستقرار الثالثة على حم�سول ال�سعري.
وبلغت امل�ساحة املزروعة بطريقة الزراعة احلافظة يف �سورية خالل 
2004-2005 )34( هكتارًا يف حقول املزارعني  املو�سم الزراعي 
)14 مزارعًا(. كما بداأ املركز العربي لدرا�سات املناطق اجلافة 
والأرا�سي القاحلة )اأك�ساد( بالتعاون مع الوكالة الدولية الأملانية 
للتعاون الفني )GTZ( بتجريب تطبيق نظام الزراعة احلافظة يف 

�سورية منذ املو�سم الزراعي 2007/2006، حيث ُزرعت خلطة من 
املحا�سيل احلبية والبقولية العلفية، واعتمدت كغطاء نباتي، ُتزرع 
فوقه نباتات املح�سول الرئي�س خالل املو�سم الزراعي2008/2007. 
لأك�ساد  التابعة  البحثية  املحطات  م�ستوى  على  البداية  وكانت 
)حمطتي بحوث اإزرع وجلني(. وبلغت امل�ساحة املزروعة بطريقة 
 30 2008/2007 قرابة  الزراعة احلافظة خالل املو�سم الزراعي 
امل�ساحة  وازدادت  مزارعًا(.   25( املزارعني  حقول  يف  هكتارًا 
املزروعة اإىل 151 هكتارًا لدى 60  مزارعًا خالل املو�سم الزراعي 
لدى  هكتارًا   694 اإىل  املزروعة  امل�ساحة  وازدادت   ،2009/2008

نحو 131 مزارعًا خالل املو�سم الزراعي 2010/2009، اأي بزيادة 
و�سعفني  املزروعة،  امل�ساحة  يف  اأ�سعاف  اأربعة  تقريبًا  مقدارها 
امل�ساحة  وو�سلت  ال�سابق،  العام  مع  باملقارنة  املزارعني  عدد  يف 
الزراعي   املو�سم  خالل  احلافظة  الزراعة  نظام  وفق  املزروعة 
مزارعًا،   181 نحو  لدى  هكتارًا،   1800 قرابة  اإىل    2011/2010

والقام�سلي )635 هكتارًا(،  كٍل من احل�سكة )950 هكتارًا(،  يف 
 14( وحم�س  هكتارًا(،   130( واإدلب  هكتارًا(،   50( وحلب 
هكتارًا(، ودرعا )15 هكتارًا(، وال�سويداء )6 هكتارات(. وبلغت 
امل�ساحة املزروعة بنظام الزراعة احلافظة من قبل اإيكاردا خالل 
وحر�سًا  هكتارًا.   18000 قرابة   2011/  2010 الزراعي  املو�سم 
على توافري م�ستلزمات العمل بهذه التقنية مت التوجه اإىل �سناعة 
العامة  الهيئة  مب�ساركة  حمليًا  فالحة  بدون  الزراعة  بذارات 
للبحوث العلمية الزراعية مع اإيكاردا يف الإ�سراف على ت�سنيعها، 

ومتت الزراعة بالبذارات املحلية منذ عام 2009. 
الأزمة  ب�سبب  �سورية   يف  املزروعة  امل�ساحات  تراجعت  ولكن 
واحلرب الدامية  التي مرت بها البالد وما نتج عن ذلك من دمار 
للبنية التحتية وتدهور الأرا�سي ال�ساحلة للزراعة، وعدم متكني 
املزارعني من زراعة كامل اأرا�سيهم ب�سبب ارتفاع اأ�سعار مدخالت 

الإنتاج الزراعي، وعدم توافرها ب�سهولة يف الأ�سواق املحلية.
خارطة الطريق نحو تبني نظام الزراعة احلافظة وتطبيقه:

اجلامعات  يف  احلافظة  الزراعة  يف  والتطوير  البحث  دعم   -  1

ومراكز البحوث العلمية الزراعية وت�سجيعه.
2 - ت�سمني املناهج اجلامعية مبقررات يف الزراعة احلافظة.

احلافظة  الزراعة  معدات  يف  التجارية  ال�ستثمارات  ت�سجيع   -  3

من بّذارات وبذار ومبيدات واأ�سمدة ودعمها.
للزراعة  حملية  بّذارات  ل�سناعة  ال�سناعي  القطاع  ت�سجيع   -  4

احلافظة.
د. منال عثمان

الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية
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�سرعان  ثم  اأ�سرتاليا،  من  الزراعي  ال�ستنبات  م�سروع  بداأ 
ما انت�سر متوجهًا اإىل اأمريكا وهولندا وباقي الدول الأوروبية 
والعامل، وذلك نظرًا لالأهمية القت�سادية مل�ساريع ال�ستنبات 
يف توفري الوقت واجلهد واملال لتوفري الكالأ، خدمة مل�ساريع 

تربية املوا�سي.
يهدف ال�ستنبات الزراعي ب�سفة عامة اإىل تعري�س احلبوب 
عنه  ينتج  مما  للنمو،  املنا�سبة  الظروف  لكل  ال�سعري  مثل 
لتعطي  ب�سيطة،  �سكريات  اإىل  احلبة  داخل  الن�ساء  حترر 
يف  �سهلة  اأمينية  اأحما�سًا  ي�سّكل  ب�سيطًا  بروتينًا  بالنتيجة 
من  ال�سعري  يف  الغذائية  القيمة  تت�ساعف  اله�سم،وبالتايل 
الربوتني والفيتامينات، فعندما تتعر�س حبة ال�سعري للرطوبة 
الن�ساء  تفكيك  على  يعمل  الذي  اأميالز(  )األفا  اأنزمي  ين�ساأ 
املوجود يف حبة ال�سعري ب�سيغة م�سبعة اإىل �سكريات ب�سيطة، 
م�سّكاًل  ب�سيط  بروتني  اإىل  املعقد  الربوتني  يتحول  وبالتايل 
اأخرى  اأنزميات  تن�ساأ  كما  اله�سم،  �سهلة  اأمينية  اأحما�سًا 
حتول هذه املركبات الب�سيطة اإىل فيتامينات وعنا�سر غذائية 
حيث  ال�سعري،  حبة  على  هامة  تغريات  تطراأ  وهنا  اأخرى، 
12 �سعفًا ح�سب  اإىل   3 B من  تت�ساعف كميات فيتامينات 
نوع الفيتامني، كما تت�ساعف كمية فيتامني E ثالثة اأ�سعاف. 
يتواجد يف حبة  ل  الذي  عالية،  بن�سبة   C فيتامني  ويتواجد 

ال�سعري اجلافة.
كما تن�ساأ اأحما�س اأمينية حّية لها تاأثري مهم جدًا على جتديد 
خاليا احليوان، كما تتوّلد اأنزميات حّية لها اأثر اإيجابي كبري 
على اجلهاز اله�سمي للحيوان، اإ�سافة اإىل الأمالح املعدنية 

املتواجدة يف حبة ال�سعري.
اإن حبوب ال�سعري املربعمة هي م�سدر حيوي وطازج للربوتني 
الدرا�سات  اأثبتت  كما  واملعادن  والفيتامينات  والأنزميات 
العلمية احلديثة، نظرًا لأهميتها يف النظام الغذائي ال�سحي، 
غذائية  قيمة  على  يحتوي  اله�سم  �سهل  ب�سيط  طعام  فهي 
عالية. كما اأن لهذه الرباعم اأثرًا كبريًا على ج�سم احليوان، 
والربوتني   DNA و   RNA من  عاٍل  تركيز  على  لحتوائها 

للحيوان  لميكن  والتي  الأ�سا�سية،  الغذائية  والعنا�سر 
ال�ستغناء عنها اأبدًا.

الهدف من اإقامة م�شاريع الربيع الدائم )ال�شتنبات(:
1. تاأمني الأعالف اخل�سراء على مدار العام.

اأهمية  اأكرث  اأعمال  اإىل  وحتويلها  العاملة  اليد  من  التقليل   .2
واأعلى من حيث مردود مادي.

3. التقليل من ا�ستهالك امل�ساحات املزروعة باملحا�سيل العلفية، 
وحتويلها اإىل اأر�س منتجة للغذاء الب�سري.

4. التقليل من الهدر الكبري للماء لري م�ساحات كبرية لإنتاج 
ا�ستهالك  )توفري  اخل�سراء   الأعالف  من  قليلة  كميات 
لرتًا  املياه(، حيث يلزم لإنتاج طن من ال�سعري الأخ�سر350 

من املاء.
5. التقليل من هدر الأ�سمدة التي ت�ساف اإىل الأرا�سي لتح�سني 

اإنتاجيتها، وهذه الكميات يف تزايد مع مرور الوقت.
تلوث  ت�سبب  التي  الزراعية  املبيدات  ا�ستخدام  من  التقليل   .6
واملبيدات  الأ�سمدة  ا�سترياد  من  التقليل  واأي�سًا  البيئة، 

لنح�سل على منتج خال من الهرمونات والكيماويات.
7. رفع اإنتاج املربي اإىل احلد الأعلى باأقل جهد.

تكاليف  بخف�س  واحلليب  اللحوم  اإنتاج  تكاليف  خف�س   .8
50 % من نفقات التغذية، وبالتايل  العلف، وتوفري اأكرث من 

زيادة معدل الربح.
اأفراد  باقي  ت�سغيل  بال�ستغناء عن  للمربني  الفر�سة  اإتاحة   .9

العائلة وبالذات الأطفال، وتوجيههم نحو التح�سيل العلمي.
10. ل يحتاج اإىل م�ساحات كبرية من الأر�س لإقامة امل�سروع، 

من  يوميًا  طن   1 لإنتاج  تكفي  مربعًا  مرتًا   50 كل  اإن  حيث 
ال�سعري الأخ�سر.

11. ارتفاع معدل ه�سمه عند احليوان، وبالتايل ارتفاع معدل 

ا�ستفادة احليوان منه.
�سوء ه�سم  اأو  انتفاخًا  ي�سبب  ل  وبالتايل  �سهولة ه�سمه،   .12

عند احليوان.
13. ارتفاع قيمته الغذائية.

الإناث  يهيئ  مما  للحيوان،  الوراثية  ال�سفات  يح�ّسن   .14

لإجناب توائم.

اإنتاج الأعالف املركزة اخل�شراء دون تربة
)ا�شتنبات ال�شعري(
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الوطن  يف  الزراعة  م�ستقبل  هو  امل�ستنبت  ال�سعري  ُيعد   .15

العربي.

�شفات ال�شعري امل�شتنبت:
- هو عبارة عن نبات ال�سعري مع احلبوب التي ما زالت حتتفظ 
اإىل  اإ�سافة  النبات،  قبل  من  م�ستهلكة  غري  غذاء  بكمية 

اجلذور.
-املنتج نظيف وخاٍل من الأمرا�س ومعقم،وخاٍل من املبيدات 
احليوان  مناعة  زيادة  يعني  مما  الكيماوية،  والأ�سمدة 

ومقاومته لالأمرا�س ب�سكل جيد.
-ارتفاع الق�سم الأخ�سر من النبات )املجموع اخل�سري( من 

19 –22 �سم.

- عمر النبات 8 اأيام. وهذا ما يعطيه تركيبًا كيميائيًا فريدًا ل 
ميكن احل�سول عليه بالزراعة التقليدية.

20 �سم  اإىل  بعد و�سول طوله  النبات  للموا�سي كامل  - يعطى 
اأو اأكرث.

- قابل للتخزين و�سناعة ال�سيالج، ومن املمكن اأن يعباأ باأكيا�س 
مفرغة من الهواء للحفاظ عليه طازجًا لفرتة طويلة.

-  كمية الإنتاج اليومي )طن واحد( تكفي اإىل نحو 50 راأ�سًا من 
البقر احللوب اأو 500 خروف.

- معامل اله�سم يف لل�سعري امل�ستنبت من املادة اجلافة واملادة 
الع�سوية على التوايل )83 % و80 %(.

احلليب  من  الإنتاجية  يف  زيادة  امل�ستنبت  ال�سعري  يعطي     -
واللحم ت�سل اإىل 17 %.

-  ن�سبة الربوتني يف ال�سعري امل�ستنبت من املادة اجلافة ت�سل 
اإىل 16 % وهو �سهل اله�سم.

اإىل  يوؤدي  مما  عال،  غذائي  تركيز  ذو  امل�ستنبت  ال�سعري    -
تخفي�س يف الأعالف اجلافة.

- اإن العمر الق�سري لهذا العلف مينحه ن�سبة بروتني و�سكريات 
العلفية،  الرتكيبة  والبذور �سمن  بقاء اجلذور  ب�سبب  عالية، 

وعدم ا�ستهالك خمزونها يف عملية منو طويلة.
باملبنى  ملحقة  غرفة  باأية  امل�ستنبت  ال�سعري  اإنتاج  ميكن   -
التكاليف  باأقل  الغرفة  هذه  وجتهز  باحليوانات،  اخلا�س 

بخامات رخي�سة من البيئة.
ال�شعري  وحب�ب  امل�شتنبت  ال�شعري  حب�ب  بني  الفرق 

العادي:
على  يحتوي  غذاء  هي  ق�سرتها(  )مع  الكاملة  ال�سعري  حبة 
اأمالح معدنية وبروتني  عنا�سر غذائية يحتاجها احليوان من 
اله�سم،  �سعوبة  عليها  ويعاب  غذائية،  واألياف  وكربوهيدرات 
اإنها  حيث  بها،  التعليف  جراء  من  احلادث  الهدر  اإىل  اإ�سافة 
اإىل  يوؤدي  مما  ما،  نوعًا  ال�سلبة  اخلارجية  بالق�سرة  حممية 
خروجها كما هي مع الف�سالت، وهذا يّت�سح من خالل متابعة 

املربي لروث املا�سية باحلظرية.
اأما يف حالة الربعمة فتلني احلبة، وتن�ساأ الأنزميات ذات الأهمية 
تعمل على جتديد  التي  الأمينية  والأحما�س  للحيوان،  الكبرية 
فيتامينات  فيها  وتت�ساعف   c فيتامني  فيها  ويت�سكل  اخلاليا، 
 E من 6 اإىل 12 �سعفًا ح�سب الفيتامني، ويت�ساعف فيتامني B
�سانع املعجزات 300 %، ويتحول الن�ساء اإىل �سكريات ب�سيطة 
)�سكر الفواكه(، كما تزداد كمية الربوتني، ويتحول اإىل مركبات 
منه  وال�ستفادة  امت�سا�سه  من  احليوان  اأمعاء  متّكن  ب�سيطة 

ب�سرعة هائلة وبن�سبة حتول ت�سل اإىل 80 %.
- فتكون ن�سبة  - دون ا�ستنبات  اأما بالن�سبة للحبوب الطبيعية 
 90 على  يحتوي  الواحد  غرام  الكيلو  اأن  اأي   ،%  9 الربوتني 
يقل عن  مال  منه  ويهدر  اله�سم،  الربوتني �سعب  غرامًا من 
منه  امل�ستفاد  الربوتني  من  ال�سايف  يكون  وبالتايل   ،%  20

الواحد.  غرام  للكيلو  فقط  غرامًا   72 هو  الأ�سا�سية  ب�سيغته 
وبقيا�س معامل اله�سم لل�سعري وجد اأن الربوتني امله�سوم لن 

30 غرامًا للكيلو الواحد. يتجاوز 
اأما بالن�سبة للحبوب امل�ستنبتة:

تكون ن�سبة الربوتني 16 %، اأي اأن الكيلوغرام الواحد يحتوي 
على 160 غرامًا من الربوتني �سهل اله�سم، ون�سبة الهدر منه 
منه  امل�ستفاد  الربوتني  من  ال�سايف  يكون  وبالتايل   ،% �سفر 
الواحد،  للكيلو غرام  160 غرامًا  هو  اله�سم  ال�سهلة  ب�سيغته 
امله�سوم  الربوتني  اأن  وجد  للم�ستنبت  اله�سم  معامل  وبقيا�س 
�سيكون 128 غرامًا للكيلو غرام الواحد، اأي بزيادة ت�سل اإىل 

100 غرام عن احلبوب العادية.
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اأهمية تغذية احلي�انات على ال�شعري امل�شتنبت:
حيث  منه،  اجلاف  ال�سعري  عن  به  الربوتني  ن�سبة  ارتفاع   -  1

ت�سل اإىل 10 % يف ال�سعري امل�ستنبت. واإن الرتكيز الكبري من 
الربوتينات يعني توفري علف منا�سب لالأبقار والأغنام لالإنتاج 
احلليب ب�سكل جيد، خ�سو�سًا يف مراحل الولدة والر�ساعة، 
اأن الأعالف الربوتينية عبء كبري على مربي املا�سية،  ذلك 
نظرًا لغالئها )توفري كالأ ذي مردودية غذائية هامة للما�سية 
اإ�سافة  امل�ستنبت،  ال�سعري  يف  املرتفع  الربوتني  لن�سبة  نظرًا 

اإىل الفيتامينات والأنزميات(.
�سهية  وفتح  الألياف  بتوفري  اله�سم  عملية  من  ي�سهل   -  2

املوا�سي.
- �سهولة اله�سم والمت�سا�س، ول ي�سبب حمو�سة للحيوان   3

العط�س  الأخرى،كما يخفف من �سدة  املركزة  الأعالف  مثل 
بالن�سبة للما�سية، خ�سو�سًا خالل ف�سل ال�سيف احلار حيث 

ندرة الأعالف اخل�سراء.
4 - توفري 50 % من العلف املقدم للحيوان.

امل�سوؤولة عن  العنا�سر احليوية  يحتوي على جمموعة من   -  5

التغذية،  يف  عليه  العتماد  عند  احليوان  موا�سفات  حت�سني 
والتي ل تتواجد بالأعالف الأخرى.

من  م�ستواه  حيث  من  الطبيعية  ال�سعري  حبوب  يعادل   -  6

الطاقة.
للحيوان،  منه  ال�ستفادة  معدل  من  تزيد  لله�سم  قابليته   -  7

والتي ت�سكل ن�سبة 95 %، وهي اأعلى من الأعالف الأخرى.
8 - كل م�ساحة قدرها 50 مرتًا  تنتج كمية من ال�سعري امل�ستنبت 

قدرها 365000 كيلو �سعري م�ستنبت.
10 - كل واحد طن من ال�سعري اجلاف ينتج من 6-8 طن من 

ال�سعري امل�ستنبت.
11 - القت�ساد يف املاء واجلهد واملال.

خط�ات زراعة ال�شعري امل�شتنبت يف املنزل:
1. اخلطوة الأوىل:  

تعقيمه  مع  منه  والرتاب  واإزالة احل�سى  باملاء  ال�سعري  غ�سل   
ل  حتى  الكلور،  بو�ساطة  والفطريات  البكترييا  من  للتخل�س 
البذور  من  التقليل  �سرورة  مع  ذلك،  بعد  اخلمج  لنا  ت�سبب 

املك�سورة التي تت�سبب يف ظهور العفن الأزرق.
باملاء  بنقعه  ال�ستنبات،  عملية  قبل  ال�سعري  تعقيم  وبالإمكان 
امل�ساف اإليه الكلور بن�سبة )كل 10 لرت ماء ي�ساف اإليها 200 
�سم3 من الكلور(، وينقع مدة 6 دقائق، ثم ي�سّفى بعدها من 

املاء.

2.  اخلطوة الثانية:  
نقع بذور ال�سعري يف املاء قلياًل مدة ل تتجاوز 10 �ساعات.

3. اخلطوة الثالثة:  
اأي  ا�ستخدام  )ميكن   م�ستطيلة  �سوان  يف  ال�سعري  بذور  ن�سر 
نوع من احلاويات كعلب الفلني(، مع مراعاة اإ�سافة 1 كغ من 

البذور لكل �سينية م�ساحتها 70*30 �سنتمرت.
ميكن ح�ساب م�ساحة ال�سينية ، وتق�سيمها على 2 لتقدير كمية 

البذار امل�سافة.
على �سبيل املثال: م�ساحة ال�سينية: 30*60 = 1800 

بتق�سيمها على )2( نح�سل على الرقم  )900 غ( وهي كمية 
البذار امل�سافة من ال�سعري لل�سينية الواحدة.

4.  اخلطوة الرابعة:  
ال�سعري،مع  ل�ستنبات  خم�س�سة  غرف  يف  احلاويات  ترّكب 
وب�سهولة  ب�سرعة  ال�سعري  لنمو  املعايري  من  جمموعة  مراعاة 
اأما  مئوية،  درجة   18 تكون  اأن  يف�سل  التي  احلرارة  كدرجة 
ُتعد  ال�ستاء  ف�سل  خالل  الرطوبة  فدرجة  للرطوبة  بالن�سبة 
منا�سبة. اأما يف ال�سيف فيمكن ا�ستثمار الذرة بالنظر اإىل اأنه 

حم�سول �سيفي.
5. اخلطوة اخلام�سة:

ال�سعري  ا�ستنبات  غرف  داخل  دائمة  اإ�ساءة  توفري  يجب   
لتعوي�س اأ�سعة ال�سم�س ) يف حال عدم توافر الإ�ساءة تطول 

فرتة ال�ستنبات(.
6. اخلطوة ال�ساد�سة: 

بحيث  وبالتناوب،  دائم  ب�سكل  امل�ستنبت  ال�سعري  ري  يتم 
ال�سواين، كما يراعى  ب�سكل م�ستمر داخل  املاء  يراعى وجود 
واحدة  كفة  يف  جتمعه  جتنب  مع  دوري،  ب�سكل  املاء  ا�ستبدال 
من ال�سواين، لتفادي اخلمج وموت بذور ال�سعري، اإ�سافة اإىل 
اجلذور  تت�سابك  حتى  معقولة  بن�سبة  املاء  تواجد  من  التاأكد 

فيما بينها.
بالإمكان اأن يكون الري مرتني اأو ثالثة يوميًا اأو الري با�ستخدام 
بخاخ يفرز ال�سباب، ويعمل اأوتوماتيكيًا على اأن ي�سبط كل 3 اأو 

4 �ساعات دون دخول العامل.
7.  اخلطوة ال�سابعة:  

 ميكن احل�سول على اأول غلة من نبات ال�سعري امل�ستنبت خالل 
اأ�سبوع واحد.

الطبيب البيطري محمد رضا الذبيان
مديرية زراعة القنيطرة
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الإجراءات ال�سرورية 

خلدمة بــ�ســاتني الزيتون 

املت�سررة باحلرائق

مواجهة  على  فائقة  قدرة  متتلك  املباركة  الزيتون  �سجرة  اإن 
يتلف  فقد  لها،  تتعر�س  اأن  ميكن  التي  القا�سية  الظروف 
جمموعها اخل�سري ولكنها تظل قادرة على ا�ستعادته، لوجود 
براعم �ساكنة على اخل�سب القدمي �سواء على الفروع الهيكلية، 
الطبيعي  للتجديد  وقابلة  اجلذري،  املجموع  من  اأو  ال�ساق،  اأو 
الزيتون  �سجرة  تقوم  اأن  على  ي�ساعد  مما  جديد،  من  والنمو 

بتجديد نف�سها بنف�سها، وتكوين جمموع خ�سري جديد. 
ونظرًا لتعر�س م�ساحات كبرية من الأرا�سي املزروعة باأ�سجار 
الزيتون للحرائق، وت�سررها بن�سب خمتلفة تبعًا لقوة النريان 
هذه  على  املحافظة  وبغية  الأ�سجار،  تلك  لها  تعر�ست  التي 
الرثوة الوطنية الهامة من اأ�سجار الزيتون والتقليل من الأ�سرار 
واخل�سائر الناجمة عن تلك احلرائق، نن�سح الإخوة مزارعي 
الزيتون بالرتيث وعدم الت�سرع بقطع اأ�سجار الزيتون املت�سررة 

باحلرائق، ويكتفى القيام بالإجراءات ال�سرورية التالية:
تعر�ست  والتي  الزيتون  باأ�سجار  املزروعة  الأرا�سي  ترك   .1

للحرائق ملدة �سهرين على الأقل دون تدخل بعمليات الق�س 
اأو القطع، وعدم الفالحة حتى ل تتعر�س الرتبة لالجنراف 

ول�سيما يف اأرا�سي املنحدرات. 

با�ستخدام  باملاء  املحروقة  الزيتون  اأ�سجار  ب�سقاية  القيام   .2

ال�سهاريج فورًا وبدون تاأخري، ول�سيما يف حال تاأخر �سقوط 
خطوط  بعمل  القيام  ل  ويف�سّ منا�سبة،  طريقة  باأي  الأمطار 
ترابية حول م�سقط ال�سجرة من اأجل ح�ساد اأكرب كمية من 

املياه.
3. التقليم اجلائر اأو التجديدي بعد �سهرين من موعد احلريق، 

بح�سب حالة الأ�سجار املت�سررة باحلرائق وفق ما يلي:
- التقييم ال�سامل لكل �سجرة مت�سررة باحلريق اعتبارًا من 
موقع  وحتديد  الرتبة،  �سطح  م�ستوى  وحتى  ال�سجرة  قمة 

ال�سرر فيها، ودرجة ال�سرر، وعمر ال�سجرة املت�سررة. 
- يجب ق�س جميع الأغ�سان املحروقة وامليتة بتاأثري احلريق 
ب�سكل نهائي، من حتت منطقة ال�سرر بنحو )5-10 �سم(، 

ونقلها خارج احلقل.
ولو  بال�سجرة حتى  اأخ�سر موجود  اأي غ�سن   الإبقاء على   -

كان  وحيدًا، واملحافظة عليه من اأجل القيام بعملية الرتكيب 
ال�سوئي وتبادل الن�سغ الكامل والناق�س يف ال�سجرة.

ب�سكل  املت�سررة  وال�ساق غري  الهيكلية  الفروع  الإبقاء على   -

نهائي واملحافظة عليها.
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الفروع  فيه  مبا  اخل�سري  املجموع  موت  عند  ين�سح   -
م�ستوى  على  الزيتون  اأ�سجار  بقطع  وال�ساق  الهيكلية 
عديدة  خ�سرية  منوات  �ستظهر  عندها  الرتبة،  �سطح 
تفريد ملدة  بدون  املجموع اجلذري، وترتك  من منطقة 
�سنتني، ثم يتم اإجراء تقليم لرتبية ال�سجرة من جديد 
اأف�سل الفروع اخل�سرية، لأنها �ست�سكل �سجرة  باختيار 
امل�ستقبل. ويتم اإزالة بقية الفروع، وتعامل معاملة الغر�سة 
اجلديدة، علمًا اأن تلك الفروع متتاز بتغذية عالية جدًا 
من جذور ال�سجرة الأم، وميكن اأن تدخل بالإثمار ب�سكل 
مبكر، وخالل 4 �سنوات يعود اإنتاج ال�سجرة من جديد. 

4. العناية الفائقة بتغذية اأ�سجار الزيتون املحروقة، وتقدمي 
الآزوتية،  الأ�سمدة  املتوازنة ول�سيما  الكيميائية  الأ�سمدة 
الع�سوية  الأ�سمدة  واإ�سافة  النمو،  على  ت�ساعد  لكونها 
املتخّمرة وزراعة خلطات من النباتات البقولية فيما بني 
وت�سكيل  اجلوي  الآزوت  بتثبيت  تقوم  )لكونها  الأ�سجار 
مبرحلة  الرتبة  يف  وقلبها  جذورها(،  على  اآزوتية  عقد 
لن�ساطها  ال�سجرة  با�ستعادة  لالإ�سراع  الإزهار  قبل  ما 

وحيوتها من جديد.
5. تقدمي اخلدمات الزراعية الالزمة من فالحة، وت�سميد، 
)م�سقط  املحروقة  الأ�سجار  حول  والعزيق  وتع�سيب، 
ال�سجرة(، و�سقايتها مبا�سرًة باملاء يف حال عدم �سقوط 

اأمطار كافية.
من  الفروع  من  الياب�س  الق�سم  ق�س  عملية  اإجراء   .6

الفروع  تعامل  كما  احلديثة،  النموات  تفرع  مناطق  فوق 
الناجحة بالتطعيم واإزالة ال�سرطانات النامية على قرمة 

ال�سجرة.
7. القيام بعمليات التطعيم بهدف الإ�سراع بتاأهيل الأ�سجار 
ل  ويف�سّ املنا�سبة،  باملواعيد  تتم   اأن  على  املت�سررة، 
ال�سنف  ومن  ال�سليمة،  الهيكلية  للفروع  بالقلم  التطعيم 
املنطقة،  بيئيًا مع ظروف  اأ�سناف متالئمة  اأو من  نف�سه 

واإزالة بقية الفروع بعد جناح عملية التطعيم. 
النتظار حتى الربيع القادم، ويف حال مل تفرع اأ�سجار   .8
جديد  من  حديثة  منوات  باحلريق  املت�سررة  الزيتون 
قلعها  اإىل  ي�سار  عندها  اجلذري،  املجموع  منطقة  من 
واإعادة تاأ�سي�س ب�ساتني الزيتون وفق خطوط جديدة، تقع 
الأبعاد  الزيتون املزروعة �سابقًا وفق  اأ�سجار  بني خطوط 
اأ�سناف  من  زيتون  بزراعة غرا�س  وا�ستبدالها  املنا�سبة، 

مالئمة للمنطقة. 
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لآفات  املتكاملة  والإدارة  با�ستمرار،  الزيتون  مراقبة حقول   .9

الزيتون، ول�سيما تلك التي ت�سعف الأ�سجار وحتد من منوها 
اجليد.

نن�سح الأخوة مزارعي الزيتون:
باإقامة خطوط نار حول ب�ساتني الزيتون املتداخلة مع الأرا�سي 
حت�ّسبًا  الأع�ساب،  بقايا  من  با�ستمرار  وتعزيلها  احلراجية، 

حلدوث احلرائق م�ستقباًل. 
بالزيتون،  املزروعة  الأرا�سي  بجوار  التقليم  بقايا  وعدم حرق 

جتنبًا لتكرار حدوث احلرائق م�ستقباًل،  
ومراجعة الوحدات الإر�سادية القريبة، لالطالع على الربنامج 

الزمني خلدمة اأ�سجار الزيتون على مدار العام. 

                                                               

م. محمد حابو
مدير مكتب الزيتون بإدلب  
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الزعفران فــي 
�ســــــــــــورية

ملحة تاريخية:
املحا�سيل  من   Crocus Sativus L. الزعفران  حم�سول  يعد 
ال�سرتاتيجية الهامة نظرًا لقيمته القت�سادية العالية، حيث ميتاز 
الزعفران مبرونة بيئية كبرية جعلت زراعته من امل�ساريع املربحة 
ال�سغرية،  احليازات  وبخا�سة يف  اقت�سادية،  وذات جدوى  جدًا 
وُيعّد م�سروع الزعفران من امل�ساريع الواعدة، فقد �ُسمي الذهب 
يف  الزعفران  بزراعة  التو�سع  يعد  الت�سويقية.  لقيمته  الأحمر 
فر�س  تاأمني  امل�ستدامة من خالل  التنمية  لتحقيق  و�سيلة  بالدنا 
العمل للكثري من املواطنني، حيث اأّن زراعته ل حتتاج اإىل خربة 
طويلة. اإنَّ الهدف من زراعة الزعفران هو احل�سول على امليا�سم 
احلمراء ال�سفافة التي ُتعّد من اأغلى التوابل يف العامل، وذات قيمة 
اأكرث  فاإَن  العاملية  التجارة  لبيانات  ووفقًا  مهمة.  ودوائية  غذائية 
وتليها  اإيران،  اإىل  يعود  للزعفران  العاملي  الإنتاج  90 % من  من 

الهند 5 %، وتتفوق Yيران بالإنتاج وامل�ساحة املزروعة.
ملحة تاريخية:

الزعفران نبات مزروع ينمو من م�ستوى �سطح البحر حتى ارتفاع 
2000 مرت عن �سطح البحر، رغم ذلك فالزعفران  اأكرث تاأقلمًا 
مرت   1700-600 بني  ارتفاع  على  واجلبال  واله�ساب  التالل  يف 
عن م�ستوى �سطح البحر. يتميز الزعفران باأنه ميكن زراعته يف 
املياه  التي تعاين نق�سًا �سديدًا يف  املناطق اجلافة و�سبه اجلافة 
وُيعّد  امليالد.  قبل  �سنة   3000 اإىل  الزعفران  تاريخ  يعود  �سيفًا. 
حو�س البحر الأبي�س املتو�سط، وعلى وجه اخل�سو�س، احلو�س 

ال�سمايل ال�سرقي هو املوطن الأ�سلي للزعفران، كما ُتعّد كل من 
اإيران، واليونان، واملغرب العربي، وا�سبانيا، واإيطاليا، والهند من 
اأ�سل  اآراء خمتلفة على  الدول الرئي�سة املنتجة للزعفران. توجد 
اإىل  ال�سغرى  اآ�سيا  يف  اجلبلية  املرتفعات  من  بدءًا  الزعفران 
اأو ك�سمري. ُعرف الزعفران من قبل  اآ�سيا، م�سر  اليونان، �سرق 
ح�سارة ال�سومريني )الألفية ال�ساد�سة قبل امليالد( وكانت اليونان 
ج�سرًا لدخول الزعفران اإىل اأوروبا. منذ حوايل 2400 �سنة قبل 
امليالد. وجدت اأدلة على ا�ستخدامات الزعفران يف ال�سباغة يف 
منطقة قلعة لمان�سا يف اإ�سبانيا. اأ�سبح الزعفران اأكرث �سهرة يف 
العديد  حتدثت  البابلية.  الثقافة  تطور  مع  النهرين  بني  ما  بالد 
من الن�سو�س عن ا�ستخدامه كتابل يف عهد حمورابي )1800 اإىل 
1700 قبل امليالد(. وُذكر اأي�سًا اأنه كان مهمًا يف ثقافة الأكاديني 
2350 قبل امليالد. لدى املوؤرخون الإيرانيون نظريات خمتلفة عن 
اأ�سل الزعفران. وفقًا للتاريخ الإيراين ن�ساأ الزعفران من زاغرو�س 
وجبال الفاند، حيث اأن اأقدم دليل لها يعود اإىل الأخمينية، �ساللة 

فار�سية قدمية.
الو�شف النباتي:

الزعفران نبات ع�سبي معمر ثالثي ال�سيغة ال�سبغية لذلك يعد 
يرتاوح  التي  الأر�سية  الكورمات  طريق  عن  يتكاثر  عقيمًا،  نوعًا 

قطرها بني 2 و5 �سم، كروية ال�سكل �سلبة.
تنمو هذه الكورمة حتت الأر�س وتنبثق عنها اأوراق �سريطية �سيقة، 
قليلة العدد 4-9 اأوراق، ينمو من بني هذه الأوراق �سمراخ زهري 
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بنف�سجي،  بلون  زهرتني  اأو  زهرة  يحمل 
�سبالت  و3  بتالت   3 زهرة  كل  ت�سمل 
وحتتوي على قلم بلون اأ�سفر عند القاعدة، 
اإىل  العلوية  نهايته  يف  القلم  هذا  ويتفرع 
�سكل خمروطي  ميا�سم حمراء على  ثالثة 
ذي �سق جانبي وهي ت�سّكل اجلزء امل�ستعمل 
واملعروف بالزعفران، وي�سل طول النبات 
40-30 �سم،  وتتواجد امليا�سم جتاريًا  اإىل 
على �سكل خيوط. يبلغ طول املي�سم 1.5 - 3 
�سم، اأما عر�سه فال يزيد عن 4 ملم. اأما 
ق�سمني: جذور  اإىل  تنق�سم  الكورمة  جذور 
رفيعة وم�ستقيمة تنمو عند قاعدة الكورمة 
الأم، متت�س املاء والأمالح املعدنية، وجذور 
ثخينة تربط الكورمات اجلديدة بالكورمة 
الرتبة  داخل  ا�ستقرارها  يف  وت�ساعد  الأم 
عدة  تعطي  مزروعة  كورمة  كل  اأن  حيث 

كورمات يف نهاية مو�سم النمو.

الظروف البيئية املنا�شبة للزعفران:
الزراعة  من  يومًا   220 الزعفران  يحتاج 
النمو، وينا�سبه املناطق  حتى نهاية مو�سم 
احلار  وال�سيف  املعتدل  ال�ستاء  ذات 

خالل  ينمو  الزعفران  اأن  مبا  واجلاف. 
الرطوبة اجلوية  يتحمل  فهو  ال�ستاء  ف�سل 
الرطوبة  ارتفاع  لكن  والأمطار،  العالية 
مرحلة  يف  الغزيرة  والأمطار  اجلوية 
يحتاج  تلفها.  اإىل  يوؤدي  قد  الإزهار 
الزعفران اإىل معدل اأمطار بني 700-600 
طوال  متجان�س  ب�سكل  موزعة  �سنويًا  مم 
ظروف  يف  وخا�سة  النبات  منو  مو�سم 
مقاوم  نبات  الزعفران  البعلية.  الزراعة 
درجة   -18 حتى  يتحمل  حيث  للربودة، 
احلرارة  درجة  يف  ارتفاع  ويتحمل  مئوية 
اأن احلرارة  اإل  مئوية،  درجة   40-35 حتى 
الالزمة لفرتة الإزهار ترتاوح ما بني 19-8 
اجلوية   الن�سبية  والرطوبة  مئوية  درجة 
على  جيدة  اإنتاجية  ويعطي   ،%  50-40
البحر،  �سطح  عن  م   2300-1300 ارتفاع 
ذات  ال�سلتية  اللومية  الرتب  تنا�سبه  كما 
واملحتوية   ،8-7 رقم احلمو�سة )pH( بني 
على الكل�س والقليلة امللوحة. الزعفران من 
نباتات النهار الق�سري ويزرع على عمق 15 

�سم يف الرتبة وبكثافة 50 كورمة يف م2.
القيمة الغذائية والطبية واالقت�شادية:

حتتوي ميا�سم الزعفران على الكربوهيدرات 
بن�سبة 20 %، والعنا�سر املعدنية بن�سبة 9.5 
 ،% 5.8 والدهون   ،% 23.6 %، والربوتني 
)الثيامني،  والفيتامينات   ،%  12.5 واملاء 
اإىل  اإ�سافة  والريبوفالفني(،  وب1، وب2، 
الكرو�سني  هما  الغليكوزيدات،  من  نوعني 
امل�سوؤول عن اللون الأ�سفر والبيكروكرو�سني 
امل�سوؤول عن الطعم املر واملميز للزعفران، 
الذي  ال�سافرانال  األدهيد  اإىل  بالإ�سافة 

تعود له الرائحة العطرة للزعفران.
يف  ال�سابقة  الثالثة  املركبات  وُت�سكل 

جودة  لتحديد  الرئي�س  املعيار  امليا�سم 
الزعفران  ع�سارة  ُت�ستخدم  الزعفران. 
كمكمل غذائي، فهو م�سدر غني بالعنا�سر 
واملغنيزيوم  البوتا�سيوم  مثل  املعدنية 
واحلديد   والزنك  والكال�سيوم  وال�سوديوم 
التالية  الن�سب  وفق  واملنغنيز   والنحا�س  
وهي بالرتتيب )5.7، 335.7، 110، 60، 10، 
التوايل  على  مغ/100غ   )4.8  ،5.3  ،19.4
الزعفران  ي�ستخدم  اجلافة.  املادة  من 
وعطره  اجلميل  للونه  نظرًا  ال�سناعة  يف 
وطعمه ال�ستثنائي، حيث يدخل يف تركيب 
الأ�سبغة النباتية والعطور ومواد التجميل، 
وكذلك يف ال�سناعات الغذائية والدوائية. 
تاأثريات  للزعفران  اأنَّ  البحوث  اأّكدت  لقد 
حيث  ال�سرطان،  ملر�س  م�سادة  فّعالة 
ال�سرطانية،  الأورام  ت�سكل  منع  يف  ي�سهم 
كما ُي�سبب  تقّل�س الأورام املت�سّكلة �سابقًا 
م�سادًا  الزعفران  وي�ستخدم  وانكما�سها. 
حالت  عالج  يف  فعال  دور  وله  لالأك�سدة، 
الكتئاب. وُي�سهم يف عالج التهاب املفا�سل  
الكولي�سرتول   وخف�س  الدم  �سغط  وعالج 

واملهدئ  امل�سكن  تاأثريه  اإىل  اإ�سافة 
لالأع�ساب وحت�سني الذاكرة  نظرًا ملحتواه 

املرتفع من الكاروتينات.
ملغ،   6 و�سطيًا  الزهرة  ميا�سم  وزن  يبلغ 
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من  غ   1 على  احل�سول  اأجل  من  لذلك 
الزعفران يتوجب قطاف 150 زهرة.

من  الواحد  غرام  الكيلو  ثمن  يبلغ  كما   
 5000 نحو  اجلودة،  عايل  الزعفران 
يقارب  ما  اأمريكي،  دولر   11000 اإىل 
يف  املزروعة  امل�ساحة  بلغت  الذهب.  ثمن 
نحو    2016 عام  واملغرب  والهند  اإيران 
على  هكتارًا   200  ،  105270،5707
طنًا   2.6  ،  336،22 الإنتاج  وبلغ  الرتتيب، 
كغ/  3.2  ،3.9  ،3.3 مبعدل  التوايل  على 
هكتار على التوايل، وقد بلغ ميزان �سادرات 
دولرًا.  مليون   84 بقيمة  طنًا   55.2 اإيران 
اأما يف العام 2019 فقد اأنتجت اإيران 430 
وبلغت قيمة �سادراتها  الزعفران  طنًا من 

من الزعفران 300 مليون دولر.
زراعة الزعفران يف �شورية:

�سورية  يف  الزعفران  زراعة  جتربة  بداأت 
العلمية  البحوث  مركز  يف   2007 عام 
منطقة   - اخلراب  بجو�سية  الزراعية 
للهيئة  التابع  حم�س  حمافظة   - الق�سري 
وكانت  الزراعية،  العلمية  للبحوث  العامة 
الزعفران  اأعطى  حيث  ناجحة  جتربة 
يف  اجلافة  امليا�سم  من  مرتفعة  اإنتاجية 
كغ/  22.7 اإىل   و�سلت  الثانية  ال�سنة 
مبعدل  وذلك  اأي�سًا  جيدة  وبنوعية  هكتار 
ثم  املربع.  املرت  يف  كورمة   30 زراعة 
تتالت التجارب البحثية يف غالبية املراكز 
ال�سورية،  املحافظات  املنت�سرة يف  البحثية 
وحماه  الالذقية  يف  الزعفران  ُزرع  حيث 
وال�سويداء ودم�سق وريف دم�سق وطرطو�س 
جتارب  وكانت  �سغرية  م�ساحات  �سمن 
حيث  ال�سورية.  الرتب  جميع  يف  ناجحة 
اأعطى الزعفران املزروع يف حمطة بحوث 

يف  الفعالة  للمواد  عالية  ن�سبة  �سرغايا 
يف  املزروع  الزعفران  واأعطى  امليا�سم، 

طرطو�س اإنتاجية جيدة.
مبعدل  الكورمات  من  الإنتاج  بلغ  حيث 
و�سطي 2 كورمة لكل نبات يف ال�سنة الأوىل 
من الزراعة وكانت ن�سبة املواد الفعالة يف 
امليا�سم مرتفعة. وكذلك اأعطى الزعفران 
املزروع يف مدينة قارة يف تربة فقرية اإنتاجًا 

جيدًا من الكورمات وامليا�سم.
العامة  والهيئة  الزراعة  وزارة  تعمل 
للبحوث العلمية الزراعية على ن�سر زراعة 
احليازات  يف  وذلك  �سورية  يف  الزعفران 
العائالت  لبع�س  دخل  كم�سدر  ال�سغرية 
ال�سورية، وكذلك بهدف زيادة عدد كورمات 
الزعفران يف �سورية من اأجل زيادة الإنتاج 
حيث  اقت�سادي.  عائد  اأف�سل  وحتقيق 
�سورية  يف  الكورمات  عدد  ي�سل  اأن  ُيتوقع 
للعام 2020 اإىل 2 مليون كورمة وُيتوقع اأن 
يح�سل املزارع يف ال�سنة الثالثة من زراعة 
يف  �سنوات(   3 بعمر  )كورمات  الزعفران 
كورمة   50 كثافة  مبعدل  م2   200 م�ساحة 
5 ماليني  ُيقدر ب  يف م2 على عائد مادي 
لرية �سورية تقريبًا، حيث يبلغ �سعر غرام 

لرية   5000 �سورية  يف  الواحد  الزعفران 
امل�ساحات  يف  الزعفران  يزرع  �سورية. 

الزراعية ال�سغرية،  
الأ�س�س  الزعفران   يف  كما ميكن زراعة 

)�سناديق اخل�سار( على اأ�سطح املنازل.
معلقًا  عمودية  بطريقة  زراعته  ميكن  اأو 

على اجلدران.
زراعة  واجهت  التي  امل�سكالت  اأهم 
م�سكلة  هي  املناطق،  اأغلب  يف  الزعفران 
اأقرا�س  با�ستخدام  مكافحته  ويتم  اخللد، 
مل�سكلة  اإ�سافة  الغازية،  الأملنيوم  فو�سفيد 
املرتفع  املطري  الهطل  مناطق  يف  التغدق 
بزراعة  امل�سكلة  هذه  مع  التعامل  ويتم 
الكورمات على اأثالم اأو م�ساطب مرتفعة.

اإدارة ب�ساتني

 اأ�سجار التفاحيات 

املت�رضرة بفعل احلرائق

م. لورين أحمد
الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية
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حتديد  املمكن  من  للحرائق  التفاح  ب�ساتني  تعر�ض  عند 
م�ستقبالً  منها  واال�ستفادة  االأ�سجار  تلك  اإبقاء  اإمكانية 
تبعاً مل�ستوى ال�سرر الذي حلق باأن�سجة النبات. اإن اإمكانية 
تعايف االأ�سجار التي تعر�ست للحرارة امل�سعة من األ�سنة 
اأعلى من تلك االأ�سجار التي  النار على تاج ال�سجرة، هي 
اجلذع  م�ستوى  على  مبا�سر  ب�سكل  للنريان  تعر�ست 
االأع�ساب  احرتاق  بحالة  وخ�سو�ساً  الهيكلية  والفروع  

الياب�سة حول حميط اجلذع.
حتديد �الأ�شجار �لتي من �ملمكن �أن تتعافى الحقاً:

من ال�سروري اإجراء  الك�سف على الأ�سجار التي تعر�ست لل�سرر 
ح�سول  من  يومًا   20-15 عن  تقل  ل  فرتة  بعد  احلرائق  نتيجة 
والطرود  الفروع   يف  الأن�سجة  حيوية  لتقييم  وذلك  احلريق، 
اللحاء  لطبقة  بال�سكني  ك�سط  اإجراء   فنيني، من خالل  قبل  من 
للتحقق من حيوية الطبقة املولدة يف الفروع )الكامبيوم(، حيث 
اأخ�سر  بلون  تكون  اللون، بحيث  ي�ستدل على حيويتها من خالل 
اأما  اإىل الكرميي مع قوام رطب، كما يف ال�سكل )1(.  اأبي�س  اأو 
قوام  مع  الأحمر  اأو  البني  باللون  فيتلون  الن�سيج،  تلف  حال  يف 
ا�ستعادة  التفاح  ل�سجرة  املمكن  من   .)2( ال�سكل  يف  كما  جاف 

حيويتها مادامت هنالك اأن�سجة حية يف تاج ال�سجرة.

اإدارة ب�ساتني

 اأ�سجار التفاحيات 

املت�رضرة بفعل احلرائق

الشكل.1 انسجة حية باللون األخضر واألبيض لشجرة تعرضت للحريق.

الشكل.2 انسجة ميتة متلونة باللون البني واالحمر.
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معامالت �أ�شجار �لتفاحيات بعد �إجر�ء  �لك�شف:
احلية  الأن�سجة  يف  كبري  تلف  اإىل  تعر�ست  التي  الأ�سجار   -  1

واإعادة  قلعها  يف�سل  الهيكلية  والفروع  اجلذع  م�ستوى  وعلى 
زراعة غرا�س جديدة.

2 -  الأ�سجار التي تعر�ست حلريق جزئي اأو اإ�سعاع حراري، ومل 
توؤد تلك الأ�سرار اإىل تلف كبري يف الأن�سجة احلية القادرة على 

اإعادة حيوية النبات تتم معاملتها كما يلي:
• يف ف�سل ال�ستاء:

املت�سررة  الطرود  اإزالة  خالل  من  لالأ�سجار  تقليم  اإجراء    -
بحيث تكون القطوع حتت م�ستوى ال�سرر بحوايل /10/ �سم 
و�سوًل اإىل الفروع  ن�سف الهيكلية يف حال احتاج الأمر ذلك، 
التوازن  حتقيق  ل�سمان  جائر  تقليم  اإجراء   عدم  �سرورة  مع 
لل�سجرة،  اجلذري  واملجموع  ال�سجرة  تاج  من  تبقى  ما  بني 
احلقل،  خارج  املحنطة  والثمار  التقليم  بقايا  من  والتخل�س 
مع �سرورة ا�ستخدام اأدوات تقليم حادة وتعقيمها باملطهرات 

املنا�سبة )ماء جافيل، يود...اإلخ(.
اأماكن الق�س الكبرية بعجينة بوردو )2 كغ كل�س حي+  دهن   -
تلك  الق�س  اأماكن  لأن  ماء(  ليرت   +10 نحا�س  1كغ كربيتات 

ت�سكل بوابات لدخول الأمرا�س اإىل اأن�سجة النبات.

• يف بداية ف�سل الربيع:
- ت�سحيح عملية التقليم ال�ستوي )يف حال كانت نهايات الطرود 
جافة( من خالل الق�س على اأقرب برعم متفتح بحيث تكون 

تلك الرباعم هي نقاط ل�ستمرار النمو كما يف ال�سكل )4(. 

الرئي�سي  اجلذع  دهن  ال�سديد  الق�س  اإجراء   حال  يف  يف�سل   -
حروق  من  حلمايتها  وذلك  املطفاأ  بالكل�س  الهيكلية  والفروع  

ال�سم�س نتيجة تعرية النبات.
الر�س بالزيوت ال�ستوية املدعمة باملركبات النحا�سية اإن اأمكن   -

ذلك.
بحيث  الربيع  بداية  يف  الناجتة  النموات  اإىل  النتباه  يجب   -
نحتفظ بالنموات املوجودة فوق منطقة التطعيم لإعادة ت�سكيل 

هيكل جديد لل�سجرة.
تلك  وبخا�سة  الفطرية  باملبيدات  املت�سررة  الأ�سجار  ر�س   -

املخ�س�سة لأعفان التاج )فو�ستيل الأملنيوم(.
• الت�سميد: 

 من ال�سروري اإ�سافة الأ�سمدة الع�سوية والكيميائية وخ�سو�سًا 
تن�سيط  لزوم  والبوتا�س  الفو�سفور  عن�سري  على  احلاوية  تلك 
الآزوتية  الأ�سمدة  ت�ساف  الربيع  بداية  ويف  اجلذري،  املجموع 
لتح�سني النمو اخل�سري، وتتنا�سب كميات الأ�سمدة امل�سافة مع 
م�ستوى ال�سرر، وعمر ال�سجرة، وحجمها، وطبيعة الرتبة، ونظام 
الزراعة )بعلية اأو مروية(. مع �سرورة العناية بالت�سميد الورقي 

خالل مو�سم النمو، وخ�سو�سًا الت�سميد بالعنا�سر ال�سغرى. 
• الري:

اإن جذور �سجرة التفاح ل تتاأثر بالنار، ولكن يف حال فقد النبات 
لذلك  الرتبة،  من  املاء  امت�سا�س  من  يتمكن  لن  اأوراقه  كامل 
فاإن الفراط يف ري الأ�سجار املت�سررة يوؤدي اإىل الإ�سابة لحقًا 

باأمرا�س املجموع اجلذري.

مديرية مكتب التفاحيات                                            
قسم التفاحيات والكرمة 

الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية

الشكل.3 طالء قطوع القص الكبيرة بعجينة بوردو.

الشكل.3 طالء قطوع القص الكبيرة بعجينة بوردو.
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املثمرة  لالأ�سجار  الربية  الأ�سول  من  لكثري  موطنًاً  �سورية  تعد 
كاللوز، والف�ستق احللبي، والتني، والزيتون، وذلك لتنوع اأنظمتها 
الأ�سجار  اأهم  بيومناخية متعددة، ومن  توفر طوابق  التي  البيئية 
املثمرة قدمية النت�سار يف �سورية هي �سجرة الزيتون، التي تتميز 
بطول فرتة حياتها وعطائها مقارنًة مع الأ�سجار املثمرة الأخرى.

ل�سجرة  الأ�سلي  املوطن  حتديد  يف  العلمية  امل�سادر  اختلفت 
الزيتون، ويرجع ال�سبب يف ذلك اإىل قدم زراعتها يف حو�س البحر 
املتو�سط، مما ي�سعب التعرف على اآباء اأ�سناف الزيتون املزروعة 
احلفريات  �سمن  الزيتون  بذور  على  للعثور  وكان  دقيق.  ب�سكل 
الزيت  حلفظ  اأوعية  وعلى  املتو�سط  حو�س  منطقة  يف  الأثرية 
للزيتون  الأ�سلي  املوطن  حتديد  يف  الأثر  عظيم  الطلع،  وحبوب 
اليونان عرب  اإىل  انت�سر  يف فل�سطني ولبنان و�سورية، ومن �سورية 

الأنا�سول.
يف  متت  التي  الأثرية  والكت�سافات  اجليولوجية  الدرا�سات  بّينت 
منطقة اإيبال وموقع تل مرديخ، املبنية على وجود حبوب الطلع اأن 
هذه ال�سجرة كانت مزروعة منذ اأكرث من 2400 �سنة قبل امليالد. 
وتظهر وثائق اإيبال ور�سائلها باأنها كانت منطقة ذات جتارة وا�سعة 
اأقدم عالقة  على  الأثرية  الّرقم  دّلت  الزيت، حيث  ومنها جتارة 
جتارية بني اإيبال واإيطاليا، وذلك بالعثور على جرار زيت اإيطالية 
و�سول  على  دليل  وهو   Brindisi كلمة  يحمل  ختم  عليها  ال�سنع 

الزيت ال�سوري اإىل اإيطاليا.

اأ�سارت املكت�سفات الأثرية يف مدينة اأوغاريت على ال�ساحل ال�سوري، 
الثالث قبل  الألف  اإىل  تعود  والتي  الزيتون فيها  انت�سار حقول  اإىل 
للت�سدير  معدة  كانت  زيتون  زيت  جرار  وجود  خالل  من  امليالد، 
تعود  زيتون  بذور  منها  بالقرب  وجد  كما  الآثار(،  علماء  )ح�سب 
على  التاريخية  الدرا�سات  دّلت  كما  امليالد.  قبل  �سنة   1800 اإىل 
اأن الفينيقيني القادمني من مدن قدمية )اأوغاريت( على ال�ساحل 
ال�سرقي للبحر الأبي�س املتو�سط قد قاموا بنقل الزيتون اإىل الغرب.

دلت احلفريات الأثرية يف بلدة قطنا )ريف دم�سق(، على وجود 
وجود  اإىل  اإ�سافة  امليالد،  قبل  �سنة   1780 اإىل  تعود  زيتون  بذور 
وجبال  �سورية  يف  دم�سق  مدينة  حول  الزيتون  من  قدمية  مزارع 
عجلون يف الأردن تدعى بالزيتون الروماين عمرها حوايل 2600 

�سنة.
متتلك �سورية اأكرب م�سدر وراثي للزيتون، حيث يوجد فيها اأكرث 
من خم�سني �ساللة خ�سرية. ميتاز التنوع الكبري لأ�سناف الزيتون 
الجتماعية،  اأهميته  اإىل  اإ�سافة  ووراثية،  وبيئية،  حيوية،  بقيمة 
لإدخال  ومهم  كبري  وراثي  خمزن  فهو  والعلمية.  والقت�سادية، 
ال�سفات املرغوبة لالأ�سناف املزروعة املتاأقلمة مع البيئة وحتقيق 

الزراعة امل�ستدامة والأمن الغذائي.
للمائدة،  الآخر  البع�س  الزيت وي�ستخدم  ي�ستخدم بع�سها لإنتاج 
وتنت�سر زراعة هذه الأ�سناف يف مناطق حمددة جغرافيًا، حيث 
يف  واخل�سريي  اإدلب،  يف  وال�سوراين  حلب،  يف  الزيتي  يزرع 

الزيتون املعمر يف ريف دمـــ�ســق

الشكل.1 خارطة االنتشار المبكر للزيتون في منطقة حوض البحر المتوسط.
تمثل األرقام )1 و2( مدناً في فلسطين، و)3( يمثل مدينة بيبلوس في لبنان، و)4( بلدة  قطنا في ريف دمشق، 

و)5 و6( تل سو قاس وأوغاريت على الساحل السوري، و)7( بلدة حارم في شمال سورية.
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دم�سق.  ريف  يف  والدان  طرطو�س،  يف  والدرماليل  الالذقية، 
ال�سكلية )الأوراق،  بال�سفات  بينها  الأ�سناف فيما  وتختلف هذه 

والأزهار، والثمار(.
وجتدر الإ�سارة اإىل اأن انت�سار �سنف ما يف منطقة وا�سعة ن�سبيًا 

يعود لأمرين رئي�سني:
- التاأقلم التام بني ال�سنف والظروف البيئية ال�سائدة يف املنطقة 

التي ينت�سر فيها.
- تف�سيل �سكان كل منطقة لل�سنف الذي ي�سود فيها.

تقع حمافظة ريف دم�سق يف جنوب غرب �سورية بني خطي عر�س 
 36.44-35.85 الطول  خطي  وبني  �سماًل،  درجة   34.02-33.21

عن  م   1025 وحتى  م   600 بني  بالرتفاع  وتتدرج  �سرقًا،  درجة 
كمية  ترتاوح  زراعيًا حيث  املهمة  املحافظات  ومن  البحر،  �سطح 
الأمطار بني 150 مم و690 مم �سنويًا، وتعد من مناطق ال�ستقرار 
الرطبة  ن�سف  املناخية  البيئية  املنطقة  �سمن  والثانية  الأوىل 
ون�سف اجلافة واجلافة. تنت�سر يف ريف دم�سق اأ�سناف الزيتون 
)الدان، وال�سوري، واحلمبال�سي، والتفاحي، واملاوي، وامل�سعبي، 
الأ�سناف يف ريف دم�سق  اأقدم  الدان من  واجللط(. يعد �سنف 
ثنائية  الأ�سناف  من  وهو  �سجرة،  املليون  اأ�سجاره  عدد  ويتجاوز 
الغر�س، ت�سلح للتخليل واإنتاج الزيت، حيث ترتاوح ن�سبة الزيت 

يف ثماره بني 28-26 % 
يرتبط الهتمام ب�سجرة الزيتون بتطور عمليات النتخاب والإكثار 
والأبحاث على الأ�سناف، كما اأن الجتاه العام لتكنولوجيا اإنتاج 
تكنولوجيا  عليه  يطلق  ما  وفق  ي�سري  العامل   يف  والزيتون  الزيت 

الأ�سناف وطرزها ال�سكلية.
يعزى �سبب الختالف بني الأ�سناف املحلية اإىل ذخرية ال�سنف 

زراعة  عند  لذلك  البيومناخية،  املعطيات  مع  املتالئمة  الوراثية 
والكيميائية  البيولوجية  اخل�سائ�س  معرفة  من  لبد  الزيتون 
اإىل متطلباته املناخية،  اإ�سافة  واحل�سية لل�سنف املراد زراعته، 
لالأمرا�س  ومقاومته  واملاء،  الغذائية  العنا�سر  من  واحتياجاته 
فهذا  الآلية،  للتقنيات  وقابليته  للجفاف،  وحتّمله  واحل�سرات، 
باأ�سلوب  التدهور  من  وحمايتها  املحلية  الأ�سناف  توثيق  يتطلب 
علمي وعملي ميّكننا ال�ستفادة منها يف برامج التح�سني الوراثي.

الدان  �سنف  من  اأ�سجار  ح�سر  مت  احلقلية  اجلولت  نتيجة 
تبعد  التي  بية )قطنا(  اأم  �سنة يف منطقة  الألف  يتجاوز عمرها 
الذي   )2( ال�سكل  يف  مو�سح  هو  كما  دم�سق  مدينة  عن  كم   30

ذات  حجرية  مع�سرة  على  العثور  مت  كما  الأ�سجار،   هذه  يظهر 
مكاب�س بدائية منحوتة يف ال�سخر ذات م�سرف )ال�سكل 3(، وقد 
عرفت هذه الأمناط من املكاب�س منذ بداية التاريخ، وانت�سرت مع 

الإمرباطورية الرومانية يف جميع املناطق املتو�سطية.

الشكل.2 أشجار الزيتون القديمة في ريف دمشق.

الشكل.2 معصرة حجرية تم العثور عليها في منطقة قطنا.

د. ريم عبد الحميد
رئيس قسم بحوث الزيتون  

الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية
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اأوالاً: االآزوت:
1 - اأعرا�س نق�س الآزوت على اخل�سار:

البندورة: تقّزم النبات، ويكون لون الأوراق  
اأخ�سر  البداية  يف  )القدمية(  ال�سفلية 
كل  يتحول  ثم  م�سفرًا،  اأخ�سر  اأو  فاحتًا 

النبات اإىل اللون الأ�سفر. 

البطاطا: تّلون الأوراق  ال�سفلية بلون اأخ�سر 
الأوراق   اأما  م�سفر،  اأخ�سر  اإىل  فاحت 
احلديثة فتكون بلون اأخ�سر غامق، وتقّزم 

النبات.

اأخ�سر  ال�سفلية بلون  تّلون الأوراق   اخليار: 
فاحت اإىل اأخ�سر م�سفر، مع ا�سفرار على 

احلواف، وتقّزم النبات.

العائلة ال�سليبية )القرنبيط(:
�ساحبة،  �سفراء  ال�سفلية  الأوراق   تكون 
وتقّزم  الراأ�س  ت�سكل  يف  التاأخر  ويالحظ 

النبات.

2 - اأعرا�س نق�س الآزوت على املحا�سيل:
النجيليات )القمح(: تكون الأوراق  ال�سفلية 
لالحمرار،  ومائلة  نحيلة  وال�سوق  �سفراء، 
م�سفرة،  خ�سراء  العلوية  الأوراق   وتكون 

وتقزم النبات.

ال�سفلية  الأوراق   الذرة ال�سفراء: ا�سفرار 
ثم احلديثة ب�سفة عامة، وتقّزم النبات

لون  ذات  ال�سفلية  الأوراق   تكون  القطن: 
اأخ�سر م�سفر، وتنت�سر الأعرا�س اإىل اأعلى 
النبات، وفى حالت النق�س ال�سديد تظهر 

ال�ساق ب�سكل قرمزي، وتقّزم النبات.

ال�سفلية  الأوراق   تكون  ال�سكري:  ال�سوندر 
ذات لون اأ�سفر وتبداأ بال�سقوط، ثم انت�سار 
املراحل  يف  الأوراق   جميع  على  ال�سفرار 

املتاأخرة.

الأ�سجار  على  الآزوت  نق�س  اأعرا�س   -  3

املثمرة:
ذات  ال�سفلية  الأوراق   تكون  احلم�سيات: 
الأخ�سر  اإىل  يتدرج  �ساحب  اأخ�سر  لون 
)الورقة  الأ�سفر  اإىل  يتحول  ثم  امل�سفر، 

اخل�سراء فقط طبيعية(.

مراحل  يف  متامًا  الأوراق   ا�سفرار  العنب: 
النمو املتاأخرة.

اأعرا�ص نق�ص الآزوت والفو�صفور والبوتا�صيوم NPK على اأهم احلا�صالت الزراعية
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التفاح: تكون الأوراق  �سغرية وذات �سبغات 
�سفراء وحمراء.

�سفراء  �ساحبة  الأوراق   تكون  الدراق: 
ويظهر عليها بقع بنية.

�سفراء  ال�سفلية  الأوراق   تكون  الزيتون: 
واأزهار  عام،  �سعف  ويالحظ  و�سغرية، 

متفرقة.

اأعرا�ص زيادة االآزوت: 
الآزوت  زيادة  اأعرا�س  ظهور  �سبب  يعود 
امل�سافة،  الكمية  زيادة  اإىل  النبات  على 
هذه  وتتجّلى  الإ�سافة،  موعد  اإىل  وكذلك 
الغامق  الأخ�سر  باللون  عمومًا  الأعرا�س 
وحوافها،  الأوراق   قمم  وموت  لالأوراق، 
غنية  النباتات  وت�سبح  الن�سج،  وتاأّخر 
املحتوى  وقليلة  ة،  وغ�سّ بالع�سارة، 
النباتات  ت�سميد  زيادة  اإّن  بالألياف. 
زيادة  اإىل  يوؤدي  كالكتان وغريها،  الّليفية 
وميكن  النوعية.  وانخفا�س  كّمًا  الإنتاج 
زيادة  عن  الناجتة  امل�ساوئ  من  التخل�س 
الت�سميد الآزوتي باإ�سافة الأ�سمدة املعدنية 
والبوتا�سيوم  الفو�سفور  حتتوي  التي 
اأي�سًا  العنا�سر  هذه  وتعمل  والكال�سيوم، 
لالأمرا�س  املحا�سيل  مقاومة  زيادة  على 

الناجتة عن زيادة الت�سميد الآزوتي.
ثانيااً: الفو�شفور:

1 - اأعرا�س نق�س الفو�سفور على اخل�سار:
بع�س  وتلّون  النبات،  تقّزم  البندورة: 
الأرجواين  باللون  ال�ساق  وكذلك  الأوراق  
القدمية  الأوراق   و�سقوط  الربونزي،  اأو 

)ال�سفلّية( قبل اأوانها، وقّلة يف الإزهار.

وخا�سة  ال�سفلية  الأوراق   تكون  البطاطا: 
رمادي  اأخ�سر  لون  ذات  اخللفي  الوجه 
اإىل اأرجواين ، كما حترتق حواف الأوراق  

القدمية وتتثقب وجتف.

�سغرية  ال�سفلية  الأوراق   تكون  اخليار: 
�سيقة وباهتة، وي�سبح لونها اأخ�سر مائاًل 

للزرقة اأو اأرجوانيًا.

العائلة ال�سليبية: الأوراق  ال�سفلية �سغرية 
اأخ�سر  لونها  وي�سبح  وباهتة،  �سيقة 

اأرجوانيًا.
 

 

على  الفو�سفور  نق�س  اأعرا�س   -  2

املحا�سيل:
اللون  ظهور  )القمح(:  النجيليات 
لتكون  ال�سفلية  الأوراق   على  الأرجواين 
هذه  وتظهر  )الأنثو�سيانني(،  مادة 

الألوان على اخلطوط املوازية للعروق.
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طول  على  الأرجواين  اللون  ظهور  الذرة: 
ن�سل  وياأخذ  ال�سفلية.  الأوراق   حواف 

الورقة اأي�سًا اللون الأرجواين البنف�سجي.

حمّمرة،  ال�سفلية  الأوراق   ت�سبح  القطن: 
وتاأّخر يف الإزهار والثمار.

باهتة  الأوراق   تكون  ال�سوندرال�سكري: 
وذات لون اأخ�سر برونزي، مع بقع اأرجوانية 

بالقرب من احلواف.
 

على  الفو�سفور  نق�س  اأعرا�س   -  3

املثمرة:  الأ�سجار 
الأوراق   عروق  لون  حتّول  احلم�سيات: 
اإىل الأرجواين، ثم ميتد جزئيًا اإىل ن�سل 
يف  الزهرية  الرباعم  ت�ساقط  مع  الورقة، 
على  الأعرا�س  وتظهر  لحقة.  مراحل 
الأوراق   اإىل  متتد  ثم  ال�سفلية  الأوراق  

العلوية.

لون  ي�سبح  وقد  الأوراق   �سحوب  العنب: 
حافة  وتتدىّل  داكنًا،  اأخ�سر  الأوراق  
الأوراق  لالأ�سفل دون التفاف، ويف ظروف 
اإىل  الأوراق   لون  يتحول  ال�سديد  النق�س 

اللون الأرجواين. 

التفاح: ظهور اأوراق �سغرية باهتة مع وجود 
�سبغات اأرجوانية وبرونزية.

ون�سيج  بالأرجواين،  الأوراق   تلون  الدراق: 
ذي قوام جلدي.

الزيتون: يبدو لون الأوراق  اأخ�سر داكنًا ويف 
حالت النق�س ال�سديد ي�سبح اأرجوانيًا.
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اأعرا�ص زيادة الفو�شفور: 
يعود �سبب ظهور اأعرا�س زيادة الفو�سفور 
امل�سافة،  الكمية  زيادة  اإىل  النبات  على 
�سغر  اإىل  الفو�سفور  يف  الزيادة  وتوؤدي 
وانخفا�س  منوه،  وتوقف  النبات،  حجم 
الإنتاجية، مع التبكري بالن�سج، وقد تكون 
وخا�سة  الأوراق   بذبول  م�سحوبة  العملية 

يف املراحل الأوىل.
ثالثًا: البوتا�سيوم:

على  البوتا�سيوم  نق�س  اأعرا�س   -  1

اخل�سار: 
ال�سفلية  الأوراق   جتعد  البندورة: 
كما  الأوراق ،  تنحني  وقد  )القدمية(، 
ميتد  والذى  الأ�سفر  باّللون  حوافها  تتّلون 
الأخ�سر  اإىل  يتحول  الن�سل.  داخل  اإىل 
الباهت، وت�سبح احلواف مبقعة ذات لون 

بني اأو برونزي ملتّفة ثم حترتق حوافها.

وبنية  �سفراء  مناطق  وجود  البطاطا: 
وظهور  ال�سفلية،  الأوراق   على  العروق  بني 

مناطق بنية يف درنات البطاطا.

اخليار: تظهر على الأوراق  احلديثة ب�سكل 
رفيعة  احلديثة  الفروع  وتكون  بنية،  بقع 
ال�سفلية  الأوراق   حواف  وت�سبح  وطويلة، 

�سفراء وحمروقة. 

ت�سبح  )القرنبيط(:  ال�سليبية  العائلة 
خفيف  ا�سفرار  مع  مربق�سة،  الأوراق  

واحرتاق حوافها.

على  البوتا�سيوم  نق�س  اأعرا�س   -  2

املحا�سيل: 
حواف  احرتاق  )القمح(:  النجيليات 
ال�سنبلة،  حجم  و�سغر  ال�سفلية،  الأوراق  

ووجود حبوب فارغة.

ال�سفلية،  الأوراق   حواف  احرتاق  الذرة: 
طرف  يف  احلبوب  تكوين  اكتمال  وعدم 

الكوز.

ال�سفلية،  الأوراق   حواف  ا�سفرار  القطن: 
البني  اللون  ظهور  مع  الأوراق   جتف  ثم 

عليها.

ال�سوندر ال�سكري: ا�سفرار حواف الأوراق  
ال�سفلية اأوًل، ثم يف املراحل املتاأخرة يظهر 

اللون الأ�سفر على جميع الأوراق .
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3 - اأعرا�س نق�س البوتا�سيوم على الأ�سجار املثمرة: 
الورقة  جفاف  ثم  ال�سفلية  الأوراق   حواف  ا�سفرار  احلم�سيات: 

بالكامل.

العنب: احرتاق حواف الأوراق  ال�سفلية، ثم ينت�سر اجلفاف حتى 
حجم  �سغر  فيالحظ  العنقود  على  اأما  بالكامل،  الورقة  يغطي 

احلبة، وعدم اكتمال احلبوب يف العنقود. 

اأخ�سر  لون  مع ظهور  ال�سفلية،  الأوراق   احرتاق حواف  التفاح: 
مائل للزرقة يف ن�سل الورقة، وتلتف حواف الأوراق.

الداخل.  وباجتاه  احلواف  عند  الأوراق   يف  ا�سفرار  الدراق: 
الأوراق   حواف  لون  يتحول  كما  )مزراب(،  �سكل  على  والتفافها 

اإىل الأرجواين ثم البني املحروق.

الزيتون: ا�سفرار اأطراف الأوراق  ال�سفلية، ثم يف املراحل املتقدمة 
ينت�سر ال�سفرار لي�سمل الورقة بالكامل، لتجف يف النهاية.

4 - اأعرا�س زيادة البوتا�سيوم: 
نادرًا ما يحدث  للنبات، ولكن  الت�سمم  البوتا�سيوم  ت�سبب زيادة 
ذلك، وميكن اأن يحدث فقط يف حال طول مدة ا�ستعمال الأ�سمدة 
اأو الآزوتية. ولكن زيادة البوتا�سيوم قد ت�سبب ت�سادًا  البوتا�سية 

يف امت�سا�س الكال�سيوم واملغنزيوم واحلديد. 
د. أكرم محمد البلخي

كلية الزراعة جامعة دمشق
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كما  لالإن�شان،  جدااً  املهمة  الغذائية  املواد  من  احلليب  يعد 
الركائز  اأحد  واالألبان،  االأجبان،  مثل  احلليب  م�شتقات  تعد 
االأ�شا�شية يف النظم الغذائية املتبعة. وت�شكل االأبقار اأكرب م�شدر 
حليب لال�شتهالك الب�شري يف العامل، يليها املاعز، ثم االأغنام 

والنوق. 
عدد  مثل:  �شلفااً  حمّددة  ملعايري  وفقااً  احلليب  نوعية  ت�شنف 
البكترييا، وعدد اخلاليا غري املمر�شة، ووجود �شوائب، ون�شبة 
الد�شم، والربوتني وغريها. ويعد احلليب من املواد احل�شا�شة 
به  العناية  عدم  مبجرد  ب�شهولة  نوعيته  تتدهور  حيث  جّدااً، 

ب�شكل �شحيح.
تعريف احلليب:     

احللب  من  الناجت  اللبنية  للغدد  الطبيعي  الإفراز  هو  احلليب 
واملمزوج   ، نف�سه  النوع  من  اأكرث  اأو  واحد  ثدي  حليوان  الكامل 
فرتة  انتهاء  وبعد  الر�ساعة،  فرتة  اأثناء  وذلك  جيدًا، 

ال�سر�سوب.
العوامل التي توؤثر يف اإنتاج احلليب وتركيبه:

والرتكيب  للنب  املنتج  احليوان  يدرها  التي  احلليب  كمية  تتوقف 
الكيماوي للنب الناجت على الكثري من العوامل منها:

1 - نوع احليوان: 
يختلف تركيب احلليب اختالفًا كبريًا باختالف نوع احليوان كما 

هو مو�سح يف اجلدول )1(.

2 - �شاللة احليوان:

3 - فردية احليوان: 

بالرغم من اأن اأفراد القطيع تكون واقعة حتت ظروف متماثلة من 
حيث نظام التغذية والرتبية والرعاية، اإل اأنه يوجد تباين يف كمية 
يلعب  حيث  الواحد،  القطيع  داخل  الأفراد  بني  وتركيبه  احلليب 
الرتكيب الوراثي دورًا جوهريًا يف هذا التباين، حيث تنتج بع�س 
ن�سبة  يف  )منخف�س  طبيعي  غري  تركيب  ذا  حليبًا  القطيع  اأفراد 
األبان  تخلط  اأن  املعتاد  ولكن من  الالدهنية(،  واجلوامد  الدهن 

احلليب
اإنتاجه، تركيبـه، ومكوناتـه

الجدول .1 اختالف تركيب الحليب باختالف نوع الحيوان.

الجدول .2 اختالف تركيب الحليب باختالف ساللة الحيوان.

 الدهن %الجوامد الكلية %نوع الحيوان
124األبقار

16.97الجاموس
18.97.5األغنام
12.54الماعز
9.51.2الفرس
13.53.1الناقة

كمية الحليب الناتجساللة الحيوان
 الدهن %) كغ / موسم(

20004.4 - 3000البقر الشامي
18007الجاموس المصري

45003 - 5400الفريزيان
36003.5الشورتهورن

22505 - 2500الجرسي والجيرنسي
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القطيع  حليب  تركيب  يكون  وبذلك  بع�سها،  مع  الواحد  القطيع 
بوجه عام طبيعي.

4 - عمر احليوان: 
العمر،  به  تقدم  كلما  احليوان  يدرها  التي  احلليب  كمية  تزداد 
ال�سابع،  اأو  ال�ساد�س  احلليب  مو�سم  يف  اأق�ساها  اإىل  ت�سل  حتى 
اأي يف ال�سنة الثامنة اأو التا�سعة، لتبداأ كمية الإدرار بعد ذلك يف 
النخفا�س، وتنخف�س معها اأي�سًا ن�سبة الدهن، لت�سبح تكلفة اإنتاج 
احلليب بعد بلوغ احليوان �سن العا�سرة مرتفعة وغري اإقت�سادية. 

5 - مو�شم احلليب:
وتختلف كمية  اأ�سبوعًا،   40 -  36 ترتاوح مدة مو�سم احلليب بني 
احلليب وتركيبه خالل هذه املدة، فبعد الولدة تفرز الأنثى حليب 
ال�سر�سوب، الذي ي�ستمر ملدة اأ�سبوع، وبعد ذلك يبداأ اإفراز احلليب 
العادي، وتزداد كمية احلليب حتى ت�سل اإىل اأق�ساها يف الأ�سبوع 

اخلام�س ع�سر.
6 - الف�شل من ال�شنة: 

نوعية  اإىل  وتركيبه  احلليب  كمية  يف  ال�سنة  ف�سول  تاأثري  يرجع 
الغذاء الذي يتناوله احليوان، ودرجة حرارة اجلو املحيط، حيث 
تعطي املا�سية يف �سورية اأعلى اإدرار لها يف ف�سل ال�ستاء والربيع 
لتوافر العليقة اخل�سراء، ومالءمة درجة حرارة اجلو. ولكن مع 
ف�سل  ويف  الدهن،  ن�سبة  تنخف�س  ال�ستاء  الإدرار يف  كمية  زيادة 

ال�سيف تقل كمية الإدرار وتزداد ن�سبة الدهن.
7 - الفرتة بني وجبات احلليب: 

حلبها  مت  املا�سية  اأن  لو  متقاربًا  الناجت  احلليب  تركيب  يكون  قد 
على فرتات زمنية مت�ساوية، بواقع مرتني يوميًا بفا�سل 12 �ساعة، 
اأن احلليب يف  8 �ساعات، ويالحظ  يوميًا بفا�سل  اأو ثالث مرات 
بداية عملية احللب يكون فقريًا يف الدهن، ثم تزداد هذه الن�سبة 

تدريجيًا نحو انتهاء عملية احللب.
8 - االأمرا�ص التي ت�شيب املا�شية: 

قد ت�سبب بع�س الأمرا�س التي ت�سيب احليوان انخفا�سًا يف كمية 
ويعد  الناجت،  احلليب  كمية  يف  ملحوظ  تغري  حدوث  مع  الإدرار، 
ت�سيب  التي  ال�سائعة  الأمرا�س  اأهم  من  ال�سرع  التهاب  مر�س 

املا�سية.
تركيب احلليب: 

يعد احلليب من اأقرب اأنواع الأغذية لنموذج الغذاء الكامل، وذلك 
لحتوائه على معظم املكونات الغذائية ال�سرورية الالزمة للتغذية 
املعدنية،  والأمالح   وال�سكر،  والربوتني،  الدهن،  وهي  الكاملة، 
التي  بالن�سب  احلليب  يف  املكونات  هذه  وتوجد  والفيتامينات. 
املختلفة  الثدييات  األبان  وت�سرتك  احتياجات اجل�سم،  تتالءم مع 

يف احتوائها على جميع هذه املكونات، واإن كانت تختلف فيما بينها 
يف ن�سب وجود هذه املكونات ويف خوا�سها التف�سيلية.

ما  اخلام  احلليب  يف  يتوافر  اأن  القيا�سية  املوا�سفات  وت�سرتط 
يلي:

- اأن يكون ناجتًا من حيوانات �سليمة �سحّيًا خالية متامًا من اأية 
اأمرا�س. 

- اأن يكون نظيفًا خاليًا من اأية �سوائب اأو روائح غريبة، وحمتفظًا 
بجميع خوا�سه الطبيعية.

معادلة  اأو  حافظة  اأو  ملونة  مواد  اأية  من  خاليًا  يكون  اأن   -
للحمو�سة.

- عدم نزع اأو اإ�سافة اأية مادة توؤثر يف ن�سب مكوناته الطبيعية.
- ل يجوز تداول حليب خليط من األبان خمتلفة.

- اأّل يكون قد �سبق ت�سخينه. 

يت�سح من اجلدول )3( ما يلي:
ن�سبة الربوتني والأمالح   ن�سبة �سكر الالكتوز وانخفا�س  ارتفاع   -

املعدنية يف حليب الأم عنه يف احلليب البقري.
- ارتفاع ن�سبة اجلوامد الكلية، خا�سة الدهن والربوتني يف حليب 

اجلامو�س عنه يف احلليب البقري.
واحلليب  املاعز  حليب  بني  الرتكيب  يف  كبري  ت�سابه  وجود   -

البقري.
- بينما ي�سبه حليب الغنم حليب اجلامو�س من حيث ن�سبة الدهن، 
املعدنية، عن حليب  والأمالح   الربوتني،  ن�سبة  فيه  ترتفع  ولكن 

اجلامو�س.
مكونات احلليب:

1 - املاء:
يحتوي احلليب اخلام على ن�سبة كبرية من املاء، تختلف باختالف 
اأعلى  املاء  ن�سبة من  على  يحتوي  البقري  فاحلليب  نوع احليوان، 
من حليب اجلامو�س، حيث ن�سبة املاء يف احلليب البقري نحو 89-

املاء  80 %، وهذا  الأغنام بحدود  الن�سبة يف حليب  بينما   % 86

الجدول .3 اتركيب الحليب الناتج من بعض الثدييات المختلفة مقارناً مع حليب األم.

نوع  
الحليب

النسبة المئوية %

سكر البروتينالدهنالماء
الالكتوز

األمالح  
المعدنية

88.303.111.197.180.21حليب األم
87.253.83.54.800.65البقر 

82.097.964.164.860.78الجاموس
80.826.866.524.910.89األغنام
87.883.823.214.540.55الماعز
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للحليب  الذي يعطي  العادي، وهو  املاء  ل يختلف يف طبيعته عن 
لبع�س  كمذيب  املاء  يعمل  حيث  املميز،  ال�سائل  قوامه  اخلام 
الالكتوز،  �سكر  مثل،  املاء  يف  للذوبان  القابلة  احلليب  مكونات 
وبروتينات ال�سر�س، وبع�س الأمالح  املعدنية، ويعرف هذا املحلول 

مب�سل احلليب. 
ويكون م�سل احلليب مبثابة و�سط النت�سار لباقي مكونات احلليب 
الأخرى غري القابلة للذوبان يف املاء مثل الدهن، والكازين، وبع�س 
الأمالح  املعدنية الأخرى التي توجد يف �سورة غروية. هذا ويرتبط 
مثل:  احلليب  مكونات  ببع�س  احلليب  يف  املوجود  املاء  من  جزء 
الربوتينات، والفو�سفوليبيدات، وميّثل هذا اجلزء نحو 4 % من 
اإجمايل كمية املاء املوجود يف احلليب، ويعد املاء عاماًل اأ�سا�سيًا 
احلليب  يف  حتدث  التي  الكيميائية  التفاعالت  خمتلف  حلدوث 
ومنتجاته مثل: عمليات التخمرات اللبنّية وت�سوية اجلنب. كما اأّن 
كثريًا من ال�سناعات اللبنية تقوم على اأ�سا�س اإزالة جزء من املاء 

املوجود يف احلليب، وذلك بن�سب معينة تختلف تبعًا لنوع املنتج.

2 - الدهن:
القت�سادية  الوجهة  من  احلليب  مكونات  اأهم  من  الدهن  يعد 
والغذائية، حيث توؤخذ ن�سبة الدهن يف احلليب كاأ�سا�س لتحديد 
�سعره. ويوؤدي الدهن دورًا هامًا يف اإك�ساب بع�س املنتجات اللبنية 
اللبنية  املنتجات  لها، حيث حتتوي جميع  املميز  املرغوب  الطعم 
تقريبًا عدا تلك امل�سنعة من احلليب الفرز على ن�سبة من الدهن 

تقدر بنحو:
اجلنب اجلاف  30 – 40 %
اجلنب الطري   20 – 25 %

املثلجات  5 – 12 %
احلليب املكثف   8 %

احلليب املجفف 27 – 30 % 
ميكن احل�سول على دهن احلليب يف �سورة مرّكزة تعرف بالق�سدة، 
وذلك برتكيز احلليب اأو فرزه، وترتاوح ن�سبة الدهن يف الق�سدة 
الق�سدة  الدهن يف  ن�سبة  تركيز  زيادة  – 50 %، وميكن   20 بني 
اإىل 65 – 80 % وتعرف با�سم Plastic cream، واإذا اأجري خ�س 

الزبد  على  احل�سول  ميكن  فاإّنه  اخل�سا�س  با�ستخدام  للق�سدة 
باحلرارة  الزبد  ومبعاملة   ،%  85  -  80 بنحو  تقدر  دهن  بن�سبة 
ينتج ال�ّسمن الذي يحتوي على 98 - 99.5 % دهن. ويوجد الّدهن 
يف احلليب على هيئة م�ستحلب اأو كريات دقيقة ميكرو�سكوبية، ل 
م�سل  يف  الّدهن  م�ستحلب  مّكونة  املجردة،  بالعني  روؤيتها  ميكن 
وحبيبات  لالنت�سار،  كو�سط  احلليب  م�سل  يعد  حيث  احلليب، 
الّدهن هي الو�سط املنت�سر. وتكون كل حبيبة من حبيبات الّدهن 
الواقية،  الطبقة  اأو  املغّلفة  بالطبقة  يعرف  رقيق  بغ�ساء  حماطة 
0.005 ميكرون، وهو مّكون من  ويبلغ �سمك هذا الغالف حوايل 
وهي  بالّدهن،  �سبيهة  مركبات  من  مكونة  اإحداهما  طبقتني، 
ويعمل  بروتينية.  مواد  عن  عبارة  والأخرى  الفو�سفوليبيدات، 
هذا الغ�ساء كحاجز ميكانيكي حلبيبات الّدهن، حيث مينعها من 
التجّمع على ال�سطح يف �سورة طبقة زيتية، الأمر الذي يوؤدي اإىل 
ويبلغ  احلليب.  يف  الدهن  عليها  املوجود  ال�ستحالب  حالة  زوال 
حجم  ويتوقف  ميكرون،   5  3- نحو  الّدهن  حبيبة  قطر  متو�سط 
احلبيبات على عدة عوامل منها: نوع احليوان، و�ساللة احليوان، 
الدهن يف  ومتو�سط قطر حبيبة  التغذية.  ونوع  ومو�سم احلليب، 
حليب الأغنام،  اأما يف املاعز فيبلغ قطر حبيبة الدهن 2 ميكرون، 
واأما يف احلليب البقري فيبلغ 3.2 ميكرون. يتكون دهن احلليب 
من دهون حقيقية ومواد م�ساحبة للدهن مثل: الفو�سفوليبيدات، 
الّدهن.  يف  الذائبة  والفيتامينات  والكارتونيات،  وال�ستريولت، 
الأحما�س   غلي�سريدات  من  خليط  عن  عبارة  احلقيقي  والّدهن 
الدهنية، ويتكون الغلي�سريد من احتاد جزيء غل�سريول مع واحد 

اأو اأكرث من الأحما�س  الدهنية. 
اأما الغلي�سريدات التي حتتوي على اأحما�س دهنية غري طيارة، فاإن 
اأو �سيولة دهن احلليب، وبالتايل  لها عالقة كبرية مبدى �سالبة 
بدرجة قوام الّزبد الناجت، وتلعب الأحما�س  الدهنية غري امل�سبعة 
يف الغلي�سريدات دورًا هامًا يف قوة حفظ املنتجات اللبنية، خا�سة 
قوام هذه  وكذلك يف مدى �سالبة   ، املرتفعة  الّدهن  ن�سبة  ذات 
الأحما�س   على  حتتوي  التي  اجللي�سريدات  تلعب  كما  املنتجات، 
اللبنية  املنتجات  بع�س  طعم  يف  كبريًا  دورًا  الطيارة  الدهنية 
ورائحتها مثل: اجلنب والّزبد. كما اأنها هي امل�سوؤولة عند حتللها 
عن ظهور بع�س التغريات غري املرغوبة التي تطراأ على طعم بع�س 

املنتجات اأو رائحتها.
3 - الربوتينات:

حتتوي  الرتكيب،  معّقدة  ع�سوّية  مركبات  عن  عبارة  وهي 
اأوك�سجني، و12 - 19 %  50 - 55 % كربون، و20 - 23 %  على 
نيرتوجني، وكربيت 2 %، وفو�سفور 1 %. وينتج عند التحلل املائي 

الجدول .4 نسبة الماء في بعض منتجات األلبان.
نسبة الماء %نوع المنتج

25 - 75القشدة
16 - 18الزبد
0.3 - 0.5السمن
32 - 70الجبن

68 - 84الحليب المركز
5 - 3الحليب المجفف
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تختلف يف عددها  الأمينية  الأحما�س   من  كبري  عدد  للربوتينات 
ونوعها باختالف نوع الربوتني.

تتوزع املركبات الربوتينية يف احلليب اإىل 95 % كازين، والبيومني، 
وغلوبيولني، وبروتيوز، وببتون، ومركبات غري بروتينية 5 %.

- الكازين:  
يعد الكازين من اأهم بروتينات احلليب، اإذ ميثل حوايل 80 % من 
بروتني احلليب، ول يوجد بروتني اآخر يف الطبيعة ي�سبه الكازين، 
الكربون،  على  الأخرى  الربوتينات  من  كغريه  الكازين  ويحتوي 
والهيدروجني، والأك�سجني، والنيرتوجني، بالإ�سافة اإىل الكربيت، 
والفو�سفور. يعد جزيء الكازين عدمي الذوبان يف املاء، وهو يوجد 
�سورة  على  الكال�سيوم  مع  مرتبطًا  غروية  حالة  على  احلليب  يف 

كازينات الكال�سيوم.
 ،pH 4.6  اأنه يرت�سب من احلليب عند اأهم خوا�س الكازين  من 
وهي نقطة التعادل الكهربي للكازين، اأي النقطة التي يكون عندها 
ال�سحنات  ملجموع  م�ساويًا  املوجودة  املوجبة  ال�سحنات  جمموع 
عندما  يحدث  ما  وهذا  الكازين،  جزيء  يحملها  التي  ال�سالبة 
احلم�س  يّتحد  حيث  بالتدريج،  احلليب  اإىل  ما  حام�س  ي�ساف 
امل�ساف مع الكال�سيوم املرتبط بالكازين، وبزيادة كمية احلم�س، 
يزداد تركيز اأيون الهيدروجني حتى ي�سل رقم pH اإىل 4.6 وعند 

ذلك يرت�ّسب الكازين.
عند  احلليب  يف  احلمو�سة  تطور  نتيجة  اأي�سًا  الرت�سيب  يحدث 
مهاجمة بكترييا حام�س الالكتيك ل�سكر احلليب، منتجة حام�س 
الالكتيك، حيث يتحد حام�س الالكتيك الناجت من تخمر الالكتوز 
مع الكال�سيوم املرتبط بجزيئات الكازين مكونًا لكتات كال�سيوم، 
يحدث يف  ما  وهو  منتجًا اخلرثة،  يرت�سب  الذي  الكازين  ويتفرد 
هذا  يعرف  حيث  اجلنب،  �سناعة  ويف  املتخمرة،  الألبان  �سناعة 

النوع من التجنب بالتجنب احلام�سي.
باملنفحة  يتاأثر  الذي  احلليب  يف  الوحيد  الربوتني  هو  والكازين 
)م�ستخل�س املعدة الرابعة للعجول الر�سيعة(، حيث يتجنّب ويّكون 
الهيكل الأ�سا�سي الذي يحتجز بداخله باقي مكونات اجلنب من، 
احلليب  جتنّب  ويرجع  اأخرى.  وبروتينات  معدنية،  واأمالح  وماء، 
بفعل اأنزمي الرينني اإىل تاأثريه على كازينات الكال�سيوم، وحتّولها 
اإىل باراكازينات الكال�سيوم، التي ترت�ّسب بفعل اأمالح الكال�سيوم 
الذائبة املوجودة يف احلليب مّكونة اخلرثة، ويعرف هذا النوع من 

التجنب بالتجنب الأنزميي.
- بروتينات ال�سر�س: 

توجد بروتينات ال�سر�س يف احلليب بحالة ذائبة، وتبقى فيه بعد 
املركبات  جملة  من   %  17 نحو  ن�سبتها  وتبلغ  الكازين،  تر�سيب 

على  الذائب  الربوتني  وي�سمل  احلليب،  يف  املوجودة  الآزوتية 
حوايل 68 % األبومني، و13 % غلوبيولني، و19 % بروتيوز وببتون، 
منها:  عوامل  عدة  على  احلليب  يف  املكونات  هذه  ن�سبة  وتتوقف 
فرتة احلليب، وعمر احليوان، وحالته ال�سحّية. حيث ترتفع ن�سبة 
بروتينات ال�سر�س، وتقل ن�سبة الكازين يف حليب ال�سر�سوب، واأي�سًا 
يف احلليب الناجت من ما�سية م�سابة مبر�س التهاب ال�سرع، ومن 
باحلرارة،  التاأّثر  �سريعة  اأنها  ال�سر�س  بروتينات  خ�سائ�س  اأهم 
حيث اأنها ترت�سب عند درجة حرارة ترتاوح بني 60 – 90 °م، وهي 

ل تتجنب باملنفحة، ول ترت�سب بالأحما�س  املخّففة.
-الألبومني: 

نوعية  يف  والبي�س  الدم  األبومني  مع  احلليب  األبومني  يت�سابه 
الأحما�س  الأمينية التي يحتويها كل منهم، ويختلف عن الكازين يف 
احتوائه على ن�سبة اأعلى من الكربيت، ول يحتوي على الفو�سفور.

-الغلوبولني: 
ل ي�سبه غلوبولني الدم، وتبلغ ن�سبته يف احلليب حوايل 0.05 %، 
لتزداد يف حليب ال�سر�سوب، ويف حليب نهاية ف�سل احلالبة، ويف 

حليب املا�سية امل�سابة مبر�س التهاب ال�سرع.
ويعرف هذا النوع من الربوتينات بغلوبولني املناعة، حيث اأنه يعمل 
كحامل لالأج�سام امل�سادة، والتي تقي العجل الر�سيع من الإ�سابة 
�سبب  يعّلل  قد  وهذا  لها،  يتعر�س  قد  التي  املر�سّية  بامليكروبات 

ارتفاع ن�سبته يف حليب ال�سر�سوب.
احلليب  فاإن  �سبق  ما  اإىل  بالإ�سافة  الأخرى:  احلليب  بروتينات 
ب�سيطة  بن�سبة  ولكن  الربوتينات،  من  اأخرى  اأنواع  على  يحتوي 
ت�سل يف جمموعها اإىل 5 - 6 % من اإجمايل بروتينات احلليب، 
وهي بروتينات ب�سيطة الرتكيب، و�سهلة التحلل بفعل امليكروبات. 

4 - �شكر الالكتوز: 

الثدية،  احليوانات  من  الناجت  احلليب  يف  فقط  الالكتوز  يوجد 
ولذا فهو ي�سمى ب�سكر احلليب، وتختلف ن�سبة وجوده يف احلليب 
باختالف نوع احلليب، حيث يحتوي حليب الأم على ن�سبة مرتفعة 
منه ت�سل اإىل حوايل 7 %، بينما تبلغ ن�سبته يف احلليب البقري 
4-5 %. الالكتوز هو �سكر ثنائي خمتزل يتكون من احتاد جزيء 

مثل  البكرتيا  اأنواع  بع�س  وتهاجم  غالكتوز.  جزيء  مع  غلوكوز 
بكرتيا حام�س الالكتيك �سكر الالكتوز، مكونة حام�س الالكتيك 
تخّمر  ا�ستمرار  ومع  احلام�سي.  الطعم  احلليب  يعطي  الذي 
الالكتوز، تزداد حمو�سة احلليب تدريجيًا اإىل اأن ت�سل اإىل 0.6 
تربيد  يجب  لذا  احلليب،  جتنّب  عندها  يحدث  حيث   ،%  0.7  -

اإىل درجة حرارة منخف�سة  احلليب عقب عملية احللب مبا�سرة 
النقل  عمليات  اأثناء  الدرجة  هذه  على  وحفظه  اأقل(  اأو  °م   7(
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والتداول وذلك للحد من ن�ساط امليكروبات فيه.
يلعب حام�س الالكتيك املتكّون يف احلليب نتيجة مهاجمة البكرتيا 
ل�سكر الالكتوز دورًا هامًا يف بع�س ال�سناعات الّلبنية مثل �سناعة 
الألبان املتخمرة و�سناعة اجلنب وحت�سري البادئات. يثبط حام�س 
الالكتيك منو امليكروبات غري املرغوبة يف هذه املنتجات مما يزيد 

من قوة حفظها.
ي�ستخدم �سكر الالكتوز يف بع�س الأغرا�س الطبّية، حيث يدخل 
تغليف  ويف  البن�سلني،  مثل  احليوّية  امل�سادات  بع�س  حت�سري  يف 
ال�سناعّية،  الأطفال  األبان  حت�سري  يف  وكذلك  الأدوية،  حبوب 
مماثلة  ت�سبح  حتى  البقري  احلليب  يف  ن�سبته  برفع  وذلك 
لنظريها يف حليب الأم، كما ي�ساعد �سكر الالكتوز على امت�سا�س 
الأطفال  يحمي  فاإنه  ثم  ومن  العظام،  يف  والفو�سفور  الكال�سيوم 
الذين يعتمدون يف تغذيتهم على حليب الأم من الإ�سابة بالك�ساح. 
يحدث عند ت�سخني احلليب اإىل درجة حرارة مرتفعة اإىل تفاعل 

بني �سكر الالكتوز وبروتني احلليب وتتكون نواجت التلون البني.
�سناعة  من  الثانوي  الناجت  ال�سر�س  من  الالكتوز  �سكر  يح�سر 
به  املوجودة  الربوتينات  لرت�سيب  ال�سر�س  بغلي  وذلك  اجلنب، 
وف�سلها بالرت�سيح، ثم يرّكز ال�سر�س بعد ذلك بغليه حتت التفريغ 
وعند تربيده  الالكتوز،  ي�سبح يف �سورة حملول مرّكز من  حتى 

تنف�سل منه بللورات �سكر الالكتوز.
 الأمالح  املعدنية:

ميكن احل�سول على الأمالح  املعدنية املوجودة يف احلليب، وذلك 
بتجفيف كمية من احلليب يف جفنة، ثم حترق يف فرن على درجة 
حرارة مرتفعة، حيث تتحّلل جميع املركبات الع�سوية املوجودة يف 
يف  وتتطاير  الالكتوز،  و�سكر  والربوتينات،  الدهن،  مثل:  احلليب 
�سورة اأبخرة وغازات، ويتبقى يف اجلفنة م�سحوق رمادي اللون، وهذا 
امل�سحوق هو عبارة عن الأمالح  املعدنية يف �سورة اأمالح واأكا�سيد 
معدنية. ترتاوح ن�سبة الرماد يف احلليب البقري نحو 0.65 - 0.75 
%، ويف حليب اجلامو�س 0.75 - 0.85 %، ويحتوي رماد احلليب 
على عدد كبري من العنا�سر املعدنية اأهمها: الكال�سيوم، والفو�سفور، 
كما  والكربيت،  والكلور،  واملغنزيوم،  والبوتا�سيوم،  وال�سوديوم، 
توجد بع�س العنا�سر املعدنية الأخرى بن�سبة �سئيلة مثل: احلديد، 

والنحا�س، والزنك، واملنغنيز، واليود.
يوجد  حيث  خمتلفة،  ب�سور  احلليب  يف  املعدنية  الأمالح   توجد 
بع�سها يف احلالة الذائبة مثل: ال�سوديوم، والبوتا�سيوم، والكلور، 
والبع�س الآخر يوجد جزء منه يف احلالة الذائبة، وجزء يف احلالة 
الغروية مثل: الكال�سيوم، واملغنزيوم، والفو�سفور، وبع�س الأمالح  

املعدنية. 

الآخر  والبع�س  ع�سوية  مركبات  �سورة  على  احلليب  يف  وتوجد 
يكون يف �سورة مركبات غري ع�سوية )معدنية(. يزيد وجود هذه 
الأمالح  املعدنية يف احلليب من قيمته الغذائية، حيث يعد احلليب 
من اأهم م�سادر الكال�سيوم يف غذاء الإن�سان خ�سو�سًا بالن�سبة 
لالأطفال، فهو �سروري لتكوين العظام والأ�سنان، كما يعد احلليب 
والكلور،  والبوتا�سيوم،  وال�سوديوم،  للفو�سفور،  جيدًا  م�سدرًا 

بينما يعد فقريًا يف احلديد واليود.
بع�س  يف  احلليب  يف  امل�ج�دة  املعدنية  الأمالح   اأهمية 

ال�شناعات اللبنية:
• وجود اأمالح الكال�سيوم الذائبة �سروري حلدوث جتنب احلليب 
باملنفحة يف �سناعة اجلنب، واإذا �سّخن احلليب لدرجة حرارة 
غري  �سورة  اإىل  تتحول  الذائبة  الكال�سيوم  اأمالح  فاإن  مرتفعة 
ذائبة، وبالتايل ل يحدث جتنّب للحليب باملنفحة، اأو قد ت�ستغرق 
يلزم  احلالة  هذه  مثل  يف  طويلة،  فرتة  احلليب  جتنّب  عملية 
اإ�سافة بع�س اأمالح الكال�سيوم الذائبة اإىل احلليب مثل: كلوريد 

الكال�سيوم وذلك لت�سريع عملية التجنّب.
• من ال�سروري زيادة مقاومة بروتينات احلليب خا�سة الكازين 
لدرجات احلرارة املرتفعة يف �سناعة الألبان املكّثفة واملجّففة، 
ملحي  توازن  هناك  يكون  اأن  وهو  احلراري،  بالثبات  ويعرف 
والفو�سفات  جهة،  من  واملغنزيوم  الكال�سيوم  بني  احلليب  يف 
يوؤدي  التوازن  اأخرى، فوجود خلل يف هذا  وال�سرتات من جهة 
اإىل عدم حتّمل الكازين لدرجات احلرارة العالية التي يتعر�س 
لها احلليب اأثناء عملية الت�سنيع، مما يوؤدي اإىل حدوث تخرّث 

احلليب.
• يف حالة اإ�سابة املا�سية املنتجة للحليب مبر�س التهاب ال�سرع، 
فاإن ن�سبة الكلور يف احلليب الناجت تزداد عن 0.14 % وي�ستفاد 
من هذه الظاهرة يف الك�سف عن اإ�سابة احليوان بهذه املر�س.

 

الجدول .5 التركيب الكيميائي لرماد الحليب البقري في صورة أكاسيد.

النسبة المئوية %العنصر

0.18أكسيد كالسيوم

0.25خامس أكسيد الفوسفور

0.20أكسيد بوتاسيوم

0.07أكسيد صوديوم

0.01اكسيد مغنزيوم

0.11كلور

م. فواز السحلي
مساعد باحث - الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية
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لوحظ خالل العقدين االأخريين اأن 25 % من العقاقري 
امل�شتخدمة م�شتقة مبا�شرة من النبات، بينما 75 % عبارة 
عن مواد كيميائية ت�شتخدم كبدائل للمركبات الطبيعية، 
وهذا ما دعا االإن�شان اإىل زراعتها ب�شكل وا�شع، لال�شتفادة 
لتلبية  وذلك  والعالج،  التغذية  يف  وزيوتها  اأع�شابها  من 
الطلب املتزايد مع النمو ال�شكاين، ولتخفيف ال�شغط على 
املتزايد  االإقبال  اإن  عليها.  واملحافظة  الطبيعية  امل�شادر 
على جمع النباتات الطبية وغري املنظم، مع تراجع امليل 
االأنواع  من  العديد  فقد  اإىل  يوؤدي  الربية،  احلياة  نحو 
التي يتزايد عددها با�شتمرار، لنفقد معها ر�شيدها من 
املورثات، االأمر الذي يوؤدي لفقدان فر�شة كبرية الإيجاد 

العديد من احللول مل�شكالت غذائية اأو دوائية. 
 تعد �شورية من البلدان الغنية بتنوعها النباتي وال�شيما 
البيئات  لتنوع  يعود  وهذا  والعطرية،  الطبية  بالنباتات 
الهامة  الطبية  النباتات  ومن  فيها،  والطبوغرافيا 
والتي يلقى ا�شتعمالها رواجااً كبريا اً يف اأنحاء �شورية هو 
بالعامية  ي�شمى  كما  اأو  رقية  ال�شعرت  اأو  ال�شعرت  نبات 

)الزعرت(.

الزعرت 
اخلليلي

 Origanum
syriacum

يعد التنوع احليوي �سمام اأمان احلياة الب�سرية 
على كوكب االأر�ض، وبالتايل فاإن احلفاظ على 
الب�سرية  التنوع هو �سون حلا�سر احلياة  هذا 
وم�ستقبلها ، وال�سيما بعد اأن تعر�ست بع�ض 
االأنواع النباتية واحليوانية للتدمري واالنقرا�ض، 
حلجم  دقيق  اإح�ساء  هناك  لي�ض  االآن  ولغاية 
العلمية  االأبحاث  اأن  حيث  التنوع،  هذا 
ت�سلط  مازالت  اال�ستك�سافية  والرحالت 
من  �سّجلت  اأن  ي�سبق  مل  اأنواع  على  ال�سوء 
الطبيعية  النباتية  الرثوة  اأهمية  قبل، وتكمن 
و�سيلة  اأهم  وماتزال  �سّكلت  كونها  يف 
للرعاية ال�سحية، حيث اأن اجلوهر الفعال يف 
من  لال�ستخدام  قابل  الطبيّة  النباتات  معظم 

قبل االإن�سان مبختلف املراحل العمرية.
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 Thymus تعَد منطقة �سرق املتو�سط من اأهم مناطق منو جن�س
وزراعته، حيث ي�سم هذا اجلن�س حوايل 215 نوعًا من الأع�ساب 
يف  طبيعي  ب�سكل  الزعرت  وينمو  العامل،  يف  وال�سجريات  املعمرة 
نطاق  على  تكّيف  وقد  واأوروبا،  املتو�سط  الأبي�س  البحر  حو�س 

وا�سع مع الظروف البيئية.
املردقو�س  اأو  الزوبع  اأو  اخلليلي  الزعرت  نبات  يعد  �سورية  ويف 
اأنه  حيث  الطبية،  النباتات  اأهم  من   Origanum syriacum

ينمو يف خمتلف البيئات، ونقاًل عن فلورا  Mouterde فاإن النبات 
ينمو يف �سلنفة، وم�سياف، وحم�س )تل كلخ(، ودرعا، وبانيا�س 
لهذا  الوا�سع  البيئي  التاأقلم  لنا  يبني  وهذا  ال�سوري(.  )اجلولن 
اأ�سا�س  على  الطبي  للنبات  القت�سادية  الأهمية  وتبنى  النبات. 

تنّوع فوائده الطبية وتعّددها.

ال�شتخدامات الطبية لنبات الزعرت اخلليلي:
املاأكولت  من  يعد  والذي  املائدة  زعرت  حت�سري  يف  ي�ستخدم   -  1

ال�سائعة.  
2 - يعد النبات من م�سادات الأك�سدة، حيث تعد اأوراقه من اأهم 

م�سادات الأورام ال�سرطانية.
3 - ي�ستعمل زيته العطري كمادة مطهرة، فهو م�ساد للفريو�سات 

والفطريات وي�ستعمل كم�ساد حيوي.
وفقر  البول  وم�سكالت  ال�سعال  لعالج  اأوراقه  مغلي  ي�ستخدم   -  4

الدم.
 A ، B 5 - يحتوي املجموع اخل�سري على بع�س الفيتامينات مثل
C ، ال�سرورية ل�سحة اجل�سم و�سالمته، بالإ�سافة لبع�س املعادن 

كاحلديد والكال�سيوم.   
التجميل،  م�ستح�سرات  �سناعة  يف  العطري  الزيت  ي�ستعمل   -  6

وملعاجلة الروماتيزم والت�سنج.
اجلهاز  عمل  حمفزات  اأهم  من  النبات  اأوراق  تناول  يعد   -  7

اله�سمي، وبالتايل اأف�سل اأداء لالأمعاء.
ونظرًا لأهمية النبات الطبية فقد �ساع جمعه وا�ستخدامه، الأمر 
الذي �سّكل �سغطًا وا�ستنزافًا ملواقع منو النبات الطبيعية، ولتلبية 

الطلب املتزايد على هذا النبات كان لبد من ن�سر زراعته.
اإكثار الزعرت اخلليلي:

حيث  اجلذور،  وتق�سيم  والرتقيد  والعقل  بالبذور  الزعرت  يتكاثر 
خالل  مئوية  درجة   32-12 حرارة  درجة  حتت  البذور  تنبت 
اأ�سبوعني، ويتم جتهيز ال�ستول ملدة )6-8( اأ�سابيع قبل نقلها اإىل 
زراعة  وتعد  ال�سقيع،  خطر  مرور  بعد  وذلك  الدائمة،  الأر�س 

البذور اأف�سل من زراعة العقل وتعطي اإنتاجية اأف�سل.
املراقد  توزيعها يف  وي�سعب  البذور �سغرية احلجم  لكون  ونظرًا 
رمل  مع  البذور  خلط  ينبغي  لل�ستول،  جيدًا  منوًا  ي�سمن  ب�سكل 
التوزع  ل�سمان  جيد  ب�سكل  خلطها  ثم  ومن   2  :  1 مبقدار  املزار 
ب�سكل منا�سب، ثم توزع على �سطح  و�سط الزراعة، ومن ثم تغطى 
�سم،   0.5 الناعمة مبقدار  الرتبة  اأو  الع�سوي  ال�سماد  بطبقة من 
ومن ثم تروى باملاء بهدوء ملنع جتمع البذور، وذلك مع بداية �سهر 
ارتفاع  بداية  حتى  الأنفاق  �سمن  ال�ستول  وتبقى  الثاين،  ت�سرين 
درجات احلرارة من منت�سف �سهر �سباط وحتى بداية �سهر اآذار، 
حيث ت�ستل يف الأر�س الدائمة على م�سافات 35 - 40 �سم )وذلك 

تبعًا لطريقة  الزراعة واأ�سلوب الري املتبع وخ�سوبة الرتبة(.

تجفيف أوراق الزعتر في الظل للحفاظ على جودتها.

بذور الزعتر الخليلي

د. علي زياك 
رئيس قسم أبحاث النباتات الطبية

الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية
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تعريف الزي�ت العطرية:
هي  الأ�سا�سية،  الزيوت  اأو  الطيارة  الزيوت  اأو  العطرية  الزيوت 
م�ستخل�سات من النباتات العطرية، وهي مواد زيتية �سهلة التطاير. 
تتكون من الإ�سرتات، الإلدهيدات، الكيتونات، والرتبينات. وهي 

املواد الرئي�سة امل�سوؤولة عن الرائحة املميزة للنباتات.
اأن  واملومياءات،  التاريخية  والآثار  الفرعونية  الربديات  توؤكد 
امل�سريني القدماء كانوا اأول من ا�ستعمل العطور، وعرف تاأثريها 
والبتكار،  العمل  على  وقدرته  وحيويته  ن�ساطه  من  الإن�سان  على 
فقد اأعجبوا بها وفتنتهم روائحها املختلفة، وكانت امللكة كليوبرتا 
من اأكرث املغرمني با�ستخدام العطور والزيوت العطرية يف تعطري 
وكل  الركوب،  وعربة  ال�ستحمام،  ومياه  واملالب�س،  الق�سور، 
بقية  اإىل  العطرية  الزيوت  انتقلت  وبعدها  اإليه،  تذهب  مكان 

احل�سارات. 
ل �سك اأن الفراعنة اأول من ا�ستخدم الزيوت العطرية يف العالج 
وتقوية الأبدان، فكانوا يدلكون اأج�سامهم بها بعد ال�ستحمام. كما 
ا�ستعمل ال�سينيون طب الزيوت العطرية يف حقب تاريخية قدمية 
ويف زمن يقارب زمن الفراعنة. وكذلك ا�ستعمل الإغريق الزيوت 
العطرية للطبابة والتجميل. ومن ثم اأخذ الرومان معظم املعارف 
عندهم  عادة  واأ�سبحت  حت�سينها،  وحاولوا  الإغريق  من  الطبية 

غ�سل اليدين بعد الطعام يف اأوعية مملوءة باملاء والورود.
له  وقّدم  العلم،  هذا  �سينا  ابن  طّور  فقد  العرب،  دور  عن  اأما 
وا�ستخراج  التقطري  عملية  با�ستعمال  متثلت  التي  املنجزات  اأهم 
ل�ستعماله يف  �سيدلية،  قوارير  لي�سعه يف  املرّكز  ال�سايف  الزيت 
معاجلة خمتلف الأمرا�س. كما متكن ابن �سينا من تقطري الكحول 
لتخفيف كثافة الزيت قبل و�سعه على اجللد. ويف القرن الع�سرين، 
اأجرى  اأول من  الفرن�سي رينيه موري�س جاتيفو�س  الكيميائي  كان 
التجارب،  اإحدى  ويف  الطبية،  العطرية  الزيوت  على  الأبحاث 
احرتقت يده يف املخترب، فو�سعها يف زيت ورد اخلزامى، فكانت 

ده�سته �سديدة عندما تعافت يده من احلروق ب�سرعة.

توجد العطور يف بع�س النباتات على هيئة زيوت عطرية، وهي مزيج 
من مواد طيبة الرائحة ومواد اأخرى ل رائحة لها. هناك تقريبًا 
تتمتع بخ�سائ�س  التي تعطي زيوتًا عطرية،  النباتات  10 % من 

عّدة ملقاومة الفطريات والبكترييا. وغالبًا ما توجد هذه الزيوت 
يف النباتات اإما يف:

الأزهار مثل: الورد، واليا�سمني، والقرنفل، والفل، والغاردينيا، واإكليل 
اجلبل، والالفندر، والبنف�سج، والرنج�س. اأو يف الأوراق مثل: النعناع، 
الأ�سجار مثل:  اأو يف حلاء  ال�ساي، والريحان، واخلزامى.  و�سجرة 
القرفة. اأو اخل�سب مثل: الأرز، وال�سندل، وال�سنوبر. اأو اجلذامري 
والكزبرة،  واليان�سون،  ال�سمرة،  مثل:  البذور  اأو  الزجنبيل.  مثل: 
اأو الثمار مثل: الربتقال،  والكراوية، وال�سبت، وجوزة الطيب،      
والليمون، والعرعر. اأو ال�سمغ والإفرازات الزيتية الراتنجية مثل: 

اللبان، وبل�سم بريو، وال�سطرك، وبل�سم طولو.
اأنواع  لأغلى  مهمًا  م�سدًرا  وال�سخور  احليوانات  بع�س  تعد  كما 
معدة  من  ي�ستخرج  الذي  العنرب  عطر  ومنها:  الزيتية،  العطور 
احلوت الأزرق، وي�سمى اأي�سا حوت العنرب، واأحيانا يلفظه خارجًا 
الأ�سماك  على  احلوت  يتغذى  فعندما  البحر،  �سطح  على  ليطفو 
فيقوم  ته�سم،  فال  اأمعاءه  يهّيج  ما  منها  يكون  البحار،  واأحياء 
يف  يلفظها  ثم  يوؤذيه،  الذي  ال�سيء  بهذا  حتيط  مادة  باإفراز 
البحر، وهذه املادة هي العنرب، ولها قوام ال�سمع، ذات لون رمادي 
لون،  اأكرث من  بني  ما جتمع  وكثريًا  اأ�سود،  اأو  اأ�سفر  اأو  اأبي�س  اأو 

يلتقطها الإن�سان من على �سطح املحيطات.
باأيل  ويعرف  الأيل،  حيوان  من  ي�ستخرج  فاإنه  امل�سك  عطر  اأما 
امل�سك، ويوجد امل�سك يف بطن الأيل الذكر، داخل كي�س يبلغ حجمه 

حجم حبة الربتقال.
يتكون  حيث  اأوروبا،  جبال  من  وي�ستخرج  البارد،  الأبي�س  امل�سك 
الثلوج  مع  ال�سخور  اأنواع  بع�س  تتفاعل  عندما  طبيعية  ب�سورة 
املرتاكمة على تلك اجلبال، فينتج عن ذلك التفاعل كتل ه�سة من 

ال�سخور البي�ساء مييل لونها اإىل بع�س ال�سفرة. 

الزيوت العطرية
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طرائق ا�شتخال�س الزي�ت العطرية:
ال�ستخال�س  تطوير طرق  هامًا يف  دورًا  القدم  منذ  العرب  لعب 
والتح�سري للزيوت العطرية بوا�سطة التبخري، والتكثيف والتقطري، 
على اأيدي علماء كبار اأمثال ابن �سينا الذي ا�ستخرجها بطريقة 
اأول من ف�سل  يعد  الذي  ابن حيان  وكذلك جابر  ومرّكزة،  نقّية 
لتتعّدد  الأمر لحًقا  تطور  ثم  التقطري،  الكحول عن طريق  مادة 

طرق ا�ستخال�س الزيت العطري، ومن اأهم هذه الطرائق:
- ال�ستخال�س بالتقطري وهي الطريقة ال�سائعة.

- ال�ستخال�س باملذيبات الع�سوية.
- ال�ستخال�س بالع�سر، وتطبق على ق�سور الربتقال والليمون.

- ال�ستخال�س بالتحّلل الأنزميي.
- ال�ستخال�س بطريقة الغمر يف الزيت .

- ال�ستخال�س بطريقة ت�سبع الدهون، ت�ستخدم مع اليا�سمني .
- ال�ستخال�س با�ستخدام ثاين اأك�سيد الكربون فوق احلرج وهي 

تقنية حديثة ومرتفعة التكلفة.
ا�شتخدامات الزي�ت العطرية:

يتزايد الإنتاج وال�ستهالك العاملي للزيوت العطرية ب�سرعة كبرية، 
لأنها ت�ستخدم يف جمموعة وا�سعة من ال�سلع ال�ستهالكية مثل: 

• املنظفات وال�سابون.
•  م�ستح�سرات التجميل.

•  امل�ستح�سرات ال�سيدلنية.
•  العطور.

• ال�سناعات الغذائية، ك�سناعة احللويات، واللحوم، والأجبان.
• امل�سروبات الغازية، وامل�سروبات الكحولية املقطرة.

• املبيدات احل�سرية.
كم�شاد  ون�شاطه  العطرية  للزي�ت  احلي�ي  الفعل 

ميكروبي:
ثبت اأن للزيوت العطرية مفعوًل قويًا م�سادًا للبكترييا واجلراثيم، 
للمر�س  ومزياًل  للجراثيم،  وقاتاًل  قويًا  مطهرًا  تعد  اأنها  كما 
للزيوت  ح�سا�سة  املمر�سة  البكرتيا  معظم  وتكون  والعدوى. 
العطرية النباتية، حيث تعمل على تثبيط منوها وحتد من قدرتها 
على اإنتاج ال�سموم، اإذ تقوم باإتالف العديد من الأنظمة الأنزميية 
للكائنات الدقيقة، مت�سمنة تلك امل�ستخدمة يف ا�ستخدام الطاقة 
الأغذية  اإىل  ت�ساف  فاإنها  لذلك  البنائية،  للمركبات  واملكونة 

حت�سني  اأجل  ومن  النكهة  حت�سني  اأجل  من  لغر�سني  املختلفة 
القدرة التخزينية.

ما ه� العالج بالرائحة؟ 
هو العالج بالزيوت العطرية التي ُت�ستخرج من النباتات العطرية، 
وال�سرو...اإلخ،  ال�سنوبر  و�سجرة  الأرز،  و�سجر  الالفندر،  مثل: 
اإنكلرتا اأ�سبحت هذه الزيوت العطرية مبثابة عالج تكميلي  ففي 
الأمل  من  التخفيف  يف  ت�ساعد  لأنها  ال�سرطان،  عالج  ق�سم  يف 

والتقيوؤ، وتقوية جهاز املناعة، وحُت�ّسن مزاج املري�س. 
ُيغرّي  اأن  �ساأنه  اأية رائحة من  ا�ستن�ساق  اأن  الدرا�سات  اأثبتت  وقد 
يف  مكان  اإىل  ت�سل  الرائحة  هذه  لأن  الذاكرة،  ُين�سط  اأو  املزاج 
اإىل  يلجاأ  واملزاج. لذلك  والذاكرة  للم�ساعر  يعد م�سدرًا  الدماغ 
مر�سى  مع  العطرية  الزيوت  يف  واخل�سائ�س  املميزات  هذه 

الزهامير لتن�سيط ذاكرتهم.
ف�ائد بع�س الزي�ت العطرية:

زيت �شجرة ال�شاي:
اجلهاز  يقوي  كما  وامليكروبات،  والبكترييا  لاللتهابات  م�ساد 
لتطهري  ي�ستخدم  الدوائية.  التاأثريات  من  العديد  وله  املناعي 
اجلروح ومكافحة العدوى، وعالج فطريات اجللد والأظافر وحب 
ال�سباب وقمل الراأ�س. وي�ستخدم مو�سعًيا لأنه �سام اإذا مت تناوله 

عن طريق الفم.
زيت القرنفل:

له خوا�س م�سكنة لالأمل، وم�سادة لاللتهاب، وخمدرة ومطهرة، 
له �سهرته يف عالج اآلم الأ�سنان، فمن قدمي الزمان ُين�سح َمن 
يعانون من اأمل الأ�سنان اأو قرح اللثة مب�سغ ف�سو�س القرنفل. كما 
اأو  للم�سم�سة  وا�ستخدامه  الدافئ  املاء  اإىل بع�س  اإ�سافته  ميكن 

الغرغرة.
زيت النعناع:

العطرية،  الزيوت  بني  ا�ستعماًل  والأكرث  الأ�سهر  الزيت  يعد 
امل�سكنة  اخل�سائ�س  بني  يجمع  الطبية،  الفوائد  متعدد  فهو 
للتقل�س.  وامل�سادة  للعدوى  وامل�سادة  واملطهرة  واملهدئة 
بالنتعا�س  اإح�سا�سًا  يعطيان  مميزين  وطعم  رائحة  له 
التطبيقات  يف  العطري  النعنع  زيت  وي�ستخدم  )الربودة(، 
واملنكهات.  العطور  �سناعة  ويف  والدوائية،  الغذائية 
يعد  املناعي.  اجلهاز  تن�سيط  على  قدرته  اإىل  بالإ�سافة 
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الن�سفي.  وال�سداع  الأنف  احتقان  من  للتخل�س  جدًا  مفيدًا 
للتخل�س  بال�سعر  العناية  م�ستح�سرات  يف  كذلك  وي�ستخدم 

الأ�سنان. معاجني  ويف  الراأ�س،  ق�سرة  من 
زيت البابوجن االأملاين )الكاموميل(:

ملّطف  فهو  واله�سمي،  الع�سبي  للجهازين  مهدئة  خوا�س  له 
يف  خا�سة  ب�سفة  للتقل�سات،  وملطف  لالنتفاخ  وم�ساد  للمعدة 
ال�سرتخاء  على  امل�ساعدة  يف  كذلك  الع�سبي.  القولون  حالت 
البابوجن  زيت  وي�ستخدم  املناعة.  وتقوية  الأمل،  وت�سكني  والنوم، 

مو�سعًيا يف م�ستح�سرات تلطيف التهابات اجللد.
زيت الليمون:

الأك�سدة  وبغناه مب�سادات  الفريدة،  احلام�سية  برائحته  وُيعرف 
التي تقوي املناعة وحتارب الأمرا�س ب�سكل عام. ولزيت الليمون 
ن  وحم�سِّ للغثيان  وم�ساد  وم�سكن  وقاب�س  مطهر  تاأثري  كذلك 

للمزاج. ويخفف من اأعرا�س القلق والكتئاب.
زيت االأوكاليبتو�ص )الكينا(:

واملفا�سل.  الع�سالت  اآلم  تخفيف  م�ستح�سرات  يف  ي�ستخدم 
ميتلك  كما  التنف�سي.  اجلهاز  احتقان  عالج  م�ستح�سرات  ويف 
الكينا هي  للعدوى وم�سكنة لالآلم. �سجرة  اأي�سًا خوا�س م�سادة 
امل�سدر الوحيد العملي اقت�ساديٌا ملركب الكينني، وهو مركب يعمل 

كخاف�س للحرارة، وهو الدواء املو�سى به لعالج املالريا.
زيت الالفندر )اخُلزامى(:

يتميز بخ�سائ�سه يف ال�سرتخاء وتهدئة الأع�ساب، وي�ساعد يف 
وجتدد  اللتهابات  عالج  يف  ي�ساعد  كما  ال�سداع.  ويعالج  النوم 

الب�سرة ومعاجلة احلروق وح�سا�سية اجللد.

زيت اليا�شمني: 
وهو اأكرث الزيوت فاعلية وال�سرورية يف توفري النتعا�س ورفع الروح 
املعنوية، رائحته اجلميلة لها تاأثري كبري على اأحا�سي�س الإن�سان، 
وتعطي اإح�سا�سًا باملرح والثقة بالنف�س. ي�ساعد على تهدئة الب�سرة 
ويعد  الإحباط.  اأو  القلق  نتيجة  اللتهاب  كان  اإذا  امللتهبة خا�سة 

زيت اليا�سمني من اأغلى الزيوت.
زيت العرعر:

عالج  يف  ُيفيد  كذلك  الروماتيزم،  لعالج  العرعر  زيت  ي�ستخدم 
من  العديد  عالج  يف  ُيفيد  كما  وتطهريها،  اخلارجية  اجلروح 
من  ال�سدفية،  ومر�س  الأكزميا  مر�س  مثل  اجللدية  الأمرا�س 

خالل ا�ستعماله ب�سكل خارجي.
زيت الورد:

من  خمتلفة  اأنواع  بتالت  من  امل�ستخل�س  الأ�سا�سي  الزيت  هو 
الورود وخا�سة الوردة الدم�سقية. يتم ا�ستخال�س زيت الورد من 
خالل التقطري بالبخار، وي�ستخدم زيت الورد اخلال�س يف �سناعة 
بال�سغط  ال�سعور  من  التخفيف  يف  الزيت  هذا  وي�ساعد  العطور. 
والتوتر الع�سبي، وقد بينت اإحدى الدرا�سات اأن رائحة زيت الورد 
قادرة على خف�س م�ستويات هرمون الإجهاد يف الدم، مما يخفف 
الأعرا�س الف�سيولوجية لالإجهاد )كت�سرع �سربات القلب، وزيادة 
التطبيق  اأن  اأخرى  درا�سة  اأفادت  كما  والتعرق(.  الدم،  �سغط 
املو�سعي لزيت الورد يعطي �سعوًرا بال�سرتخاء، ويرجع ذلك اإىل 
اأن  بالروائح  العالج  ممار�سو  اأكد  كما  بالأوك�سجني.  الدم  ت�سبع 
اأعرا�س انقطاع الطمث، مبا يف  اأن يخّفف من  الورد ميكن  زيت 
ذلك الهّبات ال�ساخنة والقلق، والتعرق الليلي، وانخفا�س الرغبة 
الورد  لزيت  كان  اإذا  ما  يبحثون  علماء  هناك  اأن  كما  اجلن�سية. 
القدرة على تاأخري اأعرا�س مر�س الزهامير، وهو ا�سطراب تنك�سي 

ع�سبي تدريجي ي�سبب فقدان الذاكرة والوظيفة الإدراكية.
  

د. زينب النعسان

مالحظة هامة: 
الب�شرة،  على  مو�شعيااً  الورد  زيت  ا�شتخدام  عند 
ا برتكيز 1 - 5 %  يو�شي املعاجلون بالروائح عموماً
زيت  واالأف�شل  نباتي  بزيت  يخفف  عطري،  زيت 

زيتون اأو زيت االأفوكادو. 
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دور املـــ�ســـاريع ال�سغرية واملتو�ســــطة والأعمال الريادية
 يف التنميــة الجتماعيــة والقت�ساديـــة

املتناهية  )وحتى  واملتو�شطة  ال�شغرية  امل�شاريع  تعد 
ال�شغر )واالأعمال الريادية اليوم يف كثرٍي من الدول هي 
االأ�شا�ص  وامل�شدر  الوطني،  لالقت�شاد  الرئي�ص  املُحرك 

لفر�ص العمل واالإنتاج ولنمو الناجت املحلي. 
وو�شع  امل�شاريع،  لتلك  احلكومات  دعم  فاإن  لذلك 
وتوفري  االأعمال،  ريادة  لتعزيز  الرامية  ال�شيا�شات 
احلوافز امل�شجعة لرواد االأعمال للبدء مب�شاريع جديدة، 
يعد ا�شرتاتيجية هامة جدااً للنهو�ص باالقت�شاد الوطني 

وحتقيق التنمية االجتماعية واالقت�شادية للبالد.
لقد حظيت امل�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة باهتمام كبري 
من قبل احلكومة ال�شورية، منذ اأمٍد بعيد، وتعزز ذلك 
باإحداث هيئة مكافحة البطالة يف عام 2002، ثم اإ�شدار 
هو  �شورية  يف  ال�شغري  للتمويل  خم�ش�ص  ت�شريع  اأول 
اإ�شدار  ثم   ،2007 لعام   /15/ رقم  الت�شريعي  املر�شوم 
املر�شوم رقم 2 لعام 2016 القا�شي باإحداث الهيئة العامة 

لتنمية امل�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة.
غري  واملوؤ�س�سات  الدولة  اهتمام  خالل  من  جليًا  ذلك  وظهر 
التنموية املحلية  الهيئات  احلكومية واملجتمع الأهلي وغريها من 
والدولية مبجال امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة، حيث اأولت اأهمية 
 ، ال�سباب  لدى  الأعمال  يف  الريادة  �سفات  �سقل  مل�ساألة  كبرية 
ودعمت اأن�سطة توليد الدخل؛ م�ساهمًة منها يف حل م�سكلة البطالة، 
ويف حماولة منها ل�سرف اهتمام ال�سباب والن�ساء طالبي العمل 
عن الوظيفة احلكومية ذات الدخل املحدود، ل�سيما واأن الوظائف 
املتاحة قليلة. وتطّلب ذلك منها اأن تقوم مبهمة عظيمة وهي زيادة 
املعرفة يف هذا املجال، لتنمية مهارات اأولئك ال�سباب، لي�سبحوا 
احلكومية  الوظائف  عن  ويتخّلوا  الرائدة،  امل�ساريع  اأ�سحاب  من 

التي ل تغني ول ت�سمن من جوع.
ال�سغرية  امل�ساريع  يف  العمل  بني  وثيقة  عالقة  هناك  اأن  ومعلوم 

واملتو�سطة ومفاهيم الريادة. 
فماهي امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة، وما هو مفهوم الريادة؟

تعريف امل�شروع ال�شغري:
تعريفها  دولة  ولكل  ال�سغرية،  للم�ساريع  كثرية  تعاريف  هناك 
اخلا�س بها، ولكل قطاع تعريفه اخلا�س به، ومل يتم التفاق على 
تعريف دويل حمدد لتلك امل�ساريع، واإمنا ترك الأمر لكل دولة يف 

و�سع تعريفها ح�سب ظروفها. 
امل�سروع  هو  ال�سغري  امل�سروع  اإن  القول  �سديدة ميكننا  وبب�ساطة 
على  ويح�سل   ، نف�سه  ال�سخ�س  ويديره  وميلكه  فيه  يعمل  الذي 

حجم �سغري من ال�سوق ويعمل با�ستقالل ذاتي. 
ومن اأهم املعايري امل�ستخدمة للتمييز بني تلك امل�ساريع وامل�ساريع 

الكبرية ما يلي:
1( عدد العاملني. 

2( حجم راأ�س املال امل�ستثمر. 

3( حجم الإيرادات.

4( القيمة امل�سافة. 

5( درجة التخ�س�س يف الإدارة. 

6( م�ستوى التقدم التكنولوجي.

الظروف  باختالف  املعايري  هذه  من  اأي  اإىل  ال�ستناد  ويختلف 
القت�سادية والجتماعية من بلد اإىل اآخر، ومن و�سع اقت�سادي 
كبريًا  يعد  قد  �سناعيًا  متقدمة  دولة  يف  �سغريًا  يعد  فما  لآخر، 
العربية يف  البلدان  وتاأخذ معظم  الت�سنيع. هذا  دولة حديثة  يف 
حتديد امل�ساريع ال�سغرية مبعيار عدد العمال، ون�سبة قليلة تاأخذ 
املبيعات  حجم  اأو  اأدنى  بحد  امل�ستثمر  املال  راأ�س  قيمة  مبعيار 

)اجلدول 1(.
ومن وجهة نظر منظمة العمل الدولية والبنك الدويل فاإن مفهوم 
الإنتاجية  املن�ساآت  ي�سمل  ال�سغرية،  امل�سروعات  اأو  املن�ساآت 
مالكها،  ويديرها  الإدارة،  يف  بالتخ�س�س  تتميز  التي  واحلرفية 
وي�سل ع��دد العاملني بها اإىل 50 عاماًل. وت�سف منظمة العمل 

الدولية )ILO( هوؤلء مب�سطلح ''العاملون حل�سابهم اخلا�س. 
وعرف القانون رقم 2 لعام 2016 يف �سورية امل�سروعات ال�سغرية 
قطاعات  يف  ن�ساطها  متار�س  التي  امل�سروعات  باأنها:  واملتو�سطة 



الزراعة اأوال�سناعة اأواحلرف التقليدية اأوالتجارة اأو اخلدمات اأو 
املهن اأو الن�ساط الفكري. وعليه قامت وزارة القت�ساد والتجارة 
امل�سروعات  تعريف  "دليل  باإ�سدار   ،2017 عام  يف  اخلارجية 
املتناهية ال�سغر وال�سغرية واملتو�سطة" بناًء على معياري )عدد 
العمال + حجم املوجودات(، اأو )عدد العمال + حجم املبيعات(. 

يقدم  قائم  كيان  اأي  عن  عبارة  هو  امل�سروع  اأن   : الدليل  واعتمد 
خدمي(  جتاري،  �سناعي،  )زراعي،  اقت�ساديًا  ن�ساطًا  اأوميار�س 
اإليه  ينتمي  الذي  بالقطاع  اخلا�سة  الت�سنيف  �سروط  ويحقق 
بغ�س النظر عن �سكله اأو �سيغته القانونية. وقد مت و�سع التعريف 
للم�سروعات املتناهية ال�سغر وال�سغرية واملتو�سطة يف �سورية مبا 
يراعي اختالف اأنواع القطاعات القت�سادية التنموية. واجلدول 

)2( يبني الأ�س�س التي مت اعتمادها يف ذلك.
االأهمية االقت�شادية للم�شاريع ال�شغرية:

1 ـ يف البلدان املتقدمة:

تعد امل�سروعات ال�سغرية واملتناهية ال�سغر م�ساهمًا حيويًا وهامًا 
يف القت�ساد الوطني للكثري من الدول املتقدمة )الوليات املتحدة 
كبرية  اأهمية  امل�ساريع  تلك  وتكت�سب  وغريها(.  املتحدة  واململكة 
الفقري  العمود  ُت�سكل  فهي  العاملية،  القت�سادية  ال�ساحة  على 

% من جمموع م�سروعاته،   95 ُم�سكلًة حوايل  العاملي  لالقت�ساد 
كما اأنها توفر فر�س العمل لأعداد كبرية من القوى العاملة فيها.

يف اململكة املتحدة مثاًل، وبناًء على معلومات من م�سادر حكومية 
)ما بني عامي 2000-2013( فاإن 99.9 % من اإجمايل ال�سركات 
باململكة املتحدة هي من "امل�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة". حيث 
يوجد بها نحو 4.5 مليون م�سروع من امل�سروعات متناهية ال�سغر 
البالد،  يف  التجارية  الأعمال  من   %  95 متثل  موظف(،   9-1(
مقابل 600 فقط من امل�سروعات الكبرية )يعمل بها ما يزيد عن 
منها  و78 %  عائلية،  امل�ساريع  تلك  من  و70 %  موظًفا(.   250

العاملة  القوى  ثلث  نحو  امل�ساريع  تلك  يف  ويعمل  فردية.  م�ساريع 
مليون  ثمانية  )اأي  املتحدة  اململكة  يف  الوطني  اخلا�س  بالقطاع 

�سخ�س تقريًبا(، وت�ساهم مبا يقرب من خم�س العائد الوطني. 
كما اأن امل�سروعات ال�سغرية واملتناهية ال�سغر ُت�سكل 98.7 % من 
امل�ساريع  تلك  ون�سبة م�ساهمة  الأوروبي.  جمموع م�ساريع الحتاد 
ُم�سافة على  وت�ساهم يف خلق قيم   ،% 49 اأكرث من  الت�سغيل  يف 
بن�سبة  اأي  يورو،  تريليون   2.3 ُتقارب  الأوروبي  القت�ساد  م�ستوى 
الأوروبية  للم�ساريع  امل�سافة  القيم  جممل  من   %  39 تتجاوز 

)وهذا يدل على امل�ستوى التكنولوجي العايل الذي تتمتع به(.
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الحد األدنىالدولة
 لعدد العمال

الحد األعلى
 لعدد العمال

الواليات املتحدة 
األمريكية

2501000

1500إيطاليا وفرنسا
20300اليابان

1200السويد
199كندا واستراليا

150بلجيكا والدمنارك
950مصر 

920السودان
19العراق وغانا

950مصر 
920السودان

19العراق وغانا

الجدول 1. يوضح الحدين األدنى واألعلى لعدد العمال في المشاريع الصغيرة 
في بعض دول العالم.

القطاع 
الوحدةالمعياراالقتصادي

المشـــــــــــــــــروعات

المتناهية 
المتوسطةالصغيرة الصغر

الزراعي

21ـ 100 6ـ 20 1ـ 5عاملعدد العمال

المبيعات السنوية 
أو الموجودات

مليون 
من 5 إلى أقل أقل من 5ل.س

من50
من 50 إلى أقل 

من 100

الصناعي

26ـ 6150ـ 125ـ 5 عاملعدد العمال

المبيعات السنوية 
أو الموجودات

مليون 
من 5 إلى أقل أقل من 5ل.س

50 ـ 250من 50

التجاري

11ـ 630ـ 110ـ 5عاملعدد  العمال

مليون المبيعات السنوية 
من 20 إلى أقل أقل من 20ل.س

من 100
من 100 إلى 
أقل من 300

مليون الموجودات
من 15 إلى أقل أقل من 15ل.س

من 75
من 75 إلى أقل 

من 225

الخدمي

26 ـ 1175 ـ 125ـ 10 عاملعدد  العمال

المبيعات
 السنوية 

مليون 
من 15 إلى أقل أقل من 15ل.س

من 50
من 50 إلى أقل 

من 150

مليون الموجودات
من 7.5 إلى أقل من 7.5ل.س

أقل من 25
من 25 إلى أقل 

من 75

الجدول 2. الحدود الدنيا والقصوى للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة 
والمتوسطة حسب القطاعات االقتصادية في الجمهورية العربية السورية.



56

ــة
اع

لزر
ة ا

جمل

العدد 60 - 2020

2 ـ يف البلدان النامية:

اإن امل�سروعات ال�سغرية واملتناهية ال�سغر يف البلدان النامية هي 
النموذج الأكرث �سيوعًا من حيث تكوين حجم العمل، ففي الهند 
اهتماماتها  �سمن  من  الريفية  للتنمية  خا�سة  وزارة  هناك  مثاًل 
امل�ساريع  تلك  �سمن  )ومن  واملتو�سطة،  ال�سغرية  امل�ساريع  دعم 
البنك  وي�ساعد  لديهم(.  جدًا  متطورة  وهي  الربجميات  �سناعة 
املطلوب  التمويل  توجيه  يف  الهند  يف  والتعمري  لالإن�ساء  الدويل 
ال�سندوق  ويدعم  كما  واملتو�سطة.  ال�سغرية  للم�سروعات  ب�سدة 
الدولية  املنظمات  من  وغريه  )اإيفاد(  الزراعية  للتنمية  الدويل 
والأهلية غري احلكومية الكثري من الدول النامية يف جمال متويل 
القرو�س  اإتاحة  حيث  من  ال�سغر  واملتناهية  ال�سغرية  امل�ساريع 

املي�سرة ملمار�سة الأن�سطة الزراعية ال�سغرية. 
ال�سغر  واملتناهية  ال�سغرية  امل�سروعات  واقع  ـ   3

�سورية: يف 
اإن الن�سبة الكربى من امل�سروعات ال�سورية البالغ عددها 619 األف 
من�ساأة )اأرقام عام 2008( تندرج يف اإطار امل�سروعات ال�سغرية 
واملتناهية ال�سغر. وتبلغ ن�سبة املن�ساآت التي يعمل بها عامل واحد 
اأكرث من 67 % من جمموع املن�ساآت، بينما ل تزيد ن�سبة املن�ساآت 

التي يعمل بها ع�سرة عمال فاأكرث عن 0.7 %.
 %  وت�ستحوذ حمافظات دم�سق وريفها وحلب على اأكرث من 51 

من جممل امل�ساريع ال�سورية عمومًا. 
واملتناهية  ال�سغرية  امل�ساريع  بتن�سيط  الفعلي  الهتمام  بداأ  وقد 
ال�سغر منذ عام 2002 باإحداث "هيئة مكافحة البطالة" كهيئة 
�سغرية  م�ساريع  باإقامة  للراغبني  العمل  فر�س  لتاأمني  وطنية 
خا�سة بهم ودعمها )تاأمني القرو�س والتدريب(، وحل حملها يف 
عام 2006 "الهيئة العامة للت�سغيل وتنمية امل�سروعات" واأ�سبحت 
مهمتها الرئي�سية هي توفري التدريب على املهارات وتوفري فر�س 
العمل. ويف العام 2007 مت اإ�سدار املر�سوم رقم 15 كاأول ت�سريع 
خم�س�س للتمويل ال�سغري. ويف عام 2016 األغيت الهيئة املذكورة 
وحل حملها "الهيئة العامة لتنمية امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة" 
نف�سه  العام  يف  �سدر  كما   ،2016 لعام   2 رقم  املر�سوم  مبوجب 
املحلي  الإنتاج  وتنمية  دعم  )هيئة  باإحداث   3 رقم  القانون 
وال�سادرات(، والقانون رقم 12 باإحداث موؤ�س�سة �سمان خماطر 

القرو�س للم�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة.

والدولية  املحلية  احلكومية  غري  واملوؤ�س�سات  للمنظمات  كان  كما 
املزودة خلدمات التمويل ال�سغري واملتناهي ال�سغر الدور املكمل 

للهيئات احلكومية يف هذا املجال.
وترجع اأهمية امل�ساريع ال�سغرية �سواًء للدولة بوجه عام اأم لالأفراد 

بوجه خا�س اإىل كونها:
1( م�ساهم حيوي وهام يف القت�ساد الوطني للكثري من الدول، اإذ 

اأن اأكرث من 90 % من امل�سروعات يف دول العامل هي م�سروعات 
�سغرية ومتناهية ال�سغر. 

2( ل حتتاج اإىل راأ�س مال كبري، ول تتطلب ا�ستثمارات كبرية.

3( تلبي احتياجات املجتمع للكثري من ال�سلع واخلدمات.

ال�سترياد  اإىل  حتتاج  ول  حملية،  اأولية  مواد  على  تعتمد   )4

عمومًا.
املواطنني  من  كبرية  ل�سريحة  عمل  فر�س  تاأمني  يف  ت�ساهم   )5

)اأكرث من 50 % من قوة العمل(، وتعد اأداة من اأدوات مكافحة 
البطالة وبراجمها واحلد من العمل غري املنظم.

6( غري مركزية وتعمل على حتقيق التوازن الإقليمي.

ويعتمد جناح تلك امل�سروعات وجدواها اإىل حد كبري على: 
• ال�سفات ال�سخ�سية واملهارات املتوافرة لدى �سخ�س �ساحب 

امل�سروع اأو الراغب باإقامة امل�سروع.
قبل  بدقة  امل�سروع  فكرة  يف  وال�سعف  القوة  نقاط  درا�سة   •

الإقدام عليه.
• توافر التمويل الالزم والكايف لإقامة امل�سروع.

اأ�شباب ف�شل امل�شاريع ال�شغرية:
1 - نق�س اخلربة والتجرب��ة. 

2 - عدم حتديد الأهداف بدقة.
3 - عدم وجود خطة اأو ا�سرتاتيجية وا�سحة للعمل.

ب�سكل  واملناف�سني  والعمالء  امل�ستهدف  ال�سوق  درا�سة  عدم   -  4

جيد. 
5 - عدم وجود الإدارة الواعية للمحيط البيئي. 

6 - رقابة ومتابعة غري كفوءة. 
7 - النمو ال�سريع غري امل�سيطر عليه. 

8 - قلة اللتزام بالعمل وعدم تكري�س وقت كاٍف ملتابعته بال�سكل 

الكفاءة   قليل  اآخر  ل�سخ�س  املهام  وت�سليم  توزيع  اأو  الأمثل، 
واخلربة.
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امل�شاريع  واإدارة  االأعمال  جمال  يف  الريادة 
ال�شغرية:

و�سلوكياته  و�سماته  الإبداعية  الفرد  خ�سائ�س  بالريادة  يق�سد 
فيما يتعلق بالتفكري والتخطيط والتنفيذ لعمل ما وتنظيمه واإدارته 
مرتكزات  اأهم  من  الأعمال  ريادة  عملية  وتعد  خماطره.  وحتمل 
للموارد يف  مثل  الأ ال�ستثمار  اأدوات  اأهم  النمو القت�سادي، ومن 

المجالت القت�سادية والجتماعية.
دخل مفهوم الريادة لأول مرة اإىل اللغة الفرن�سية يف مطلع القرن 
ال�سعاب.  املخاطرة وحتمل  ال�ساد�س ع�سر، حيث ت�سمن مفهوم 
فرن�سية  كلمة  الأ�سل  يف  هي   Entrepreneurship كلمة  واإن 
تعني ال�سخ�س الذي يبا�سر اأو ي�سرع يف اإن�ساء عمل جتاري. ولكن 
مل تعرف الن�ساطات القت�سادية مفهوم الريادة حتى مطلع القرن 
الثامن ع�سر عن طريق القت�سادي الإيرلندي ريت�سارد كانتلون. 
القت�سادي  العامل  اإىل  الريادي  اأو  الأعمال  رائد  تعريف  ويرجع 
�سومبيرت )1883-1950(، حيث عرفه باأنه ال�سخ�س الذي لديه 
الإرادة والقدرة لتحويل فكرة جديدة اأو اخرتاع جديد اإىل م�سروع 
نحو  الأعمال  رائد  توّجه  يوؤديه  الذي  الدور  على  مركزًا  ناجح، 
البتكار والتطوير يف خلق التقلب والتغيري. وبالتايل فاإن الرياديني 
على  القت�سادي  والنمو  ال�سناعي  التطور  ويقودون  ي�ساعدون 

املدى الطويل. 
خالل  من  اإل  يتحقق  ل  احلر(  )العمل  الريادي  العمل  نجاح  اإن 
»رواد  عليهم  يطلق  محددة  و�سمات  �سفات  يمتلكون  اأ�سخا�س 
القادرون  الأ�سخا�س  وهم  الريادية«،  »ال�سخ�سيات  اأو  الأعمال« 
يتمتع  اأن  بد  ول  دائم.  ب�سكل  وتطويرها  مهاراتهم  تنمية  على 
النا�س  بقية  عن  خمتلفة  ب�سفات  الرائد  اأو  الريادي  ال�سخ�س 

اأهمها املبادرة.

� ومن اجلدير ذكره يف هذا املجال هو اإي�ساح الفرق ما بني املخرتع 
اأو املبتكر Inventor والريادي Entrepreneurs، فاملخرتعون 
الأفكار  ولكن  املتجددة،  وبالأفكار  الإبداع،  ب�سفة  يت�سفون 
ل  اأفكارهم  فاأغلب  النجاح،  لتحقيق  تكفي  ل  وحدها  الإبداعية 
ي�ستطيعون حتويلها اإىل م�ساريع جتارية على اأر�س الواقع، لأنهم ل 
ميلكون مهارات ا�ستثمار اأفكارهم لتحقيق م�ساريع ناجحة، ولي�س 

لديهم املهارات الإدارية الالزمة. 
اأما الرياديون فهم الأ�سخا�س الذين لديهم الفكر الهادف للنمو 
اإىل  بالإ�سافة  البتكار،  والقدرة على  الإبداع  والتطوير، وميلكون 
م�سروع  اأو  عمل  اأي  اإدارة  من  ميكنهم  مما  الإداري�ة،  الق�درات 

والقدرة على تطوير العمل واإجناحه.
من  متكنه  ذاتية  و�سمات  بقدرات  يتمتع  �سخ�س  هو  فالريادي: 
روؤية الفر�س وحتديد املوارد املنا�سبة، ومن ثم حتويل تلك الفر�س اإىل 
م�ساريع ناجحة خا�سة به ي�ستطيع من خاللها جني املال، من خالل 

ممار�سة التخطيط والإدارة الإبداعي�ة، والقدرة على حتمل املخاطر. 
كافة،  وهيئاتها  بوزاراتها  ممثلة  باحلكومة  نهيب  فاإننا  وختامًا 
تقدمي  زيادة  على  احلكومي،  وغري  الأهلي  القطاع  مع  وبالتعاون 
ال�سغر  متناهية  بامل�ساريع  للنهو�س  والكايف  الالزم  الدعم 
لفئة  والإبداعية  الريادية  الأعمال  ودعم  واملتو�سطة،  وال�سغرية 
ال�سباب وتنظيم اأعمالهم ورعايتها، كونها ت�سكل رافدًا هامًا وقويًا 

لالقت�ساد الوطني عمومًا.

م. حسام القصارالشكل 1. يوضح مثلث العمل الحر.
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امل�ضاف  ال�ضلطة  �ضحن  هو  موائدنا  مايّزين  اأجمل  اإن 
ول�ضد  امل�ضتحبة،  احلم�ضية  النكهة  لإعطائه  اخلل،  له 
املقبالت  اإىل  اأي�ضاً  ي�ضاف  للحمو�ضة.  اجل�ضم  حاجة 
خل  مثل:  متعددة  اأنواع  وللخل  الأخرى،  والأطعمة 

التفاح، وخل العنب. 
وله   ، واأف�ضلها  اخلل  اأنواع  اأهم  من  التفاح  خل  ويعد 
فوائد عظيمة وا�ضتطبابات عديدة لكثري من الأمرا�ض، 
فهو مكّون طبيعي هام جداً يزيد من قوة اجل�ضم، ويعزز 
قوة اجلهاز املناعي، وله العديد من الفوائد والتطبيقات 
الأخرى. كما اأن فاعلية اخلل وفوائده موؤكدة من خالل 

ال�ضرية النبوية.
بع�س اخل�شائ�س العالجية واجلمالية خلل التفاح:
وقوي،  طبيعي  مطهر  فهو  و�سحته:  بالفم  العناية   ●
واإزالة  واللثة  بالأ�سنان  للعناية  القدم  منذ  معروف 

رائحة الفم ووقايته من امل�سكالت. 
● خف�س ن�سبة الكولي�سرتول. 

● تلميع ال�سعر: حيث ي�ساف قليل من اخلل يف ال�سامبو، 
مما ي�ساعد على اإزالة اأثر الكل�س، وي�سبح ال�سعر ناعمًا 

وبراقًا، وميكن ا�ستخدام خل التفاح مع اإكليل اجلبل. 

● معاجلة البثور يف الوجه: اخلل �سديق للجلد الدهني، 
ويطّري اجللد اجلاف واحل�سا�س، حيث يهدئه ويجعله 
وتزداد  اخلارجية،  امل�سكالت  كل  مقاومة  على  قادرًا 
الفعالية اإذا اأ�سفنا بع�س الأع�ساب املهدئة كاملريمية 

اأو امللي�سة ....اإلخ.
● اإنقا�س الوزن: وذلك باأخذ ملعقتني �سغريتني من خل 
املزيج  و�سرب  ماء،  بكاأ�س  ومزجهما  املرّكز،  التفاح 

بعد وجبتي طعام يوميًا ملدة عام.
مع  الفاتر  املاء  من  كوب  �سرب  اإن  ال�سعر:  تكثيف   ●
ملعقة كبرية من خل التفاح، وملعقة �سغرية من الع�سل 
)3( مرات يوميًا، ي�ساعد على تكثيف ال�سعر وتخفيف 
ت�ساقطه، وللتخل�س من الق�سرة ين�سح بغ�سل ال�سعر 
املزيج يطهر فروة  التفاح، فهذا  باملاء ممزوجا بخل 

الراأ�س، ويزيل م�سببات الق�سرة ويخفف احلكة. 
اأو ال�سوداء على الب�سرة:  ● التخل�س من البقع الداكنة 
وعادة لونها بني، وهي من مظاهر ال�سيخوخة، ولإزالتها، 
منزج خل التفاح مع ع�سري الب�سل، حيث تزول البقع 

تدريجيًا با�ستمرار ا�ستعمال هذه الطريقة.

خل التفاح..

�سناعات منزلية
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التفاح  خل  يقوم  حيث  املعدة:  م�سكالت  من  التخل�س   ●
مادة  على  يحتوي  كونه  املعدة،  يف  عجائب  ب�سنع 
الربيبيوتك�س )Prebiotics( التي تنظم كمية احلم�س 
املوجودة يف املعدة، وبالتايل تهدئها، وتقلل من ال�سعور 
بالنتفاخ. كما ي�ساعد تناول خل التفاح يومًيا يف تنظيم 
عملية اله�سم، والتخل�س من ع�سر اله�سم، والإم�ساك.

● خف�س ن�سبة ال�سكر يف الدم: فخل التفاح يزيد من كفاءة 
الأن�سولني يف تفكيك ال�سكر، ويكفي تناول جرعة منتظمة 

يومًيا من خل التفاح لتنظيم ن�سبة ال�سكر يف الدم.
● ال�ستفادة اأكرث من الطعام: حيث ي�ساعد خل التفاح يف 
امت�سا�س املواد املفيدة والعنا�سر الغذائية من الأطعمة 
ب�سورة اأف�سل، مثل: الكال�سيوم واحلديد، وبالتايل تكون 
الطاقة،  وتزداد  الأداء  ويتح�سن  اأف�سل،  اجل�سم  �سحة 
مقاومة  يف  وفعالية  قوة  اأكرث  املناعي  اجلهاز  وي�سبح 

الأمرا�س.
● التقليل من خطر الإ�سابة بال�سرطان: فقد اأثبتت بع�س 
الأبحاث اأن خلل التفاح القدرة يف الق�ساء على اخلاليا 
يف  ت�ساعد  قلوية  مادة  اأنه  هذا  وتف�سري  ال�سرطانية، 
ا�ستعادة التوازن القلوي احلام�سي يف اجل�سم، وعندما 
بال�سرطان  الإ�سابة  فر�س  فاإن  التوازن،  هذا  يحدث 
البيئة  يف  وتنمو  تتطور  ال�سرطانية  اخلاليا  لأن  تقل 

احلام�سية.
مالحظة: 

ل  حتى  فارغة  واملعدة  اخلل  تناول  لعدم  النتباه  يجب 
يخّر�سها.

اأهمية ت�شنيع خل التفاح منزليًا:
فاملنتجات  املال،  من  الكثري  �ستوفر  املنزلية  ال�سناعة 
حتتاج اإىل تكاليف عمالة، وتكاليف اإنتاج، وتعبئة، ونقل، 
وامل�ستهلك هو الذي يتحّملها عندما يدفع ثمن ال�سلعة. كما 
اأّن ال�سناعة املنزلية تكفل جودة املنتج الذي ينتج بكميات 

جيدة وب�سعر تكلفة اأقل.
خط�ات �شناعة خل التفاح منزليًا:

مواد  اآثار  لإزالة  وذلك  باملاء،  جيدًا  التفاح  يغ�سل   -  1

املكافحة.

2 - تقّطع الثمرة "التفاحة" دون تق�سريها، اأو اإزالة البذور 
منها، اإىل قطع متو�سطة احلجم. 

3 - متالأ يف اآنية من فخار اأو زجاج، ول ي�ساف اإليها اأي 

�سيء اآخر، ول حتى اأي قدر من املاء، ويحّظر ا�ستخدام 
اأواٍن معدنية لأنها تتفاعل مع خل التفاح.

4 - تغّطى الآنية بقطعة من قما�س م�سامي )قما�س قطن 
اأو كتان(، وتربط فوق فّوهتها لوقايتها من احل�سرات اأو 

امللّوثات الأخرى.
5 - حتفظ الآنية يف مكان دافئ، وتتم عملية التخّمر فيها، 
ويتحّول ع�سري الّتفاح اإىل خل يف غ�سون ب�سعة اأ�سابيع 

تطول اأو تق�سر ح�سب درجات احلرارة.
تفوح من  التي  رائحة اخلل  التحول من  ي�ستدل على   -  6

الإناء، ومن مذاق ال�سائل الذي بداخله.
7 - عندما يتم ذلك ي�سّفى اخلل بوا�سطة كي�س اأو قطعة 

كبرية من القما�س.
8 -  يحتفظ باخلل بعد ت�سفيته �سمن زجاجات، ويالحظ 
ب�سيء من  بل ممزوجًا  يكون �سافيًا متامًا،  اأن اخلل ل 
الروا�سب، ترت�سب مع الوقت اإىل قاع الزجاجة، ول ي�سر 

وجودها �سيئًا.

م. دعاء طارش 
مديرية اإلرشاد الزراعي
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اإر�شادات زراعية
ن�شائ�ح اإر�شادي�ة زراعي�ة 

للن�شف الأول لعام 2020 - 2021
الثاين:  كانون  �شهر 

تاأخر  حال  يف  القمح  زراعة  ا�ستكمال   •
املناطق  يف  الزراعة.وميكن  يف  الفالح 
اأ�سناف  زراعة  القمح  لزراعة  الرئي�سية 
قمح �سائدة ملر�س ال�سداأ للتنبوؤ به فور 

ظهوره يف احلقل.
املزروعة  لالأرا�سي  الأع�ساب  مكافحة   •
وكانون  الثاين  ت�سرين  ب�سهري  بالقمح 

الأول. 
وحدة   92 الآزوتي  ال�سماد  اإ�سافة  يتم   •
عند  الأوىل  دفعتني  على  للقمح  نقية/ه� 

الزراعة والثانية عند الإ�سطاء  .
• ا�ستكمال عملية زراعة حم�سول العد�س 

لالأ�سناف املعتمدة واملغربلة واملعقمة .
ال�ستوي  احلم�س  زراعة  ا�ستكمال   •
واملعقمة  واملغربلة  املعتمدة  لالأ�سناف 
لإكثار  العامة  املوؤ�س�سة  وا�ستجرارها من 

البذار. 
باملناطق  الفول  نبات  زراعة  ا�ستكمال    •

الداخلية. 
امللفوف  ا�ستكمال عملية جني حم�سول   •

والقرنبيط. 
• تهيئة الرتبة وو�سع ال�سماد املنا�سب وفرز 

القزح ا�ستعدادا لزراعة نبات الب�سل 
• اأخي الفالح عند تاأ�سي�س ب�ساتني الأ�سجار 
بالأرا�سي  الزراعة  جتنب  املثمرة 
املنخف�سة حيث تتجمع املياه  وتوؤدي اإىل 

تعفنات باجلذور واأمرا�س بامل�ستقبل. 
املذكرة  الأ�سجار  اأعداد  بزراعة  التقيد   •
مبعدل  احللبي  الف�ستق  ل�سجرة  واملوؤنثة 

.10\1

الأخوة مربي  نن�سح  الباردة  الليايل  يف   •
الأبقار بتقدمي الدري�س و التنب ليال لكي 
تقوم الأبقار باأكلها واجرتارها مما يبعث 
الدفء فيها كما يجب الهتمام بنظافة 

الفر�سة وجفافها. 
• اأخي مربي املاعز ال�سامي: تبداأ الولدات 
ترتك  الولدة  ال�سهر/بعد  هذا  يف  عادة 
يف  اأيام   5-4/ ملدة  اأمهاتها  مع  املواليد 
حظرية فردية لر�ساعة اللباأ وال�سر�سوب 
مواليدها  بتبني  العنزة  لإلزام  وكذلك 
ملدة  اأمهاتها  من  تر�سع  املواليد  وتبقى 
خالل  جزئيًا  تفطم  ثم  اأ�سابيع   /8/
�سهر   2.5 بعمر  كامل  وب�سكل  اأ�سبوعني 

ويقدم لها الدري�س والعلف ب�سكل جيد. 
للبطاطا  الربيعية  العروة  بزراعة  البدء   •
مبنت�سف ال�سهر ح�سب الظروف املناخية 

للمحافظات 
• اأخي مربي النحل: يجب تبخري الإطارات 
ال�سمعية املخزنة بزهر الكربيت 50غ/م3 
منعًا  الرطوبة  لإزالة  امل�ستودع  تهوية  مع 
حم�س  ا�ستخدام  وميكن  الفطور  لنمو 
 50 60-80 % مبعدل  النمل ذو الرتكيز 

�سم3 لكل 5 عا�سالت فوق بع�س.
• اأخي مزارع احلم�سيات ا�ستخدم امل�سائد 
/اللونية وال�سوئية والغذائية والفرمونية 
وتطورها  احل�سرات  ظهور  مراقبة  /يف 

وميكن اأي�سًا اأن ت�ستخدم عالجيًا.
احل�سول  احلم�سيات  ملزارع  ميكن   •
على ثمار ع�سوية بابتعاده عن املكافحة 
امل�ستخل�سات  ر�س  واعتماد  الكيماوية 
الثوم  ومنها/منقوع  النباتية  وامل�ساحيق 
ومنقوع  املن  ح�سرة  ملكافحة  والقري�س 
مثل  الفطريات  بع�س  ملكافحة  النيم 

الفيوزاريوم.
�شباط:  �شهر 

ال�سماد  من  الثانية  الدفعة  اإ�سافة   •
للزراعة  ال�سطاء  مرحلة  يف  الآزوتي 
املتاأخرة لنبات القمح، وبدء التحري عن 
بوؤر الإ�سابات الأولية لالأ�سداء، واتخاذ 
الإجراءات ال�سريعة املنا�سبة ملكافحتها.

ملح�سول  الآزوتية  الأ�سمدة  اإ�سافة   •
ال�سعري يف حال هطول الأمطار الكافية.

• اإ�سافة الدفعة الأوىل من ال�سماد الآزوتي 
الثاين  الن�سف  يف  احلم�سيات  لأ�سجار 
من هذا ال�سهر مع الأمطار، وتعترب هي 
اأن  على  والإنتاج،  للنمو  الهامة  الدفعة 
ت�ساف الثانية والثالثة يف اأيار ومتوز مع 

مياه الري.
• اأخي مزارع الكيوي جتري عملية الزراعة 
وذلك  اآذار  بداية  �سباط  �سهر  نهاية  يف 
بعد زوال خطر ال�سقيع الربيعي، وتوزع 
الأ�سجار املذّكرة يف احلقل بن�سبة واحد 
خلم�سة لالأ�سجار املوؤنثة، ويف�سل الزراعة 

يف الرتب اخلفيفة جيدة ال�سرف.
التيارات  اإىل  احليوانات  تعري�س  عدم   •
ويف�سل  املبا�سرة،  الباردة  الهوائية 
احلظائر  يف  التهوية  فتحات  تكون  اأن 
ارتفاع  م�ستوى  على  ولي�ست  الأعلى  يف 

الأبقار.
ت�ستمر ولدات املاعز ال�سامي حتى �سهر   •

�سباط. 
ا�ستكمال عملية زراعة العد�س.   •

الربيعية  العروة  زراعة  ا�ستكمال   •
للبطاطا. 

البدء بزراعة العروة الربيعية للفا�سولياء   •
منت�سف �سهر �سباط يف املناطق الدافئة.
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نن�سح  املحمية  الزراعات  بيوت  يف   •
ال�سريط  با�ستخدام  املزارعني  الأخوة 
ح�سرة  ل�سطياد  الال�سق  الأ�سفر 
تطبيق  �سمن  وذلك  البي�ساء،  الذبابة 

مبداأ املكافحة املتكاملة داخل البيت.
ال�سيفية  العروة  زراعة  ا�ستكمال   •

للبندورة. 
تاأمني ظروف رعاية منا�سبة لتقليل تاأثري   •
اإنتاج  حت�سني  وبالتايل  البيئية  العوامل 

احلليب لدى نعاج العوا�س .
حلب  بعملية  قيامك  قبل  املربي  اأخي   •
اأبقارك عليك بغ�سل ال�سرع باملاء الفاتر 
م�ساج  واإجراء  التن�سيف  مع  جيد  ب�سكل 
خفيف مع و�سع كمية من الأعالف اأمام 

البقرة. 
ال�سراف  املربي عند ظهور حالة  اأخي   •

بالأبقار يتم التلقيح خالل 12 �ساعة. 

• اأخي مربي النحل : يجب مراقبة املنحل 
والطوائف خارجيًا و اإجراء الك�سف عند 
ال�سرورة مع ا�ستخدام النباتات العطرية 
يف املدخن ملكافحة الفاروا / زعرت - نعنع 

- كينا/ بعد الفح�س.
• لإكثار نبات الوردة ال�سامية بالعقل يتم 
اأخذ العقل القا�سية بطول،20 - 30 �سم 
بهرمون  وجتذيرها  الأم،  النبات  من 
تقل  وزراعتها برطوبة جوية ل  التجذير، 

عن 90 %. 

ذار:  اآ �شهر 
البعلية  للزراعة  تكميلية  ريات  اإعطاء   •

وحتري اإ�سابات ال�سداأ على القمح. 
ا�ستكمال عملية الرتقيع والتفريد للعروة   •
واإجراء  ال�سكري  لل�سوندر  ال�ستوية 

مكافحة للعروة اخلريفية. 
الغاب  ملناطق  القطن  بزراعة  البدء   •

وحماة ابتداء من 23 اآذار- 10 ني�سان. 
الع�سوية   الزراعات  مزارعي  نن�سح   •
غنية  مادة  وهو  الكومبو�ست  بتح�سري 
تخمر  عن  الناجمة  الع�سوية  باملواد 
البقايا النباتية  واحليوانية بفعل البكرتيا 

والكائنات احلية لفرتة من الزمن. 
املغنزيوم  الكربى  العنا�سر  تعترب   •
للعنا�سر  اإ�سافة  والكربيت  والكال�سيوم 
والزنك  واملنغنيز  كاحلديد  ال�سغرى 
واملوليبدينوم  والبورون  والنحا�س 
الهامة  املعدنية  العنا�سر  من  والكوبالت 
احلم�سيات  اأ�سجار  ومنو  تطور  يف 
ت�ساف  ونوعًا،  كمًا  الإنتاج  يف  وبالتايل 
هذه العنا�سر يف حال نق�سها على �سكل 
ر�سًا  اأو  الرتبة  اإىل  كربيتات  اأو  �سيالت 
والزمن  والكمية  بالطريقة  الأوراق  على 
املر�سدين  �سوؤال  ويف�سل  املنا�سب 

املخت�سني.
البدء بزراعة احلم�س الربيعي.   •

ال�سيفية  العروة  زراعة  ا�ستكمال   •
للبطاطا. 

• اىل مزارعي الفول ال�سوداين يزرع الفول 
ال�سوداين يف املناطق الدافئة بدًء من 15 
اآذار ولغاية 15 ني�سان.ويعترب هذا النبات 
من املحا�سيل املخ�سبة للرتبة ويدخل يف 
يزرع  عندما  وخا�سة  الزراعية   الدورة 

بعد حم�سول جمهد.

الربيعية  العروة  بزراعة  ال�ستمرار   •
بعد  الرتقيع  واإجراء  للفا�سولياء، 
الدفعة  وت�ساف  الزراعة،  من  ا�سبوعني 
الزهار  قبل  الآزوتي  ال�سماد  الثانية من 

مع الري اجليد للحقل.
الأعالف  من  الدري�س  �سناعة  تتم   •
والنباتات اخل�سراء وجتفف حتت اأ�سعة 
ال�سم�س اأو بالهواء ال�ساخن وتخزن لتقدم 
للحيوانات يف مو�سم تندر فيها الأعالف 

اخل�سراء. 
علفي  دعم  تامني   يف  املربني  م�ساعدة   •
خالل �سنوات اجلفاف من اجل الحتفاظ 

بقطعانهم.  
 4 اإىل  مرتني  من  عادة  الأبقار  حتلب   •

مرات يوميا. 
اأخي مربي النحل: اإن الفح�س املبكر على   •
اخلاليا هام للتحري عن وجود اإ�سابات 
اأو رطوبة خمزنة ، واإجراء تقييم للملكة 

وا�ستبدالها عند ال�سرورة.

ني�شان:  �شهر 
اإعطاء رية تكميلية للزراعة البعلية للقمح.   •

• ا�ستكمال زراعة القطن لكافة املحافظات 
حتى 20 ني�سان. 

البدء بزراعة الفول ال�سوداين يف املناطق   •
املعتدلة اعتبارا من منت�سف ال�سهر. 

ا�ستكمال زراعة العروة ال�سيفية للبطاطا   •
حتى �سهر اأيار وذلك  ح�سب  املناطق. 
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• البدء بزراعة العروة ال�سيفية للفا�سولياء 
قطاف  باأن  علمًا  الداخلية،  املناطق  يف 
بعد مرور80-70  يبداأ  القرون اخل�سراء 
يوم على الإنبات ،ويتم القطاف كل 5-4 

اأيام منعًا لتليف القرون.
يف  الإدرار  موؤ�سرات  حت�سني  ميكن   •
وين�سح  وراثيا  بالنتخاب  املربني  نعاج 
مدة  طول  لتح�سني  الكبا�س  با�ستبدال 

الإدرار. 
• البدء باحلملة الربيعية ملكافحة الفاروا 
اإجراوؤها  ويف�سل  الع�سل  نحل  خاليا  يف 
املناطق،  بح�سب  وذلك  جماعي  ب�سكل 
مثل  الطبيعية  املواد  ا�ستخدام  اأهمية  مع 
حم�س   - الثيمول  مادة   - النمل  /حم�س 

الوكزاليك/.
يعترب مر�س لفحة الأ�سكوكيتا على نبات   •
الفطرية  املرا�س  اأهم  من  احلم�س 
تكون  عندما  الإ�سابة  �سدة  وتظهر 
حرارة  من  منا�سبة  البيئية  الظروف 
الإ�سابة  وتظهر  غزيرة  واأمطار  معتدلة 
وت�سيب  متطاولة  بنية  بقع  �سكل  على 
التحري  يجب  وهنا  النبات  اأجزاء  كافة 

عن بدء الإ�سابة للحد من انت�سارها.
البني من  ّمن احلم�سيات  تعترب ح�سرة   •
الرت�ستيزا  ملر�س  الناقل  املن  اأنواع  اأهم 
فريو�سي  مر�س  ،وهو  احلم�سيات  على 
ي�سبب املوت ال�سريع لأ�سجار احلم�سيات 
الأ�سل  التحام  مكان  من  الإ�سابة  وتبداأ 
اأنابيب  الفريو�س  ي�سد  حيث  بالطعم 
ينتج  نتوءات  ويتكون  املحيطة  الق�سرة 
يف  الن�سغ  م�سرية  مينع  ت�سمغ  عنها 
موت  اىل  توؤدي  الغذائية  الأنابيب 
ال�سجرة .ويكمن احلل يف اعتماد زراعة 

اأ�سول متحملة .

تنح�سر امل�ساكل البيئية للمياه مب�سكلتني   •
املائية  املوارد  اأ�سا�سيتني/ا�ستنزاف 

وتلوث م�سادر املياه/.
• اأخي الفالح نن�سحك بالبتعاد عن الر�س 
باملبيدات الكيماوية واعتماد مبداأ املكافحة 
احليوية وذلك بتعاونك مع دوائر الر�ساد 
والوقاية يف اطالق ح�سرة اأ�سد املن املفيدة 
من  نوع   80 من  اأكرث  على  تتغذى  الذي 

احل�سرات و 15 نوع من الأكارو�سات.
من  والعطرية  الطبية  النباتات  تعترب   •
منها  نذكر  والبديلة  الهامة  الزراعات 
حيث  اجلبل/  /اإكليل  احل�سلبان  نبات 
تتم زراعته يف خمتلف اأنواع الرتب وجتود 
زراعته خا�سة على �سفوح اجلبال. حت�س 
حتى  ني�سان  �سهر  من  ابتداًء  النباتات 
منها  وي�ستخل�س  الأوراق  .جتفف  اأيلول 
للنبات  مميزة،  رائحة  له  عطري  زيت 
وطبية  عطرية   - غذائية  ا�ستخدامات 
للتهابات  جيد  م�ساد  ويعترب  عديدة 

احللق واللثة والقروح.
• يتم بدء قطاف الوردة ال�سامية عند بدء 

تفتح الأزهار.

يار:  اأ �شهر 
القمح.  على  ال�سونة  ح�سرة  مكافحة   •

البدء بح�ساد ال�سعري بح�سب املناطق.   •
الفقد  لتاليف  العد�س  بح�ساد  البدء   •

احلا�سل نتيجة النفراط. 
ال�سوداين  للفول  الزوتي  ال�سماد  اإ�سافة   •
يف الأرا�سي ال�سعيفة وعلى دفعتني بعد 
ودفعة  الثانية  الرية  قبل  الأوىل  العزقة 

قبل الرية الثالثة.
اإ�سافة الدفعة الثانية من ال�سماد الآزوتي   •

لأ�سجار احلم�سيات مع مياه الري.
الورقة  عند  القطن  حم�سول  تفريد   •
الأر�س  عزيق  مع  للنبات  الرابعة 
والتحري  التفريد  عملية  وا�ستمرار 

ومكافحة الآفات. 
يتم جمع منتج البطاطا للعروة الربيعية   •
الدرنات  وتنظف  الزراعة  بح�سب موعد 
وتعقم، لتحفظ بغرف التربيد مع اإجراء 

فرز واإبعاد الدرنات امل�سابة. 
لفول  الرئي�سية  العروة  بزراعة  البدء   •

ال�سويا. 
مر�س  عن  التحري  بحملة  ال�ستمرار   •
وين�سح  نبات احلم�س  على  ال�سكوكيتا 
باإجراء ر�سة وقائية عندما تكون ظروف 
من/حرارة  منا�سبة  املر�س  انت�سار 

معتدلة ورطوبة جوية عالية واأمطار/.
نبات  خدمة  بعمليات  ال�ستمرار   •
اأيام   5 كل  ريات  واإعطاء  الفا�سولياء 

للعروة ال�سيفية.
الهتمام مبوؤ�سر التواأمة بالأغنام لهدف   •

انتخابي ولزيادة طول مو�سم احلالبة. 
اجلماعية  املكافحة  بحملة  ال�ستمرار   •

النحل.  لفاروا 
• اإن مرحلة اإنتاج ال�سمغة /اللباأ /ت�ستمر 
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من 1-5 يوم بعد الولدة لالأبقار. 
ملياه  ا�ستعمالك  عند  الفالح  اأخي   •
اأن  يجب  الري  يف  املعاجلة  ال�سرف 
القيا�سية  للموا�سفة  مطابقة  تكون 

ال�سورية اخلا�سة لهذه الغاية .
خملفات  من  ال�سناعية  امللوثات  تعرب   •
ال�سرف  ومياه  وامل�سانع  املعامل 
حاجة  عن  الفائ�سة  الزراعي 
احل�سرية  باملبيدات  واملحملة  النبات 
عن  الناجمة  واملخلفات  واملخ�سبات، 
واجلراثيم  بالأوبئة  واملحملة  امل�سايف 
ملوثات  واأخطر  اأهم  من  املمر�سة 

م�سادر املياه على الإطالق  .

حتى  ال�سامية  الوردة  قطاف  ا�ستكمال   •
نهاية �سهر اأيار.

ب�سجالت  الهتمام  املربني  ين�سح   •
حيواناتهم  لتقييم  /القرابة/  الن�سب 

وراثيًا ملوؤ�سرات احلليب والأوزان.
�شهر حزيران:

لتاليف  القمح  بح�ساد  التاأخر  عدم   •
 - )اجلفاف  ب�سبب  احلا�سل  الفقد 

والطيور(. الرياح 
ا�ستكمال ح�ساد العد�س وجتفيفه حتت   •

اأ�سعة ال�سم�س .

• اإعطاء رية كل 10 اأيام ملح�سول الفول 
ال�سوداين 

للعروة  البطاطا  قلع  عمليات  ا�ستمرار   •
بطريقة  وحتفظ  وتخزن  الربيعية 
معر�سة  الدرنات  تكون  حيث  �سليمة 
ولفرا�سة  العفن  باأمرا�س  لالإ�سابة 

البطاطا.  درنات 
الن�سف  خالل  التكثيفية  العروة  زراعة   •

الثاين من ال�سهر لفول ال�سويا 
اإ�سافة الأ�سمدة الفو�سفورية والبوتا�سية   •
واإ�سافة  اخلريفية  العروة  زراعة  قبل 
الآزوتي  ال�سماد  من  الثانية  الدفعة 

ال�سيفية. للعروة 
• ا�ستمرار عمليات حتري الآفات وخا�سة 
احلقول  تكافح  حيث  احلمراء  العناكب 
املتحركة  العناكب  و�سول  عند  امل�سابة 

اإىل اأكرث من 3 عناكب على الورقة.
بدء التحري عن دودة اللوز الأمريكية.   •
ر�س  عن  ابتعد  التفاح:  مزارع  اأخي   •
دوائر  مع  وتعاون  الزراعية  املبيدات 
باعتماد  منطقتك  يف  والوقاية  الر�ساد 
مبداأ املكافحة احليوية ومنها ا�ستخدام 
ح�سرة الرتيكوغراما ومفرت�س الرباغون 
يف ب�ستانك ملكافحة دودة ثمار التفاح. 

اأهم الو�سائل املتبعة  تعترب امل�سائد من   •
يتم  التفاح حيث  ثمار  يف مكافحة دودة 
بدء  موعد  حتديد  امل�سيدة  خالل  من 
اأن  كما  ومكافحتها  احل�سرة  ن�ساط 
احل�سرات  التقاط  على  تعمل  امل�سائد 
امل�سائد  مراقبة  يجب  وعليه  وقتلها 

با�ستمرار يف اأماكن توقع الإ�سابة. 
لدى  الوراثي  التقييم  ثقافة  ن�سر   •
القيمة  ملعرفة  والأغنام  الأبقار  مربي 
اأو  واإبقائها  حليواناتهم  الوراثية 

القطيع. من  ا�ستبعادها 
بحرق  يقوم  اأن  �سخ�س  لأي  يجوز  ل   •
غريها  اأو  ق�س  اأو  اأع�ساب  اأو  اأ�سواك 
يقل  ل  ار�س  يف  الكائنة  النباتات  من 
بعدها عن 300 مرت من احلراج اإل بعد 
املنطقة  يف  التنظيمية  الوحدة  موافقة 
من  ال�ساد�س  الف�سل  من   26 )مادة 

قانون احلراج (.
يوم   305 لالأبقار  احلالبة  مدة  تعترب   •

وتختلف من مكان لآخر. 
ملياه  ا�ستعمالك  عند  املزارع:  اأخي   •
ال�سرف املعاجلة يف الري ينبغي عليك 
ال�سحي  ال�سرف  مياه  اأنابيب  متييز 
الأنابيب  من  غريها  عن  املعالج 
و�سل  ويحظر  مميز  لون  با�ستعمال 
املعاجلة  ال�سحي  ال�سرف  مياه  اأنابيب 

باأنابيب �سبكة الآبار داخل املزرعة. 
على  الك�سف  يتم   : النحل  مربي  اأخي   •
الطوائف كل /15-20/ يوم يتم خاللها 
الأ�سا�سات  واإ�سافة  النواق�س  معاجلة 

املطلوبة. ال�سمعية 
الوردة  ...تعد  ال�سامية  الوردة  فوائد   •
تزرع  وطني  حقيقي  كنز  ال�سامية 
لأغرا�س عديدة تزينية وطبية وعطرية 
دم�سق  بريف  القلمون  مناطق  يف  تزرع 
منها  ي�ستخرج  بحلب.  النريب  ومنطقة 
الورد  بزيت  يعرف  الثمن  غايل  زيت 
من  العديد  ا�ستعمالت  يف  ويدخل 
الأدوية وال�سناعات الغذائية واحللويات 
امل�ستح�سرات  منتجات  ويف  وال�سراب 

التجميلية.
المهندس محمد البحري
مديرية اإلرشاد الزراعي

اإر�شادات زراعية
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مزارع ي�شاأل عن اأحدث الطرق يف مكافحة ال�شقيع الربيعي.
ال�سقيع: انخفا�س مفاجئ يف درجات احلرارة يف الهواء املحيط 
يتحول  اأقل حيث  اأو  املئوي  ال�سفر  اإىل  النبات  فيه  يتو�سع  الذي 
بخار املاء املوجود يف اجلو من احلالة الغازية اإىل احلالة ال�سلبة 

مبا�سرة، هنالك عدة طرق ملقاومة ال�سقيع:
1 - التغطية بالبال�ستيك )اأنفاق(.

اأو  �سباب  ن�سر  طريق  عن   : التدخني  اأو  ال�سناعي  ال�سباب   -  2
دخان يف الليايل ال�سافية، ي�سرتط يف املواد اأن تكون غري �سارة 
لالإن�سان اأو احليوان وت�سكل طبقة قريبة من الأر�س على امل�ساحة 
املراد مكافحة ال�سقيع فيها وهنا لبد من الإ�سارة اإىل وجوب 
الإعداد ملكافحة ال�سقيع قبل حدوثه بوقت كايف وعند عدم توقع 

حترك الهواء لي�سيب ال�سباب املكان امل�ستهدف.
3 - خلط الهواء: حيث لوحظ اأن حرارة الهواء على ارتفاع 15 م 
خلط  ويتم  الرتبة  �سطح  درجة  من  مئوية  درجات   8-6 ب�  اأعلى 
بوا�سطة  اأو  املراوح  من  جمموعة  ت�سغيل  طريق  عن  الهواء 

احلوامات.
اأو امل�ستقات البرتولية  التقليم  التدفئة: وتتم بحرق خملفات   - 4
مثل الزيت املحروق و القطران اأو الفحم بوا�سطة اأجهزة تدفئة 
خم�س�سة لهذا الغر�س وهي ب�سيطة عبارة عن علب اأو اأجهزة 
يرفع  جهاز/هكتار   250-100 بو�سع  اأنه  التجربة  ودلت  خا�سة 
درجة احلرارة ثالث درجات مئوية وتزيد بزيادة عدد الأجهزة 

اأو با�ستخدام الوقود ال�سلب.
اإىل  درجة  من  لياًل  اأعلى  الرطبة  الرتبة  اأن  حيث  ال�سقاية:   -  5
درجة ون�سف لذلك يو�سي ب�سقاية الرتبة قبل يوم اأو يومني من 

توقع حدوث ال�سقيع.
توؤخر  حرارة  جتمده  اأثناء  املاء  يطلق  حيث  بالرذاذ:  الري   -  6
ت�سكيل ال�سقيع وم�ساوئ هذه الطريقة هي غدق الرتبة وت�سكيل 

اجلليد واإعاقة العمليات الزراعية وقد تن�سر اأمرا�س الرتبة.
ي�شاأل العديد من املزارعني عن املوعد االأمثل لتقليم االأ�شجار 

املثمرة.
احلمل  تنظيم  بغر�س  ال�سجرة  هيكل  ت�سكيل  فن  هو  التقليم: 
اأيدي خبرية،  به  وتقوم  واملرغوب  املنا�سب  ال�سكل  التاج  واإعطاء 
عن  ف�ساًل  والإثمار  للرتبية  منا�سبة  تقليم  طريقة  �سجرة  ولكل 

ا�ستبعاد الأجزاء املري�سة والياب�سة والنموات الزائدة.
يعترب التقليم من اأهم العمليات الزراعية  لالأ�سجار حيث يجعلها 
ويزيد  عمرها  ويطيل  جميل  ومظهر  هند�سي  �سكل  ذات  �سجرة 

كمية اإنتاجها ويح�سن موا�سفاتها وي�سهل العمليات الزراعية مبا 
فيها املكافحة.

وقبل  ال�سكون  فرتة  هو  للتقليم  الأمثل  املوعد  اإن  التقليم:  موعد 
�سريان الع�سارة وغالبًا مايكون بعد منت�سف �سباط لتوقع انتهاء 
بعد  بالتقليم  باملبا�سرة  اخلرباء  بع�س  وين�سح  ال�سقيع  موجات 
انتهاء قطاف الثمار، لهذا ميتد موعد التقليم من نهاية ت�سرين 
الثاين حتى نهاية اآذار خالل هذه الفرتة ي�ستطيع املزارع اأن ينظم 
للظروف  تبعًا  للتقليم  الأمثل  املوعد  ويختار  مزرعته  يف  العمل 

املحيطة .
اأما فيما يخ�س تقليم الكرمة فيمكن اإجراوؤه اعتبارًا من الن�سف 
مع  اآذار  �سهر  من  الأول  الن�سف  حتى  �سباط  �سهر  من  الثاين 
على  الواقعة  ال�ستوية  العيون  هي  العيون  اأخ�سب  اأن  مالحظة 
ق�سبة عمرها �سنة وهذه الق�سبة ناجتة عن خ�سب عمره �سنتني 
وكلما زاد عدد العيون ال�ستوية على ال�سجرة زاد الإنتاج ويجب األ 
اأفرع  نرتك جمال لإطالة الأكتاف يف ال�سجرة ويتم التقليم على 
ترتاوح ما بني )8-15( عني مع الإبقاء على بع�س الأفرع القريبة  
من الأفرع الهيكلية من ال�سجرة بحيث تقت�سر على برعمني ت�سمى 

طرودًا تبادلية يعتمد عليها يف اإثمار العام القادم.
يجب اأن يكون الق�س مائاًل قلياًل وبعك�س اجتاه العني اأو اأعلى من 
ب�سكل  الأ�سالك  على  الفروع  تثبيت  ويتم  �سم   )2-1.5( ب  العني 

يحفظ توزعها وعدم ت�سابكها بعد تفتح العيون بفعل الرياح.
واخلدمات  القطن  لزراعة  االأمثل  املوعد  عن  املزارعون  ي�شاأل 

التي تقدم له؟
وتتمثل  �سورية  يف  ال�سرتاتيجية  املحا�سيل  من  القطن  يعد 

اخلدمات ال�سا�سية يف جمموعة اجراءات اأهمها:
تهيئة الأر�س للزراعة: 

يقايا  للتخل�س من  فالحة خريفية عميقة وجترى يف وقت مبكر 
املح�سول ال�سابق.

فالحة ربيعية اأوىل  بعمق 15-20 �سم لإزالة الأع�ساب التي منت.
فالحة ثانية متعامدة مع الفالحة الأوىل.

الرتبة  تكون  اأن  املبيد  ر�س  عند  يراعى  الأع�ساب  مبيدات  ر�س 
ناعمة وخالية من الكدر ويخلط على عمق 10-15 �سم.

من   %  20 الأوىل  دفعات:  اأربع  على  ي�ساف  الآزوتي:  الت�سميد 
الكمية املقررة قبل الزراعة، الثانية 40 % من الكمية املقررة بعد 
الرابعة  الكمية املقررة عند الإزهار،  الثالثة 20 % من  التفريد، 

20 % من الكمية املقررة عند العقد.
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م. اسراء المحمد
مديرية اإلرشاد الزراعي

الت�سميد الفو�سفوري: ي�ساف كامال قبل الزراعة وين�سح باإ�سافة 
ال�سماد البلدي املتخمر )3( م3 للدومن كل )3( �سنوات اإذا توفر.

موعد الزراعة: من 23 اآذار ولغاية 30 ني�سان.
وعلى  ادنى  كحد  �سم   20 بارتفاع  خطوط  على  الزراعة:  طريقة 
على  النباتات  بني  �سم   20 و  اخلطوط  بني   65-60 من  م�سافات 

نف�س اخلط.
كمية البذار : حتدد كمية البذار 7 كغ للدومن +1 كغ للرتقيع. 

كمية البذار املحلوق : 5 كغ/دومن + 1 كغ للرتقيع، ولتحقيق الكثافة 
النباتية املثلى )8-10( نبات/م2. 

البذار  �سنف  نف�س  من  الغائبة  اجلور  برتقيع  ين�سح  الرتقيع: 
املزروع وخالل مدة لتتجاوز 15 يوم من تاريخ الزراعة.

التفريد : تتم عملية التفريد خالل مدة ل تتجاوز خم�سة اأ�سابيع 
من تاريخ الزراعة )الورقة احلقيقية الرابعة( ويرتك يف اجلورة 

الواحدة نبات واحد.
العزيق: اإن عملية العزيق تق�سي على الأع�ساب املناف�سة وتفكيك 
�سطح الرتبة وزيادة التهوية مما ي�ساعد على منو وانت�سار اجلذور 

ب�سكل اأف�سل.
للعط�س  تعر�سه  وعدم  املنا�سبة  باملواعيد  القطن  بري  ين�سح 
خفيفة   ريات  باإعطاء  احلرارة  درجات  ارتفاع  عند  وين�سح 

ومتقاربة ومينع الري بالرذاذ للحد من انت�سار التبقع الزاوي.
مبوعد  ويتعلق  اأيلول  من  الثاين  الن�سف  خالل  القطن  يفطم 
الزراعة ون�سبة التفتح، ويبداأ القطاف عندما يتفتح 60-70 % من 

اجلوز.
ي�شاأل العديد من املزارعني عن كيفية العناية باأ�شجار الزيتون 

التي تعر�شت للحرائق بغية اعادة احيائها.
تبني اأن اأ�سجار الزيتون يف معظم الب�ساتني التي تعر�ست للحرائق 
خالل الفرتة املا�سية عادت للتجدد الطبيعي وبغية املحافظة على 
هذه الرثوة الوطنية الهامة من اأ�سجار الزيتون والتقليل ما اأمكن 
من الأ�سرار واخل�سائر الناجمة عن تلك احلرائق نن�سح الأخوة 

املزارعني اأ�سحاب تلك الب�ساتني القيام بالإجراءات التالية:
1 - القيام بعملية تقييم �سامل لكل �سجرة مت�سررة باحلريق اعتبارًا 
من قمة ال�سجرة وحتى م�ستوى �سطح الرتبة وحتديد موقع ال�سرر 
فيها ودرجة ال�سرر وعمر ال�سجرة املت�سررة، والقيام بق�س جميع 
الأغ�سان املحروقة وامليتة بتاأثري احلريق ب�سكل نهائي من حتت 

منطقة ال�سرر بحوايل )5-10سم ( ونقلها خارج احلقل.

2 - املحافظة على اأي غ�سن اأخ�سر موجود بال�سجرة حتى ولو كان  
وحيدًا من اأجل اأن يقوم بعملية الرتكيب ال�سوئي وتبادل الن�سغ 

الكامل والناق�س يف ال�سجرة.
3 - الإبقاء على الأفرع الهيكلية وال�ساق غري املت�سررة من احلرائق 

ب�سكل نهائي واملحافظة عليها.  
عليها  منت  التي  الزيتون  اأ�سجار  بتغذية  الفائقة  العناية   -  4
الأفرع من جديد وتقدمي الأ�سمدة الكيميائية املتوازنة ول�سيما 
الأ�سمدة  واإ�سافة  النمو  على  ت�ساعد  لكونها  الزوتية  الأ�سمدة 
فيما  البقولية  النباتات  من  خلطات  وزراعة  املتخمرة  الع�سوية 
بني الأ�سجار )لكونها تقوم بتثبيت الأزوت اجلوي وت�سكيل عقد 
ازوتية على جذورها( وقلبها يف الرتبة مبرحلة ما قبل الزهار 

لالإ�سراع با�ستعادة ال�سجرة لن�ساطها وحيوتها من جديد.
5 - تقدمي اخلدمات الزراعية الالزمة من فالحة وت�سميد وتع�سيب 
والقيام  ال�سجرة(  )م�سقط  املحروقة   ال�سجار  حول  والعزيق 

بالري التكميلي. 
6 - اإجراء عملية ق�س الق�سم الياب�س من الأفرع من فوق مناطق 
بالتطعيم  الناجحة  الأفرع  يعامل  كما  احلديثة  النموات  تفرع 

واإزالة ال�سرطانات النامية على قرمة ال�سجرة.
7 - القيام بعمليات التطعيم يف املواعيد املنا�سبة بهدف الإ�سراع 
لالأفرع  بالقلم  التطعيم  ويف�سل  املت�سررة  الأ�سجار  بتاأهيل 
متالئمة  اأ�سناف  من  او  ال�سنف  نف�س  ومن  ال�سليمة  الهيكلية 
عملية  جناح  بعد  الأفرع  بقية  واإزالة  املنطقة  ظروف  مع  بيئيا 

التطعيم. 
8 - النتظار حتى الربيع القادم ويف حال مل تفرع اأ�سجار الزيتون 
اإىل  ي�سار  باحلريق منوات حديثة من جديد عندها  املت�سررة 
تقع  الزيتون وفق خطوط جديدة  ب�ساتني  تاأ�سي�س  واإعادة  قلعها 
املنا�سبة  وبالأبعاد  �سابقًا  املزروعة  الزيتون  اأ�سجار  بني خطوط 

وزراعتها بغرا�س زيتون من اأ�سناف مالئمة للمنطقة. 
لآفات  املتكاملة  والإدارة  با�ستمرار  الزيتون  حقول  مراقبة   -  9
منوها  من  وحتد  الأ�سجار  ت�سعف  التي  تلك  ول�سيما  الزيتون 

اجليد.
10 - نن�سح مبراجعة الوحدات الإر�سادية القريبة لالإطالع على 

الربنامج الزمني خلدمة اأ�سجار الزيتون على مدار العام.
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كان  اإمنا  النقابي  التنظيم  قانون  اإ�سدار  اإىل  احلاجة  اإن 
يف الإميان الكامل بقدرة الطبقة العاملة وجدارتها بتحمل 
العمال  ياأخذ  بحيث  والتخطيط،  التنظيم  يف  م�سوؤولياتها 
دورهم يف الإدارة وحماية الإنتاج، وامللكية العامة، وحتفيز 
لهم، فكان  اآمنة  بيئة عمل  وتاأمني  الإنتاج،  لزيادة  العمال 

القرار رقم 84 لعام 1968.
العمل النقابي: 

موؤ�س�ساتي،  وهو عمل  وثانيًا،  اأوًل، مطلبي  هو عمل وطني 
على  واحلفاظ  العمال  رعاية  هدفه  واإن�ساين،  ووجداين، 

حقوقهم.
مكتب نقابة عمال التنمية الزراعية بدم�شق:

تاأ�س�س عام 1986 . ويتبع لحتاد عمال دم�سق، ويتكون من 
41 جلنة نقابية موزعة على قطاعات الوزارة واملوؤ�س�سات 

والهيئات التابعة لها كافة يف دم�سق وريف دم�سق.
النقابيني نحو )12000( عامل وعاملة.  العمال  يبلغ عدد 
مكتب،  ورئي�س  اأمانات  ثماين  من  النقابة  مكتب  ويتكون 
وقد ت�سكل مكتب النقابة بدورته احلالية /27/ بعد املوؤمتر 
النتخابي الذي انعقد بتاريخ 2019/11/14 ملدة 5 �سنوات 

حتت �سعار: »وطن بنيناه بعرقنا - نحميه بدمائنا«.
حدد ا�سرتاتيجية عمل:

• تاأهيل العمل اجلماعي لأمانات املكتب.
• اإن�ساء قاعدة بيانات اإلكرتونية للعاملني.

• العمل على زيادة تعوي�سات خدمات �سندوق امل�ساعدة.
• تفعيل دور املراأة العاملة واإظهاره.

• ال�سعي لتن�سيب عمال القطاع اخلا�س.
امل�ستمر  والتوا�سل  العمل  امليدانية ملواقع  الزيارات  فكانت 
مع العمال وال�سعي لإيجاد احللول املنا�سبة ملطالبهم املحقة 
املعي�سة،  م�ستوى  وحت�سني  واللبا�س،  الغذائية  بالوجبة 
وطلب زيادة الأجور والتعوي�سات، واإيجاد م�سرفني لل�سحة 

وال�سالمة املهنية يف املواقع واملخابر والور�س.

اللجنة النقابية:
يت�سع املكتب ل� )41( جلنة نقابية، وتتاألف اللجنة النقابية 
التي يتم انتخابها �سمن التجمع الواحد من /5/ اأع�ساء، 
تتمتع  عمايل،  جتمع  لكل  نقابية  جلنة  ت�سكيل  يتم  بحيث 
وحتّدد  اخت�سا�سها  حدود  �سمن  العتبارية  بال�سخ�سية 
الالزمة  باملعلومات  النقابة  مكتب  اإمداد  ويتم  مهامها. 
عن و�سع العاملني واأدائهم، وظروف بيئة العمل و�سروطه، 
امللكية  وتقدمي املقرتحات لتح�سينها، والإ�سهام يف حماية 
�سمن  باحل�سانة  النقابية  اللجنة  اأع�ساء  ويتمتع  العامة. 

جتمعهم املنتخب فيه.
�شندوق امل�شاعدة االجتماعية:

ي�سكل �سندوق امل�ساعدة الجتماعية يف جمال عمل النقابة 
العمال  وم�ساعدة  الجتماعية،  الرعاية  تقدمي  بهدف 

املنت�سبني لل�سندوق يف حالت:
 - )تقاعد  خدماتهم  املنتهية  للعمال  اخلدمة:  نهاية   -

ا�ستقالة( حتدد قيمة الإعانة ح�سب �سنوات اخلدمة...
 - اجلراحية  العمليات   - امل�سايف  دخول  املر�س:  حالت   -

العامل اأو اأحد اأفراد اأ�سرته.
- الولدة.

- الوفاة: للعامل اأو الزوجة - اأحد الأولد - اأحد الوالدين 
كلوي/  - غ�سيل  امل�ستع�سية: /�سرطان  لالأمرا�س  اإعانة   -

بتقرير طبي م�سدق.
- عمليات الليزك، وزرع العد�سات.

- حالت الزواج: اإعانة زواج ملرة واحدة.
مالحظة: ل ي�ستفيد العامل من اإعانات ال�سندوق اإل بعد 
م�سي �ستة اأ�سهر على النت�ساب، ويتم بهذه الدورة احلالية 
مع  تتنا�سب  بحيث  الإعانات،  م�ستحقات  رفع  على  العمل 

الظروف احلالية.
                   م. عمر البوشي

               رئيس مكتب نقابة عمال التنمية الزراعية

مكتب نقابـة 
عمال التنميـة الزراعيـة



الورقة الأخرية
 نحب الورد، لكن نحب القمح اأكرث

القمح غذاء .. والقمح دواء .. والقمح ثروة .. ويعد فالقمح نعمة طاهرة، ربينا على اأن نلتقط ك�سرات 
يف  ن�سعها  ثم  اعتذار،  قبلة  بعد  جباهنا  على  نرفعها  الأر�ض،  على  نراها  حني  منه  ت�سنع  التي  اخلبز 

اأماكن عالية ل تطالها الأقدام، تقديراً لنعمة مقد�سة نخ�سى زوالها .
القمح لي�ض كل �سيء ... لكنه اأول الأ�سياء التي نلهث وراءها، ذلك اأنه عندما نعي�ض اأزمة قمح، فمعنى 
الثقايف  الأمن  .. ومنها  الأخرى  الأمن  الغذائي بات مهدداً، وبالتايل فاإنه ل معنى لأبعاد  الأمن  اأن  ذلك 
الأذن  ميتلك  ل  اليومي،  الغذاء  تعني  والتي  القمح،  نق�ض  م�سكلة  من  يعاين  من  لأن  التعبري،  جاز  اإن 
القمح، هو  ونق�ض  الغذائي  الأمن  فاإن معاجلة  وبذلك   ... الثقافية  امل�سكلة  اإىل  الإن�سات  على  القادرة 
اجل�سد  بينما  يجب،  كما  يعمل  ل  الذي  العقل  ذلك  والعقل،  الثقافة  م�سكالت  ملعاجلة  الرئي�ض  املفتاح 

جوعاً. يت�سور 
ال�سنوات  مدار  على  احلرب  بفعل  �سورية  يف  ال�سرتاتيجية  املحا�سيل  اأهم  القمح  حم�سول  تاأثر  لقد 
خمتلف  يف  للمزارعني  الأكرب  الهاج�ض  ذلك  بعد  القمح  مو�سم  �سراء  على  التناف�ض  يكن  ومل  املا�سية. 
الأمطار  قلة  كذلك  لهم،  الأكرب  التحدي  هي  واملفتعلة  املتعددة  احلرائق  كانت  بل  ال�سورية،  الأرا�سي 
واجلفاف، حيث فقدت �سورية اأكرث من 60 % من اإنتاجها، وحتولت من دولة تعتمد على الكتفاء الذاتي، 

اإىل دولة غري قادرة على تاأمني حاجتها من هذه املادة.
واليوم قد دق ناقو�ض اخلطر، وبات جر�ض الإنذار ينادينا نحو لقمة عي�سنا ... مما وجب علينا العمل على 
ا�ستغالل الوقت اإيجابياً، والإ�سراع بزراعة كل �سرب من اأرا�سينا، لتحقيق احلد الأدنى من الكتفاء الذاتي من 

الأ�سا�سي. القمح غذائنا 
وقد اأ�سار ال�سيد املهند�ض حممد ح�سان قطنا - وزير الزراعة والإ�سالح الزراعي اإىل اأننا اأمام حتد حقيقي 
لنثبت اأننا قادرون على مواجهة املحنة، وذلك بالعمل على ا�ستثمار الأرا�سي الزراعية حتى يف حدائقنا 
وزراعة كل اأر�ض بالقمح مهما �سغرت م�ساحتها، مبا يتوافر لنا من م�ستلزمات الإنتاج حتى يف اأدناها.. 

وقد اأكد اأن القمح م�سدر رزق ودخل جيد، واأن الزراعة حياة جديدة تبث العطاء يف النفو�ض.
ويف قراآننا الكرمي حول القمح .. ق�سة �سيدنا يو�سف التي حملت لنا العربة والعظة .. والتي قدمت لنا 
در�ساً نفيد منه يف احلا�سر وامل�ستقبل، فلقد علم �سيدنا يو�سف اأن جانباً كبرياً من ال�سطراب احلا�سل يف 
وقوفه  بعد  وخا�سة  الأول،  هدفه  وتنظيمها  الزراعة  فجعل  القت�سادية،  الق�سايا  يف  يكمن  جمتمعهم 
وتليها  �سنبالت خ�سر(،  )�سبع  واأمطار وغنى ورخاء  �سنوات وفرة ونعمة  القادمة هي  ال�سنوات  اأن  على 
اأي  حت�سنون(  مما  قلياًل  )اإل  الطعام  ا�ستهالك  من  حذرهم  لذلك  ياب�سات(  )واآخر  وقحط  جماعة  �سنوات 
وال�ستفادة  احلبوب وخزنها  تقنني  اإىل �سرورة  اإ�سافة  الزراعية،  املنتجات  ا�ستعمال  الإ�سراف يف  بعدم 

منها يف اأيام القحط وال�سدة، وبذلك لن يكون هناك خطر يتهددهم.
اأكرث... ونحب  واأخرياً نعود اإىل ما قاله �ساعرنا الكبري حممود دروي�ض :"اإنا نحب الورد..  لكنا نحب القمح 

د. فداء فيصل زبادعطر الورد .. لكن ال�سنابل منه اأطهر".
مديرية اإلرشاد الزراعي
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اللقبة .. ق�شة ان�شجام بني الإن�شان والطبيعة والتاريخ.      
حتت�سن �سفوح اجلبال ال�ساحلية قرية اللقبة التي تبعد 12 كم �سماًل عن مدينة م�سياف ، وعلى ارتفاع 550 مرتاً عن 
�سطح البحر ، متتد على �سطح جبل �سامخ يطل على واٍد اأخ�سر، وتنت�سر من قمة اجلبل اإىل ال�سهول القريبة منه، 

"اللقبة". اأك�سبتها ا�سمها  وت�سكل اجلبال املحيطة بها قباباً 
اأبرز املعامل ال�سياحية يف القرية النبع  لذلك فهي تتمتع بطبيعة جبلية �ساحرة وت�سكل موقعاً �سياحياً هاماً .  ومن 
الذي يتدفق من بدايتها غرباً مروراً بطول واديها لينتهي �سرقاً بال�ساللت "�ساللت اللقبة" والتي بدورها جتذب اآلف 

ال�سياح والزوار من داخل القطر وخارجه.
ما اأن ت�سل اإىل القرية حتى تتلقاك رائحة اخلبز التي تفوح من اأفران احلطب "التنور"، وتنتهي اإىل م�سمعك اأ�سوات 

خرير املياه ، اللتان ت�ستقبالن الزائر وتر�سداه اإىل مواقع اجلمال يف القرية. 
ما  واأكرث   ، بالثمار  واملثقلة  والكرمة  واجلوز  التني  باأ�سجار  تزدحم  التي  الب�ساتني  بني  العذب  الرقراق  نبعها  بن�ساب 
واللفان،  واحلام�ض  منها  احللو  الأنواع  واأطيب  اأف�سل  من  ي�سنف  الذي  الرمان  هي  زراعات  من  القرية  به  ت�ستهر 
وي�ستثمر معظم اأهل القرية هذه املحا�سيل يف �سناعاتهم الزراعية املنزلية ، لتاأمني احتياجاتهم الأ�سرية وحتقيق 
يدوياً  يع�سر  الذي  الرائع،  الّرمان( مبذاقه  )دب�ض  واأ�سهرها  ال�سناعات  تلك  اأهم  الفائ�ض منها، ومن  عائد مايل من 

ويطبخ على نار احلطب.
اإ�سافة  املحافظة،  ال�ساللت يف  اأ�سهر  تعد من  التي  و�ساللتها  اللقبة  نبع  القرية  ال�سياحية يف  املعامل  اأهم  ومن 
اإىل مطعم القرية ومق�سفها ال�سهري الذي ي�ستقبل ال�سياح، ويتو�سع ب�سكل جماور للنبع الذي يطغى �سوت مياهه 

على �سواه من الأ�سوات ، ويوجد اأي�ساً عدد من الدور والق�سور التي يرجع تاريخها لب�سع مئات من ال�سنني .

قريــة اللقبــة
حسنه حسني
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