
الإفتتاحيـــة 

يتم اليوم تداول مفهوم التنمية امل�ستدامة يف خمتلف املجاالت ال �سيما 
الزراعية منها والتي ميكن اأن تو�سف »بالقدرة على اال�ستمرار باالإنتاج 
املتجددة«.  الطبيعية  املوارد  على  املحافظة  مع  عالية  بكفاءة  الزراعي 
املوارد  اإدارة  على  القادرة  الوحيدة  الو�سيلة  امل�ستدامة  الزراعة  وتعد 
الغذاء  من  املتباينة  ال�سكانية  االحتياجات  لتلبية  ومر�ّسد  فّعال  ب�سكٍل 
النظم  مكونات  على  واملحافظة  الطبيعية  املوارد  �سيانة  مع  والك�ساء، 
البيئية وتوازنها. وين�سوي املعنى الدقيق للتنمية الزراعية على العديد 
النظم  مكونات  اتزان  مع  من�سجمة  تكون  اأن  يجب  اإْذ  املتطلبات،  من 
اجتماعيًا،  وعادلة  اقت�ساديًا،  وجمدية  والفيزيائية،  احليوية  البيئية 
بحيث ت�سمن تلبية احلاجات االأ�سا�سية لكافة اأفراد املجتمع، وت�سمن 
وامل�ساركة يف �سنع  املكافئ،  املال  وراأ�س  االأر�س  ا�ستعمال  حقوقهم يف 
اأ�سكال  كل  حترتم  اإن�سانية،  تكون  واأن  زراعية،  عملية  كل  يف  القرار 
قادرة  تكون  اأن  ذلك  من  واالأهم  وم�ستوياتها،  رتبها  مبختلف  احلياة 
وال�سيا�سية،  وال�سكانية،  البيئة،  التغريات  جميع  مع  التكيف  على 

وعوامل العر�س والطلب يف ال�سوق، وت�ستوعب كل متطلبات التغيري، مبا ي�سمن املحافظة 
على ثباتية االإنتاج الزراعي �سمن الطاقة اال�ستيعابية للنظم البيئية الزراعية.

انطالقًا من ذلك، فقد نهج املركز العربي لدرا�سات املناطق اجلافة واالأرا�سي القاحلة 
خالل  من  حماكاتها،  واأتقن  لغتها،  وتعّلم  الطبيعة،  على  االنفتاح  �سيا�سة  )اأك�ساد( 
تنفيذ العديد من الدرا�سات التطبيقية يف خمتلف ميادين العلوم الزراعية، التي �سكلت 
والفيزيائية  احليوية  الزراعية  امل�ساكل  جلميع  تكاملية  طبيعة  ذات  حلواًل  جمملها  يف 
خرباء  وبرع  والطبيعية،  الزراعية  البيئية  بالنظم  اأمّلت  التي  واالجتماعية  واالقت�سادية 
ا�ستقرار  على  واملحافظة  املتدهورة،  النظم  هذه  من  العديد  تاأهيل  اإع��ادة  يف  اأك�ساد 
دخل  وحت�سني  املحلية،  املجتمعات  ا�ستقرار  �سمنت  بطريقة  فيها،  ال��زراع��ي  االإن��ت��اج 

اأفرادها وم�ستوى معي�ستهم، مبا يتوافق والتنمية الزراعية امل�ستدامة.

                                                                                            اأ. د. رفيق علي �سالح
                                                                                                   املدير العام

الدكتور رفيــق علي �صــالح
املدير العام للمركز العربي

لدرا�صــــــات املنـــاطق اجلـافــــــة 
والأرا�صي القاحلة-اأك�صاد
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تعرف الزراعة احلافظة  باأّنها زراعة 
تربٍة غري حم�رضة  املحا�صيل يف 
�صق  فتح  م�صبق، من خالل  ب�صكٍل 
  Trench خندق  �صكل  على  �صيق 
وعمق  بعر�ض    Band �رضيط  اأو 
كافيني فقط لو�صع وتغطية البذار 
 Phillips( ب�صكٍل مالئم  املزروعة 
ويفهم   .)and Young, 1973
الرتبة  اأّن  احلافظة  الزراعة  من 
املح�صول  ببقايا  مغطاة  تبقى 
�صواًء   Crop residues ال�صابق 
اأو  امليتة،  النباتية  البقايا  من 
اخل�رضاء،  التغطية  حما�صيل 
املح�صول  بقايا  تتترتك  بحيث 
ال�صابق فوق �صطح الرتبة كما هي 
عملية  وتعد  الزراعة.  بعد  حتى 
القوة  الرتبة مبنزلة  وقف اجنراف 
تقانة  لتبني  الرئي�صة  املحركة 
 .Direct seeding املبا�رض  البذر 
اأو الزراعة بدون فالحة. هذا وتعد 
الو�صيلة  احلافظة  الزراعة  تقانة 
اجنراف  وقف  يف  فّعالية  الأكتتر 
الغذائي  الإنتاج  وحتقيق  الرتبة، 
.)Baker et al., 1996( امل�صتدام

الزراعة 
احلافظة  

النظــــام املفتــــاحي 
حلل امل�ساكل القائمـــــة 

يف النظـم البيئيـة الزراعيــــــة

د. اأمين ال�صحاذة العودة
رئي�س برنامج الزراعة احلافظة

اأك�صــاد
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تقانة  طبقت  التي  الأرا���ض��ي  م�ضاحة  ُتقّدر 
اأو  فالحة،  بدون  )الزراعة  احلافظة  الزراعة 
 106 بنحو   )  Zero-tillage اجللد  على  الفالحة 
تطبيق  ازداد  فقد  العامل.  يف  هكتاراً  مليون 
 1987 عام  منذ  �ضعفًا   59 مبقدار  التقانة  هذه 
يف اأمريكا الالتينية، وذلك من 670000 هكتاراً 
2004، مقابل  40.6 مليون هكتاراً يف عام  اإىل 
الوليات  يف  اأ�ضعاف   5.6 مقدارها  زي��ادة 
تكون هذه  اأن  يعقل  فهل  الأمريكية.  املتحدة 

التقانة خاطئة؟ 
فالحة ب��دون  الزراعة  نظام  تطبيق  ُي�ضاعد 

العميقة  الفالحات  نظام  من  بدًل    No-tillage

الرتبة  اجنراف  تقليل  يف  ال�ضنوية  التقليدية 
املائي Water erosion ، وحت�ضني نوعية الرتبة

يف  الكربون  واحتجاز   ،)Franzluebbers, 2000)

Carbon sequestration واحلد تبعًا  لذلك  الرتبة 
احل��راري  الحتبا�س  ظاهرة  ا�ضتفحال  من 
العاملي (Lal et al., 2003(. ورغم الفوائد البيئية 
الزراعة احلافظة  الوا�ضحة عند تطبيق نظام 
اإّل اأّن تقليل تكاليف الإنتاج ُيعد مبنزلة القوة 
املحركة لتبني نظام الزراعة احلافظة. توجد 
اإمكانية كبرية جداً يف خف�س تكاليف الإنتاج 
الزراعية  الآلت  تكاليف  تقليل  خ��الل  من 
الآلت،  �ضيانة  وتكاليف  للفالحة  الالزمة 
حت�ضري  عمليات  خ��الل  امل�ضتعمل  وال��وق��ود 
الأر�س، وخا�ضة اإذا ما ا�ضتعملت هذه التقانة 
�ضنوات  ولعدة  املزروعة،  املحا�ضيل  جلميع 
باملقابل  ي���وؤدي  اأن  ميكن  ولكن  متتالية. 
املدى  على  احلافظة  الزراعة  نظام  تطبيق 
البعيد اإىل تخفي�س الغلة القت�ضادية، ب�ضبب 
Soil compaction  يف الطبقات  ان�ضغاط الرتبة 

اأو  م�ضبق،  ب�ضكٍل  املفلوح  القطاع  ال�ضفلى من 
 . Weeds ب�ضبب زيادة كثافة الأع�ضاب ال�ضارة

اأهم الأ�صباب املوجبة 
لتبني نطام الزراعة احلافظة 

من قبل املزارعني 
. Less work 1 - تتطلب عماًل اأقل

.More money 2 - تعطي عوائد مادية اأكرب
والريحي  امل��ائ��ي  الجن��راف��ني  مكافحة   -  3

  .Erosion control

  Environmentally للبيئة  �ضديقة  تقانة   -  4

. friendly

5 - حت�ضني نوعية الأر�س، وم�ضتوى املعي�ضة 

.  Better quality of soil and life

زوجة  قالت  فقد  النظام  هذا  لأهمية  وتاأكيداً 
الذين طبقوا   )Barbara Francis) املزارعني  اأحد 
تقانة الزراعة احلافظة من ولية Ohio  بتاريخ 
1997/5/2:) اإّن ال�ضيء الوحيد الذي ح�ضّن نوعية 

هي  احل��اف��ظ��ة،  ال��زراع��ة  م��ن  اأك���ر  حياتي 
الكهرباء(.

ما هي اأهم منافع 
الزراعــــة احلافظـــــة؟ ...

 Reduced labor للعمالة  احلاجة  تقليل   -  1

. requirements

  . Time savings 2 - توفري الوقت
 Reduced 3 - تقليل احلاجة اإىل الآلت الزراعية

. machinery wear

.Fuel savings  4 - توفري يف الوقود
البعيد  امل��دى  على  الإنتاجية  حت�ضني   -  5

 .Improved long-term productivity

الزراعة 
احلافظة  

النظــــام املفتــــاحي 
حلل امل�ساكل القائمـــــة 

يف النظـم البيئيـة الزراعيــــــة

الزراعة احلافظة .. ملاذا؟...
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 Improved ال�ضطحية  املياه  نوعية  حت�ضني   -  6

. surface water quality

 Reduced soil ال��رتب��ة  اجن���راف  م��ن  احل��د   -  7

.erosion

 .Greater soil -  زيادة حمتوى الرتبة املائي   8

moisture retention

 Improved water املياه  نفاذية  حت�ضني    -  9

. infiltration

 Decreased soil 10 - منع ان�ضغاط الرتبة

.  compaction

الرتبة  ق��ط��اع  ع��م��ق  حت�ضني   -  11

. Improved soil tilth

الكائنات  - حت�ضني كمية ون�ضاط   12

 Improved soil ال��رتب��ة  يف  احل��ي��ة 
.biological activity

الكربون  غ��ازات  انطالق  من  احلد   -  13

. Reduced release of carbon gases

 . Reduced air pollution 14 - تقليل تلوث الهواء

قوانني املحافظة على اإنتاجية 
الأر�س واملح�صول

التي  القوانني  من  العديد  الطبيعة  يف  يوجد 
حت�ضني  اإىل  واح��رتام��ه��ا  م��راع��ات��ه��ا  ت���وؤدي 
الأر�س.  ونوعية  النباتية،  الأن��واع  اإنتاجية 
الرتبة،  تدهور  ت�ضجيع  اإىل  جتاهلها  وي��وؤدي 
الإنتاج  يف  �ضلبًا  يوؤثر  ما  اإنتاجيتها،  وتدين 

 : Livestock النباتي واحليواين
1 - اإّن اأي نظام زراعي )نباتي اأو حيواين( ميكن 

حمتوى  تراجع  يف  م�ضتمر  ب�ضكٍل  ي�ضهم  اأن 
الرتبة من املادة الع�ضوية، وعادًة ما يتنافى 
امل�ضتدامة،  ال��زراع��ي��ة  التنمية  مفهوم  م��ع 

يتمخ�س  ع����������ن����������ه و

، ت���رب���ًا  ة فقري
ومزارعني فقراء.

واملكثفة،  امل��ت��ك��ررة  ال��ف��الح��ات  ت���وؤدي   -  2

احلرارة  وذات  الرطبة  املناطق  يف  وخا�ضة 
اإىل حتول  املدارية(  )املدارية و�ضبه  املرتفعة 
عنا�رص  اإىل  �رصيع  ب�ضكٍل  الع�ضوية  امل��ادة 
معدل  وي�ضبح   ،  Mineralization مغذية  معدنية 
فقد املادة الع�ضوية اأكرب من معدل اإ�ضافتها، 
ما يوؤدي اإىل حدوث تراجع �رصيع يف حمتوى 

اإنتاجية  وتدين  الع�ضوية،  امل��ادة  من  الرتبة 
الأنواع النباتية املزروعة على املدى البعيد.

3 - يوؤدي ارتفاع معدلت الهطولت املطرية، 

املرتافقة  الرياح  و�رصعة  غزارتها،  وازدي��اد 
مع اعتماد نظام الفالحة التقليدية اإىل ارتفاع 
معدلت فقد الرتبة، ب�ضبب الجنرافني املائي 
الرتبة  فقد  معدل  ع��ادًة  ويكون  والريحي، 
اأكرب من معدل الت�ضكل الطبيعي لها، الأمر 
العنا�رص املعدنية  اإىل فقد  الذي يوؤدي 
الع�ضوية،  ، واملادة   Nutrients املغذية 
الأن���واع  اإنتاجية  ت��راج��ع  ث��ّم  وم��ن 

النباتية. 
4 - ويوؤدي اأي�ضًا نظام الفالحة التقليدية 
 ،Soil structure الرتبة  قوام  تدهور  اإىل 
وارتفاع درجة حرارة منطقة منو اجلذور، 
احليوانية  احلية  الكائنات  ع��دد  وتراجع 
ما   ،  Soil flora and fauna والنباتية يف الرتبة

يوؤثر �ضلبًا يف العمليات الأر�ضية احليوية. 
5 - اإّن اأي نظام اإنتاج زراعي حتدث فيه فواقد 
مهمة يف العنا�رص املعدنية املغذية من خالل 
دون  النباتات  ج��ذور  قبل  من  ال�ضتخال�س 
ا�ضتنزاف  اإىل  ي��وؤدي  ما  املكافئ،  التعوي�س 
اأو من خالل التطاير   ،Soil exploitation الرتبة   
Volatilization نتيجة اأعمال احلرق  املتكررة اأو 

 ،  Leaching العميق  والر�ضح  الغ�ضيل  عن طريق 
 ، Fallow periods وخا�ضًة خالل فرتات التبوير 
 Soil fertility ما يوؤدي اإىل تراجع خ�ضوبة الرتبة

واإفقار املزارعني.
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6 - توؤدي عمليات الفالحة املكثفة واملتكررة 
 CO2 الكربون منها على هيئة  للرتبة اىل فقد 
اإىل الغالف اجلوي، ما يوؤدي اإىل ارتفاع تركيز 
اإىل  موؤديًا  اجلوية،  امللوثات  اأه��م  اأح��د   CO2

ارتفاع درجة حرارة اجلو، وا�ضتفحال ظاهرة 
Greenhouse effect. ويوؤثر  الحتبا�س احلراري 
تدهور  يف  الرتبة  من  الكربون  فقد  اأي�ضًا 

خ�ضوبتها.

على  املحافظة  م��ن  نتمكن  حتى  ع��م��وم��ًا، 
حتقيق  ثّم  ومن  وحت�ضينها،  الرتبة  خ�ضوبة 
نوقف  اأن  امل�ضتدامة، فيجب  الزراعية  التنمية 
ترتك  واأن  الآل��ي��ة،  ال��رتب��ة  حت�ضري  عمليات 
النباتي.  بالغطاء  دائم  ب�ضكٍل  حممية  الرتبة 

وميكن يف الوقت نف�ضه اإ�ضافة كميات كافية 
من البقايا النباتية اإىل �ضطح الرتبة )اأكر من 
6 طن/ هكتار/�ضنة يف املناطق �ضبه اجلافة، 
البيئات  يف  هكتار/�ضنة  طن/   10 من  واأكر 

الرطبة(.

الزراعتتتة احلافظتتتتةالزراعتتتة التقليديتتتة
اإنتاج املحا�ضيل ل يتطلب فالحة الأر�س اأبداً.الفالحة �رصورية لإنتاج املح�ضول.

تبقى بقايا املح�ضول ال�ضابق على �ضطح الأر�س كغطاء نباتي.تدفن بقايا املح�ضول ال�ضابق بوا�ضطة اآلت الفالحة.
الأر�س مغطاة ب�ضكٍل دائم بالبقايا النباتية.تبقى الأر�س جرداء Bare لعدة اأ�ضابيع وحتى �ضهر.

درجة حرارة الأر�س اأقل ب�ضبب تغطيتها ببقايا املح�ضول.عادًة ما ترتفع حرارة الرتبة ب�ضبب تعر�ضها ب�ضكٍل مبا�رص لل�ضم�س.
لت�ضهيل  ال�ضابق  املح�ضول  بقايا  بحرق  القدمي  الزراعة  نظام  ي�ضمح 

ل ي�ضمح نظام الزراعة احلديث بتاتًا بحرق البقايا النباتية.عمليات حت�ضري الأر�س للمح�ضول الالحق.

تركز ب�ضكٍل قوي على العمليات احليوية يف الرتبة.تركز ب�ضكٍل اأكرب على العمليات الكيميائية يف الرتبة.
تعد املكافحة الكيميائية لالآفات Chemical pest control  مبنزلة اخليار 

الأول.
تعد املكافحة البيولوجية لالآفات  Biological pest control  مبنزلة اخليار 

الأول.
اأمر  زراعة حما�ضيل التغطية ك�ضماد اأخ�رص، واإتباع الدورة الزراعية 

اختياري.
اأمر  الزراعية  الدورة  واإتباع  اأخ�رص  ك�ضماد  التغطية  حما�ضيل  زراعة 

اإجباري.
يعد اجنراف الرتبة ظاهرة مقبولة لأنها عملية ل ميكن جتنبها مرتبطة 
Sloping lands ، وعادًة ما يحدث الجنراف  بزراعة املناطق املنحدرة 

ب�ضبب هطول الأمطار الغزيرة.

الزراعة، والطرق  اإىل عدم مالئمة نظام  اإن وجد  الرتبة  ي�ضري اجنراف 
الزراعية املعتمدة يف تلك النظم البيئية. ويحدث الجنراف ب�ضبب �ضوء 

اإدارة الأر�س.

نظام الزراعة التقليدية باملقارنة مع الزراعة احلافظة
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اإذاً، يعد نظام الزراعة احلافظة، وترك بقايا 
 Green الأخ�رض  ال�صماد  اأو  املح�صول، 
manure ، واإتباع الدورة الزراعية املنا�صبة 
Suitable crop rotation من اأهم مقومات  

جناح نظام الإنتاج الزراعي امل�صتدام. 

عواقب فالحة الأر�س 
وجتريدها من بقايا املح�صول
1 - ل ميكن جتنب الجنرافني الريحي 

واملائي للرتبة.
باطن  اإىل  امل��اء  ر�ضح  تقليل   -  2

باجلريان  الفاقد  وزي��ادة  الرتبة، 
ال�ضطحي.

3 - تراجع حمتوى الرتبة املائي.
حمتوى  تراجع  جتنب  ميكن  ل   -  4

ما  الع�ضوية،  امل���ادة  م��ن  ال��رتب��ة 
ي�ضيء اإىل نوعية الرتبة وخ�ضوبتها.

على  الرتبة  كربون  يفقد  ما  ع��ادًة   -  5

اجلوي،  الغالف  اإىل   CO2 الفحم  غاز  هيئة 
ما يزيد من ظاهرة الحتبا�س احلراري.

البعيد  امل���دى  على  ت��ت��ده��ور  م��ا  ع���ادًة   -  6

والكيميائية،  الفيزيائية،  الرتبة  خ�ضائ�س 
واحليوية.

النباتية  الأن����واع  اإنتاجية  انخفا�س   -  7

املزروعة.
بكمياٍت  الكيميائية  الأ�ضمدة  ا�ضتعمال   -  8

كبرية، ما يزيد من تكاليف الإنتاج.

9 - اإّن بقاء املزارعني وعائالتهم يف املزرعة 
الإنتاجية  ت��ردي  ب�ضبب  با�ضتمرار،  مهدد 

وهام�س الربح، وعدم كفاية الدخل.
وال�����ع�����وز،  ب����ال����ف����اق����ة  ي���ت�������ض���م   -  10

مظاهر  اإىل وا���ض��ت��ف��ح��ال  ال�ضباب  هجرة 
 ،Slums ال�ضفيح  اأعداد بيوت  وازدياد  املدينة، 
الجتماعية  وال�ضطرابات  اجلرمية،  ون�ضبة 
التجمعات  ن�ضبة  ازدي��اد  ب�ضبب  املدينة  يف 

ال�ضكانية الع�ضوائية.

مزايا اعتماد نظام 
الزراعة احلافظة) بدون فالحة( 
وتغطية الرتبة بالبقايا النباتية 
1 - انعدام الجنرافني الريحي واملائي للرتبة.

  Water infiltration 2 - زيادة نفاذية ور�ضح املياه
اإىل باطن الرتبة.

امل��ائ��ي،  ال���رتب���ة  - حت�����ض��ني حم��ت��وى   3

للنباتات  املتاحة  املياه  كمية  وزيادة 
املزروعة.

حت�ضني  اأو  ع��ل��ى،  املحافظة   -  4

حم���ت���وى ال���رتب���ة م���ن امل����ادة 
الع�ضوية، ما يح�ضن من خ�ضوبة 

الرتبة، ونوعيتها.
الكربون يف  - عادًة ما يحتجز   5

الرتبة، ما يح�ضن من خ�ضوبتها، 
تركيز  ارتفاع  اأخطار  من  ويقلل 
غ���از ال��ف��ح��م اجل����وي ك��اأح��د اأه��م 

امللوثات اجلوية. 
6 - تتح�ضن خ�ضائ�س الرتبة الفيزيائية، 

والكيميائية، واحليوية.
7 - ازدياد اإنتاجية الأنواع النباتية املزروعة.

8 - تقليل ا�ضتعمال الأ�ضمدة الكيميائية، ب�ضبب 
الع�ضوية  امل��ادة  من  الرتبة  حمتوى  حت�ضني 
تكاليف  من  يقلل  ما  خ�ضوبتها،  وارت��ف��اع 

الإنتاج.
يف  وعائالتهم  املزارعني  بقاء  ا�ضتمرار   -  9

تكاليف  تقليل  نتيجة  م�ضمون  اأمر  املزرعة 
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وا�ضتدامة  الربح،  هام�س  وازدي��اد  الإن��ت��اج، 
اإنتاجية الأر�س واملح�ضول.

10 - غالبًا ما يوؤمن النظام الزراعي احتياجات 

يتح�ضن  م��ا  وع���ادًة  الأ�ضا�ضية،  امل��زارع��ني 
امل�ضتوى املعي�ضي، ونوعية احلياة.

تاأثريات اجنراف الرتبة 
الناجم عن نظام الفالحةالتقليدي

الطميه  ال��رت���ض��ب��ات  م�����ض��ت��وى  ارت���ف���اع   -  1

واخل��زان��ات   الأن���ه���ار،  يف   Sedimentation

والبحريات، واأماكن جتميع املياه ال�ضغرية.
2 - انخفا�س نوعية املياه.

الطاقة  توليد  حمطات  يف  م�ضاكل  حدوث   -  3

الكهربائية التي تعمل بقوة املياه.
اجنراف  بنواجت  العامة  الطرقات  تغطية   -  4

الرتبة.
ب�ضبب  الوطني،  الزراعي  الإنتاج  تدهور   -  5

خروج ن�ضبة كبرية من الأرا�ضي الزراعية من 
نطاق ال�ضتثمار الزراعي، ب�ضبب الجنراف، ما 
يجعل ال�ضتخدام امل�ضتدام لالأر�س غري ممكن 

ب�ضبب ا�ضتنزاف م�ضادر الرتبة.

انعكا�صات احلد من اجنراف الرتبة 
نتيجة تطبيق نظام الزراعة 

احلافظة ) بدون فالحة (
الرت�ضبات  ت�ضكل  من  كبري  وب�ضكٍل  احل��د   -  1

ال��ط��م��ي��ة يف الأن���ه���ار، وخ���زان���ات امل��ي��اه، 
والبحريات واأماكن ح�ضاد املياه، ما يحافظ 

على كفاءتها التخزينية.

2 - حت�ّضن نوعية املياه.
3 - عادًة ما تكون امل�ضاكل اأقل بكثري.

بنواجت  العامة  للطرقات  تغطية  توجد  ل   -  4

اجنراف الرتبة.
5 - حت�ضن الإنتاج الزراعي والقت�ضاد الوطني 
الأر�س  نوعية  الإنتاج، وحت�ضن  زيادة  ب�ضبب 
امل�ضتدام  بال�ضتخدام  ي�ضمح  ما  وا�ضتدامتها، 
واملنظم  املقنن،  ال�ضتعمال  ب�ضبب  لالأر�س، 

واملتوازن لالأر�س. 

الزراعة احلافظة 
والتنمية الزراعية امل�صتدامة

 ُتعد الأر�س اأحد اأهم العوامل الرئي�ضة املرتبطة 
البيئية  النظم  يف  امل�ضتدامة  التنمية  بتحقيق 
الأنواع  الذي تزرع فيه  الزراعية، لأنها املهد 
لالإن�ضان  والك�ضاء  الغذاء  تقدم  التي  النباتية 
املزيد  بذل  من  بّد  ل  لذلك  للحيوان،  والعلف 
من اجلهود لتقليل اجنراف الرتبة واملحافظة 

على خ�ضوبتها، واإنتاجيتها.
التاأ�ضي�س  باأنها  امل�ضتدامة  الزراعة  تعرف  ُ 
لالأر�س  وم�ضتمر  وع��اٍل،  اقت�ضادي،  لإنتاج 
وامل��ح�����ض��ول، م��ن خ���الل احل���د م��ن ���رصر 
احلياة.  نوعية  وحت�ضني  والبيئة،  الأر����س 
الرتبة  خل�ضوبة  ال�رصيع  ال�ضتنزاف  واإّن 
وعدم  واملكثفة،  املتكررة  الفالحات  ب�ضبب 
منها،  ج��زء  حتى  اأو  النباتية،  البقايا  ت��رك 
وخا�ضًة  املنا�ضبة،  الزراعية  ال��دورة  وغياب 
لظاهرة  ال�ضبب  تعد مبنزلة  النامية  الدول  يف 

الرتبة  وتعد  الدول.  تلك  يف  امل�ضتفحلة  الفقر 
Non- املتجددة  غري  الطبيعية  امل�ضادر  من 

الأرا�ضي  م�ضاحة  اأّن  ومبا   ،  renewable source

يوؤدي  ما  فغالبًا  حمدودة،  للزراعة  ال�ضاحلة 
البقايا  من  وخ��اٍل  ع��اٍر،  الرتبة  �ضطح  ت��رك 

النباتية اإىل اجنراف الرتبة الزراعية.
م�صكلة تدهور الرتبة: اإّن امل�ضكلة الرئي�ضة 
Key problem  للزراعة التقليدية هي النخفا�س 

يوؤثر  الذي  الأمر  الرتبة،  امل�ضتمر يف خ�ضوبة 
لالإنتاج  و�ضالحيتها  ا�ضتدامتها،  يف  �ضلبًا 
ذلك  وي��ع��زى  اأط���ول.  زمنية  لفرتة  ال��زراع��ي 
ب�ضكل رئي�س اإىل اجنراف الرتبة، وفقد مادتها 
املكثفة  الفالحة  عمليات  نتيجة  الع�ضوية 
متامًا  عارية  الرتبة  تبقي  التي  واملتكررة، 
من الغطاء النباتي، وغري حممية من التعر�س 
الهطولت  تاأثري  اأو  ال�ضم�س،  لأ�ضعة  املبا�رص 
الكبري  التقدم  من  وبالرغم  الغزيرة.  املطرية 
ووقاية  والت�ضميد،  والرتبة،  الوراثة  علوم  يف 
والأر����س  املح�ضول  واإدارة  امل���زروع���ات 
واملياه، فال يزال هناك تدهور وا�ضح وم�ضتمر 
الزمن.  عرب  النباتية  الأن���واع  اإنتاجية  يف 
مقدار  اأّن  وال��زراع��ة  الأغذية  منظمة  وتتنباأ 
بعاًل  املزروعة  املحا�ضيل  اإنتاجية  يف  الفقد 
عقدين  خالل   %  15 نحو  اإىل  ي�ضل  اأن  ميكن 
من الزمن يف اأفريقية، وقرابة 19 % يف جنوب 
�رصق اآ�ضيا (Kelly, 1983(. ول يعني تدهور الرتبة 
اإمكانية خروجها فقط من ال�ضتثمار الزراعي، 
ولكن �ضتكون هناك حاجة ملحة لزيادة كمية 
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املدخالت )الأ�ضمدة، معدل البذار، مياه الري،  
املبيدات، الوقود .. الخ (، وحجم ال�ضتثمارات 
النباتية  الأن���واع  اإنتاجية  على  للمحافظة 
الإنتاج،  كلفة  من  يزيد  مما  فيها،  املزروعة 

ويقل الربح ال�ضايف. 
يعد حدوث الجنراف  ُ :  Erosion الجنراف  
اأحد اأهم العوامل امل�ضببة لتدهور الرتبة. وعندما 
منحدرات  �ضكل  على  الزراعية  الأرا�ضي  تكون 
القر�ضية  املحاريث  ا�ضتعمال  �ضيوؤدي   ،  Slops

Disc implements  اإىل عدم ترك البقايا النباتية 

فوق �ضطح الرتبة، حيث يوؤدي هطول الأمطار 
بغزارة اإىل اجنراف الرتبة. وتقدر كمية الرتبة 
نظم  حتت  املائي  الجن��راف  ب�ضبب  املفقودة 
الزراعة التقليدية يف اأمريكا الالتينية بنحو 10 - 
60   طن/ هكتار/ �ضنة (Steincer، 1996(. واإذا ما 

قورنت كمية الرتبة املفقودة �ضنويًا مع كمية 
  500  -  250 بنحو  تقدر  والتي  املت�ضكلة،  الرتبة 
اأكرب  الفقد  مقدار  اأّن  نالحظ  كغ/هكتار/�ضنة، 
بكثري من اإعادة الت�ضكيل الطبيعي للرتبة، وهذا 
ما يجعل التنمية الزراعية اأمراً م�ضتحياًل. وت�ضري 
الدرا�ضات احلديثة باأّن عملية الجنراف، عملية 
انتقائية Selective، حيث جترف جزيئات الرتبة 
املجروف  الطمي  يحتوي  اإذ  خ�ضوبة،  الأك��ر 
على كمية من العنا�رص املعدنية املغذية اأكر 
بكثري من الرتب املت�ضكلة حديثًا من ال�ضخرة 
تنجرف  م��ا  وع���ادًة   .)Stocking, 1988) الأم  
اأي�ضًا الأ�ضمدة امل�ضافة اإىل اجلداول، والأنهار 
والبحريات، والبحار، الأمر الذي يوؤثر �ضلبًا يف 

خ�ضوبة الرتبة، ويزيد من تكاليف الإنتاج.

تاأثري الزراعة احلافظة يف 
خ�صائ�س الرتبة املختلفة

الزراعة احلافظة يف اخل�صائ�ض  تاأثري 
الزراعة  ظ��روف  حتت  �ضجلت  الكيميائية: 
احلافظة باملقارنة مع الزراعة التقليدية قيمًا 
اأعلى من حمتوى الرتبة من املادة الع�ضوية، 
والبوتا�ضيوم،  وال��ف��و���ض��ف��ور،  والآزوت، 
من  اأعلى  وقيمًا  واملغنزيوم،   والكال�ضيوم 
التبادل  على  والقدرة   ،)pH) احلمو�ضة  درجة 
من  ال��رتب  حمتوى  ت��راج��ع  ولكن  الأي����وين، 

.)Crovetto, 1996) الأملنيوم
خ�صائ�ض  يف  احلافظة  الزراعة  تاأثري 
نظام  تطبيق  ي��وؤدي  الفيزيائية:  الرتبة 
ر�ضح  معدلت  زي��ادة  اإىل  احلافظة  ال��زراع��ة 
املياه، ما يوؤدي اإىل احلد وب�ضكٍل كبري من فقد 
الرتبة.  واجن��راف  ال�ضطحي  باجلريان  املياه 
املائي  ال��رتب��ة  حمتوى  زي���ادة  اإىل  وي���وؤدي 

ثبات  على  واملحافظة  الرتبة،  حرارة  ودرجة 
الكتل الرتابية Aggregate stability وتزيد اأي�ضًا من 
كثافة الرتبة. وتوؤدي هذه اخل�ضائ�س جمتمعة 
اإىل زيادة غلة الأنواع املح�ضولية ب�ضكٍل معنوي 

باملقارنة مع نظم الزراعة التقليدية. 
خ�صائ�ض  يف  احلافظة  الزراعة  تاأثري 
ا�ضتعمال  ع��دم  ي���وؤدي  احليوية:  الرتبة 
 »Nests« املحاريث اإىل املحافظة على الأع�ضا�س
والقنوات Channels التي بنتها الكائنات احلية 
الكائنات  اأعداد  زيادة  اإىل  يوؤدي  ما  الدقيقة، 
مع  باملقارنة  ون�ضاطها  ال��رتب��ة  يف  احلية 
نظام الفالحة التقليدية. وي�ضاعد ترك البقايا 
الزراعة  نظام  يف  الرتبة  �ضطح  فوق  النباتية 
احلافظة يف تاأمني الغذاء الالزم حلياة وتكاثر 
القول:  وميكن  ال��رتب��ة.  يف  احلية  الكائنات 
حٍدٍ  اإىل  مرتبط  )خ�ضوبتها(  الرتبة  عطاء  اأّن 
الأخري  ويتحدد  فيها،  احليوي  بالن�ضاط  كبري 
�ضطح  فوق  املرتوكة  النباتية  البقايا  بكمية 
يف  احلافظة  الزراعة  اأي�ضًا  وت�ضاعد  الرتبة. 
زيادة حمتوى الرتبة املائي، واملحافظة على 
تعد  والتي  الرتبة،  يف  منا�ضبة  حرارة  درجة 
الالزمة  الأر�ضية  البيئية  املتطلبات  اأهم  من 
فيها. عمومًا،  احلية  الكائنات  ون�ضاط  لتكاثر 
ما  فعادًة  ال�ضابقة،  الأ�ضباب  كل  اإىل  وا�ضتناداً 
يكون عدد ديدان الأر�س Earthworms، والكائنات 

احلية الدقيقة ) الريزوبيوم Rhyzobia، والبكرتيا 
 ،  Fungi الفطريات  واأي�ضًا   ،)  Actinomicetesو
التي  الرتب  يف  اأكرب    Micorrhyza وامليكورايز  
باملقارنة  احلافظة  الزراعة  تقانة  تعتمد على 
مع الرتب التي ا�ضتمر فيها تطبيق نظام الفالحة 
التقليدية. ورغم حقيقة ازدياد معدل ا�ضتعمال 
ال�ضنوات  خ��الل  وخا�ضًة  الأع�ضاب،  مبيدات 
الأوىل من تطبيق تقانة الزراعة احلافظة اإّل اأن 

ذلك ل يوؤثر �ضلبًا يف الن�ضاط احليوي للرتبة.
تاأثري الزراعة احلافظة يف نوعية املياه: 
املياه  نوعية  تتح�ضن   :  Water quality
ونتيجة  احلافظة.  الزراعة  نظام  تطبيق  عند 
من  املياه  تكون  ما  فعادًة  الرتبة  اجن��راف 
على  تعتمد  التي  الأرا�ضي  يف  املياه  م�ضاقط 
الزراعة التقليدية ذات لون بني وحتمل الكثري 
من الطمي، يف حني اأّن مياه امل�ضاقط املائية 
التي حتولت  الربازيل  الأرا�ضي يف  يف معظم 
اإىل نظام الزراعة احلافظة عادًة ما تكون نقية 
حتى خالل الفرتات التي تكون فيها الهطولت 

املطرية غزيرة جداً.
النواحي  يف  احلافظة  الزراعة  تاأثري 
 :Environmental aspects البيئية 
املكثفة  ال��رتب��ة  حت�ضري  عمليات  ت�����رصع 
 Organic matter الع�ضوية  امل��ادة  معدنة  من 
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اإىل  النباتية  البقايا  وحت��ول    mineralization

(CO2(، الذي ينطلق  الكربون  اأوك�ضيد  غاز ثاين 
تركيز  ازدي��اد  يف  لي�ضهم  اجل��وي  الغالف  اإىل 
غازات  تاأثري  وا�ضتفحال  اجلوية،  امللوثات 
ال�ضوب الزجاجية، ومن ثّم ظاهرة الحتبا�س 
احلراري. وبينت العديد من البحوث التي نفذت 
كربون  ب��اأّن  الأمريكية  املتحدة  الوليات  يف 
الرتبة عادًة ما يفقد ب�ضكٍل �رصيع على �ضكل غاز 
الرتبة  فالحة  بعد  دقائق  خالل    )CO2)الفحم
ب�ضكٍل مكثف. وتتوقف كمية الكربون املفقودة 
على عدد الفالحات، و�ضدتها. وقد قدرت كمية 
الكربون الكلية املفقودة بعد 19 يومًا من حقول 
القمح املفلوحة مبقدار اأكرب بنحو خم�س مرات 
وت�ضري  املفلوحة.  غري  احلقول  مع  باملقارنة 
كانت  عندما   1993 عام  خالل  اأن��ه  الدرا�ضات 
 % 27 الزراعة احلافظة فقط  ن�ضبة تبني تقانة 
كمية  ف��اإّن  الأمريكية،  املتحدة  الوليات  يف 
الكربون املفقودة من الرتبة اإىل الغالف اجلوي 
و�ضلت  ما  واإذا  طنًا.  مليون   200 بنحو  قدرت 
ن�ضبة تبني تقانة الزراعة احلافظة اإىل نحو 75 
% فاإّن ن�ضبة الكربون املفقود �ضوف تنخف�س 
الزراعة  ت�ضهم  اأن  وميكن  تقريبًا،  الن�ضف  اإىل 
الكربون املدخر  بدون فالحة يف زيادة كمية 
مليون   400 بنحو    Carbon deposits الرتبة  يف 

طنًا، ما ي�ضاعد يف حت�ضني خ�ضوبة الرتبة. 

 واقع الزراعـــــة احلافظــــــة 
يف العامل

�ضمن  الأمريكية  املتحدة  ال��ولي��ات  ت��اأت��ي 
البذر  تقانة  تطبيق  يف  ال�ضّباقة  الدول  قائمة 
وامل�ضاحة  للفكرة،  التبني  حيث  من  املبا�رص 
التي  الأر���س  م�ضاحة  تقدر  حيث  امل�ضتثمرة، 
تطبق نظام الزراعة بنحو 19.3 مليون هكتاراً، 
ثم  هكتاراً،  مليون   11.2 بنحو  الربازيل  تليها 
ومن  هكتاراً،  مليون   7.3 بنحو  الأرجنتني 
بعدها كندا بنحو 4.1 مليون هكتاراً  وا�ضرتاليا 
البارغواي  ويليها  فقط،  هكتاراً  مليون  بنحو 
الإح�ضائيات  وت�ضري  هكتاراً.   790000 بنحو 
البذر  تقانة  عليها  طبقت  التي  امل�ضاحة  اأّن 
األف   20 1992 قدرت بنحو  املبا�رص خالل عام 
اإىل  لت�ضل  امل�ضاحة  وازدادت  فقط،  هكتاراً 
وازدادت   ،1999 عام  بحلول  هكتاراً   790000

لت�ضل اإىل قرابة 960000 هكتاراً يف نهاية عام 
احل�ضول  فعاًل  ال�ضعب  من  كان  ولكن   .  2001

يف  التقانة  هذه  انت�ضار  حول  معلومات  على 
اآ�ضيا واأفريقيا، ودول اأوروبا ال�رصقية.  وت�ضري 
اإح�ضائيات عام 2009 اأّن اإجمايل امل�ضاحة التي 
م�ضتوى  على  احلافظة  الزراعة  تقانة  طبقت 
106 مليون هكتاراً. عمومًا،  العامل تقدر بنحو 
اإمكانية تطبيق تقانة الزراعةاحلافظة  تتحدد 

اإنتاج كتلة حية  يف منطقة ما باملقدرة على 
كبرية، وتغطية �ضطح الرتبة على مدار ال�ضنة. 

تعيق  اأن  ميكن  التي  البيئية  العوامل  وتتمثل 
انت�ضار تقانة البذر املبا�رص يف معظم مناطق 

قارتي اآ�ضيا واأفريقية بالآتي:
ال�ضنوي،  املطري  الهطول  انخفا�س معدل   -  1

وانخفا�س اإنتاج الكتلة احلية.
 Short growing النمو  موا�ضم  ط��ول  ق�رص   -  2

. seasons

وتعر�ضها  لالن�ضغاط،  الأرا�ضي  قابلية   -  3

خلطر التغدق.
والجتماعية  القت�ضادية  املعيقات  اأهم  اأما 

لتطبيق نظام الزراعة احلافظة:
1 - الطلب الكبري على  بقايا املحا�ضيل كعلف 

للحيوانات.
الأ�ضواق،   ( التحتية  البنية  تطور  �ضعف   -  2

املعامالت املالية Credit ، وخدمات الإر�ضاد(.
3 - تف�ضيل الأ�ضواق ملح�ضول واحد دون غريه 
)مثال، الذرة ال�ضفراء يف اأفريقيا، والقمح يف 

اآ�ضيا(.
4 - احلاجة الكبرية لتطور اإدارة املزرعة.

عمومًا، يف البيئات التي ل ميكن فيها تطبيق 
فالحة(  بدون  )الزراعة  املبا�رص  البذر  تقانة 
نظام  تطبيق  هو  الأف�ضل  الثاين  اخليار  فاإّن 

.)GTZ, 1998)Minimum tillage الزراعة املخففة
العوامل املعيقة لتبني تقانة البذر 

املبا�صر و�صبل التغلب عليها
والكافية:  املنا�صبة  الزراعية  الآلت   .1
لبد من تطوير البذارات املنا�ضبة، التي ميكن 
اأن تزرع كل من البذور الكبرية )الزراعة على 
ال�ضفراء،  وال��ذرة  ال�ضم�س،  )عباد  خطوط( 
والذرة البي�ضاء، واحلم�س،.. الخ(، وحما�ضيل 
على  )ال��زراع��ة  ال�ضتوية  ال�ضغرية  احلبوب 
�ضطور( )القمح، ال�ضعري، وال�ضوفان.. الخ( حتى 
ل ي�ضطر املزارع اإىل �رصاء بذارتني، ما ي�ضكل 
عبئًا ماديًا كبرياً عليه  وخا�ضة بالن�ضبة اإىل 
امل�ضاحة.  ال�ضغرية  اإىل  املتو�ضطة  امل��زارع 
وت�ضاعد مثل هذه البذارات ثنائية الغر�س يف 
حما�ضيل  وزراعة  الزراعية   الدورات  تطبيق 
ال�ضتاء/ ف�ضل  خ��الل  اخل�����رصاء  التغطية 
اإىل  الأر�س مبورة  ال�ضيف، حيث يوؤدي ترك 
انت�ضار الأع�ضاب ال�ضارة ب�ضكٍل كبري، ما يزيد 

من تكاليف التخل�س من هذه الأع�ضاب. 
ال�صارة  الأع�صاب  مبيدات  توافر   .2
Adequate herbicides : عادًةً ما تكون 
ال�ضنوات الأوىل من تبني تقانة البذر املبا�رص 
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�ضعبة، ب�ضبب انت�ضار الأع�ضاب ال�ضارة ب�ضكٍل 
عدم   ح��ال  يف  �ضعوبة  الأم��ر  وي���زداد  كبري، 
املنا�ضبة  ال�ضارة  الأع�ضاب  مبيدات  توافر 
و�ضبل  عليها،  بالتعرف  اخلا�ضة  واملعلومات 

مكافحتها. 
 :  Mental change العقلية  تغيري   .3
يتوجب على املزارع اأن يغري اأوًل تفكريه قبل 
على  اأوًل  يتوجب  بذارته.  تغيري  يف  يفكر  اأن 
والعاملني  والباحثني،  والفنني،  املزارعني، 
يف جمال الإر�ضاد الزراعي تغيري نظرتهم يف 
فالحة  نظام  عن  والبتعاد  احلافظة  الزراعة 
حيث  من  والق���رتاب  للرتبة  الهدام  الأر���س 
الزراعي  الإنتاج  نظام  من  واملمار�ضة  الفكر 
الزراعة  نظام  بتطبيق  املتمثل  امل�ضتدام 
بدون فالحة. و�ضيكون من ال�ضعب حتقيق اأي 
املبا�رص طاملا  البذر  تقانة  تطبيق  جناح من 
اأّن عقول العاملني يف ميدان الزراعة ل تزال 
احلافظة  ال��زراع��ة  نظام  ويختلف  تقليدية. 
التقليدية،  الزراعة  عن  متامًا  فالحة(  )بدون 
الزراعة  مفهوم  تبني  ي��ود  م��ن  اأّن  ل��درج��ة 
كل  جانبًا  ي�ضع  اأو  ين�ضى  اأن  فعليه  احلافظة 
ما تعلمه م�ضبقًا عن نظام الزراعة التقليدية، 
ويكون مهيئًا لتعلم كل ما هو جديد يف النظام 

الزراعي اجلديد. 
التحدي  يتمثل   :Knowledge املعرفة   .4
النتقال  املزارعني عند  �ضيواجه  الذي  الكبري 
الزراعة  اإىل  التقليدية  ال��زراع��ة  نظام  م��ن 
مكافحة  كيفية  يف  فالحة(  )ب��دون  احلافظة 
الأع�ضاب ال�ضارة Weed control. ولكي يتمكنوا 
من التعامل مع هذه احلالة اجلديدة فعليهم اأن 
ميتلكوا املعرفة الكاملة، وخا�ضة عن مبيدات 
التعرف  ال�ضارة، وطرق  الأع�ضاب، والأع�ضاب 

على الأع�ضاب ومكافحتها.
• مبيدات الأع�ضاب ال�ضارة Herbicides: لبد من 
توافر كتب �ضاملة ت�ضف كل مبيدات الأع�ضاب 
وخ�ضائ�ضها  ال�ضوق  يف  املتاحة  ال�ضارة 

والكمية   ،  Toxicological وال�ضمية  الكيميائية، 
الواجب ا�ضتعمالها يف الهكتار الواحد، وقائمة 
الفعالة �ضدها. ومتثل هذه  الأع�ضاب  باأ�ضماء 
دونها  من  ي�ضتطيع  ل  ���رصورة  املعلومات 
اأو املر�ضدين الزراعيني،  اأو الفنني،  املزارعني 
يف  وت��ق��دم  جن��اح  حتقيق  الباحثني  وحتى 

جمال الزراعة احلافظة.
وجود  من  لبد   :Weeds ال�ضارة  الأع�ضاب   •
كتيب ي�ضم �ضور الأع�ضاب ال�ضارة املنت�رصة 
للتعرف  حياتها  م��راح��ل  بكل  املنطقة  يف 
الأع�ضاب  مبيد  اأي�ضًا  ويبني  ب�ضهولة.  عليها 

الأكر فاعلية ملكافحتها.
 Herbicide تقانة ا�ضتخدام مبيدات الأع�ضاب •

: application technology

مهمة  الأع�ضاب  مبيدات  ر���س  عملية  ت�ضكل 
تتطلب حتديد  للمزارع، حيث  بالن�ضبة  �ضعبة 

للهكتار  امل��ي��اه  حجم 
الر�س،  و�ضغط  الواحد، 
املبيد،  ت��دف��ق  وم��ق��دار 
و�ضعة  اجل���رار  و���رصع��ة 
اخلزان، وكمية املبيدات 
ال����واج����ب اإ���ض��اف��ت��ه��ا 
املعدل  على  للح�ضول 
املن�ضوح به من املادة 
وح����دة  يف  ال���ف���ع���ال���ة 
الأر���س.  من  امل�ضاحة 
وم��ا مل ي���زود امل���زارع 
ب�ضيطة  مب��ع��ل��وم��ات 

طريقة  ح��ول  ووا�ضحة 
ومعايرة  املبيدات،  ر�س 
امل���ر����ض���ات، ف�����ض��ي��وؤدي 
و�ضعف  ���ض��وء  اإىل  ذل��ك 
مكافحة  عملية  ك��ف��اءة 
حتى  ال�ضارة،  الأع�ضاب 
اأف�ضل  ا���ض��ت��خ��دم��ت  ل��و 
مبيدات الأع�ضاب ال�ضارة 

واأكرها فاعلية.
النقاط الواجب مراعاتها قبل 
البدء بتطبيق نظام الزراعة 

احلافظة
الرتبة Soil : يتوجب قبل ال�رصوع يف تبني 
حتليل  اإج���راء  املبا�رص  البذر  تقانة  تطبيق 
حمو�ضتها،  درجة  وحتديد  للرتبة،  كيميائي 
قلوية  اأم    Acidic حام�ضية  هي  هل  ومعرفة 
فين�ضح  الرتبة حام�ضية  كانت  فاإذا   .Alkaline

املزارع باإ�ضافة الكل�س Lime قبل تطبيق تقانة 
البذر املبا�رص لأنها قد تكون الفر�ضة الأخرية 
لقلب الكل�س يف الرتبة، والوقوف على اإمكانية 
 ،  Soil crusting ال�ضلبة  ال�ضطحية  الق�رصة  ت�ضكل 
القا�ضية  ال�ضطحية  الق�رصة  لتعد  عام  ب�ضكٍل 
م�ضكلة حقيقية يف نظام الزراعة بدون فالحة، 
املبا�رص  التاأثري  يجنب  النباتي  الغطاء  لأّن 
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لقطرات املطر يف �ضطح الرتبة، وبالتايل ل 
تت�ضكل الق�رصة ال�ضطحية. وب�ضكٍل عام، فاإّن 
الرتب الطينية الثقيلة جداً �ضيئة ال�رصف غري 
وينبغي  احلافظة.  الزراعة  لنظام  منا�ضبة 
اإذ  الرتبة،  �ضطح  وع��ورة  مدى  من  التحقق 
يجب اأن تكون الرتبة م�ضتوية. والتاأكد من 
قابلية ان�ضغاط الرتبة. اإّن ان�ضغاط الرتبة 
يف  املتكررة  الفالحة  عمليات  عن  الناجت 
نظام الفالحة التقليدية، مثل ت�ضكل الطبقة 
املحاريث  ا�ضتعمال  عن  الناجتة  ال�ضماء 
اأو املحاريث القر�ضية    Plow pans ،القالبة
نظام  تطبيق  قبل  ي��زال  اأن  يجب  الثقيلة 
الزراعة احلافظة. عمومًا، ميكن ك�رص الطبقة 
املحاريث  با�ضتعمال  وجدت  اإن  ال�ضماء 

.Subsoilers ،اخلا�ضة بنقب الرتبة مثل
تعد   :Mulch cover النباتي  الغطاء 
دائم  ب�ضكٍل  الرتبة  �ضطح  تغطية  عملية 
النباتية عاماًل  البقايا  �ضميكة من  بطبقٍة 
احلافظة.  الزراعة  نظام  لنجاح  اأ�ضا�ضيًا  
اأهمية  يفهمون  ل  الذين  املزارعني  واإّن 
الرتبة،  �ضطح  فوق  النباتية  البقايا  ترك 
ال��زراع��ة  ن��ظ��ام  بعد  ي�ضتوعبوا  مل  فهم 
منو  تثبيط  يف  ذل��ك  وي�ضاعد  احلافظة. 
على  املحافظة  ويف  ال�ضارة  الأع�ضاب 
تقليل  ب�ضبب  امل��ائ��ي  ال��رتب��ة  حم��ت��وى 
ب�ضكٍل  املعر�س  الرتبة  م�ضطح  م�ضاحة 
دون  يحول  مما  ال�ضم�س،  لأ�ضعة  مبا�رص 
دون  اأي�ضًا  ويحول  بالتبخر،  امل��اء  فقد 
كبري.  ب�ضكٍل  الرتبة  حرارة  درجة  ارتفاع 
الرتبة  خ�ضائ�س  حت�ضني  اإىل  بالإ�ضافة 
ومن  واحليوية،  والكيميائية،  الفيزيائية، 
يجب  ع��ام،  وب�ضكٍل  الرتبة.  خ�ضوبة  ثم 
ب�ضكٍل  موزعة  النباتية  البقايا  تكون  اأن 
متجان�س فوق �ضطح الرتبة، لذلك يجب اأن 
البقايا  لنر  م�ضممة  احل�ضاد  اآلت  تكون 

النباتية ب�ضكٍل متجان�س.

اخلطوات الأ�صا�صية لتبني 
تقانة البذر املبا�صر 

Steps in no- tillage adoption

�رصاء  اإىل  ي�ضارع  اأّل  امل��زارع  على  يجب 
اآلة البذر املبا�رص، اأو ي�ضتعريها من جاره 
هذا  واأهمية  ج��دوى  عن  ال�ضماع  مبجرد 
يلم   اأن ُ اأوًل  عليه  ولكن  الزراعي.  النظام 
وب�ضكٍل جيد بكل مكونات هذا النظام قبل 
اأن ي�ضرتي البذارة. وهناك بع�س العوامل 

بعني  توؤخذ  اأن  يجب  التي  ج��داً  املهمة 
الزراعة  البدء بتطبيق نظام  العتبار قبل 

احلافظة اأهمها:
جمال  يف  العاملني  جميع  على  يجب   -  1

اأن  املبا�رص  ال��ب��ذر  تقانة  تطبيق  تبني 
يتعلق  ما  كل  حول  معلوماتهم  يطوروا 
بهذه التقانة، وخا�ضة مكافحة الأع�ضاب.

اأوًل  ي��ق��وم  اأن  امل����زارع  على  يجب   -  2

اإذا    Lime الكل�س  وي�ضيف  تربته،  بتحليل 
العنا�رص،  نق�س  ويزيل  حام�ضية،  كانت 

وي�ضحح التوازن املعدين.
تطبيق  يتجنب  اأن  امل��زارع  على  - يجب   3

�ضيئة  ال��رتب  يف  املبا�رص  ال��ب��ذر  تقانة 
ال�رصف.

بت�ضوية  يقوم  اأن  امل��زارع  على  يجب   -  4

�ضطح الرتبة اإذا كان وعراً لأي �ضبب.
ان�ضغاط  يزيل  اأن  امل��زارع  على  يجب   -  5

الرتبة با�ضتعمال املحاريث. 
الغطاء  من  ممكنة  كمية  اأك��رب  اإنتاج   -  6

النباتي.
7 - يجب على املزارع اأن ي�ضرتي اآلة البذر 

املبا�رص.
بتطبيق  يبداأ  اأن  امل��زارع  على  يجب   -  8

 %  10 م�ضاحة  على  املبا�رص  البذر  تقانة 
فقط من اأر�ضه ليكت�ضب اخلربة الالزمة.

ال��دورة  يطبق  اأن  امل��زارع  على  يجب   -  9

زراعة  تت�ضمن  واأن  املنا�ضبة،  الزراعية 
كامل  جلني  الأخ�رص  ال�ضماد  حما�ضيل 

املنافع من تطبيق هذا النظام. 
ب�ضكٍل  مهيئًا  املزارع  يكون  اأن  يجب   -  10

دائم للتعلم، وتطوير معلوماته بكل ما هو 
جديد حول تقانة البذر املبا�رص.

جتاه  �ضلبيني  نكون  اأّل  يجب  خ��ت��ام��ًا، 
ذلك  لأّن  تنجح،  لن  اأنها  ونعتقد  التقانة، 
�ضوف لن ي�ضاعد يف حل امل�ضكلة /امل�ضاكل 
املبا�رص.  البذر  تقانة  بتطبيق  املرتبطة 
املبا�رص  البذر  نظام  باأّن  اقتنعنا  ما  واإذا 
امل�ضتدام  ال��زراع��ي  الإن��ت��اج  ن��ظ��ام  ه��و 
احلافز  لدينا  �ضيكون  عندئذ  احلقيقي، 
املنا�ضبة. ويجب  احلقيقي لإيجاد احللول 
اأّل يكرتث املزارع مب�ضاألة انخفا�س الغلة 
البذر املبا�رص طاملا  نتيجة تطبيق تقانة 
طاملا  اأو  اأعلى،  اأرب��اح  على  يح�ضل  اأن��ه 
كلفته  من  بكثري  اأك��رب  الإن��ت��اج  قيمة  اأن 
الزراعة  يف  الربح  هام�س  مع  باملقارنة 
الكلي  الإنتاج  كان  واإن  حتى  التقليدية، 

اأعلى.
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الهدف 2010 
نق�ض  على  بب�صاطة  يرتكز  الفقر  اأن  القائل  العتقاد 
املال قد تغري ليف�صح املجال لفكر اأكر تعقيدا مفاده 
) اأن املال هو واحد من املوارد التي ي�صتخدمها النا�ض 
اأن يكون  اإذ ميكن  لراأ�ض املال النقدي  يف حياتهم ( 
ميكن  ولكن   ، الفقرية  املجتمعات  يف  بالفعل  قليال 
لهذه املجتمعات اأن تكون غنية باملوارد الجتماعية 
والإن�صانية اأي املعرفة واملهارات واملوؤ�ص�صات الالزمة 
املجتمعات  هذه  تتمتع  ف�صوف   . مواردها  ل�صتغالل 
املال  راأ�ض  املادي كال�صكن مثال ولديها  املال  براأ�ض 
بل  فقط  واملياه  الأرا�صي  ي�صمل  ل  والذي  الطبيعي 

التنوع احليوي الزراعي والطبيعي اأي�صا .
لأن  متميزة،  ذات خ�صو�صية  احليوي  التنوع  قيم  اإن 
املالك ل يخ�رض �صيئا نتيجة ت�صاركه فيه مع الآخرين 
التنوع  ل�صتثمار  ميكن  لذلك  طبيعيا  موردا  كونه 
اأن  الطبيعي  راأ�ض املال  اأحد عنا�رض  احليوي ب�صفته 
يكون اأحد  املكونات الإ�صرتاتيجية التي متكن النا�ض 
من ا�صتثمار مواردهم املتعددة ب�صكل م�صتدام ل�صمان 
حياة اأف�صل ، اإذ ميكن للتنوع احليوي اأن يقل�ض من 
�صعف املجتمعات يف مواجهة الكوارث وال�صدمات ، 
كما مبقدوره اأي�صا اأن  يرفع الإنتاجية التي من �صاأنها 
بفوائد  يعود  اأن  ، كما ميكن  النقدي  املال  راأ�ض  دعم 
بالإ�صافة   ، الب�رضي  املال  راأ�ض  بذلك  معززا  �صحية 
اإىل ذلك كله مبقدوره اأي�صا حماية البيئة وراأ�ض املال 

الطبيعي

�الر�ؤيــا امل�ســتقبليــة 
يف اتفاقيــــة التنــوع احليــوي

 اإعداد : د.اأكرم �صليمان اخلوري
رئي�س برنامج التنوع احليوي 

اأك�صاد

العـــدد  26 - 2010     

14



اتفاقيـــــــة 
التنـــوع احليــــوي

م�ضتمر  وبتواتٍر  البيئية  امل�ضاكل  لتزايد  نظرا 
الع�رصين  ال��ق��رن  م��ن  ال��ث��اين  الن�ضف  خ��الل 
املتحدة  لالأمم  موؤمتر  لعقد  احلاجة  دعت  فقد 
للبيئة والتنمية �ضمي مبوؤمتر قمة الأر�س يف 
الربازيل   يف  جانريو  دي  الريو  قي   1992 عام 
اأهمها  التفاقيات  من  العديد  منه  وانبثقت 

اتفاقية التنوع احليوي.
للمادة1   وفقاً  التفاقية  هتتذه  تهدف 

ب�صكل عام اإىل:
عنا�رصه  وا�ضتخدام  احليوي  التنوع  �ضيانة 
اأدركت جميع  على نحو قابل لال�ضتمرار. وقد 

الأطراف املوقعة على التفاقية على:
اجل��وه��ري��ة  وال��ق��ي��م  ال��ع��امل��ي��ة  •الأهمية 
والوراثية  البيئية  كالقيم  احليوي  للتنوع 
والرتفيهية  وال��ث��ق��اف��ي��ة  والج��ت��م��اع��ي��ة 

واجلمالية.
لالأجيال  احل��ي��وي  التنوع  �ضالمة  •اأهمية 

القادمة و�ضالمة اجلن�س الب�رصي .
البيئية  النظم  تدمري  عن  الناجمة  •اخلطورة 
من  اأك��ر  اأو  واح��د  انقرا�س  نتيجة  وذل��ك 
الن�ضاطات  عن  الناجم  احليوية  عنا�رصها 

الب�رصية املكثفة .
التفاقية على ثالثة مبادئ  اأكدت  كما 

رئي�صة هي :

و����رصورة  احل��ي��وي  ال��ت��ن��وع  اأه��م��ي��ة  •اإبراز 
�ضيانته وا�ضتخدامه ب�ضكل م�ضتدام. 

•�ضيادة الدول على مواردها احليوية. 
•القت�ضام العادل للموارد الوراثية. 

تت�ضمن التفاقية العديد من املواد التي تدعو 
ونقلها  احليوية  التكنولوجيا  ا�ضتخدام  اإىل 
التنوع  ا�ضتمرارية  ي�ضمن  بحيث  اآمن  ب�ضكٍل 
ا�ضتخدامها  �ضالمة  نف�ضه  الوقت  ويف  احليوي 
من  جليًا  ذلك  ويظهر  والإن�ضان،  البيئة  على 

خالل :
 املادة 2 

مناطق  نظام  بتاأ�ضي�س  القا�ضية  اآ  •الفقرة 
باإجراءات  القيام  تتطلب  مناطق  اأو  حماية 

خا�ضة حلفظ التنوع احليوي .
اأو  اإقامة   نف�ضها    امل��ادة  من  •الفقرة/ز/ 
اإدارة  اأو  التنظيم  و�ضائل  على  املحافظة 
اأو  با�ضتعمال  املرتبطة  املخاطر  �ضبط  اأو 

حترير الكائنات احلية.
املادة15

•الفقرة /1/ اعرتافًا بحقوق الدول فيما يتعلق 
حتدد  التي  ال�ضلطة  فاإن  الوراثية  مبواردها 
الو�ضول اإىل املوارد الوراثية هي احلكومات 

الوطنية وتكون خا�ضعة لت�رصيع وطني .
تهيئة  اإىل  ط���رف  ك��ل  ي�ضعى  •الفقرة/2/ 
الأو�ضاع التي ت�ضهل ح�ضول الأطراف على 
املوارد اجلينية ل�ضتخدامها ب�ضورة �ضليمة 
بيئيًا وعدم فر�س قيود تتعار�س مع اأهداف 

هذه التفاقية .
التفاقية  من  ط��رف  كل  يحاول  •الفقرة/6/ 
القائمة  العلمية  البحوث  وتنفيذ  تطوير 
الأطراف  توفرها  التي  اجلينية  املوارد  على 

الأخرى بامل�ضاركة الكاملة لهذه الأطراف .
املادة16

احليوية  التكنولوجيا  على  احل�ضول  •اإن 
عنا�رص  تعد  التفاقية  اأط��راف  بني  ونقلها 
، لذا فكل  اأهداف التفاقية  اأ�ضا�ضية لتحقيق 
طرف يتعهد وفقا لأحكام هذه املادة بتوفري 
التكنولوجيا  على  الأطراف  ح�ضول  وتي�ضري 
احليوي  ال��ت��ن��وع  ب�ضيانة  ال�����ض��ل��ة  ذات 
لال�ضتمرار  ق��اب��ل  نحو  على  وا�ضتخدامه 
اأو ال�ضتفادة من املوارد  ونقل التكنولوجيا 

اجلينية التي ل تلحق تلفا كبريا للبيئة .
نف�ضها  امل��ادة  من   ) والثالث  )الثاين  •البند 
ونقل  الفكرية  امللكية  بحماية  يتعلقان 
وب����راءات  ح��ق��وق  مب��وج��ب  التكنولوجيا 

اخرتاع.
املادة19 

وتوزيع  احل��ي��وي��ة  التكنولوجيا  ا�ضتخدام 
فوائدها 

• الفقرة / 1/  على كل طرف يف التفاقية اإيجاد 
التدابري الالزمة لكفالة امل�ضاركة الفعالة يف 
اأن�ضطة بحوث التكنولوجيا احليوية، وخا�ضًة 
اجلينية  املوارد  توفر  التي  النامية  البلدان 

لهذه الأبحاث.
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التفاقية  م��ن  ط��رف  ك��ل  يتخذ  •الفقرة/2/ 
النامية  البلدان  حل�ضول  العملية  التدابري 
والفوائد  النتائج  على  الأخ��رى  والأط��راف 
القائمة  احليوية  التكنولوجيا   عن  النا�ضئة 
اأطراف  توفرها  التي  اجلينية  امل��وارد  على 

التفاقية وب�ضكٍل عادل ومن�ضف.
•الفقرة الثالثة /3/ على الدول الأطراف اأن تنظر 
املنا�ضبة  الإج��راءات  و�ضع  اإىل  احلاجة  يف 
ميدان  يف  امل�ضبقة  املوافقة  ذل��ك  يف  مبا 
النقل وال�ضتخدام والتناول ال�ضليم لأي كائن 
التكنولوجيا  عن  نا�ضئ  وراثيًا  معدل  حي 
احليوية، والذي ميكن اأن يوؤثر تاأثرياً عك�ضيًا  
يف �ضيانة التنوع احليوي وا�ضتخدامه على 
نحو قابل لال�ضتمرار، وعليها اأن تبحث عن 
طرائق لو�ضع تلك الإجراءات التي ميكن اأن 

تاأخذ �ضكل بروتوكول .
مالحظة) بعد ذلك مت وفقا لهذه الفقرة الإعداد 

لربوتوكول قرطاجنة لل�ضالمة الإحيائية (.
يوفر  طرف  كل  اأن��ه   على  توؤكد    /4/ •الفقرة 
بطريقة  ���ض��واء  وراث��ي��ا  املعدلة  الكائنات 
مبا�رصة اأو من خالل احل�ضول عليها بطريقة 
اأخرى . اإ�ضافة اإىل توفري اأية معلومة متاحة 
للكائنات  املحتملة  العك�ضية  الآث���ار  ع��ن 
هذه  جتلبها  اأن  ميكن  والتي  جينيًا  املعدلة 

الكائنات.
التفاقية  م��واد  يف  نتو�ضع   اأن  هنا  اأردن���ا 
قرطاجنة  ب��روت��وك��ول  جم��ال  يف  وخ��ا���ض��ة 
2010 قد و�ضلت  اأن التفاقية يف هدف  لنبني 
هدف2010  يف  والأخ��رية  الثالثة  املرحلة  اإىل 
وهي اإ�ضدار قانون دويل من خالل تبادل 

املنفعة والقت�صام العادل ملنتجاتها،

الأطتتتراف  متتوؤمتتتر  يف  اإعتتالنتته  و�صيتم 
الأول  ت�رضين  �صيعقد يف  الذي  العا�رض 

والثاين من هذا العام يف اليابان.
   

اأهداف اإ�صرتاتيجية التنوع 
احليوي حتى عام 2020

اأقر موؤمتر الأطراف يف اتفاقية   2002 يف عام 
تهدف  اإ�ضرتاتيجية  خطة  احل��ي��وي  التنوع 
يف  كبري  خف�س  حتقيق  اإىل   2010 بحلول 
البيولوجي  التنوع  خل�ضارة  احل��ايل  املعدل 
والوطني  والإقليمي  العاملي  امل�ضتوى  على 
ومبا  الفقر  وط���اأة  تخفي�س  يف  كاإ�ضهام   ،
على  احلياة  اأ�ضكال  جميع  على  بالنفع  يعود 
عاما  ع�رص  خم�ضة  بعد  لالأ�ضف  لكن   . الأر�س 
مل  املن�ضودة  الأهداف  باأن  العرتاف  من  لبد 

املجالت  بع�س  يف  جزئي  ب�ضكل  اإل  تتحقق 
اإعادة  يجب  لذلك  اجلغرافية  املناطق  وبع�س 
يف  اعتمد  ال��ذي  ال�ضتدامة  م��ب��داأ  يف  النظر 
يف  والتنمية  البيئة  عن  املتحدة  الأمم  موؤمتر 
فعليًا  لدجمها  وال�ضعي   1992 جانريو  ريودي 
على  املحافظة  حول  القادمة  املناق�ضات  يف 
لها  امل�ضتدام   وال�ضتخدام  احليوي  التنوع 

وتقا�ضم املنافع . 
ول ميكن اأن ننكر هنا اأن جهوداً كبرية بذلت 
يف املنطقة العربية لتحقيق تقدم يف احلفاظ 
ال��دول  ان�ضمت  فقد  احل��ي��وي،  التنوع  على 
العربية اإىل التفاقية والتفاقيات ذات ال�ضلة 
يف  واأعدت  وال�ضومال،  العراق  اآخرها  وكان 
نطاق اتفاقية التنوع احليوي ال�ضرتاتيجيات 
على  للمحافظة  ال��ع��م��ل  وخ��ط��ط  ال��وط��ن��ي��ة 
يف  العربية  الدول  واأ�ضهمت  احليوي.  التنوع 
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الأن��واع  على  للمحافظة  املحميات  اإق��ام��ة 
للحد  وال�ضوابط  الت�رصيعات  و�ضن  واإكثارها 
احليوي  التنوع  يواجهها  التي  التهديدات  من 
التحديات  الكثري من  اأنه مازال يف الأفق   اإل 
الغازية  والأن��واع  وراثيًا  املعدلة  كالكائنات 
احلية التي تعد من اأهم امل�ضاكل النا�ضئة التي 
من  العديد  يف  احليوي  التنوع  فقدان  تهدد 
الدول العربية ومنها �ضورية، والتي حتتاج اإىل 
يف  ولي�س  احلكومات  جانب  من  اأكر  اهتمام 

املختربات .
ويف اجتماعه العا�رص )ت�رصين الأول –والثاين 
التقدم  با�ضتعرا�س  امل��وؤمت��ر  �ضيقوم   )2010

الإ�ضرتاتيجية  خطته  حتقيق  نحو  امل��ح��رز 
اإ�ضرتاتيجية  خطة  واعتماد   2010 عام  وهدف 
حديثة ومعدلة تت�ضمن اأهداف جديدة للتنوع 

احليوي .

�ضملت اخلطة  الإ�ضرتاتيجية احلديثة املكونات 
 – املهمة   – ال��روؤي��ة   – الق�ضايا   ( التالية 
وامل�ضتهدفات  لال�ضرتاتيجية  العامة  الأهداف 
واللر�ضد  التنفيذ  اآل��ي��ات   –  2020 ل��ع��ام 

واملراجعة والتقييم ،- اآليات الدعم (.
يف جمال الق�صايا

م�ضتهدف  اأن  على  لالتفاقية  املتابعون  يوؤكد 
عام 2010 مل يتحقق ، على الأقل على ال�ضعيد 
والنظم  والأن���واع  الأجنا�س  فتنوع  العاملي 
تظل  بحيث   ، بالرتاجع  اآخ��ذا  يزال  ل  البيئية 
على  ثابتة  احليوي  التنوع  على  ال�ضغوط 
الأعمال  نتيجة  كثافتها  تتزايد  اأو  معدلتها 
التي يقوم بها الن�ضان ، كما اأن الإجراءات التي 
اتخذت  لتنفيذ التفاقية غري كافية للت�ضدي 
لل�ضغوط الواقعة على التنوع احليوي، عالوة 
على ذلك مل يكن اإدماج ق�ضايا التنوع احليوي 

والربامج  وال�ضرتاتيجيات  ال�ضيا�ضات  يف 
الجراءات  من  جمموعة  طرحت  وعليه  كافيًا 
احل��ي��وي يف  ال��ت��ن��وع  اإدم�����اج  اإىل  ت��ه��دف 
احلكومة واملجتمع على حد �ضواء  عن طريق 
تدابري  ال��وع��ي-   – التعليم   – )الت�����ض��الت 
املياه   قطاعات  واإ����رصاك  ال��الزم��ة(  احلوافذ 
والقطاعات  والطاقة  وال�ضياحة  الغابات  اأو 
الأجل  طويلة  اإج��راءات  اإىل  اإ�ضافة  الأخ��رى 
ت�ضاعد يف اإعالن املحميات وا�ضتعادة املوائل 
اأن  تبني  عام  ب�ضكل  لأنه   ، الأن��واع  واإنعا�س 
ذات  تعترب  وا�ضتعادتها  البيئية  النظم  �ضون 

مردود اقت�ضادي للت�ضدي لتغريات املناخ .
يف جمال الروؤيا

اأو  فيها  امل��رغ��وب  احل��ال��ة  ب��ال��روؤي��ا  يق�ضد 
بعد  فيما  الواجب حتقيقها  النهائية  الأهداف 
ت�ضكل  وهي   ،2020 عام  حتى  املمتدة  الفرتة 
وي�ضتمل   2050 حتى  ي�ضل  الأم��د  بعيد  هدف 

على العنا�رص الآتية:
واملحافظة   – احليوي  التنوع  خ�ضارة  )وقف 
واإدارتها  وا�ضتعادتها  البيئية   والنظم  عليه 
على نحو م�ضتدام مبا ي�ضهم يف رفاه الن�ضان 
تنمية  وحتقيق  الفقر  ا�ضتئ�ضال  ذلك  �ضاماًل 
مع  يتنا�ضب  مب��ا  اق��ت�����ض��ادي��ة  اجتماعية 

اإ�ضرتاتيجية الألفية . 
يف جمال الأهداف 

ال�رصوع  الأول:  ال�صرتاتيجي  •الهدف 
بالقيام باأعمال ا�ضرتاتيجية للت�ضدي للدوافع 
عن  احليوي  التنوع  خل�ضارة  املبا�رصة  غري 
العام  وال��وع��ي  والتثقيف  الت�ضال  طريق 
ينبثق  القت�ضادية.  احلوافز  جتميع  واإع��ادة 

عن هذا الهدف امل�ضتهدفات الآتية:
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1. بحلول عام 2020 الكل يجب اأن يعي اأهمية 
اخلطوات  وي��ع��رف  احل��ي��وي  التنوع  وقيمة 
من  جمموعة  خ��الل  م��ن  حلمايته  ال��الزم��ة 
واملنتزهات  املتاحف  اإقامة  مثل  الآليات 
والأفالم والتلفزيون والأدب والتعلم الر�ضمي 
ال�ضيا�ضية لدى  الإرادة  اأي خلق  املدار�س،  يف 

احلكومات لتحفيز العمل .
ال��دول  كافة  اع���رتاف   2020 ع��ام  بحلول   .2
من  النابعة  والفر�س  احليوي  التنوع  بقيمة 
املحافظة عليه وا�ضتعماله على نحٍو م�ضتدام 
وتقا�ضم املنافع النا�ضئة عن ا�ضتخدام املوارد 
داخل  وع��ادل  من�ضف  ب�ضكٍل  فيه  اجلينية 
للتنمية  الوطنية  و�ضيا�ضاتها  ا�ضرتاتيجياتها 

واحلد من الفقر.
3. بحلول عام 2020 يجب اأن يتم الق�ضاء على 

كافة الفعاليات ال�ضارة بالتنوع احليوي .
احلكومات  على  يجب   2020 ع��ام  بحلول   .4
تنفيذها  يف  والبدء  لال�ضتدامة  خطط  و�ضع 
لزيادة الكفاءة واإدارة النفايات والبقاء على 

ا�ضتخدام املوارد يف حدودها الإيكولوجية. 
الت�ضدي  الثاين:  ال�صرتاتيجي  •الهدف 
احليوي  التنوع  خل�ضارة  املبا�رصة  للدوافع 
وتقليل ال�ضغوط على التنوع احليوي من حيث 
والتلوث  اجلائر  وال�ضتغالل  املوائل  تغيري 
والأنواع الغازية وتغري املناخ ، ولهذا الهدف 

اأي�ضا عدد من امل�ضتهدفات :
اإزال��ة  معدل  خف�س    2020 ع��ام  بحلول   .1
الغابات وتدهورها وخ�ضارة املوارد الطبيعية 

الأخرى اإىل الن�ضف .
2. بحلول عام 2020 خف�س ال�ضغط على النظم 
الق�ضاء  اإىل  اإ�ضافة  الن�ضف،  مبعدل  البحرية 

على كل ممار�ضات ال�ضيد املدمرة .
3. اإدارة كافة املناطق الواقعة حتت الأرا�ضي 
وفقًا  اأوالغابات  املائيات  تربية  اأو  الزراعية 

ملعايري ال�ضتدامة .
من  ال��ت��ل��وث  خف�س   2020 ع��ام  بحلول   .4
املغذيات الزائدة )نرتوجني وفو�ضفور ( لأقل 

من احلمولت احلرجة على النظم البيئية .

النباتات  اإدخ��ال  منع   2020 ع��ام  بحلول   .5
الغازية وتثبيتها يف الدول .

تغريات  تاأثريات  خف�س   2020 عام  بحلول   .6
الأحما�س  وزيادة  البيئية   النظم  املناخ يف 
اأ�ضكال  ع��ل��ى  والت���ف���اق   ، امل��ح��ي��ط��ات  يف 
ال�ضتجابة لتغري املناخ غري ال�ضارة بالتنوع 

احليوي.
•الهدف ال�صتتتتترتاتيجي الثالث: تعزيز 
العمل املبا�رص ل�ضون التنوع احليوي وخدمات 
مما  وا�ضتعادته،  به  املرتبطة  البيئي  النظام 
ي�ضهم يف تخفيف حدة تغري املناخ والتكيف 

معه ، وذلك من خالل امل�ضتهدفات الآتية :
الأقل  على   %  15 حماية   2020 عام  بحلول   .1
ذلك  والبحرية مبا يف  الأر�ضية  املناطق  من 
املياه  وموائل  والبحرية  الأر�ضية  املوائل 
العذبة الأكر حرجا وذلك عن طريق املناطق 
املحمية املدارة بفعالية اأو عن طريق و�ضائل 

اأخرى .
املهددة  الأن��واع  انقرا�س  دون  احليلولة   .2
النباتية  واململكة  )الفقاريات  بالنقرا�س 

العليا (.
التنوع  حالة  حت�ضني   2020 ع��ام  بحلول   .3
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اجليني للمحا�ضيل الزراعية واأنواع املا�ضية 
من  والأق���ارب  الزراعية  البيئية  النظم  يف 

احلياة الربية.
التنوع  اإ�ضهام  تعزيز   2020 ع��ام  بحلول   .4
وال�ضاحلية  الأر�ضية  البيئية  والنظم  احليوي 

ونظم املياه العذبة يف حجز غازات الدفيئة.
الأر�ضية  البيئية  النظم  اإ�ضتعادة  �ضمان   .5
ت�ضهم  التي  العذبة  املياه  ونظم  والبحرية 
والتكيف  املحلية  العي�س  �ضبل  حت�ضني  يف 
اجلميع  ح�ضول  و�ضمان  املناخ  تغريات  مع 
البيئي على نحو عادل   النظام  على خدمات 

ومن�ضف.
•الهدف ال�صتتتتترتاتيجي الرابع: تعزيز 
واإدارة  التخطيط  خالل  من  الأه��داف  تنفيذ 
املنافع  وتقا�ضم  القدرات،  وتطوير  املعرفة 
النا�ضئة عن ا�ضتخدام املوارد اجلينية بالعدل 

والت�ضاوي.  له عدة م�ضتهدفات :
طرف  كل  ل��دى  يكون   2020 ع��ام  بحلول   -  1

احليوي  ال��ت��ن��وع  ع��ن  وطنية  ا�ضرتاتيجية 
اخلطة  مع  ومتفقة  وناجعة  وحمدثة  منا�ضبة 
ال�ضرتاتيجية وقائمة على تقييم كاف للتنوع 
والتهديدات  وقيمته  خ�ضارته  وعن  احليوي  

ل�ضمان   تن�ضيق  اآليات  ووجود  تواجهه،  التي 
تنفيذ الأعمال الالزمة.

اإىل  ال��و���ض��ول  تعزيز   2020 ع��ام  بحلول   -  2

بالتن�ضيق  املنافع  وتقا�ضم  اجلينية  امل��وارد 
مع النظام الدويل ب�ضاأن احل�ضول على املنافع 

وتقا�ضمها.
واملعرفة  والإبتكارات  املمار�ضات  -حماية   3

ال�ضكان  جمتمعات  حقوق  وحماية  التقليدية 
املحليني ال�ضليني .

ال�ضلة  ذات  والتقنيات  املعرفة  حت�ضني   -  4

وحالته  ووظيفته  وقيمته  احليوي  بالتنوع 
واجتاهاته والعواقب املرتتبة عن خ�ضارته .

موارد   ( القدرات  زيادة   2020 عام  بحلول   -  5

التفاقية  تنفيذ  اأج��ل  من  ومت��وي��ل(  ب�رصية 
بع�رصة اأ�ضعاف .

التنفيذ والر�ضد والتقييم: فقد  اأما يف جمال   
تبني اأن حتقيق ذلك يقت�ضي اإدخال حت�ضينات 
جوهرية على اأعمال التفاقية كي ت�ضهم بخلق 
بيئة منا�ضبة حم�ضنة ومواتية على ال�ضعيدين 
تعزيز  خ��الل  من  وذل��ك  والوطني،  العاملي 
الأخرى  والتفاقيات  التفاقية  بني  التعاون 
واملنظمات الدولية وبني التفاقية وال�ضلطات 
الوطنية واملجتمع املدين والقطاع اخلا�س  . 
ويف �ضبيل ذلك اقرتحت جمموعة من املبادرات 
وجاري  جنوب(  )جنوب-  دول  تعاون  مثل 
حاليًا اإعداد خطة عمل متعددة ال�ضنوات فيما 
احليوي من  التنوع  ب�ضاأن  اجلنوب  بلدان  بني 
املدن  اإ�رصاك  تعزيز  . كما ميكن  التنمية  اأجل 
حول  عمل  خطة  لإع��داد  املحلية  وال�ضلطات 

املدن والتنوع احليوي. 
الروؤية   تتمثل  اأن   عام، ميكن  وب�صكل 
والإ�صرتاتيجية  يف عام 2050بالعبارة 

التالية: 
من  الطبيعتتتة  مع  تناغم  يف  العي�ض 
احليوي  التنوع  على  املحافظة  خالل 
بحكمتتتتة،  وا�صتتتتخدامه  وا�صتتتعادته 
وتوفري  �صحي،  كوكب  على  والإبقاء 
اأجمعني.  للنا�ض  اجلوهرية   املنافع  
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العر�س لال�ضرتاتيجية ملا بعد  من خالل هذا 
التنوع  ق�ضية  اأن  على  نوؤكد  اأن  اأردن��ا   2010

فقط  والباحثني  العلماء  تهم  تعد  مل  احليوي 
بل تعدت ذلك  واأ�ضبحت ق�ضية تخ�س حياة 
الكرة  �ضطح  على  وج��وده  وا�ضتمرار  الإن�ضان 
الأر�ضية ، هناك حقيقتان مهمتان مرتبطتان 

يجب العرتاف بهما والعمل مبقت�ضاهما :
ت�ضتمر  اأن  القت�ضادية ل ميكن  التنمية  اأن   •
يف اأداء وظيفته لرفع م�ضتوى معي�ضة الإن�ضان 
اأ�ض�س  على  بنيت  اإذا  اإل  رفاهيته  وحتقيق 
ايكولوجية �ضليمة ، اأي اإل اإذا  اأخذت باحل�ضبان 
الطبيعية  املوارد  البيئة وحمدودية  اعتبارات 
اأن  ميكن  وحدها  الطريقة  وبهذه   . املتجددة 

ت�ضبح التنمية م�ضتدامة . 
البيئة ومواردها  اأن جهود املحافظة على   •
اإذا  اإل  تنجح  اأن  ميكن  ل  املتجددة  الطبيعية 
كاملة  الفر�ضة  القت�ضادية  للتنمية  اأتاحت 
ل  لالإن�ضان  منا�ضب  معي�ضي  م�ضتوى  ل�ضمان 

يتوقف عند حد الكفاف .
اعتبار  ميكن  احلقيقتني  هاتني  �ضوء  وعلى 
من  �ضكل  ه��ي  امل���وارد  على  املحافظة  اأن 
اإذ   ، الأ�ضا�ضية  القت�ضادية  التنمية  اأ�ضكال 
الب�رصي  ال�ضتخدام  اإدارة  تعني  املحافظة  اأن 
للنظم البيئية يف املحيط احليوي بحيث حتقق 
امل�ضتدامة  ال�ضافية  املنافع  من  قدر  اأق�ضى 
لالأجيال احلالية بدون اأن يوؤثر ذلك يف قدرة 
الأجيال امل�ضتقبلية على ا�ضتخدام هذه املوارد 

بنف�س الكفاءة اأو بكفاءة اأعلى .
اأو  كل  ت�ضمل  املحافظة  اأن  ذلك  من  ويت�ضح 

بع�س العمليات الآتية :
1 - حماية املوارد الطبيعية ومنع ا�ضتخدامها 
لفرتة زمنية حمدودة ريثما ت�ضتعيد عافيتها.
2 - اإعادة تاأهيل املناطق البيئية املتدهورة .

ال�ضتخدام   ، البيئية  للنظم  ال�ضيانة   -  3

امل�ضتدام للموارد الطبيعية املتجددة .
املنتجة  البيئية  النظم  اإنتاجية  حت�ضني   -  4

للموارد الطبيعية .
وحتى ميكن احل�ضول على م�ضاندة املواطنني 
جل��ه��ود امل��ح��اف��ظ��ة، وا���ض��ت�����ض��دار ال��ق��رارات 
وجود  اإثبات  من  لبد  لها  الداعمة  ال�ضيا�ضية 
قيمة اقت�ضادية واجتماعية ميكن اأن يجنيها 
املجتمع من املحافظة على املوارد الطبيعية 
املتجددة ، معرباً عنها بوحدات اقت�ضادية،اأي 
اإظهار  ذل��ك  ويعني  معني.  بثمن  تقديرها 
للتنمية  امل�ضتخدمة  الطبيعية  امل��وارد  قيمة 
معرباً  الدولة  يف  والجتماعية  القت�ضادية 
يربطها  ال��ذي  الأم��ر  نقدية،  ب��وح��دات  عنها 

وا�ضتيفاءه  الإن�ضان  برخاء   مبا�رص  ب�ضكٍل 
ملتطلبات معي�ضته الع�رصية .

القيمة احلقيقية 
للتنوع احليوي

اأن  خطاأ  العربي   الوطن  يف  الكثريون  يعتقد 
�ضون التنوع احليوي ما هو اإل حركة �ضاذجة 
حلماية الفرا�ضات اأو ال�ضالحف اأو ما اإىل ذلك ، 
ويتخذون من هذه املحاولت مادة لل�ضخرية 
يف بع�س الأحيان ، ويف هذا خطاأ كبري لأنهم 
ل يعلمون اأن اختفاء اأي نبات اأو اأي حيوان ما 
هو اإل دليل على عدم �ضالحية تلك البيئة، واإن 
تاآكل التنوع احليوي ما هو اإل مقدمة لأ�رصار 
حتيق بالإن�ضان اإن عاجاًل اأو اآجاًل ، واأن علينا 
�ضون التنوع احليوي من اأجل احل�ضول على 
تهمنا  بيئة  وهي  اآمنة،  نظيفة  �ضليمة  بيئة 
قبل  واأح��ف��ادن��ا  اأطفالنا  و�ضحة  ل�ضحتنا 
ونظيفة هو  اآمنة  بيئة  توفري  واأن   ، �ضيء  كل 
احليوي  التنوع  �ضون  من  الأ�ضا�ضي  الغر�س 

املوؤثر يف �ضحة البيئة واأمانها .
فاإّن  احلديثة،  القت�ضادية  للنظرية  وطبقًا 
على  تتوقف  للخريات  القت�ضادية  القيمة 
لالإن�ضان،  التي حتققها  الرفاهية  اأو  منفعتها 
ذلك  ت��ت��ع��دى  احل��ي��وي  ال��ت��ن��وع  قيمة  ل��ك��ن 
حا�رصاً  جمعاء،  للب�رصية  منفعته  اإىل  بكثري 

وم�ضتقباًل. وهذه املنفعة على اأنواع :
وهي  املبا�رض:  ال�صتخدام  قيمة   -  1
والك�ضاء  الغذاء  اإنتاج  من  وتاأتي  اأو�ضحها 
يف  امل�ضتخدمة  وامل���واد  وال��وق��ود  وال����دواء 
التي  الراتنجيات وغريها  اأخرى مثل  اأغرا�س 

هو  احليوي  والتنوع   . ال�ضناعة  يف  ت�ضتخدم 
امل�ضتودع  املعني الذي ل ين�ضب )اإذا مل يبدد 
املوارد  على   القائمة  لل�ضناعات  بالطبع( 
الوراثية )التنوع اجليني ( ، وهو اأي�ضًا م�ضتودع 
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الرتويج  ومناطق  الطبيعية  املناظر  وح��دات 
الأن�ضطة  خمتلف  وملمار�ضة  وال�ضتجمام 
ال�ضياحية  الرتويحية والريا�ضات ، واجلولت 
من  وغ��ريه��ا  واجل��وال��ة  الك�ضافة  وخميمات 

و�ضائل الرتويح والريا�ضة .
املبا�رض:  غري  ال�صتخدام  قيمة    -  2
الوظائف  من  وم�ضتمدة  متنوعة  اأي�ضا  وهي 
 . احليوي  التنوع  يوؤديها  التي  الإيكولوجية 
ومنها التمثيل ال�ضوئي لرتكيب وبناء املواد 
وبروتينات  ودهون  )كربوهيدرات  الع�ضوية 
ل  حتى  النفايات  وحتليل  وفيتامينات( 
 ، الأم���را����س  وحت���دث  الطبيعة  يف  ت��رتاك��م 
وحماية منابع الأنهار، ومنع اجنراف الرتبة 
الإحيائية  واخل�ضوبة  الفي�ضانات،  ومنع 
والزراعة  لالآفات  احليوية  واملكافحة  للرتبة 
على  احلفاظ  اآخراً  ولي�س  واأخ��رياً   ، الع�ضوية 
الأر�ضية  للكرة  احليوي  املحيط  يف  التوازن 
من حيث امت�ضا�س غاز ثاين اأك�ضيد الكربون 

الزائد . 
وه��و  املتتتتتاحتتة:  الفر�صة  �صعر   -  3
يف  قيمته  ارتفاع  اأ�ضا�س  على  ال�ضيء  �ضون 
امل�ضتقبل ) مثل نبات معروف ي�ضتخرج منه 
دواء، وميكن حتديده ولو بالتقريب طبقًا ملا 
مقابل  يدفعه  اأن  الدولة  اأو  ال�ضخ�س  ي�ضتعد 
اإبقائه دون ا�ضتخدام ، اأمال يف احل�ضول على 

�ضعر اأعلى يف امل�ضتقبل ( .
التقريبية: وهو �ضكل  الفر�صة  �صعر   -  4
اأن  ثبت  وقد   ، املتاحة  الفر�ضة  اأ�ضكال  من 
املوارد البيولوجية لها قيمة عالية ، وخا�ضة 
الآلف  هناك  ولكن  ال�ضتطباب،  جمال  يف 
ما  ومنها   ، بعد  تكت�ضف  مل  التي  الأن��واع  من 
مل  لأنها  الآن  حتى  الطبية  قيمته  تعرف  مل 
تخ�ضع بعد للبحث العلمي . ومع تطور تقنيات 

جديدة  تقنيات  تظهر  والفح�س  ال�ضتك�ضاف 
توجد  اأو   ، الأم��ر  هذا  من  التيقن  على  ت�ضاعد 
ا�ضتخدامات جديدة بالإ�ضافة ملا هو معروف    
النباتات مبا فيها  ،لذلك يو�ضى ب�ضون  فعاًل 
اأن تكون  املعروفة وغري املعروفة لأنه ميكن 
هذا  ويختلف  معروفة  غري  ا�ضتخدامات  لها 
عن الفر�ضة املتاحة يف اأن الأخرية ت�ضتهدف 

�ضون نباتات معروفة لأغرا�س معروفة .
قيمة عدم ال�ضتخدام )اأو القيمة الذاتية( وتنبع 
اأو   ، ال�ضعب  اأو عموم   ( ال�ضخ�س  ا�ضتمتاع  من 
اأن  معرفة  جمرد  من   ) الطيور  ه��واة  جمعية 
النبات اأو احليوان الذي يحبه موجود وعلى قيد 
 . احلياة ويتمتع بهذه احلياة ب�ضورة طبيعية 
وهذه القيمة خارج نطاق القيمة القت�ضادية، 
لها  ووجدانية  ح�ضية  رغبات  ت�ضبع  لكنها 
اأهميتها ، مثله يف ذلك مثل ر�ضا الإن�ضان عند 
اأن العدالة �ضتاأخذ جمراها يف ق�ضية  معرفته 
معينة ، اأو اأن الأجيال القادمة �ضتاأخذ حقوقها 
.ومن ذلك  الآن  حتى ولو كانت غري موجودة 
اأي�ضا ال�ضعور باحرتام الطبيعة وباأن ما خلقه 
اهلل �ضبحانه وتعاىل خلدمة الإن�ضان ل يف�ضده 
الإن�ضان . وهذه القيمة قد تكون لها الأولوية 
الطبيعية  املحميات  اإعالن  حالت  بع�س  يف 
اأخرى،  قيمة  اأي  قبل   ، الوطنية  واملنتزهات 
ثم تاأتي القيم اأخرى ملزيد من النتفاع بتلك 
املحميات . وقد تكون هذه القيمة اأي�ضا املربر 
اأم  نباتي كان  اإعالن حماية نوع معني  وراء 
حيواين ، اإذا كان ميثل رمزا وطنيا مثل �ضجرة 
مبثابة  حمايتها  تكون  اإذ  لبنان  يف  الأرز 
هذه  من  اأي�ضا  وينبع   ، لبنان  لعلم  حماية 
اجليل  اأن  معرفة  من  بالر�ضا  ال�ضعور  القيمة 
تراثا ثقافيا  التايل  اإىل اجليل  �ضي�ضلم  احلايل 
ا�ضتخدام  يكن  مل  ولو  حتى   ، �ضليما  وطبيعيا 
نفعي وال�ضعور بالنجاح يف �ضون هذا الرتاث 
اأو مل يكن هو يف حد  ا�ضتخدام  له  �ضواء كان 

ذاته �ضعور طيب .
ويكاد يتفق جميع القت�ضاديني الذين در�ضوا 
على  امل��ط��اف  نهاية  يف  احل��ي��وي  ال��ت��ن��وع 
الأنواع  انقرا�س  من  ال�ضائعة  الفر�ضة  اأن  
املجانية  مزاياه  واختفاء  املوائل  واختفاء 
واخلفية ب�ضبب حتويل اأرا�ضيها ل�ضتخدامات 
�ضياع  ع��ن  ناجتة  تكلفة  تت�ضمن  اأخ���رى، 
التنوع  التي تقدمها موارد   البيئية  اخلدمات 
اإىل   التكلفة  تلك  تتحول  اأن  وميكن   ، احليوي 

كارثة .  
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حتدد الت DNA )املادة الوراثية( اخل�صائ�ض الوراثية لكل 
الأحياء. وقد مّت اكت�صافها يف القرن التا�صع ع�رض، وعزلت 
 DNA عام 1943. واأو�صح كل من كريك وواط�صون بنية الت
عام  الوراثية  الب�صمة  وعرفت  الأجيال.  عرب  وانتقالها 
1984 حني ن�رض د. اآليك جيفريز اأ�صتاذ الوراثة بجامعة 
لي�صرت بلندن بحثاً اأو�صح فيه اأّن املادة الوراثية قد تتكرر 
عدة مرات وتعيد نف�صها يف تتابعاٍت ع�صوائية، واأن هذه 
التتابعات مميزة لكل فرد ول ميكن اأن تت�صابه بني اثنني 
اإل يف حالة التوائم املتطابقة فقط. وقد �صجل د. اآليك 
التتابعات  هذه  على  واأطلق   1985 عام  اكت�صافه  براءة 
من  و�صيلة  اأنها  على  وعرفت  الوراثية،  الب�صمة  ا�صم 
و�صائل التعرف على الكائن عن طريق مقارنة مقاطع الت 

.DAN typing وت�صمى اأحياناً الطبعة الوراثية ،DNA
لالأبوة  قوياً  اختباراً  الوراثية  الب�صمة  اختبار  ُيعد 
ا�صتعمال  يتم  اإذ  احلية،  الكائنات  يف  والنوع  والأ�صل 

يوؤكد  وبالتايل  الوراثية،  للمطابقة   DAN الت  وا�صمات 
ي�صاعد يف  وهذا  الن�صب  �صجالت  حقيقة  الأبوة  اختبار 
الإ�رضاع بالتح�صني الوراثي يف برامج تربية احليوان. اإن 
دقة اختبار الأبوة مهم جداً خا�صة للذكور من الناحية 
التجارية، ففي القطيع ميكن اأن تتزاوج الذكور مع الإناث 
ويحدد الأب بدقة، كما ميكن معرفة الذكور اخل�صبة لتكون 
اآباء وبالتايل احل�صول على خطوط ذات اإنتاجية عالية.  
يتم اختبار الأبوة باكت�صاف الوا�صمات )Markers( التي 
ي�صتعمل  اأن  ميكن  توريثي  اأثر  اأي  اكت�صاف  يف  ت�صاعد 
التي  الربوتني  وا�صمات  ا�صتعمال  اإذ يتم  لالأبوة.  كعالم 
وجدت على حميط ويف بالزما خاليا الدم احلمراء ب�صكٍل 
كبري. ُتعد تبعاً لذلك جديلة الت DNA م�صدراً جيداً للب�صمة 
الوراثية، اأي ميكن احل�صول على توقعات حقيقية للن�صب 
من ا�صتخدامها، وتعد من التقانات احليوية احلديثة يف 

تربية احليوان.

�أهميـــــة 
�لب�صمـــــة 
�لور�ثيـــة 

اإعداد
 د. عبد الوايل الأغربي 

د. خالد النجار يف تربيــــة احليــوان
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حتديد الهوية الوراثية 
DNA با�صتعمال وا�صمات الـ

اإن اختبار الأبوة والأ�ضل لالأنواع و�ضع على 
اأ�ضا�س قاعدتني:

حياة  خالل  وراثية  وا�ضمات  اكت�ضاف   -  1

احليوان.
- امتالك كل حيوان ن�ضختني من كل جني   2  
والأخرى  الأب  من  تورث  واحدة  )وا�ضمة( 
تباينًا  الوا�ضمات  اأظهرت  اإذا  الأم.  من  تورث 
وراثيًا، فهذا يعني اأن الوا�ضمة القابلة للتوريث 
املوجودة  الوا�ضمة  عن  خمتلفة  احليوان  يف 
اختبار  اأعتمد  الأ�ضا�س  هذا  وعلى  الأب  يف 
الوا�ضمة  كانت  اإذا  اأما  الأنواع.  واأ�ضل  الأبوة 
كل  يف  وغائبة  الن�ضل  يف  وا�ضحة  الوراثية 
ي�ضتبعد  الن�ضل  هذا  اإن  ن�ضتنتج  الأبوين  من 
ن�ضتطيع  هنا  ومن  الأبوين.  هذين  تزاوج  من 
اأبوين  اأّن  نوؤكد  اأن  الأبوة  اختبار  بوا�ضطة 
اإذا  كل حال  وعلى  ب�ضكل مطلق،  الن�ضل  اأعطا 
مطلقة،  اأبوة  يعني  ل  هذا  التزاوجات  حددت 
اإذ احتمالية التحديد تكون �ضحيحة ولكن ل 

ت�ضل دائمًا اإىل 100%.

كيف يتم عمل الب�صمة الوراثية
احل�ضول  تقنية  و�ضع  من  اأول  اآليك  د.  كان 

على الب�ضمة الوراثية، وتتلخ�س يف الآتي: 
.DNA �1 - ا�ضتخراج عينة ال

اأنزمي معني  بوا�ضطة  العينة طوليًا  - تقطيع   2

ي�ضمى باملق�س اجليني. 
ت�ضمى  طريقة  با�ضتخدام  املقاطع  ترتب   -  3

�رصائط  بذلك  وتتكون  الكهربائي،  التفريغ 
طولية تتوقف طولها على عدد املكررات. 

ال�ضينية  اإىل فيلم الأ�ضعة  - تعّر�س املقاطع   4

خطوط  �ضكل  على  فتظهر  عليه  وتطبع 
عملية  حتتاج  كما  ومتوازية.  اللون  داكنة 
عينة  من   DNA ال�  عزل  اإىل  الوراثية  الب�ضمة 
الدم  خاليا  اختيار  يف�ضل  حيث  الأن�ضجة، 
لأنها الأ�ضهل والأقل تكلفة يف عزل جزيء ال� 
اأو  ال�ضائل املنوي  DNA باملقارنة مع عينات 

اأن تكون العينات  اأو ال�ضعر. ويجب  الع�ضالت 
طازجة من اأجل عزل ال�� DNA ب�ضكٍل جيد عند 

اإجراء الختبار.
طريقة العمل 

)ذكرين  عينات  خم�س  نتائج  لدينا  ليكن 
ملقحني، اأنثى ومولودين(، حيث مت اختبارها 
نتائج  واأظهرت   .DNA ال�  وا�ضمات  لتحديد 

الختبار لوا�ضمات ال��� DNA تباين يف امل�ضافة 
.)Bands) بني ال�رصائط

يعد املولود رقم (1( ن�ضل لالأم والأب رقم )2( لأن 
له نف�س ال�رصائط املوجودة يف الآباء املحتملني 
 C وال�رصيطة  الأم  يف  موجودة   B )ال�رصيطة 
موجودة يف الأب 2(. اإذا بقي هذا املولود على 
النتيجة نف�ضها بعد حتليل (11( عينة فهذا يعني 
اأّن هذا  اأن هناك احتمال اأكر من 99 %  يوؤكد 
اأّن  كما   .)2) رقم  والأب  لالأم  ن�ضل  املولود هو 
 )1( رقم  لالأب  ن�ضل  يعترب  ل   )1( رقم  املولود 
لأن ال�رصيطة C غري موجودة يف الآب رقم )1(، 
الأبوين  اأحد  اختبار  باأن  املثال  هذا  يو�ضح 

اإذا  ن�ضري  اأن  وميكن  الختبار.  قوة  من  يقلل 
ن�ضاًل  يعد   )1( رقم  املولود  اأن  الأم  نخترب  مل 
باعتبار   )2( ورقم   )1( رقم  الأبوين  من  لكل 
نف�ضها  ال�رصائط  لديه   )1( رقم  املولود  اأّن 
من  بالرغم   ،)Cو  B( الآباء  تلك  املوجودة يف 
خمتلفُة  �رصائط  لديهم  الأبوين  من  كل  اأن 
الوا�ضمات  هذه   ،)Markers( كوا�ضمات  جداً 
اأبوه  اإىل  املولود  تَخ�ضي�س  على  قادرة  غري 
املولود  الأم.  �رصائط  تخترب  مل  اإذا  ال�ضحيِح 
رقم )2( لديه �رصيطة B واحدة ورثها من الأب 
والأخرى ورثها من الأم، لذلك يعد ن�ضل لالأم 
والأب رقم )1(، واإذا مت حتليل الأبوة الأحادي 

.DNA صكل 3. يو�صح كيفية احل�صول على ال�رضائط الوراثية من جزيئه الت�

اجلدول 1. يو�صح ت�صابه الوا�صمات بني الآباء واملواليد.

.DNA صكل 1. جديلة الت�.DNA صكل 2. الرتكيب الكيمياوي جلديلة الت�

الأب رقم 1الأب رقم 2الأماملولودرقم 1املولود رقم 2ال�رضائط الربوتينية
A**
B****
C**
D*
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للمولود رقم )2( )من جهة الأب فقط( ف�ضنكون 
غري قادرين على التَفريق بني الأبوين.

العتبارات النظرية
اأو الأ�ضل اإىل مقدرة  تعود دقة اختبار الأبوة 
الختبار على اكت�ضاف الآباء غري احلقيقيني. 
لأّن دقة اختبار الأبوة اأو الأ�ضل حتدد عمومًا 

بعاملني اأ�ضا�ضيني:
املفحو�ضة:  الوراثية  الوا�ضمات  عدد   -  1

ولكن  الدقة،  ازدادت  الوا�ضمات  ازدادت  كلما 
تو�ضع  هنا  واملفا�ضلة  خطي  ب�ضكٍل  لي�س 
الدقة  اإىل  الو�ضول  بني  املقارنة  اأ�ضا�س  على 

املعقولة والتكلفة الأقل.
2 - درجة التباين املوجودة بني كل الوا�ضمات 
الوراثية  الوا�ضمات  اأظهرت  اإذا  الوراثية: 
احل�ضول  يعني  التباين هذا  عالية من  درجة 
غري  الآباء  لكت�ضاف  اأكرب  بدقة  نتائج  على 
كانت  كلما  اأخرى،  ناحية  ومن  احلقيقيني. 
بني  التباين  قّل  اأكرب  قرابة  ذات  احليوانات 
الوا�ضمات. ويكون كل من التباين والدقة اأقل 

يف حالة املجتمع الوراثي ال�ضغري.

الدقة املتوقعةعدد الآباء يف كل جمموعة
199%

595%

1090%

1586%

2082%

جدول رقم 2. يو�صح الدقة املتوقعة يف اكت�صاف الآباء غري احلقيقيني.

.DNA صكل رقم 4. يو�صح تتابعات القواعد النرتوحينية يف جديلة الت�



الع��ربي ال�وط���ن  يف 

25

العـــدد  26 - 2010     املركز العربي - اأك�ســاد     

يتطلب اختبار الأبوة اأو الأ�ضل جتاريًا حتديد 
جمموعة من الوا�ضمات )ثالثة اأو اأربع وا�ضمات 
لكل جمموعة(. وتخترب يف الوقت نف�ضه، ومن 
الختالف  من  عالية  درجة  تظهر  اأن  املمكن 
قيا�ضي  وب�ضكل  املختلفة.  ال�ضاللت  يف 
DNA يف ثالثة  (11( اختبار وا�ضمة  اإىل  نحتاج 
جمموعات منف�ضلة لتحديد الب�ضمة الوراثية. 
اإذا كان القرار يتطلب الدقة العالية، فيجب اأن 
للوا�ضمات،  اإ�ضافية  جمموعات  لدينا  يتوافر 
يف   DNA وا�ضمة   11 ل��  امل�ضرتكة  النتائج  لأن 
كل حيوان جتعل فر�ضة اأي حيوانيني ميلكان 
 10 لكل   3 DNA ترتاوح بني  ل�  نف�ضها  الوا�ضمة 
مليون حيوان وحتى 3 لكل 100 بليون حيوان 

وذلك ح�ضب ال�ضاللة.

دقة الأبوة والأ�صل
 11 ا�ضتعمال  على  والأ�ضل  الأبوة  دقة  تعتمد 
وا�ضمة DNA، حيث اأثبت ذلك من خالل درا�ضة 
حتليل  ا�ضتعمل  فعندما  �ضاللة،   )12) لتقييم 
الأبوة مبعنى )الأب، الأم واملولود( كانت هذه 
من   %  99 نحو  اكت�ضاف  على  قادرة  الوا�ضمة 

بني  الدقة  هذه  وتراوحت  الأبوة،  عدم  حالة 
98.5 % اإىل 99.9 % باختالف ال�ضاللة. وعندما 

)الأب واملولود  الأبوة مبعنى  ا�ضتعمل حتليل 
فقط( انخف�ضت الدقة اإىل 88 %، وذلك اعتماداً 

على ال�ضاللة.
الدقة يف حالة 

عدة اآباء ذات قرابة
يعتمد هذا الختبار على ا�ضتعمال اأكر من اأب 
وبدون ا�ضتعمال الأمهات، حيث تتناق�س دقة 
اختبار الأبوة ح�ضب عدد الآباء يف الختبار، 
وميكن اأن نتوقع م�ضتوى منخف�س من الدقة 
يف حال ا�ضتعمال اأكر من اأب خمترب، فيكون 
من  ا�ضتعمال  حال  يف  نظريًا  الدقة  م�ضتوى 
اأن ي�ضل  90 %، وميكن  اآباء نحو   10 1 وحتى 
 .%  82 اإىل  الأحوال  اأ�ضواأ  يف  الدقة  م�ضتوى 
الأبوة  الدقة لختبار  امل�ضتوى من  ويقل هذا 
يف حالة كانت احليوانات ذات قرابة. فكلما 
ازدادت القرابة بني الآباء قلت دقة الختبار، 
وذلك  احلقيقيني،  غري  الآباء  اكت�ضاف  قل  اأو 
لزيادة ن�ضبة الت�ضابه يف الوا�ضمات بني الآباء 

ذوي القرابة.

ي�ضاعد و�ضع الآباء ذات القرابة يف جمموعات 
ولكن  الآباء،  تعدد  حتليل  يف  خمتلفة  تزاوج 
حيث  بينهم،  للتمييز  م�ضمونة  غري  الطريقة 
كانت هذه امل�ضكلة وا�ضحة عند درا�ضة املثال 

ال�ضابق للمولود رقم )1(. 
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اختالف  اأن  جند  املثال  هذا  اإىل  وبالرجوع 
مل  و(2(   )1) لالآباء   DNA ال�  وا�ضمات  تباين 
لوا�ضمات  اختبار  اإجراء  بدون  كليًا  تك�ضف 
�رصيح  ب�ضكل  الوا�ضمات  اختالف  واإن  الأم. 
وجود  حالة  يف  منا�ضبًا  يكون  اأن  ميكن 
وعند  التزاوجات.  من  خمتلفة  جمموعات 
الباحثني  قبل  من  العملية  النتائج  مقارنة 
الدقة  من  قريبة  كانت  النتائج  دقة  اأّن  وجد 
املفرت�ضة، اإذ و�ضلت حتى 99 % يف حالة اأب 
واحد كما يف اجلدول اأعاله. ويواجه الباحثون 
م�ضكلة كبرية يف حتديد اختبار الأبوة بن�ضبة 
بدقة  اأب  لأي  حتدد  مل  املواليد  اأّن  اأي   ،100%

احلالت.  هذه  من  العديد  وهناك  متناهية، 
مثال على حالت غياب الآباء لبع�س املواليد 
احليوان  اأنثى  تكون  اأن  اإذ ميكن  القطعان  يف 
وتلد  التزاوج  جمموعة  يف  وتو�ضع  حامل 
وبالتايل ي�ضعب تطابق وا�ضمات املولود مع 
التزاوج. فمن هذا املثال  اأب يف جمموعة  اأي 
التي  القطعان  معظم  لدى  كان    )3 )جدول، 
حللت ن�ضبة من حالة غياب الآباء، ب�ضكٍل مثري 
القطيع  اأن  يت�ضح  اجلدول  هذا  ففي  لالنتباه، 
رقم (15( لديه 244 مولوداً و34 اأبًا  ول يوجد اأية 
التحاليل  ت�ضمنت  عندما  لالأب،  غياب  حالة 
التحليل  اأجري  عندما  حني  يف  الآباء،  كل 
الأويل لختبار الأبوة للقطيع نف�ضه )رقم 15( 

وذلك ل�� 16 اأب، وجد اأن 6 مواليد مل حتدد لهم 
اأباء. من هنا يتبني اأنه عند فح�س الوا�ضمات 
يتم  اأن  ميكن  اأب(   34( القطيع  يف  الآباء  لكل 
كل  ُن�ضبت  حيث   ،%  100 نتائج  اإىل  التو�ضل 

املواليد اإىل اآبائها.

تطبيقــــات 
الب�صمــــة الوراثيــــة

من  اأكرب  دقة  يعطي    DNA�ال حتليل  نظام  اإن 
الدموية بالرغم من  نظام حتليل املجموعات 
ين�ضح  مت�ضابهتني.  الطريقتني  من  كل  اأن 
 Blood) الدموي  التحليل  بالنتقال من منوذج 
 )DNA typing) الوا�ضمات  حتليل  اإىل   )typing

من  كل  اإن  احليوانات.  اختبار  دقة  لزيادة 
الب�ضمة  واختبار  الدموية  التحاليل  اختبار 
متامًا  خمتلفني   )DNA Fingerprinting) الوراثية 
قابلة  تكن  مل  عليها  املتح�ضل  والنتائج 
الدم  جمموعات  حتليل  نتائج  اأّن  اإذ  للتبادل. 
لالآباء مل ت�ضتطع حتقيق اختبار الأبوة لالأبناء 
الب�ضمة  يف بع�س احلالت، لهذا فاإن اختبار 
اختبار  اإن  الدم.  اختبار  نف�ضه  لي�س  الوراثية 
قوي  التجارية  لل�ضاللت   DNA ال�  وا�ضمات 
احليوانات  عن  املعلومات  جمع  يف  وجديد 
انتخاب  خالل  من  الوراثي  التح�ضني  لأجل 

ي�ضاعد يف حتديد  اإذ  العايل،  الأداء  الن�ضل ذي 
ن�ضل  اإنتاج  اأو  العالية  اخل�ضوبة  ذات  الآباء 
بخ�ضائ�س حلم عالية، ومن ثّم اتخاذ قرارات 
اإدارية �ضحيحة لنتخاب احليوانات، وبتحديد 
الوا�ضمات الوراثية لل�ضفات املهمة اقت�ضاديًا 
املتفوقة  احليوانات  انتخاب  ي�ضهل  �ضوف 

م�ضتقباًل. 
نتيجة  يحدد  ل  الوراثية  الب�ضمة  اختبار  اإن 
ايجابية، ول يكون اقت�ضادي يف حال ا�ضتعمال 
عدد غري حمدد من الوا�ضمات الوراثية، وين�ضح 

باإجراء 11 اختباراً كحٍد اأدنى.
ومفيدة  �ضهلة  طريقة  الوراثية  الب�ضمة  ُتعد 
وذلك  احليوانات  الوراثي يف  التباين  لفح�س 
 .DNA ال��  لتتابعات  م�ضبقة  معرفة  بدون 
تتو�ضع  املورثات  باأّن  الوراثة  علم  وي�ضري 
من  العديد  وهناك  الكرومو�ضومات،  على 
تتحكم   )QTL) خمتلفة  مواقع  يف  املورثات 
ومن  اقت�ضاديًا.  املهمة  الكمية  بال�ضفات 
اإنتاج  بني  مثاًل  عالقة  اكت�ضاف  املمكن 
احلليب واملورثات وذلك عن طريق الوا�ضمات 
الوراثية (Marker Genes(. وبالتايل يكون الربح 
ال�ضفات  حت�ضني  طريق  عن  احلقيقي  الوراثي 
بالنتخاب  ذلك  حتقيق  وميكن  القت�ضادية، 
التي تعك�س دقة وا�ضتجابة  الوا�ضمات  لوجود 

انتخابية اأف�ضل.

ن�صبة املواليد التي مل تن�صب لالآباءالن�صبة املتوقعةالن�صبة امل�صاهدةعدد الآباءعدد املواليدال�صاللةالقطيع
1SG1561091.090.40.6

2SG711210088.623.9

3SG1442885.475.534.8

4SG4082689.277.021.3

5SG67683.694.116.4

6SG62596.895.14.8

7SG100796.093.224

8B2352288.180.29.4

9B1031091.390.46.8

10B2131192.589.58.0

11B1631992.082.66.1

12B1751493.186.90

13B91610094.139.6

14B2551285.588.610.9

15B2443477.571.10

16B2882874.775.57.6

جدول رقم 3. يو�صح ن�صبة املواليد التي مل تن�صب لالآباء يف القطعان املختلفة 
بعد اإجراء اختبار حتليل الأبوة.

ً �صدر حديثا



لعام  لبنان  يف  املحلية  العلفية  املوازنة  كانت 
األف   511 قدره  نق�ض  اإىل  اأ�صارت  اإذ  �صلبية،   2007
طن مادة جافة )54 %(، و7241 مليون ميغاجول 

طاقة ا�صتقالبية )69 %(، و78.6 األف طن 
بروتني مه�صوم )74 %( من الحتياجات 
الغذائية للروة احليوانية ب�صكل عام.
وُيعتقد يف حال عدم زيادة ال�صتفادة 

املحلية  العلفية  املوارد  من 
الدرا�صة،  هتتذه  يف  التتتواردة 
ومع ازدياد اأعداد احليوانات 

وحت�صينها  التتزراعتتيتتة 
وراثياً، اأن تزداد احلاجة 
ل�تتتصتتتتتتترياد املتتتتواد 

وبالتايل  العلفية، 
خزينة  حتتتمتتيتتل 

مالية  اأعباًء  الدولة 
جديدة. 

ً �صدر حديثا



املمر�ضة،  غري  البكرتيا  اأن��واع  بع�س  حتدث 
اجل��ذري  املجموع  منطقة  يف  تعي�س  التي 
�ضمن  ف�ضيولوجية  تغيريات  )الرايزو�ضفري( 
مقاومًة  اأك���ر  اإي���اه  جاعلة  ك��ك��ل،  ال��ن��ب��ات 
الظاهرة  هذه  وت�ضمى  املمر�ضة،  للكائنات 
 Induced systemic resistance املقاومة امل�ضتحثة
)ISR(. ويعرف نظام املقاومة امل�ضتحثة باأنه 
نظام لوقاية النبات عن طريق ا�ضتعمال عامل 
حاث، يحفز النبات للمقاومة، وي�ضاف اإىل اأي 
واأول من ذكر ا�ضطالح املناعة  للنبات.  جزء 
 Acquired Physiological   الف�ضيولوجية املكت�ضبة
1939. وذكر  Chester عام  العامل  Immunity كان 

لو�ضف  امل�ضطلحات  من  العديد  ذل��ك   بعد  
املقاومة  مثل  امل�ضتحثة،  املقاومة  ظاهرة 
 Systemic Acquired resistance املكت�ضبة اجلهازية
 Translocated املنقولة  وامل��ق��اوم��ة   )SAR)

 .Plant Immunization ومناعة النبات ،Resistance

لنمو  امل�ضجعة  البكرتيا  اأّن  الدرا�ضات  ت�ضري 
 Plant Growth Promoting Rizobacteria النبات 
(PGPR( هي طيٌف وا�ضٌع من بكرتية ت�ضتوطن 

النبات،  منو  حت�ضني  على  قدرة  وذات  اجلذور 
وزن  ثّم  ومن  البذور  انتا�س  من  تزيد  لأّنها 

.)Kloepper, 1992) النبات ومردود املح�ضول
البكرتيا  عن   Rhizobacteria ا�ضطالح  ويعرب 
ذات املقدرة على ا�ضتعمار اجلذور ب�ضكٍل كبري، 
النبات  لنمو  امل�ضجعة  البكرتيا  اأّن  ويعتقد 
ا�ضتعمارها  طريق  عن  النبات  منو  حت�ضن 
اأي  اجل���ذور،  وا�ضتيطان  واح��ت��الل  للجذور، 
الدقيقة  احلية  الكائنات  تثبيط  طريق  عن 
منطقة  يف  ���ض��ارة  ولكنها  املتطفلة،  غ��ري 
ال�ضارة  بكرتيا  الرايزو  وت�ضمل  الرايزو�ضفري، 

 .)DRF) والفطريات ال�ضارة ،)DRP(
اأن���واع  اأه���م  اأّن  اإىل  ال��درا���ض��ات  اأ����ض���ارت 
الطيارة  ل��ل��م��واد  امل��ف��رزة  ال��ري��زوب��اك��رتي��ا 
لن�ضوء  واملحر�ضة  النبات  لنمو  امل�ضجعة 

املقاومة امل�ضتحثة لدى النبات هي:

- Pseudomonas flourescens.
- Pseudomonas putida.
- Bacillus subtilis.
- Bacillus amyloliquefaciens.
- Bacillus pasteurii.
- Bacillus pumilus.
- Enterobacter cloacae.
- Serratia marcescens.
- Streptomyces spp.

الطيارة  املركبات  دور  مالحظة  متت  لقد 
 Bacteria Volatiles Promote growth الباكتريية 
النباتي  النوع  يف  النمو  وتعزيز  ت�ضجيع  يف 
مزيجًا  اأّن  الدرا�ضات  وبّينت   .Arabidopsis

بالهواء  املحمولة  الكيميائية  املركبات  من 
من  حم��ددة  بكرتية  �ضاللت  من  املتحررة 
ت�ضاعد  النبات  لنمو  املحفزة  الريزوباكرتيا 
الكثري  امل�ضتحثة يف  املقاومة  على حتري�س 
امل�ضتحثة  املقاومة  ولوحظت  النباتات.  من 
لنمو  املحفزة  بالريزوباكرتيا  امل�ضتثارة 
 Dianthus الزنبق  يف  الأم���ر  ب��ادئ  النبات 
الفيوزاريوم   phyllus يف مقاومة مر�س ذبول 

ويف   ،Fuzarium sp. )Van peer et al. 1991)

الفا�ضولياء    (Phaseolus vulgaris(، ويف اخليار 
 Colletotrichum مقاومة  يف   )Cucumis sativus)

منتجات  م�ضتقات  حتديد  مّت  لقد   .orbiculare

طبيعية حممولة يف الغالف اجلوي كامليثيل 

املواد الطيارة بكترييـة املن�ساأ
الدكتور عبد النبي ب�صري
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جا�ضمونيت  وامليتيل   ،)MeSA) �ضالي�ضيليت 
الثلني  وهرمون   ،Methyl-gasmonate )MeJA)

للمقاومة  كمحفزات  اأو  كمن�ضطات  الغازي، 
الطيارة  املركبات  لهذه  وميكن  امل�ضتحثة. 
املنطلقة من ن�ضيج الأوراق اأن تتحرر برتكيز 
دفاعية  ا�ضتجابات  حتري�س  على  ق���ادر 
اأّن  امل��ع��روف  وم��ن  امل��ج��اورة  النباتات  من 
امليثيل جا�ضمونيت ي�ضتثري حتري�س معيقات 
الربوتينيز والبوليفينول اأوك�ضيديز يف البندورة 
 ،Lycopersicon esculentum )Fidantsef et al. 1993)

الفتواألك�ضني يف الفا�ضولياء  ويحر�س تراكم 
وال�ضعري.

التي ت�ضتطيع  الطيارة  اليثلني من املواد  ُيعد 
اأن حتر�س ا�ضتجابات دفاعية يف فول  ال�ضويا 
 Arabidopsis )Bent et al.1992 ;وGlycine max

Hoffiman et al. 1999(، ومت حتديد مواد متطايرة 

اأن  ت�ضتطيع  منفردة  كجزيئات   C-6 نباتية 
البندورة  يف  دفاعية  ا�ضتجابات  حتر�س 

.)Farag and Pare, 2002)

 P. fluorescens البكتريي  النوع  �ضاللتي  اإّن 
عن  امل�ضوؤولتني  هما   WCS-374و  WCS-417

يف  الفيوزراريوم  لذبول  امل�ضتحثة  املقاومة 
الفجل، حيث اأّن لهما القدرة على اإفراز املركب 
احلامل للحديد Pyverdin، وقادرتان على اإنتاج 

 ،P. aeruginosa ال�ضل�ضيك اأ�ضيد، كما اأّن البكرتيا
هي بكرتيا  حاثة لنمو النبات ومقاومة ملر�س 
 .Pythium splendens الفطر  ي�ضببه  الذي  الذبول 
اإّن معاملة �ضتالت الأرابيدو�س مبزيج بكتريي 
 B. subtilis للبكرتيا   GBO3 ال�ضاللة   من  مكون 
 B.amyloliquefaciens IN937a للبكرتيا  وال�ضاللة  
مدة 4 اأيام كافية ل�ضتثارة مقاومة منهجية 
 Erwinia للبكرتيا  ال�ضتالت  هذه  يف  حتري�ضية 
لقد  الطري.  العفن  ملر�س  امل�ضببة   carotovora

ك�ضف التحليل الكيميائي عن اإطالق �ضل�ضلة من 
الكربوهيدرات منخف�ضة الوزن اجلزيئي منها 
املركب الع�ضوي 2--3 بوتانديول. وتتميز بع�س 
 Streptomyces اأنواع البكرتيا من اجلن�س
باأنها قادرة على اإفراز مواد م�ضادة متطايرة 
ذات تاأثري فطري م�ضاد، ومن هذه املركبات: 
 Phenazine- A, Chlororaphin , Hemipocianine ،

Phenazine- B, Carboxlic acid

اإّن فعل ISP مبني على اأ�ضا�س ميكانيكي دفاعي 
ين�ضط بالعوامل احلاثة، حيث ين�ضط  ISP كفاءة 
ميكانيكيات الدفاع املتعددة عن طريق زيادة 
و  B.1,3-glucanasو  Chitinases اأنزميات  فاعلية 

Peroxidases، والربوتينات الأخرى ذات العالقة 

امليكروبية  ال�ضامة  املواد  وجتمع  باملر�ضية، 
وتكوين مواد حافظة مثل اللجنني والكالو�س 
حتفظ  اأن  احلاثة  امل��واد  ت�ضتطيع  وغ��ريه��ا. 
جزء  من  احل��اث  بالعامل  حقنه  بعد  النبات 
واحد من النبات، اأي اأن عملها جهازي، وميكن 
اأن يظهر تاأثريها �ضد مدى وا�ضع يف الكائنات 
املمر�ضة، التي ميكن اأن تقاوم بوا�ضطة عامل 
املقاومة  اأّن  الأبحاث  واأثبتت  منفرد.  حاث 
اجلهازية ميكن اأن ُت�ضتحث يف اأعداد كبرية من 
والبطاطا،  القرعيات،  منها:  النباتية  الأنواع 
وا�ضع  والفواكه، �ضد مدى  والبندورة،  والتبغ، 
من الكائنات املمر�ضة، من �ضمنها الفطريات 

والبكرتيا والفريو�ضات.

�د�رها يف حتري�ض املقا�مة امل�سـتحثة لأمرا�ض النبات
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بالرغم من انت�ضار تطبيق الزراعة الع�ضوية يف العديد من دول العامل 
املتقدم وبع�س الدول العربية، مثل م�رص، و�ضورية، ولبنان، وتون�س، 
الع�ضوية،  الزراعة  اأن  يعتقد  زال  ما  العادي  املواطن  فاإّن  واملغرب، 
الع�ضوية فقط، وبدون تربة، لكن  تتم يف و�ضط منو مكون من املادة 
املادة  تكون  طبيعي  زراعي  نظام  هي  الع�ضوية  الزراعة  اأّن  احلقيقة 
للنمو،  كو�ضط  الزراعي  النظام  هذا  يف  الرتبة  مع  املختلطة  الع�ضوية 
هي امل�ضدر الأ�ضا�ضي للعنا�رص التي يعتمد عليها النبات يف تغذيته. 
اأما الرتبة يف هذا النظام فاإّنها توؤدي دور الو�ضط ال�ضتنادي للجذور 
حالة  يف  تبقى  التي  املغذية،  املعدنية  للعنا�رص  وم�ضتودع  النباتية 
هذا  ومي��د  فيها،  الع�ضوية  وامل��ادة  الرتبة  حملول  مع  دائ��م  ت��وازن 
من  باحتياجاتها  الرتبة  يف  امل�ضتمرة  احليوية  التفاعالت  امل�ضتودع 
هذه العنا�رص لتحويلها من ال�ضكل املعدين اإىل ال�ضكل الع�ضوي، لتكون 
اإعادة  النباتية عند احلاجة بعد  جاهزة لالمت�ضا�س من قبل اجلذور 

حتللها وحترير العنا�رص املعدنية منها من جديد.
تتكون املادة الع�ضوية يف الرتبة من م�ضادر خمتلفة، اأهمها ف�ضالت 
من  خمتلفة  مراحل  يف  الرتبة  واأحياء  املحا�ضيل  وبقايا  احليوانات 
التحلل، بالإ�ضافة اإىل الأحياء الدقيقة )بكرتيا وفطريات(، التي تتغذى 
املادة  كتلة  جممل  اإىل  كتلتها  وت�ضاف  متوت  ثّم  البقايا  هذه  على 
والرطوبة  احل��رارة  بوجود  الزمن،  من  فرتة  بعد  الرتبة  يف  الع�ضوية 
املنا�ضبتني وهي كتلة بنية غامقة اللون �ضعبة التحلل ت�ضمى الدبال 
»Humus«، تعطي اللون الداكن للرتبة، وتوؤثر يف خ�ضائ�ضها الفيزيائية 

والكيميائية واحليوية.
تتميز املادة الع�ضوية جيدة التخمر، باحتوائها يف الرتكيب الكيميائي 
جلزيئاتها على كافة العنا�رص الغذائية التي يحتاجها النبات بدرجاٍت 

الزراعـــــــــــــة
يــــة لع�ســــــــو ا

تعترب عملية ممار�صة الزراعة الع�صوية 
)Organic Farming( اأكر �صعوبة من 

ممار�صة الزراعة التقليدية، لأّن هناك الكثري 
من املحددات واملمنوعات التي ل ميكن 

ا�صتعمالها اأو توظيفها يف الزراعة الع�صوية، 
حيث تعترب التاأثريات الناجمة عن ا�صتعمال 

املواد الكيميائية يف ال�صحة العامة وتاأثريات 
الزراعة التقليدية يف خ�صوبة الرتبة 

وا�صتدامتها من اأهم العوامل التي �صجعت 
املزارعني للتحول نحو الزراعة الع�صوية، 
اإ�صافًة اإىل اأّن ال�صلطات املحلية تركز على 

التاأثريات البيئية للكيماويات الزراعية 
وامل�صاريف العالية التي ت�صتهلك للح�صول 
على هذه الكيماويات التي توؤدي بدورها اإىل 

زيادة تكاليف الإنتاج الزراعي.
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وجلزيئاتها  م�ضدرها،  وفق  (N, P, S, Fe، Mn, B....الخ(  مثل  خمتلفة 
العنا�رص  من  ن�ضبيًا  كبرية  كمياٍت  امت�ضا�س  على  املقدرة  الغروية 
الغذائية الكربى وال�ضغرى من خالل �ضعة التبادل الكاتيونية العالية 
التي تتميز بها، والتي تعادل اأ�ضعاف �ضعة التبادل الكاتيونية للرتب 

الطينية وع�رصات الأ�ضعاف للرتب اخلفيفة غري الطينية.
متفاوتة،  بن�ضب  الع�ضوية  امل��ادة  على  العامل  ترب  معظم  وحتتوي 
ترتاوح بني (1 - 5 %( تزداد قلياًل اأو كثرياً بانخفا�س درجة احلرارة، 

وتقل عن (1 %( اأو تنعدم يف ترب املناطق احلارة وال�ضحراوية.
مع  باملقارنة  الرتبة  يف  الع�ضوية  للمادة  الكبرية  الفعالية  وب�ضبب 
معادن الطني، فاإّن تغري كميتها يف الرتبة بقدر ب�ضيط (1 - 3 %( يجعلها 
تغري موا�ضفاتها، وت�ضنف تبعًا لذلك يف جمموعاٍت جديدة. وبناء على 
ذلك، فقد اعتربت جمعية القيا�ضات الأوروبية (CEN( والدولية )ISO( اأّن 
تكت�ضب  الرتبة جتعلها  الع�ضوية يف  املادة  (2 %( من  تزيد عن  ن�ضبة 

موا�ضفات الرتبة الع�ضوية بدرجات متفاوتة وفق اجلدول الآتي: 

تعريف الزراعة الع�صوية
اأو  )النباتي  الزراعي  الإنتاج  اأ�ضكال  من  �ضكل  هي  الع�ضوية  الزراعة 
احليواين( الذي ل ت�ضتعمل فيه العديد من املواد واملركبات الكيميائية 
املحددة  الع�ضوية  للزراعة  القيا�ضية  ال�رصوط  وفق  امل�ضموحة  غري 
)املعدنية(  الكيميائية  والأ�ضمدة  املبيدات،  بع�س  مثل  الغر�س،  لهذا 
وامل�ضادات احليوية ومنظمات النمو، والأ�ضناف وال�ضاللت املعدلة 
وراثيًا (Genetically- modified organisms )GMO، وت�ضيطر املادة الع�ضوية 
الإنتاج  الأ�ضا�ضي للمغذيات يف حالة  النمو لتكون امل�ضدر  يف و�ضط 
النباتي، اأما يف حالة الإنتاج احليواين، فاإّن احليوانات يجب اأن تغذى 

على مواد واأعالف منتجة ع�ضويًا 100 %.

الزراعـــــــــــــة
يــــة لع�ســــــــو ا

د.علي زيدان 
مدير اإدارة 

الأرا�صي
 وا�صتعمالت املياه 

 اأك�صــــــاد

ن�صبة املادة الع�صوية يف الرتبة 
الت�صنيف)%(

 تربة معدنية غري ع�ضوية0 – 2
 تربة ع�ضوية قليلة املحتوى 2 – 6
 تربة ع�ضوية متو�ضطة املحتوى6 – 20
تربة ع�ضوية عالية املحتوى<  20
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تاأثري املادة الع�صوية 
يف الرتبة

للرتبة،  الع�ضوية  امل���ادة  ت�ضاف  عندما 
والتهوية  الرطوبة  وب��وج��ود  مبا�رصًة  تبداأ 
وحترير  والتحلل  بالتخمر  املنا�ضبتني، 
العنا�رص املعدنية املغذية (Nutrients( املرتبطة 
وغريها،  والكربيت  والف�ضفور  ك��الآزوت  بها 
الأحما�س  من  العديد  حتللها  عن  ينتج  كما 
درجة  قيمة  خف�س  يف  ت�ضهم  التي  الع�ضوية 
ومن  الرتبة(،  )تفاعل  الرتبة،   )pH) حمو�ضة 
وزيادة  املعدنية  العنا�رص  ذوبان  زيادة  ثّم 
قابليتها لالمت�ضا�س من قبل اجلذور النباتية. 
من  العديد  الع�ضوية  املادة  تفكك  عن  وينتج 
املركبات الع�ضوية املت�رصدة )جذور ع�ضوية( 
ت�ضهم  التي  ال�ضالبة  الأيونية  ال�ضحنات  وذات 
كالكال�ضيوم  املعدنية  العنا�رص  رب��ط  يف 

والعنا�رص   )Mg+2) واملغني�ضيوم   )Ca+2)

 Organo) النادرة يف معقدات معدنية ع�ضوية
metallic complexes-( تخفف من حركية هذه 

العنا�رص املعدنية وانغ�ضالها بفعل مياه 
وحتافظ  ال��زائ��دة  ال��ري  ومياه  الأم��ط��ار 
عليها ب�ضكل قابل لالمت�ضا�س من قبل 
اجلذور النباتية، من خالل تنظيم عملية 

حتريرها من معقداتها.
اجلزيئات  تقوم  الطينية  ال��رتب��ة  ففي 
امل��ادة  تفكك  ع��ن  ال��ن��اجت��ة  الع�ضوية 
الدقيقة  الأح��ي��اء  وم��ف��رزات  الع�ضوية 
جتميع  خ��الل  من  الرتبة  بناء  بتح�ضني 

اأكرب  حبيبات  يف  الناعمة  الطني  حبيبات 
ت�ضهم يف زيادة مقدرة الرتبة على الحتفاظ 

للماء  نفاذيتها  وزي��ادة  والهواء،  بالرطوبة 
(Water infiltration( وبالتايل ت�ضجع منو اجلذور 

النباتية وانت�ضارها فيها.
اأما يف الرتبة الرملية، فاإّن اجلزيئات الع�ضوية 
تقوم بزيادة متا�ضكها وزيادة �ضعتها املائية 
حبيبات  جتميع  يف  امل�ضاهمة  خ��الل  م��ن 
الرمل وزيادة مقدرتها على الحتفاظ باملاء 

وتخفيف معدل ر�ضحه نحو الآفاق ال�ضفلى.

حمددات وحماذير 
ا�صتعمال املادة الع�صوية يف 

الزراعة الع�صوية
جداً  مهمة  الع�ضوية  امل��ادة  اأّن  من  بالرغم 
الفيزيائية  ال��رتب��ة  موا�ضفات  حت�ضني  يف 
النبات،  منو  وت�ضجيع  واحليوية  والكيميائية 
اأّن  اإّل  الع�ضوية،  الزراعة  يف  الأ�ضا�س  وهي 
هناك بع�س املالحظات الواجب اأخذها بعني 

العتبار يف هذا املجال:
يف  لوحدها  الع�ضوية  املادة  ت�ضتطيع  ل   -  1

بكامل  املح�ضول  اأو  النبات  تزويد  الرتبة 

احتياجاته 
العنا�رص  م��ن 

ال��غ��ذائ��ي��ة، خ��ا���ض��ًة 
 )N) الآزوت  ع���ن�������رصي 

والبوتا�ضيوم (K( اللذان يحتاجهما النبات 
بكميات كبرية ن�ضبيًا.

2 -  حتتوي الكثري من م�ضادر املادة الع�ضوية 
ن�ضبة  على  وغريها  اخل�ضب  ون�ضارة  كالق�س 
�رصورة  ي�ضتدعي  ما  الآزوت،  من  جداً  قليلة 
ل  حتى  ما  بطريقة  الآزوت  باإ�ضافة  التدخل 
 Fermentation تقوم الأحياء الدقيقة خالل تخمر
هذه املواد مبناف�ضة املحا�ضيل املزروعة على 

الآزوت املوجود اأ�ضاًل يف الرتبة.
على  الع�ضوية  امل�ضادر  بع�س  حتتوي   -  3

كالزبل  تركيبها  يف  الآزوت  من  عالية  ن�ضبة 
)احلماأة(  ال�ضحي  ال�رصف  املتخمر وف�ضالت 
اخل�رصي  النمو  ت�ضجيع  على  تعمل  قد  التي 
الثمري  النمو  ح�ضاب  على   )Vegetative growth)

بكمياٍت  اأ�ضيفت  اإذا   )Reproductive growth)

وقلة  لالأمرا�س  املح�ضول  يعر�س  ما  كبرية، 
اإىل  بالإ�ضافة  النوعية،  وت��راج��ع  الإن��ت��اج 

اإمكانية تلوث (Pollution( املياه اجلوفية.
الع�ضوية  ال��زراع��ة  بال�رصورة  ت�ضهم  ل   -  4

القيمة  ناحية  من  املنتج  نوعية  حت�ضني  يف 
اأثبتت  حيث  والفاكهة،  للخ�رصوات  الغذائية 
املحاليل  يف  ال��زراع��ة  اأن  العلمية  البحوث 
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الغذائية 
اخل��ال��ي��ة 
مت�����ام�����ًا م��ن 
الع�ضوية،  امل����واد 
املحتوى  له  اإنتاجًا  تعطي 
والفيتامينات  املعادن  من  نف�ضه 

لإنتاج الزراعة الع�ضوية.
عنا�رص  من  ت�ضفيد  اأن  للنباتات  ميكن  ل   -  5

الآزوت والف�ضفور والكربيت املرتبطة باملادة 
املعدين  ال�ضكل  اإىل  حتولت  اإذا  اإّل  الع�ضوية 

وتفككها.  الع�ضوية  امل��ادة  حتلل  خالل  من 
ويف كل الأحوال، فاإّن جذور المت�ضا�س 
هذه  بني  التفريق  ت�ضتطيع  ل  النباتية 
العنا�رص الغذائية يف و�ضط النمو �ضواًء 

كانت من م�ضدر ع�ضوي اأو معدين.
التي  الع�ضوية  امل��واد  تكون  قد   -  6

م�ضدراً  املحا�ضيل،  بقايا  م�ضدرها 
لنتقال احل�رصات (Insects( و امل�ضببات 
للمح�ضول   )Pathogens( املر�ضية 

الالحق يف الدورة الزراعية.

مبادئ واأهداف اأ�صا�صية
الناجح  الع�ضوية  الزراعة  نظام  يبداأ 
حي  نظام  ويعتربها  الع�ضوية،  بالرتبة 
والأ�ضكال  العمليات  م��ن  العديد  ي�ضم 
احليوية املتداخلة، حيث اأن الرتبة ال�ضليمة 
ينعك�س  ب��دوره  وه��ذا  �ضليمة  نباتات  تنتج 
تتغذى  التي  واحليوانات  الب�رص  �ضالمة  على 
على  النظام  هذا  ويعتمد  النباتات.  هذه  على 
التي  الأ�ضا�ضية  العديد من املبادئ والأهداف 

ميكن تلخي�ضها كما يلي:
1 - تعزيز مفهوم ال�ضحة العامة وتقليل التلوث 

وحماية البيئة.
2 -  تخفي�س معدل تدهور الأرا�ضي واجنراف 
خ�ضوبتها  زي����ادة  ع��ل��ى  وال��ع��م��ل  ال��رتب��ة، 
ظ��روف  حت�ضني  خ���الل  م��ن  وا���ض��ت��دام��ت��ه��ا، 
فيها   )Biological activities) احليوية  الن�ضاطات 
وا�ضتعمال حما�ضيل التغطية والزبل املتخمر 

ب�ضكٍل دوري.
3 -  حتقيق زيادة يف التنوع احليوي والتوازن 

بني مكونات النظام احليوي يف الرتبة.
واملوارد  املواد  وا�ضتعمال  تدوير  اإع��ادة    -  4

اأو  اأق�ضى حد ممكن يف امل�رصوع  اإىل  املحلية 
املوؤ�ض�ضة الزراعية.

5 - تعزيز الإدارة املتكاملة ملكافحة الأع�ضاب 
واحل�رصات ونظم حفظ الرتبة واإتباع الطرائق 
واحل�رصات  الأمرا�س  على  لل�ضيطرة  املنا�ضبة 
 )Crop rotations) الزراعية  الدورات  مبا يف ذلك 
  )Genetic improvement)الوراثي والتح�ضني 
واملكافحة  امل��ق��اوم��ة،  ال�����ض��اللت  وزراع����ة 

احليوية املتكاملة.
6 - حتقيق �ضالمة وحيوية املنتج الع�ضوي يف 
كل املراحل، من خالل حت�ضريه ب�ضكٍل يراعي 

دقة التعبئة واحلفظ والتخزين والت�ضنيع.

�صروط الزراعة الع�صوية
تقوم اجلهات املخت�ضة ذات العالقة بالزراعة 
والغذاء والبيئة يف كل دولة، بو�ضع جمموعة 
من ال�رصوط الواجب اإتباعها يف عملية الإنتاج 
الزراعي مبا يحقق ال�رصوط القيا�ضية للزراعة 
الع�ضوية، بالعتماد على العديد من املبادئ 
والأهداف الأ�ضا�ضية الواجب مراعاتها، ب�ضكٍل 
الت�ضديرية  الأ���ض��واق  متطلبات  مع  ين�ضجم 
للمواد  قائمة  وو�ضع  واملحلية،  اخلارجية 
املبيدات  تت�ضمن  ا�ضتعمالها،  امل�ضموح 
هو  وم��ا  الع�ضوية،  ال��زراع��ة  يف  املرخ�ضة 
هو  ما  اإىل  ا�ضتناداً  �ضناعي،  وغ��ري  طبيعي 
للزراعة  القيا�ضية  ال�رصوط  قائمة  يف  حمدد 
با�ضتعمالها  وامل�ضموح  وامل�ضجلة  الع�ضوية 
القواعد  وف��ق  الإ���ض��اب��ة  ح���الت  بع�س  يف 
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من  برتخي�ٍس  واحلكومية  املحلية  والنظم 
قبل اجلهات املخت�ضة. وبالرغم من الت�ضابه 
للزراعة  القيا�ضية  ال�����رصوط  ب��ني  الكبري 
العاملي  امل�ضتويني  على  املتبعة  الع�ضوية 
اأنها قد تختلف قلياًل من دولة  اإّل  واملحلي، 
وحم��ددات  نوعية،  متطلبات  وف��ق  لأخ��رى 
ويقال  الت�ضديرية.  الأ�ضواق  لبع�س  خا�ضة 
عندما  ع�ضوي  باأنه  ال��زراع��ي  املنتج  عن 
للزراعة  القيا�ضية  ال�رصوط  يكون منتج حتت 
الع�ضوية املحددة من قبل اجلهات املخت�ضة 
املحلية  �ضواء  الرتخي�س،  ل�ضهادات  املانحة 
اأو العاملية. ويف كل الأحوال تعترب ال�رصوط 
املعتمدة  الع�ضوية  ل��ل��زراع��ة  القيا�ضية 
تبنى  ال��ذي  الأ�ضا�س  هي  عامليًا  اأو  حمليًا 
الذين  للمزارعني  الرتخي�س  عملية  عليه 
عليها  وبناًء  الع�ضوية،  الزراعة  ميار�ضون 
تعطى ال�ضهادات للمنتجات الع�ضوية لتاأكيد 
بت�ضديرها  وال�ضماح  للموا�ضفات  مطابقتها 

على اأ�ضا�س اأنها ع�ضوية.

الزراعة  ممار�ضة  امل���زارع  ي�ضتطيع  وحتى 
منتجاته  ت�ضويق  حق  واكت�ضاب  الع�ضوية 
على  يح�ضل  اأن  عليه  ع�ضوية،  اأن��ه��ا  على 
من  الع�ضوية  ال��زراع��ة  ملمار�ضة  ترخي�س 
تقوم  والتي  العالقة  ذات  املخت�ضة  اجلهات 
عادًة باإجراء حتقق ميداين عن كيفية وطبيعة 
النظام الزراعي املتبع يف امل�رصوع اأو املزرعة 
املوا�ضفات  حتقق  اأنها  من  والتاأكد  املعنية، 
للزراعة  القيا�ضية  ال�����رصوط  يف  املطلوبة 
موا�ضفات  حيث  من  دوري،  ب�ضكٍل  الع�ضوية 
واحل�ضاد  والوقاية  الإنتاج  وو�ضائل  الأر�س 
وموا�ضفات  الكيماويات  وا�ضتعمال  واحلفظ 

الإنتاج وغري ذلك.
ويف كل الأحوال، على املزارع الذي ُي�ضمح له 
امل�ضّنع  وكذلك  الع�ضوية  الزراعة  مبمار�ضة 
وامل�ضّوق لل�ضلع الزراعية الع�ضوية، اأن يربزوا 
وثيقة تثبت �ضالمة املنتج ومطابقته لل�رصوط 
خا�ضة  مبل�ضقات  العبوات  ومتهر  املطلوبة، 
ل�رصوط  حمققًا  املنتج  ب��اأّن  وتوؤكد  تو�ضح 
امل�ضتهلك  ل�ضحة  �ضمانا ً الع�ضوية،  الزراعة 

و�ضهولة الت�ضويق .

التحول من الزراعة التقليدية 
للزراعة الع�صوية

الزراعة  من  التحول  حتقيق  �رصوط  تقت�ضي 
التقليدية للزراعة الع�ضوية �رصورة ا�ضتغالل 
وفق  متتالية  �ضنوات  ث��الث  م��دة  الأر����س 
بح�ضاد  البدء  قبل  الع�ضوية  الزراعة  نظام 
اأول  )اأو احل�ضول على  اأول حم�ضول ع�ضوي 
ع�ضوي(.  منتج  �ضهادة  ي�ضتحق  حم�ضول 
التي  املزرعة  حيوانات  على  ينطبق  وه��ذا 
اأغذية  على  ولدت��ه��ا  منذ  تربى  اأن  يجب 
الفرتة  هذه   .%  100 ع�ضويًا  منتجة  واأعالف 
املرحلة  ت�ضمى  �ضنوات  ب��ث��الث  امل��ح��ددة 
يتاأقلم  حيث   ،Transition period النتقالية 
مع  للرتبة  اجلديدة  والإدارة  احليوي  النظام 
هذا النظام اجلديد لتنفيذ العمليات الزراعية 
.... والأع�ضاب  احل�رصات  ومكافحة  والوقاية 

وغري ذلك. وعادًة ما يختار املزارع النتقال 
نحو الزراعة الع�ضوية ببطئ حتى لينخف�س 
مدخوله املادي ب�ضكٍل مفاجئ، لذلك ين�ضح 
 )%  20  -  10) ب��ح��دود  التدريجي  بالنتقال 
ت�ضبح  حتى  �ضنة،  كل  املزرعة  م�ضاحة  من 
بكاملها  امل��زرع��ة  يف  الإنتاجية  العملية 

ع�ضوية خالل فرتة ( 5 - 10( �ضنوات.  
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بع�ض الأ�سرار 
الف�سـيولوجيـة 

التي ت�ســيب 

ثمار النخيل

اإعداد
 الدكتور عبد البا�سط عودة اإبراهيم

مدير اإدارة املوارد النباتية 
اأك�ساد

ورد ذكر الأ�رضار الف�صيولوجية يف العديد من الكتب والإ�صدارات 
عن نخلة التمر حتت م�صمى الأمرا�ض الف�صيولوجية، واحلقيقة 
هي لي�صت اأمرا�ض بل اأ�رضار اأو اختاللت لأّن م�صبباتها لي�صت 
اأو ح�رضات، بل تت�صبب يف  اأو فريو�صات  اأو بكرتيا  فطريات 
اإحداثها عوامل تتعلق بالظروف البيئية وب�صكلٍ خا�ض عوامل 
اأو  ال�صائدة يف، املنطقة لذا فاإّن ت�صميتها بالأ�رضار  املناخ 
اأهم  يلي  فيما  ونورد  الأ�صح  هي  الف�صيولوجية  الختاللت 

تلك الختاللت الف�صيولوجية
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Checking )الت�صطيب )الو�صـــــــم
امل�صبب:

الكمري  الثمار من مرحلة  اأثناء حتول  العالية  الرطوبة   •
اإىل مرحلة اخلالل.

• تزاحم ال�ضعف والظل الكثيف على الثمار.
اأعرا�س الإ�صابة:

التبخر  عملية  توقف  الثمار  حول  العالية  الرطوبة  ت�ضبب 
الثمار  اإىل  ا�ضتمرار دخول املاء  (Evaporation(، ويرافق ذلك 

ما يوؤدي اإىل ت�ضخم وانتفاخ اخلاليا حتت الق�رصة، فيحدث 
�ضمراء  رفيعة  اأفقية  اأو  طولية  خطوط  �ضكل  على  ت�ضقق 
اللون، ويكون عمق ال�ضق 16 خلية، ومتوت اخلاليا املحيطة 
بال�ضق، وتوؤدي ال�ضقوق اإىل ت�ضلب الق�رصة، وجفاف الطبقة 

اللحمية، وانخفا�س نوعية الثمار .
النت�صار:

والوليات  ال�ضعودية،  العربية  واململكة  وم�رص،  العراق، 
املتحدة الأمريكية.

الأهمية القت�صادية:
ي�ضيب ثمار الأ�ضناف احل�ضا�ضة، وهي الكبكاب، واخلال�س، 
ودقلة نور، واحلياين، واملكتوم، واحلالوي. وت�ضبح الثمار 
غري �ضاحلة لال�ضتهالك الب�رصي، والت�ضدير، ويعترب �ضنف 

اخلنيزي من الأ�ضناف املقاومة لهذه الظاهرة.
طرق املقاومة:

1. زراعة الأ�ضناف احل�ضا�ضة على اأبعاد منا�ضبة.
2. اإجراء عملية التقليم باإزالة ال�ضعف القدمي، وال�ضعف الزائد 
حول العذوق مع عملية تدلية العذوق يف �ضهر حزيران/ 

يونيو.
و�ضع  اأو  اخل��ف،  باإجراء  للعذوق  تهوية  عملية  اإج��راء   .3

حلقات و�ضط العذق.
4. عدم زراعة املحا�ضيل ال�ضيفية حتت اأ�ضجار النخيل.

5. تنظيم عملية الري بتقليل عدد الريات يف �ضهور ال�ضيف.
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Shrivel )ذبول الثمار )احل�صــــــــف
من  امل��اء  فقدان  ب�ضبب  النهار  خ��الل  طبيعيًا  الثمار  ذب��ول  يحدث 
وحمتواها  الطبيعية  حالتها  ت�ضتعيد  الثمار  هذه  ولكن  الثمرة،  �ضطح 
الرطوبي يف �ضاعاٍت الليل، وذلك لرتفاع الرطوبة الن�ضبية حول الثمرة 
مرحلة  خالل  عادة  الثمار  ذبول  ويالحظ  التبخر.  عملية  وانخفا�س 
الكلية، وميكن  الذائبة  ال�ضلبة  املواد  احتوائها على  ذروة  قبل  اخلالل 

اأن حتدد اأ�ضباب الذبول مبا يلي:
1. غزارة احلمل.

2. عدم كفاية مياه الري.
و�ضدة  احلرارة  كارتفاع درجات  العتيادية  املناخية غري  الظروف   .3

اجلفاف.
4. اإ�ضابة العذوق الثمرية باأ�رصار ميكانيكية.

ومتتاز اأن�ضجة الثمرة اخلارجية يف مرحلة اخلالل بح�ضا�ضيتها ال�ضديدة 
مرحلة  وبلوغها  الثمرة  انتفاخ  ب�ضبب  والتمزق،  واجل��روح  للخدو�س 
اكتمال احلجم. ولوحظت ظاهرة ذبول الثمار التي يطلق عليها )اخلدر( 
اإذا  الرطب، خا�ضة  التي جتنى يف مرحلة  الأ�ضناف  بع�س  ثمار  على 

متت هذه العملية عند ارتفاع درجة احلرارة.
اأعرا�س الإ�صابة:

يظهر الذبول يف املرحلة امللونة اخلالل )الب�رص(، وقبل اأن ت�ضل الثمرة 
اإىل اأق�ضى حجم لها )اكتمال النمو(، وذروة احتوائها على ال�ضكريات. 
اإىل  وانكما�س، ثم جتف، وتتحول  الثمار جتعد  �ضطح  حيث يظهر على 

ح�ضف ل ي�ضلح اإل كعلٍف للحيوانات.
النت�صار:

ال�ضديد،  باجلفاف  ال�ضيف  خالل  اجلو  فيها  يت�ضم  الأقطارالتي  كافة 
)�ضمال  ال��ري  مياه  قلة  ذلك  على  وي�ضاعد  احل��رارة،  درج��ة  وارتفاع 
اإفريقيا، وال�ضودان، واململكة العربية ال�ضعودية، ودول اخلليج العربي(.

الأهمية القت�صادية:
احل�ضا�ضة  لالأ�ضناف  املح�ضول  يف  كبرية  اقت�ضادية  خ�ضارة  ي�ضبب 

)الربحي يف العراق، وغرا والرزيز يف اململكة العربية ال�ضعودية(.
(1987( على �ضنف اخل�ضتاوي  ويف درا�ضة قام بها الربيعي والبهاديل 

وذلك باإجراء مل�س للعذوق الثمرية يف اأوقات خمتلفة من اليوم، كانت 
املعامالت والنتائج كما يف اجلدول (1(:

العذق يف �ضاعات  اأنه يجب عدم مل�س ثمار  الدرا�ضة  ويت�ضح من هذه 
الظهرية، وخا�ضًة قطف الثمار النا�ضجة.
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اأ�ضناف هي بربن، و�ضاير،  اأجريت على ثمار �ضتة  اأخرى  ويف درا�ضة 
املعامالت  وكانت  وخ�ضتاوي.  ب�رصة،  وخ�رصاوي  ومكتوم،  وب��رمي، 
باإجراء مل�س العذوق خالل ال�ضاعة 10 ،11، 12 وتركت عذوق بدون مل�س 
عدد  ومتو�ضط  املفقود  املاء  وكمية  الذبول  ن�ضبة  وح�ضبت  كمقارنة، 

الثغور على الثمار، وكانت النتائج كما يف اجلدول (2(:

وا�صــــتنتج من هذه الدرا�صـــة 
واأّن  وال�ضاير،  املكتوم  �ضنفي  على  الذبول  ظاهرة  مالحظة  1.عدم 

الفرتة الزمنية بني ال�ضاعة 11– 12هي الفرتة احلرجة لالإ�ضابة بذبول 
الثمار.

2. وجود ارتباط موجب بني الن�ضبة املئوية لذبول الثمار وكمية املاء 
املفقود وعدد الثغور على �ضطح الثمرة، فالأ�ضناف ذات العدد الأكرب 
من الثغور مثل بربن، وبرمي، وخ�رصاوي ب�رصة كانت ن�ضبة الذبول 

فيها اأعلى من الأ�ضناف الأخرى ذات العدد الأقل من الثغور.
املاء  كمية  زي��ادة  اإىل  الثمرة  �ضطح  على  الثغور  عدد  زي��ادة  3.توؤدي 

املفقود منها، وبالتايل زيادة الن�ضبة املئوية للذبول عند مل�ضها حتت 
ظروف حرارة عالية ورطوبة منخف�ضة.

الثمار لأي �ضبب وحتريكها يف وقت معني  اأّن مل�س  الدرا�ضات  واأكدت 
الثمرة،  �ضطح  تغطي  التي  الرقيقة  ال�ضمعية  الطبقة  حتطم  اإىل  يوؤدي 
ما يوؤدي اإىل زيادة فقدان املاء منها وهذا يحدث عن طريق الثغور، 
حيث لوحظ اأّن حجم فتحة الثغر يتنا�ضب طرديًا مع �ضدة ال�ضوء، حيث 

يزداد حجم الفتحة يف منت�ضف النهار، ما ي�ضبب زيادة فقدان املاء.
املقاومة:

1. تنظيم عملية الري يف ف�ضل ال�ضيف.
2. اإجراء عملية اخلف باإزالة عذوق كاملة مع ترك عدد يتنا�ضب مع عدد 

ال�ضعف الأخ�رص )1 عذق لكل 9 �ضعفات(.
3. اإجراء عملية التدلية لالأ�ضناف ذات العراجني الطويلة.

4. طالء العراجني بطالء مكون من حملول اجلري، وزهر الكربيت ، وملح 
الطعام.

5. اإزالة ربع �ضماريخ العذق بعملية خف الثمار.

متو�صط عدد الثغوركمية املاء املفقودة )غ( الذبول)%(ال�صنف
33.85125.511.9بربن

34.53138.412برمي

33.83138.510.9خ�رصاوي ب�رصة

18.4104.137.1خ�ضتاوي

80.56.7ـــمكتوم

88.56.4ـــ�ضاير

اجلدول 2. تاأثري معامالت مل�ض العذوق على الن�صبة املئوية للذبول وكمية املاء املفقودة ومتو�صط عدد الثغور.

الإ�صابة بالذبول )اخلدر( )%(TSS)%( الرطوبة )%(املعاملتتتتتتة
ـــ6534.07مل�س العذق ظهراً ال�ضاعة (12 - 2( وير�س بعدها مبادة (V.G) vapor Gard برتكيز 2 %

ـــ61.535.87ملس العذق صباحاً الساعة (8 - 9(

53.543.7212ملس العذق ظهراً الساعة (12 – 2(

53.754.7822ملس العذق ظهراً بقطف بعض الثمار

ـــ61.535.86بدون ملس

اجلدول 1. معامالت مل�ض العذوق وتاأثريها يف ن�صبة الرطوبة واملواد ال�صلبة ون�صبة الذبول.

املراجـــع
•اإبراهيم، عبد البا�شط عودة 2008. نخلة التمر – �شجرة احلياة 
والأرا�شي  اجلافة  املناطق  لدرا�شات  العربي  املركز  – اإ�شدار 

القاحلة )اأك�شاد(. 390 �شفحة.
•الربيعي، جمال وعلي ح�شني البهاديل 1989. عالقة ذبول ثمار 
بع�ض اأ�شناف نخيل التمر بعدد الثغور والطبقة ال�شمعية يف 

الثمار. حملة البحوث الزراعية. املجلد 8. العدد2.
مطبعة  واآفاتها.  والتمور  النخيل   .1985 علي  احل�شني،  •عبد 

جامعة الب�رصة. 576 �شفحة.
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اأ�صدر املركز العربي لدرا�صات املناطق اجلافة والأرا�صي القاحلة – اأك�صاد  كتيبًا حول الت�صحر 
وتدهور الأرا�صي يف املنطقة العربية، ويقع يف 104 �صفحات من القطع املتو�صط.  

الكتيب موؤلف من �صتة ف�صول ت�صمنت معلومات عن : 
•احلالة الراهنة للت�صحر يف الوطن العربي 

• مراقبة الت�صحر وتقييمه 
• مكافحة الت�صحر واإعادة تاأهيل الأرا�صي املتدهورة 

•الآليات العاملية والعربية املعنية بق�صايا الت�صحر 
• جهود اأك�صاد يف مراقبة الت�صحر ومكافحته 

•التعامل مع ق�صايا الت�صحر يف املنطقة العربية 
كما ت�صمن الكتيب تعاريف وم�صطلحات الت�صحر وتدهور الأرا�صي . 

الت�صحر  مراقبة  يف  والعاملني  املعنيني  اأيــدي  بني  الكتيب  هذا  ت�صع  اأك�صاد  اإدارة 
ومكافحته وتاأمل اأن ي�صكل مرجعًا علميًا ي�صتعان به يف زيادة املعارف وتنفيذ الأن�صطة 

املختلفة يف هذا املجال على امتداد الوطن العربي .

�صدر موؤخراً



اإدارة 
املــــوارد 

النباتيــة                           
يف �ملركز �لعربي - �أك�ساد

�أن�شـطة وم�شــاريع 
الأمن  قمة  افتتاح  حفل  يف 

الغذائي التي عقدتها منظمة الأغذية 
 - )الفاو  املتحدة  لالأمم  والزراعية 
نوفمرب  الثاين/  ت�رضين  يف   )FAO
العام  الأمني  قال  روما،  يف   2009
لالأمم املتحدة بان كي مون: »اليوم، 
يف هذا اليوم فقط، �صيموت اأكر من 
كل  طفل  اجلوع...  من  طفل  األف   17
طفل يف  ماليني  �صتة  ثوان...  خم�ض 
اأن  علينا  مقبول،  غري  هذا  ال�صنة...، 

نتحرك«.

الأمن الغذائي العربي
تفيد درا�صات وتقارير علمية حديثة، اأّن ن�صبة العجز يف الكتفاء الذاتي 
من   %  55-50 اإىل  و�صلت  العربية  الدول  يف  احلبوب  حما�صيل  من 
احتياجاتها الفعلية، وو�صل متو�صط حجم الواردات منها خالل ال�صنتني 
الأخريتني اإىل قرابة 52 مليون طناً. وُقّدرْت الفجوة الغذائية يف الوطن 
العربي يف العام 2008 بنحو 18 مليار دولراً اأمريكياً لل�صلع الغذائية. 
وحيال اأزمة الغذاء العاملي وتداعياته اخلطرية، والرتفاع غري امل�صبوق 
يف اأ�صعار ال�صلع الغذائية الرئي�صة، وتداعيات اجلفاف الذي يهدد حياة 
ماليني النا�ض، وينذر بتحول ثلث الكرة الأر�صية اإىل �صحاٍر، مبا اعتربه 
النا�ض  من  املاليني  على  الإعدام  حكم  اأنه»مبثابة  بريطانيون  علماء 

الفقراء الأكر ت�رضراً بهذه الظاهرة من �صكان البلدان النامية«. 
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مهمات اإدارة املوارد النباتية
اأك�ضاد  يف  النباتية  امل���وارد  اإدارة  تنه�س 
لدى  الزراعية  التنمية  برامج  تزويد  مبهمات 
املوثوقة  الوراثية  بامل�ضادر  العربية  الدول 
اجلافة،  و�ضبه  اجلافة  للمناطق  واملالئمة 
املتكاملة  الزراعية  التقانات  حزم  وتطوير 
املناطق،  لتلك  الأم��ث��ل  ال�ضتثمار  لتحقيق 
الكفيلة  ال�ضبل  وو�ضع  البيئية  النظم  وتقومي 
على  واملحافظة  توازنها،  على  للمحافظة 
وال�ضتفادة  العربي  النباتي  احليوي  التنوع 
الرتبية  ب��رام��ج  يف  ال���وراث���ي  ال��ت��ن��وع  م��ن 
وتقومي  وجمع  وح�رص  الوراثي،  والتح�ضني 
وحفظ امل�ضادر الوراثية وال�ضتفادة منها يف 
وامل�ضاركة  العربية،  الزراعية  التنمية  برامج 
املناطق  وتطوير  تاأهيل  اإع���ادة  برامج  يف 
املت�ضحرة، وتوثيق نتائج البحوث والدرا�ضات 
واملزارعني،  الفنيني  م�ضتوى  على  ون�رصها 
جمالت  خمتلف  يف  الفنية  الكوادر  وتدريب 
الدرا�ضات  نتائج  ونقل  ون�رص  الإدارة،  اأن�ضطة 

اإىل الدول العربية.
الربامج وامل�صاريع

اأن�صطتها  النباتية  املوارد  اإدارة  تنفذ 
من خالل الربامج الرئي�صة الآتية: 

 برنامج احلبوب
اإنتاجية  حت�ضني  اإىل  الربنامج  ه��ذا  يهدف 
بنوعيه  القمح  وخا�ضًة  احلبوب،  حما�ضيل 
طاقتها  وزيادة  وال�ضعري،  والطري(  )القا�ضي، 
العربية  املناطق  ظ��روف  �ضمن  الإنتاجية 
اجلافة و�ضبه اجلافة، اإ�ضافًة اإىل تطوير زراعة 
والدخن  )الرفيعة(  البي�ضاء  الذرة  حم�ضويل 
لأهميتهما الغذائية والعلفية وحتملهما العايل 

للجفاف واحلرارة املرتفعة.
وت�ضتمل اأن�ضطة برنامج احلبوب على امل�ضاريع 

الآتية:
اأ�صناف من القمح  •م�رضوع ا�صتنباط 
�صمن  الإنتاجية  عالية  وال�صعري 

ظروف الإجهادات البيئية املختلفة:
امل�رصوع  ه��ذا  يف  املنفذة  الأن�ضطة  تغطي 
القمح الطري والقمح  مكونات برنامج تربية 

القا�ضي وال�ضعري على النحو الآتي:
مئات  اإج����راء  يتم  ال��ع��ام��ة:  •التهجينات 
من  لكٍل  املختارة  الآب��اء  بني  التهجينات 
وال�ضعري،  القا�ضي  والقمح  الطري  القمح 
التهجني  يف  امل�ضتخدمة  الآب��اء  اأن  حيث 
مواقع  ع��دة  ويف  زراع��ي  مو�ضم  من  لأك��ر 

يجري تقوميها لدرا�ضة حتملها لالإجهادات 
والالاأحيائية  )الأم���را����س(  الأح��ي��ائ��ي��ة 

)اجلفاف، واحلرارة املرتفعة، وامللوحة(.
هذه  تغطي  الن��ع��زال��ي��ة:  الأج��ي��ال  •تقومي 
الدرا�ضة خمتلف مراحل برنامج الرتبية بدءاً 
اخلام�س،  اجليل  وحتى   F1 الأول  اجليل  من 
والعائالت  الهجن  كافة  تقومي  يتم  حيث 
ال�ضابقة  املوا�ضم  عن  الناجتة  وال�ضاللت 
وانتخاب املتفوق منها لإدخاله يف جتربة 
الأوىل  لل�ضنة  العربية  الإنتاجية  الكفاءة 
التي تعد املرحلة الأوىل من تقومي �ضاللت 

اأك�ضاد.
الأ�ضطر  •اأ�ضطر املراقبة املنتخبة: ت�ضم هذه 
التي  وال�ضعري  القمح  من  الوراثية  امل�ضادر 
يجري تقوميها ملدة عامني متتاليني للتاأكد 
كروافد  ت�ضتعمل  التي  �ضفاتها  ثبات  من 

لآباء الهجن التي ت�ضتعمل يف التهجني.
يتم  الأول��ي��ة:  الإنتاجية  الكفاءة  •جتارب 
اخلام�س  اجليل  من  ب��دءاً  ال�ضاللت  اختيار 
ملدة  للتقييم  وتخ�ضع  وال�ضعري،  للقمح 
عامني، وتقارن مع اأف�ضل ال�ضواهد املزروعة 
اإزرع وجلني  اأك�ضاد يف  يف حمطتي بحوث 
)جنوبي �ضورية(، مع الرتكيز على ال�ضفات 
الأمرا�س،  ومقاومة  والباكورية  الإنتاجية 
يف  تدخل  التي  ال�ضاللت  منها  وينتخب 

جتربة الكفاءة الإنتاجية العربية.
تهدف  العربية:  الإنتاجية  الكفاءة  •جتربة 
اأداء �ضاللت اأك�ضاد  هذه التجربة اإىل تقومي 
املطرية  ال��زراع��ة  ظ��روف  حت��ت  املتقدمة 
البيئية  املواقع  من  عدد  اأكرب  يف  واملروية 
املوزعة يف 17 دولة عربية، حيث يتم حتديد 
املحلية  ال�ضواهد  على  املتفوقة  ال�ضاللت 
وانتخاب اأف�ضلها ومتابعة درا�ضتها واعتماد 

الأف�ضل منها كاأ�ضناف جديدة حم�ضنة.
التقانات  ونقل  تطوير  •م�رضوع 
حما�صيل  لزراعة  املالئمة  الزراعية 

احلبوب يف املناطق اجلافة
يهدف هذا امل�رصوع اإىل:

يف  الزراعية  التقانات  بع�س  دور  •درا�ضة 
القا�ضي  القمح  من  �ضنفني  اأداء  حت�ضني 

�ضمن ظروف الزراعة املطرية.
•حتديد اأهم ال�ضفات ال�ضكلية والفيزيولوجية 

والكمية املرتبطة بتحمل اجلفاف.
حزمة  م��ك��ون��ات  م�ضاهمة  ن�ضبة  •حتديد 
التقانات الزراعية املدرو�ضة يف حت�ضني غلة 

املح�ضول واإنتاجية املياه.
حقول  يف  رائ���دة  اإر���ض��ادي��ة  حقول  •اإقامة 
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لزراعة  الرئي�ضة  املناطق  يف  امل��زارع��ني 
حقلية  اأي���ام  يتخللها  احل��ب��وب  حما�ضيل 
ن�رص  اإىل  تهدف  اإر���ض��ادي��ة  عمل  وور���ض��ات 
يف  وتطبيقها  احلديثة  الزراعية  التقانات 

حقول املزارعني.
لأ�صناف  املربي  بذار  اإكثار  •م�رضوع 
القمح  اأك�صاد من حم�صويل  و�صاللت 

وال�صعري
يهدف هذا امل�رصوع اإىل:

املعتمدة  اأك�ضاد  لأ�ضناف  املربي  بذار  اإكثار 
وال�ضاللت املتفوقة من القمح وال�ضعري لإنتاج 
 G0 كميات حمدودة من بذار مرحلتي النوية  
الأ�ضناف  هذه  نقاوة  على  واملحافظة   ،G1و
بالإ�ضافة  تدهورها،  من  واحل��د  وال�ضاللت 
بالكميات  العربية  ال��دول  بع�س  تزويد  اإىل 
وال�ضاللت  الأ���ض��ن��اف  ب���ذار  م��ن  املطلوبة 
املتفوقة يف بيئاتها املحلية. وتت�ضمن اأن�ضطة 
امل�رصوع تزويد امل�ضاريع الإقليمية بالكميات 
الالزمة من بذار اأ�ضناف و�ضاللت اأك�ضاد من 

حما�ضيل احلبوب.
الرفيعة  التتتتذرة  اختتتتتبتتار  •جتارب 

)البي�صاء(
يهدف امل�رصوع اإىل: 

املدخلة من  ال�ضاللت  اأداء عدد من  •مقارنة 
الطرز  انتخاب  بهدف  العربية  الدول  بع�س 

الوراثية الأكر اإنتاجية.
ال��دول  من  جديدة  وط��رز  �ضاللت  •اإدخال 

العربية وتقوميها.

واملدخلة  املحلية  ال�ضاللت  اأداء  •اختبار 
بالتعاون مع الهيئة العامة للبحوث العلمية 

الزراعية يف �ضورية.
التقانة  ودرا�صات  اأبحاث  •م�رضوع 

احليوية
يهدف هذا امل�رصوع اإىل:

القرابة  ودرج��ة  الوراثية  الب�ضمة  •حتديد 
من  اأك�ضاد  و���ض��اللت  لأ�ضناف  الوراثية 

القمح القا�ضي والقمح الطري وال�ضعري.
فيما  العربي  املركز  ملكية  حقوق  •حماية 

ينتج من اأ�ضناف و�ضاللت ومواد وراثية.
•م�رضوع حتديد ال�صنف املنا�صب من 
الزراعية  والتقانات  املا�ض  حم�صول 
التتزراعتتة  ظتتتروف  حتتتت  املنا�صبة 
الزور  املروية يف حمطة بحوث دير 

)�رضقي �صورية(
يف  امل�ضتخدمة  املحا�ضيل  من  املا�س  ُيعد 
املح�ضويل.  التعاقب  اأو  الزراعية  ال��دورات 
يف  الكفاءة  حيث  م��ن  الف�ضة  بعد  وي��اأت��ي 
من  ي�ضتعمل  ال��ذي  اجل��وي  الآزوت  تثبيت 
املا�س  ويعد  يعقبه.  ال��ذي  املح�ضول  قبل 
ويزرع  ال�ضيفية.  البقولية  املحا�ضيل  من 
لال�ضتهالك الب�رصي، كما ميكن ال�ضتفادة من 
بقاياه كعلف للحيوانات، اإ�ضافًة اإىل زراعته 
حتت نظام الزراعة احلافظة كمح�ضول تغطية 

اأخ�رص خالل ف�ضل ال�ضيف.
ويهدف امل�رصوع اإىل حتديد حزمة التقانات 
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النباتية،  والكثافة  )ال�ضنف،  املنا�ضبة 
املا�س  حم�ضول  لإنتاج  الت�ضميد(  ومعدلت 
حتت ظروف الزراعة املروية يف حمطة بحوث 
دير الزور، ليتم اعتمادها م�ضتقباًل يف زراعته 

كمح�ضول يعقب القمح يف الدورة الزراعية.
حم�صول  اإنتاجية  حت�صني  •م�رضوع 

القمح يف الدول العربية
املناطق  لدرا�ضات  العربي  املركز  تو�ضل 
اجلافة والأرا�ضي القاحلة )اأك�ضاد( اإىل نتائج 
ا�ضتنباط  جم��ال  يف  مهمة  وتقانية  بحثية 
الإنتاجية  تزيد  القمح  من  حم�ّضنة  اأ�ضناف 
اإىل  اإ�ضافة   ،%  45–25 ب��ني     ت��رتاوح  بن�ضب 
اأ�ضهمت  التي  الزراعية  التقانات  من  حزمة 
 .%  35-20 بن�ضبة  الإنتاجية  زي��ادة  يف  اأي�ضًا 
النتائج  هذه  ن�رص  من  اأك�ضاد  يتمكن  وحتى 
على اأو�ضع نطاق ممكن، ل بد من توافر جهود 
من  جملة  واتخاذ  ودولية  واإ�ضالمية  عربية 

املواقف التي ت�ضهم يف زيادة اإنتاج الغذاء.
اأهداف امل�رصوع:

العربية  املنطقة  متكني  اإىل  امل�رصوع  يهدف 
من زيادة اإنتاجية القمح يف املناطق املروية 
القمح واحلد  اإنتاج  والبعلية، وبالتايل زيادة 
من التاأثري ال�ضلبي لرتفاع اأ�ضعار القمح  على 
ال�ضعيد العاملي ودعم م�ضاريع الأمن الغذائي 

يف الوطن العربي.
اإنتاجية املحا�صيل  •م�رضوع حت�صني 
م�صتوى  وحت�صني  ال�صرتاتيجية 
البحث العلمي الزراعي يف اجلمهورية 

الإ�صالمية املوريتانية.
•م�رضوع اإكثار البذار املح�ّصن ملح�صول 

القمح يف جمهورية ال�صودان.
حم�صول  اإنتاجية  حت�صني  •م�رضوع 
اململكة  يف  ونتتوعتتيتتتتته  التت�تتصتتعتتري 

املغربية.
الإنتاجية  الكفاءة  رفتتع  •م�رضوع 
اململكة  يف  الطري  القمح  ملح�صول 

املغربية.
اأ�صناف  وا�صتنباط  ن�رض  •م�رضوع 
حم�ّصنة من املحا�صيل الكربى )القمح 

وال�صعري( يف اجلزائر.
الأبحاث املنفذة

الزراعي  املو�ضم  خالل  املعنيون  اخلرباء  قام 
2010/2009 بتنفيذ الأبحاث الآتية:

الزراعية )نظم فالحة،  التقانات  •دور بع�س 
اأ�ضناف،  ب��ذار،  معدلت  اأع�ضاب،  مكافحة 
حماليل عنا�رص مغذية �ضغرى( يف حت�ضني 
نظم  حتت  احلبية  والغلة  املياه  اإنتاجية 
الزراعة املطرية، ل�ضنفني من القمح القا�ضي 

)اأك�ضاد 1105، و �ضام 5( .
•دور العنا�رص املعدنية املغذية ال�ضغرى يف 
حت�ضني اإنتاجية حما�ضيل احلبوب ال�ضغرية 

حتت ظروف الزراعة املطرية. 
القمح  حم�ضويل  من  اأك�ضاد  �ضاللت  •غربلة 
احلقل  يف  امللوحة  لتحمل  وال�ضعري  الطري 
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)حمطة بحوث دير الزور (.
•درا�ضة اأولية لغربلة تراكيب وراثية من القمح 

وال�ضعري لطول ال�ضويقة اجلنينية.
لتحمل  الطري  القمح  �ضاللت  اأداء  •تقومي 
الإج���ه���اد امل��ائ��ي حت��ت ظ���روف ال��زراع��ة 

احلقلية.
القمح  من  اأك�ضاد  �ضاللت  مقاومة  •اختبار 
ال�ضاق  �ضداأ  فطر  ل�ضاللة  والطري  القا�ضي 

الأ�ضود )UG 99(، نفذت يف كينيا عام 2009.
•الختبارات التكنولوجية لأ�ضناف و�ضاللت 

اأك�ضاد من القمح وال�ضعري. 
برنامج الزراعة احلافظة 

الدول  يف  املزارعني  بت�ضجيع  الربنامج  يقوم 
احلافظة،  الزراعة  نظام  تبني  على  العربية 

ويهدف اإىل:
•حت�ضني دخل املزارعني، وم�ضتوى معي�ضتهم، 

وخا�ضًة يف املناطق اجلافة و�ضبه اجلافة.
الزراعية  البيئية  النظم  ت��اأه��ي��ل  •اإعادة 

املتدهورة.
وحت�ضني  الزراعي،  الإنتاج  تكاليف  •تقليل 

دخل املزارع وم�ضتوى معي�ضتِه.
•تقليل ح�ضا�ضية النظم البيئية الزراعية للتغري 
اجلفاف،  وط��اأة  من  والتخفيف  املناخي، 

وتقليل وترية تكراره.
واملح�ضول،  الأر���س  اإدارة  عوامل  •حت�ضني 

وزيادة كفاءتهما الإنتاجية.
•نقل نتائج التجارب اإىل املزارعني يف الدول 

العربية.
•بناء القدرات الفنية العربية يف جمال تطبيق 
لدى  الوعي  الزراعة احلافظة، وزيادة  نظام 
الباحثني والفنيني حول التاأثريات الإيجابية 
لهذا النظام الزراعي من وجهة النظر البيئية 

والنواحي القت�ضادية والجتماعية.
وي�صتمل الربنامج على الأن�صطة الآتية:

• التو�ضع يف ن�رص نظام الزراعة احلافظة يف 
حتت  وخا�ضًة  ال�ضورية،  املحافظات  جميع 

نظم الزراعة املطرية.
• ن�رص نظام الزراعة احلافظة يف جميع الدول 

العربية.
• تاأهيل الكوادر الفنية العربية.

• رفع م�ضتوى املعرفة لدى املزارع العربي، 
من خالل الندوات والأيام احلقلية.

امل�صتتاريع
امل�ضاريع  الربنامج  هذا  اإطار  �ضمن  وتندرج 

الآتية:
•م�رضوع تطبيق نظام الزراعة احلافظة 

يف �صورية. 
حم�صول  اإنتاجية  حت�صني  •م�رضوع 
القمح بتطبيق نظام الزراعة احلافظة 
اجلمهورية  يف  ال�صدود  منطقة  يف 

الإ�صالمية املوريتانية.
•م�رضوع تطبيق نظام الزراعة احلافظة 

يف اململكة الأردنية الها�صمية.
الزراعة احلافظة يف  •م�رضوع تطبيق 

الدول العربية.
برنامج الأ�صـــجار املثمرة

يهدف الربنامج اإىل حت�ضني اإنتاجية الأ�ضجار 
وتني،  حلبي،  وف�ضتق  ولوز،  )زيتون،  املثمرة 
و�ضبه  اجل��اف��ة  للمناطق  املالئمة  وك��رم��ة( 
الوراثية  امل���ادة  وت��وف��ري  العربية،  اجل��اف��ة 

املوثوقة، وتزويد الدول العربية بها.
املثمرة  الأ�صجار  برنامج  وي�صتمل 
والفعاليات  امل�صاريع  على  اأك�صاد  يف 

الآتية:
اأمهات  اإن�صاء م�صتل وحقول  •م�رضوع 
للمناطق  املالئمة  املثمرة  لالأ�صجار 
 – اجلفارة  �صهل  منطقة  يف  اجلافة 
جبل  منظومة  مياه  ا�صتثمار  جهاز 
العربية  اجلماهريية   – احل�صاونة 

الليبية.
•م�رضوع التعاون بني وزارعة الزراعة 
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يف جمهورية العراق واملركز العربي 
والأرا�صي  اجلافة  املناطق  لدرا�صات 

القاحلة 
املثمرة  الأ�صجار  وتطوير  •تنمية 
يف  اجلتتافتتة  للمناطق  املتتالئتتمتتة 

جمهورية اجلزائر 
وزارة  بني  للتعاون  التفاهم  •مذكرة 
الزراعة يف جمهورية لبنان واملركز 

العربي - اأك�صتتاد.
الأبحاث القائمة

جتري �ضمن الربنامج البحوث الآتية:
• تاأثري الأ�ضول الربية للوز يف منو واإنتاجية 
�ضهر  يف  متَّ  احللو.  اللوز  اأ�ضناف  بع�س 
حزيران/يونيو تطعيم نحو 1000 غر�ضة من 
اللوز  اأ�ضناف  ببع�س  الربية  اللوز  اأ�ضول 

احللو يف حمطة بحوث اأك�ضاد يف اإزرع.
املتحملة  الزيتون  من  اأ�ضناف  •تو�ضيف 

للجفاف يف حمطة بحوث جلني. 
منو  يف  الع�ضوي  ال�ضماد  م�ضتخل�س  •تاأثري 

واإنتاجية �ضنف العنب احللواين يف جلني. 

بع�س  يف  الثمرية  الأع��ني  خ�ضوبة  •حتديد 
اأ�ضناف العنب يف جلني. 

برنـــامج النخيـــل
وتطوير  تنمية  اإىل  النخيل  برنامج  يهدف 
من  العربية  ال��دول  يف  التمر  نخلة  ورعاية 
عمليات  وحت�ضني  اخل��دم��ة،  عمليات  خ��الل 
اجلني والتداول واملكافحة املتكاملة لأمرا�س 

وح�رصات النخيل، وتعزيز الن�ضاط الإر�ضادي.
امل�ضاريع  على  الربنامج  فعاليات  وت�ضتمل 

والبحوث الآتية:
العلمي  للتعاون  التنفيذي  •الربنامج 
والإ�صالح  الزراعة  وزارة  مع  والفني 
العربية  اجلمهورية  يف  التتزراعتتي 

ال�صورية: 
اأطل�ض  اإ�تتصتتدار  على  العمل  •جاري 
العربية  اجلتتمتتهتتوريتتة  يف  النخيل 
ال�صورية، ومتوقع النتهاء من اإعداده 

مع نهاية هذا العام. 
•اإجراء م�صح �صامل لأمرا�ض وح�رضات 
للمكافحة  برامج  و�صع  مع  النخيل 

املتكاملة. 
نخيل  اأ�صجار  غر�ض  اإعتتادة  •م�رضوع 
واملهرة،  التمر مبحافظتي ح�رضموت 

ممول من البنك الإ�صالمي للتنمية. 
اأ�صناف  وانتخاب  تقومي  •م�رضوع 

النخيل  واأ�صناف  �صاللت  من  جديدة 
العربية  التتدول  بع�ض  يف  البذرية 
بتمويل  وال�صعودية(  وم�رض،  )�صوية، 

من املركز العربي )اأك�صاد(. 
البحوث

الت�ضميد  ت��اأث��ري  ح��ول  درا���ض��ة  بتنفيذ  ال��ب��دء 
اأو  النخيل  �ضعف  من  )كومبو�ضت  الع�ضوي 
�ضماد ع�ضوي( يف اإنتاجية النخيل يف منطقة 

تدمر.    
برنامج املراعي 

والأ�صــــجار احلراجيـــة
احلراجية  والأ�ضجار  املراعي  برنامج  يهدف 
النباتي  الغطاء  وت��ق��ومي  وم�ضح  ح�رص  اإىل 
الرعوي، وحتديد نظم ودورات وموا�ضم الرعي، 
املتدهورة  الرعوية  املناطق  تاأهيل  واإع��ادة 
القيمة  ذات  الرعوية  ب��الأن��واع  وا�ضتزراعها 
واإن�ضاء  العالية.  البيئية  واملنفعة  العلفية 
لالأنواع  اأم��ه��ات  وح��ق��ول  وراث��ي��ة  جممعات 
واملقدرة  اجليدة  العلفية  القيمة  ذات  الرعوية 
الأن���واع  وت��ق��ومي  وجمع  العالية،  التكيفية 
وت�ضنيفها،  الذاتية،  بيئتها  وحتديد  الرعوية 
وانتخاب الطرز الوراثية املتحملة لالإجهادات 
الدول  على  وتوزيعها  اإكثارها،  بهدف  البيئة 
النباتي  الغطاء  تغريات  ودرا���ض��ة  العربية، 

الرعوي، واإعداد اخلرائط النباتية والرعوية.
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على  الربنامج  هذا  فعاليات  وت�صتمل 
امل�صاريع والأبحاث الآتية:

•م�رضوع اإعادة تاأهيل اأرا�صي املراعي 
العمارية يف منطقة  املتدهور مبوقع 
اجلوف - اململكة العربية ال�صعودية 
•م�رضوع اإن�صاء قاعدة بيانات متكاملة 
�صلطنة  يف  الطبيعية  الرعي  ملواقع 

عمان. 
•م�رضوع و�صع اأمنوذج لتنمية وديان 
بحوث  متتركتتز  الغربي–  ال�صاحل 

ال�صحراء- جمهورية م�رض العربية: 
•م�رضوع مكافحة زحف الرمال وتثبيت 
ال�صورية  البادية  الرملية يف  الكثبان 

)موقعي الهريب�صة وكباجب(. 
الأبحاث القائمة:

النطاق  يف  النباتي  التنوع  •درا�صة 
الفي�صي لل�صبخات يف املناطق �صبه 

اجلافة واجلافة يف �صورية. 
يف  العادمة  املياه  ا�صتعمال  •درا�صة 
الت�صجري احلراجي يف ظروف املناطق 

اجلافة و�صبه اجلافة. 
والوراثي  املظهري  التباين  •درا�صة 

لبع�ض الأنواع الرعوية املهمة. 
اأنواع  واإنتاجية  تاأقلم  مدى  •درا�صة 
و�صديدة  اجلافة  املناطق  يف  رعوية 

اجلفاف. 
يف  خمتلفة  ا�صتزراع  طرائق  •مقارنة 

تنمية املراعي الطبيعية. 
•تقدير القيمة العلفية لبع�ض الأنواع 
العزيب  وادي  حمطة  يف  الرعوية 

بالعالقة مع التغريات الف�صلية.

برنامج التنــوع احليـــوي
احليوي  التنوع  توثيق  اإىل  الربنامج  يهدف 
الأن��واع  ح�رص  خالل  من  العربي  الوطن  يف 
اجلافة،  و�ضبه  اجلافة  البيئات  يف  تنمو  التي 
مع�ضبة  يف  واإي��داع��ه��ا  منها  عّينات  وجمع 
اأك�����ض��اد امل��رك��زي��ة، واإ���ض��دار اأط��ال�����س تعنى 
احليوي،  التنوع  ج��وان��ب  جممل  باإي�ضاح 
قواعد  وبناء  منها،  القت�ضادية  ول�ضيما 
الربامج  يف  املخت�ضني  حاجة  لتلبي  بيانات 
البحثية والتنموية مثل برامج تطوير املراعي، 
احليوي،  التنوع  وحماية  الت�ضحر،  ومكافحة 
بني  التن�ضيق  اإىل  بالإ�ضافة  العلمي،  والبحث 
الدول العربية لتنفيذ اتفاقيتي التنوع احليوي 
CBD وبروتوكول قرطاجة لل�ضالمة الأحيائية.

امل�ضاريع  على  الربنامج  فعاليات  وت�ضتمل 
والأن�ضطة الآتية:

وراثية  بنوك  اأربعة  لإن�صاء  •الإعداد 
�صبه اإقليمية.

قاعدة  ومراجعة  حتديث  •م�رضوع 
اجلافة  املناطق  نباتات  معلومات 

. ADAP العربية
للدول  املراعي  اأطل�ض  اإعداد  •م�رضوع 

العربية )اخلليج العربي(. 
•اإعداد قامو�ض للنباتات الطبية.

الأبحــاث القائمـــة
•التوثيق احلا�ضوبي لعينات املع�ضبة املركزية 

واإن�ضاء فلورا الكرتونية. 
يف  والب�رصية  البيئية  العوامل  تاأثري  •درا�ضة 
انت�ضار جن�س اللوز يف املنطقة اجلنوبية من 

�ضورية. 
الحتياج  ل��واق��ع  متكاملة  بيئية  •درا�ضة 
�ضورية  يف  ال��ربي  للباذجنان  البيولوجي 

وطرائق مكافحته.
العزيب  وادي  يف  احليوي  التنوع  •درا�ضة 

)�ضورية(. 
•م�ضاهمة يف درا�ضة بيئية وكيميائية لبع�س 

الأنواع النباتية الطبية ال�ضورية للنوعني
Z. canescesns Ziziphora tenuiorl

 Amygdalus العربي  اللوز  حماية  •م�رصوع 
Arabica  كنوع مهدد بالنقرا�س.
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القمح هو املح�صول الرئي�ض وامل�صدر الغذائي الأ�صا�صي لعددٍ كبري 
اأحد الأهمية الإ�صرتاجتية للقمح  من �صكان الأر�ض، ول يخفى على 
بعددٍ  القمح  ي�صاب  الغذائي.  الأمن  حتقيق  يف  ودوره  �صورية  يف 
الأ�صداء  اأمرا�ض  وتعد  الإنتاج،  يف  توؤثر  التي  الأمرا�ض  من  كبري 
الأمرا�ض  هذه  ت�صيب  اقت�صاديًا.  �رضرًا  واأ�صدها  خطورة  اأكرثها  من 
قدم  حيث  للزراعة،  الإن�صان  ممار�صة  بداية  منذ  احلبوب  حما�صيل 
يف   )Robigus( الذرة  لإله  النذور  القدماء  والرومان  اليونانيون 
اإ�صابة  الإجنيل  الأمرا�ض اخلطرية، وذكر يف  حماولة ملحاربة هذه 
القمح بوباء ناجت عن الأ�صداء، ولالإ�صابة بالأ�صداء تاأثري كبري يف 
 84 مقداره  انخفا�صًا   )2005( وزمالوؤه   Murray �صجل  حيث  الإنتاج، 
اأن  40 ح�رضة ومر�صًا ميكن  اأكرث من  % يف الغلة احلبية، ومن بني 
ت�صبب خ�صائر اقت�صادية للقمح �صمن ظروف خمتلفة، تعد الأ�صداء 

.)Singh and Huerta Espino, 2001( الأخطر على الإنتاج

�ســالالت
اأقمـــاح 
اأك�ســاد 

�سمدت  يف  �جــه الأ�ســداء...
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يوؤدي اأك�ضاد دوراً مهمًا يف املجالت البحثية 
تنمية  يف  ت�ضهم  التي  الزراعية  العلمية 
العربية، وذلك  املناطق اجلافة و�ضبة اجلافة 
تكيفية  قدرة  ذات  �ضاللت  تطوير  خالل  من 
يف  املحلية  البيئية  املناطق  تالئم  وا�ضعة، 
حما�ضيل  بزراعة  املهتمة  العربية  البالد 
الحتفاظ  العتبار  بعني  الأخذ  مع  احلبوب، 
ظروف  حتت  جيدة  ونوعية  عالية  باإنتاجية 
واحل�رصات  )الأمرا�س  الأحيائية  الإجهادات 
)اجلفاف،  الالاأحيائية  والجهادات  ال�ضائعة( 

وامللوحة، واحلرارة املرتفعة(. 
اأثبتت الدرا�ضات وامل�ضاهدات امليدانية مقدرة 
القمح  حم�ضول  من  اأك�ضاد  �ضاللت  معظم 
ال�ضداأ  مر�س  مقاومة  على  والطري  القا�ضي 
العمل  فّعالية  مدى  يعك�س  وهذا  الأ�ضفر، 
ما  اإىل  اإ�ضافًة  العربي،  املركز  لدى  البحثي 
هو متبع يف عمل برنامج احلبوب من تقييم 
الرتاكيب  من  وغريها  واملدخالت  ال�ضاللت 
حتت  عام  ب�ضكٍل  الأمرا�س  ملقاومة  الوراثية 
اأكر من موقع.  الطبيعية يف  العدوى  ظروف 
اإقامة  وكان املركز العربي من ال�ضباقني يف 
م�ضتل العدوى ال�ضناعية يف الالذقية )حمطة 
جتاه  للقمح  الوراثية  الرتاكيب  لتقييم  بوقا( 
يف  اإدخالها  قبل  وغريها  الأ�ضداء  اأمرا�س 
برنامج  يدعم  العمل  هذا  الرتبية،  برامج 
�ضيما  لالأمرا�س،  مقاومة  اأ�ضناف  ا�ضتنباط 
واأّن التقارير الإعالمية والعلمية وامل�ضاهدات 
اأ�ضارت  العربي  املركز  لباحثي  امليدانية 
يف  كوباء  الأ�ضفر  ال�ضداأ  مر�س  انت�ضار  اإىل 
حقول القمح لعام 2010، وخا�ضًة يف املناطق 
ال�ضمالية وال�رصقية من �ضورية، وكانت معظم 
والطري  القا�ضي  القمح  من  )اأك�ضاد(  �ضاللت 
�ضدة  تتجاوز  مل  حيث  املر�س،  لهذا  مقاومة 
اأّن  اإىل  الإ�ضارة  وجتدر   ،%  20-10 الإ�ضابة 
وخا�ضًة  القمح  من  اأك�ضاد  �ضاللت  معظم 
�ضداأ  ملر�س  مقاومة  كانت  القا�ضي  القمح 
نتائج  بينت  كما   ،)UG99( الأ�ضود  ال�ضاق 

اختبارات العدوى ال�ضطناعية يف كينيا. 
عملية  يف  )اأك�ضاد(  العربي  املركز  وي�ضتمر 
البحث يف متابعة مو�ضوع بناء قاعدة وراثية 
لالأمرا�س  مقاومة  �ضاللت  لتطوير  وا�ضعة 

ب�ضكل عام.
�صداأ ال�صـــاق الأ�صــــود

 Puccinia graminis الفطر  عن  املر�س  يت�ضبب 
 Uredinales رتبة  يتبع   ،pers. F .tritici Eriks

العائل،  ثنائي  الفطر   .Pucciniaceae وف�ضيلة 

ويكّون كاًل من الطور البكني والأ�ضيدي على 
وعلى   ،)Berberis vulgaris) الباربري�س  �ضجرية 
الطور  اأما   ،.Mahonia spp املاهونيا  نباتات 
نباتات  على  فيتكونان  والتيليتي  اليوريدي 
اأخرى  جنيلية  ونباتات  وال�ضعري  القمح 

مزروعة وبرية.
: Symptomsالأعرا�ض

والأوراق  ال�ضاق  على  املر�س  اأعرا�س  تظهر 
برات  هيئة  على  الأزهار  وقنابع  واأغمادها 
متطاولة لونها بني حممر، مبعرة يف خطوط 
طولية موازية ملحور ال�ضاق والعرق الو�ضطي 
لالأوراق، ويتكون بداخلها الأبواغ اليوريدية، 
الب�رصة  طبقة  تت�ضقق  الأبواغ  ن�ضج  وعند 
املغلفة لها فتنطلق الأبواغ اليوريدية، وحتمل 

اإ�ضابات جديدة. ومع  بوا�ضطة الهواء لتحدث 
يكّون  الن�ضج  مرحلة  من  امل�ضيف  اقرتاب 
تيليتية  برات  داخل  التيليتية  الأبواغ  الفطر 
الأ�ضود،  اللون  اإىل  تتحول  داكن  بني  لونها 
نف�ضها  الأماكن  يف  التيليتية  البرات  وتن�ضاأ 
وغالبًا  اليوريدية،  البرات  فيها  تكونت  التي 

ت�ضكل يف خطوط ي�ضل طولها اإىل 22 مم. 
يكّون الفطر على ال�ضطح العلوي لأوراق �ضجرية 
الباربري�س، ونادراً جداً على �ضطحها ال�ضفلي، 
قطرها  جمموعات  يف  مفردة  بكنية  اأوعية 
يتكون  غامق  اأ�ضفر  لونها  ميكرون،   130-120

فيها اأعداد كبرية جداً من الأبواغ ت�ضبح �ضمن 
�ضائل لزج �ضكري جاذب للح�رصات. 

وتتم  �ضفافة.  اخللية،  وحيدة  البكنية  الأبواغ 
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اخللطي،  الإخ�ضاب  عملية  الطور  هذا  يف 
ويف�رص ذلك وجود �ضاللت فيزيولوجية عديدة 

من الفطر. 
البكني  الطور  اأيام من ظهور   5 -  2 بعد مرور 
ال�ضفلي  ال�ضطح  على  الأ�ضيدي  الطور  يتكون 
يف  الفتية  الفروع  وعلى  واأعناقها  لالأوراق 

جمموعات دائرية اأو متطاولة. 
ملتفة  ال�ضكل،  فنجانية  الأ�ضيدية  الأوعية 

احلواف لونها اأبي�س م�ضفر. 
ال�ضكل،  م�ضّلعة  كروية،  الأ�ضيدية  الأبواغ 
حمتواها  ميكرون،   18-12×22-14 من  اأبعادها 

اأ�ضفر اللون، وذات  غالف �ضفاف. 
عندما ت�ضقط الأبواغ الأ�ضيدية على النجيليات 
تنت�س عند توافر قطرات املاء ودرجة حرارة 
من 5-24 مoْ. يكّون الفطر على العائل الأ�ضا�ضي 

الطور اليوريدي. 
الأبواغ اليوريدية متطاولة اأو بي�ضوية وحيدة 
اخللية، اأبعادها 20-42×14-22 ميكرونًا، غالفها 
ثقوب  اأربعة  ولها  باأ�ضواك،  ومزين  اأ�ضفر، 
توافر  عند  اليوريدية  الأبواغ  تنت�س  اإنبات. 
قطرات املاء على درجات حرارة  ترتاوح بني 
. وتعد درجة   )oاملثالية 18-20م (   oم  30 -    1

لنت�ضار  مثالية  درجة   oم  28-18 احلرارة  
املر�س وتطوره يف الطور اليوريدي. 

اخل�رصي  النمو  مراحل  يف  الفطر  يكّون 
اأجيال يوريدية، ويرتبط ذلك  للمح�ضول عدة 
النمو  مو�ضم  نهاية  يف  املحيطة،  بالظروف 
وعلى  واأغمادها  الأوراق  على  الفطر   يكون 

ال�ضاق البرات التيليتية. 
اخللية،  ثنائية  معنقة،  التيليتية  الأبواغ 
-12×60  -  35 اأبعادها  متطاولة،  �ضوجلانية 
قمة  عند  خا�ضة  �ضميك  جدارها  ميكرونًا،   22

ال�ضواد.  اإىل  مييل  بني  لونها  مل�ضاء  البوغة، 
على  تيليتية  اأبواغ  �ضورة  يف  الفطر  ي�ضتي 
املخلفات النباتية، وتنبت بعد فرتة �ضكون يف 
 ،oالربيع على درجات حرارة ترتاوح بني 9-29 م
املثالية )18-22 مo(، ورطوبة جوية 100-95 %. 
ويرتبط الزمن الالزم لإنبات الأبواغ التيليتية 
بدرجة ن�ضجها، فالنا�ضجة منها تنبت خالل 
كل  على  يتكون  رطب.  و�ضط  يف  �ضاعات   4-3

بازيدية  اأبواغ   4 حتمل  دعامة  منها  خلية 
الثانوي  العائل  ن�ضيج  اخرتاق  على  قادرة 

وتكوين الطورين البكني والأ�ضيدي. 
املناطق  يف  الباربري�س  �ضجرية  توجد 
النوع  و�ضوهد  الأو�ضط،  ال�رصق  من  املرتفعة 
b. libanotica  يف ال�ضاحل ال�ضوري اإل اأن دوره 

املر�س  ظهور  من  بالرغم  موؤكد  غري  حمليًا 

اأن  وميكن  �ضورية.  يف  القمح  على  �ضنويًا 
اليوريدية  الأبواغ  الأولية من  العدوى  تتجدد 
املحمولة بالرياح والقادمة من بالد مدارية 
دافئة )اإفريقيا(، حيث ينت�رص املر�س يف هذه 
البالد بوقٍت مبكر، كما ميكن للفطر اأن يق�ضي 
على  يوريدية  اأبواغ  �ضورة  يف  ال�ضتاء  ف�ضل 
الربيع  يف  ويكّون  النجيلية،  النباتات  بقايا 
الإ�ضابات  حدوث  ت�ضبب  يوريدية  اأبواغًا 
ال�ضتاء  ذات  املناطق  يف  وخا�ضة  الأولية، 
الدافئ )الأغوار- ال�ضاحل(. يوجد للفطر اأكر 

من 300 �ضاللة ف�ضيولوجية موزعة يف خمتلف 
مناطق زراعة املحا�ضيل النجيلية يف العامل. 
للمر�س،  املقاومة  الأ�ضناف  بع�س  توجد 
الإ�ضابة  الفقد يف املح�ضول يف حال  ويبلغ 
ال�ضديدة يف كثري من احلالت قرابة 60 - 70 % 

من الإنتاج احلبي الكلي. 
 �صداأ الورقـــــة

 Puccinia recondita الفطر  عن  املر�س  يت�ضبب 
 ،Rob ex Desm f. tritici Eriks –Puccinia triticina Eriks

 Basidiomycetes البازيدية  الفطور  �ضف  من 
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.Pucciniaceae  وف�ضيلة Uredinales ورتبة
: Symptoms الأعرا�ض

ينت�رص املر�س يف معظم مناطق زراعة القمح 
فيها  تتوافر  التي  تلك  وخا�ضًة  العامل،  يف 
درجات رطوبة جوية مرتفعة. تظهر الأعرا�س 
على اأن�ضال واأغماد الأوراق يف �ضورة برات 
م�ضتديرة اأو بي�ضاوية ذات لون بني، وتتوزع 
لالأوراق،  العلوي  ال�ضطح  على  ع�ضوائي  ب�ضكٍل 
نهاية  وقرب  ال�ضفلي،  ال�ضطح  على  ونادراً 

يكون  تيليتية  برات  تتكون  النمو  مو�ضم 
لونها مائاًل اإىل ال�ضواد، وتبقى مغطاة بب�رصة 
ناعمًا  ملم�ضها  يكون  لذلك  تنفجر  فال  العائل 
اأو بنية. الأبواغ  اأحيانا بهالة �ضفراء  وحتاط 
اليوريدية كروية اإىل بي�ضوية ال�ضكل، اأبعادها 
ميكروناً، وحيدة اخللية، ذات لون   23-17×29-17

اأ�ضفر برتقايل، وجدارها مزين باأ�ضواك، فيه 3 - 4  
اخللية،  ثنائية  التيليتية  اإنبات.الأبواغ  ثقوب 
لونها بني داكن، وتاأخذ لونًا اأ�ضوداً عند جتمعها 

يف كتل، اأبعادها 32 - 34×14-22 ميكرونًا. يعرف 
للفطر �ضكل اأوروبي واأخر �ضيبريي، يكّون ال�ضكل 
الأوروبي الطور الأ�ضيدي على نباتات من جن�س 
Thalictrum  spp، اأما ال�ضكل ال�ضيبريي فيكون الطور 

 ..lsopyrum  spp الأ�ضيدي على نباتات من جن�س
القمح يف جمال  العدوى على حم�ضول  حتدث 
الأبواغ  تنبت  اإْذ  احلرارة،  درجات  من  وا�ضع 
اليوريدية بوجود قطرات املاء يف جمال حراري 
ويرتبط   )oم  25-15 )املثالية   oم  31-2.5 من 
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الهواء،  حرارة  بدرجة  احل�ضانة  فرتة  طول 
حرارة  درجة  يف  يومًا   18-5 من  وي�ضتغرق 
املتكونة  اليوريدية  الأبواغ  تتحمل   .  o4-25م

منخف�ضة  حرارة  درجات  اخلريف  يف 
الربيع  يف  املر�س  ظهور  جتدد  يف�رص  وهذا 
يف  الأعظمي  احلد  وو�ضوله  وا�ضتمراريته 
الأبواغ  للمح�ضول.  اللبني  الن�ضج  مرحلة 
اليوريدية املتكونة يف ال�ضيف ق�ضرية العمر، 
وجو  عالية  رطوبة جوية  بتوافر  تنبت  حيث 
دافئ، وتفقد الأبواغ حيويتها ب�رصعة بتاأثري 
اجلوية  والرطوبة  املرتفعة  احلرارة  درجات 
ال�ضتوي  املنخف�ضة. يف مناطق زراعة القمح 
املح�ضول  الفرتة بني جمع  فيها  تكون  التي 
اجلزء  ميوت  اأ�ضهر   3-1.5 من  الزراعة  واإعادة 
الأكرب من الأبواغ اليوريدية وت�ضكل النباتات 
العدوى،  لتجدد  رئي�ضًا  م�ضدراً  التلقائية 
فيها  تكون  التي  ال�ضمالية  املناطق  يف  اأما 
الأبواغ  تكون  اأن  فيمكن  ق�ضرية  الفرتة  هذه 
احلية  املح�ضول  خملفات  يف  اليوريدية 
املناطق  يف  الفطر  يق�ضي  عدوى.  م�ضدر 
يف  ال�ضكون  طور  الربودة)�ضيبرييا(  �ضديدة 
املح�ضول،  بقايا  على  تيليتية  اأبواغ  �ضورة 
ويف الربيع حتدث العدوى الأولية من الأبواغ 
املناوب  امل�ضيف  على  املتكونة  الأ�ضيدية 
الإ�ضابة  تتجدد  اأن  ميكن  كما   ،)Isopyrum)

يوريدية  اأبواغ  بوا�ضطة  الربيع  يف  �ضنويًا 
الدافئة.  املناطق  من  الرياح  تيارات  حتملها 
ف�ضيولوجية  �ضاللة   200 من  اأكر  الفطر  ميلك 
تك�ضفها  درجة  حيث  من  بينها  فيما  تختلف 

على اأ�ضناف القمح املختلفة.
اأعرا�س الإ�ضابة مبر�س �ضداأ الورقة )الطور 

اليوريدي والأبواغ اليوريدية(
اأعرا�س الإ�ضابة مبر�س �ضداأ الورقة )الطور 

التيليتي والأبواغ التيليتية(.

 ال�صداأ الأ�صــــفر
 Puccinia striiformis الفطر  امل��ر���س  ي�ضبب 
 .West=Puccinia glumarum)schm)Erikss et P.Henn

الأبواغ اليوريدية كروية ال�ضكل، ذات لون اأ�ضفر 
ميكرونًا.   20-15 بني  قطرها  وي��رتاوح  ف��احت، 
بني  لونها  اخللية،  ثنائية  التيليتية  الأب��واغ 
داكن، وعنق ق�ضري �ضفاف، واأبعادها 57-30×15-

24 ميكرونًا.

: Symptoms الأعرا�ض
ينت�رص املر�س يف مناطق زراعة القمح الباردة 
اأمرا�س  اأهم  ويعد  البحر،  �ضطح  عن  املرتفعة 
حيث  من  والثالث  النجيليات،  على  ال�ضداأ 

ي�ضيب  ال�ضوري.  العربي  القطر  يف  الأهمية 
واأع�ضاب  وال�ضيلم  وال�ضعري  القمح  نباتات 
القت�ضادية  الأ�رصار  تكون  اأخرى.  جنيلية 
كبرية عند اإ�ضابة ال�ضنابل، حيث تعطي بذوراً 
الأوراق  �ضامرة غري ممتلئة. ي�ضيب املر�س  
واأحيانًا  العلوي،  ال�ضطح  وخا�ضًة  واأغمادها، 
ي�ضيب ال�ضنابل )القنابع والع�ضافات( وحتى 
الأجزاء الظاهرة من احلبوب. تتميز الأعرا�س 
برات  بظهور  الأوراق  واأغماد  ان�ضال  على 
منف�ضلة  احلجم  �ضغرية  �ضفراء  يوريدية 
متوازية  �ضفوف  يف  ومرتبة  بع�ضها  عن 
برات  املو�ضم  نهاية  يف  تظهر  ومتجاورة. 
تت�ضقق  ول  داكن  بني  لون  ذات  تيليتية 
م�ضيف  للفطر  يعرف  ل  فوقها.  النبات  ب�رصة 

الطور  يف  ال�ضتاء  فرتة  الفطر  يق�ضي  ثانوي. 
اليوريدي على عوائل جنيلية خمتلفة اإذ يبقى 
املي�ضيليوم حيًا حتى درجة حرارة - 5مoْ. يلزم 
لإنبات الأبواغ اليوريدية توافر رطوبة ن�ضبية 
وي�ضتغرق   ،oم  13  -  11 حرارة  ودرجة   ،%  100

درجة  عند  يومًا   11-10 من  احل�ضانة  طور 
لهذا  ال�ضديد  النت�ضار  مoيالحظ   15-10 حرارة 
املر�س يف ال�ضنوات ذات الربيع البارد، ويظهر 
ال�ضفلى ومن  الأوراق  الربيع على  املر�س يف 
ثم العليا، وميكن اأن ت�ضتمر الإ�ضابة اإىل طور 
امل�ضابة  احلقول  لون  ويتغري  اللبني،  الن�ضج 
الفطر  ميلك  الوبائي.  النت�ضار  حالت  يف 
اأكر من 60 �ضاللة ف�ضيولوجية، وتوجد بع�س 

الأ�ضناف املقاومة لهذا املر�س.
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�لإر�صــــاد 
�لزر�عــي 
فـــــي �لدول �لعربيـة 

مهنة  وهو  الزراعية،  والتنمية  للبحوث  اأ�سا�سية  دعامة  الزراعي  الإر�ساد 
�سعبة يف ظروف البلدان النامية، فهو عمل ميداين ميار�س يف ظل ظروف 
الريف  التعامل والتفاعل مع �سكان  مناخية ولوجي�ستية �سعبة، تتطلب 
ومعظمهم فقراء واأميون، بهدف اإحداث تغيري اإيجابي يف �سلوكهم )معارفهم، 
ومهاراتهم، واجتاهاتهم(، وهو اأي�سا ن�ساط تكتنفه ال�سعوبة اإذا ما قورن 

بالتعامل مع النباتات اأو احليوانات اأو التجارب املعملية. 
وبديهي اأّن التقانات الزراعية اجلديدة ل تنتقل من تلقاء نف�سها اإىل حقول 
املزارعني، حيث ميكن تطبيقها وال�ستفادة منها، فمراكز البحوث حتتاج 
اإىل خدمات اإر�ساد قوية، تعمل معها ميدانياً نحو حل امل�ساكل، وحتتاج 

باملقابل خدمات الإر�ساد اإيل دعم قوي من موؤ�س�سات البحوث. 

حتديـــات قدميـــــــــة ،  �اأد�ار جديدة..

الدكتور حممد ح�صن عبد العال
رئي�س ق�صم الر�صاد الزراعي

 املركز العربي - اأك�صـــاد
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ال�ضيا�ضات  وا�ضعو  يقتنع  اأن  ال�رصوري  من 
يوؤديه  ال���ذي   الأ�ضا�ضي  ب��ال��دور  ال��زراع��ي��ة 
فكل  الوطنية،  التنمية  يف  الزراعي  الإر�ضاد 
ا�ضتثمار يوجه نحو تقدمي خدمات الإر�ضاد اأو 
اإ�ضالح نظمه و�ضيا�ضاته وبراجمه �ضوف يعود 
من  والعك�س  واملجتمع،  املزارع  على  بالنفع 
الزراعي واحتياجات  الإنتاج  �ضيوؤثر يف  ذلك 
املزارعني  و�ضيرتك  ال��غ��ذاء،  م��ن  املجتمع 
متخلفًا،  الزراعي  القطاع  ويبقى  تعليم،  دون 

واحلياة الريفية فقرية. 
تعاين   العربية  الدول  اأن  اأحد  على  يخفى  ول 
تزداد هوتها مع  الغذاء،  من فجوة يف نق�س 
وتناق�س  املناخية،  التغريات  وطاأة  ازدي��اد 
املت�ضاعد  والرتفاع  العذبة،  املائية  املوارد 
يف ف��ات��ورة ا���ض��ت��رياد ال��غ��ذاء. ورغ��م جهود 
يف  وجن��اح��ه��ا  ال��زراع��ي  البحث  منظمات 

حتديـــات قدميـــــــــة ،  �اأد�ار جديدة..
وال�ضاللت  البحوث  نتائج  من  العديد  توفري 
الزراعي  الإن��ت��اج  جم��الت  يف  والأ���ض��ن��اف 
النباتي واحليواين، ورغم اجلهود الكبرية التي 
تقوم بها اأجهزة الإر�ضاد الزراعي. اإل اإن الهوة 
واإنتاجية  البحوث  نتائج  تزال كبرية بني  ما 
اإىل  يدفعنا  ما  الزراعية،  ال�ضلع  من  الكثري 
�رصورة العمل ب�ضكٍل جيٍد وفاعل لتعزيز عمل 
اأجهزة الإر�ضاد الزراعي وتوثيق العالقة بينها 
وبني  جهة  من  الزراعي  البحث  اأجهزة  وبني 

املنتجني واملزارعني من جهٍة اأخرى.
الزراعة  تواجهها  التي  التحديات  ومتثل 
العامل  يف  الإر�ضادية  للنظم  حتديات  العربية 
وا�ضعة  جمالٍت  اأي�ضًا  متثل  ولكنها  العربي، 
من الفر�س التي يجب على النظم الإر�ضادية 

اغتنامها.
مب��وارد  املت�ضلة  البيئية  التحديات  وتعد 

التي  الهامة  التحديات  من  الزراعي  الإنتاج 
وميكن  العربي،  ال��زراع��ي  الإن��ت��اج  ت��واج��ه  

اإجمالها يف العنا�رص الأربع الآتية: 
•املناخ: 

نحو  اجلاف  �ض���به  اأو  اجلاف  املناخ  يغطي 
امل�ضاحة  و  العربي،  الوطن  90 % من م�ضاحة 

التي يقل فيها معدل الهطول املطري ال�ضنوي 
عن 100 ملم ت�ضاوي 52 % من امل�ضاحة الكلية، 
و تبلغ امل�ضاحة التي يبلغ فيها معدل الأمطار 
100 - 300 ملم �ضنويًا قرابة 30 %، اأما امل�ضاحة 

 300 عن  الأمطار  معدل  فيها  فيزيد  املتبقية 
ملم �ضنويًا.

•املوارد الأر�صية : 
14.1 مليون كم2،  العربي  تبلغ م�ضاحة الوطن 
للزراعة  ال�ضاحلة  الأرا�ضي  م�ضاحة  وتقدر 
ا�ضتغالل  ومعدل   .)2005 )بيانات   %  5.1 منها 
الأرا����ض���ي ال�����ض��احل��ة ل��ل��زراع��ة حم���دود اأو 
اإىل  ي�ضري  ما   ،)%  40 نحو  اإىل  )ي�ضل  �ضعيف 
الدول  يف  الزراعي  ال�ضتثمار  اإمكانيات  اأن 
الأفقي  التو�ضع  خ��الل  م��ن  ممكنة  العربية 

والراأ�ضي.  
•املوارد املائية: 

املحددة  العوامل  من  املائية  امل���وارد  تعد 
هذه  وتت�ضم  العربي،  ال��زراع��ي  لال�ضتثمار 
هي  امل�ضادر  واأهم  بندرتها،  املائية  املوارد 
واملياه  ال�ضطحية  وامل��ي��اه  الأم��ط��ار،  مياه 
الهاطلة  الأمطار  مياه  تقدر  حيث  اجلوفية، 
يف  مليارم3   2576 بنحو  العربي  الوطن  على 
بنحو225  فتقدر  ال�ضطحية  املياه  اأما  ال�ضنة، 
 40 ب�نحو  اجلوفية  املياه  تقدر  و  مليارم3 
الوطن  يف  امل��ي��اه  م�ضادر  وج��ل  مليارم3، 

العربي تاأتي من منابع خارج حدوده.     
•الروة احليوانية: 

مت��ت��ل��ك ال����دول ال��ع��رب��ي��ة ث����روة ك��ب��رية من 
388 مليون راأ�س. منها  احليوانات تقدر بنحو 
62 مليون من الأبقار، 4 مليون من اجلامو�س، 

192 مليون من الأغنام،  114 مليون من املاعز، 

اأخرى  اأعداد  اإىل  اإ�ضافة  الإبل،  مليون من   16

كبرية من احليوانات الربية. وامتداد ال�ضواحل 
العربية على البحار واملحيطات يعطيه فر�ضًا 
ال�ضيد  اأن�ضطة  يف  لال�ضتثمار  حم��دودة  غري 

البحري. 
املجالت  الأرب��ع��ة  العنا�رص  ه��ذه  ومت��ث��ل 
حيث  )اأك�ضاد(،  العربي  املركز  لعمل  الرئي�ضة 
يوظف اإمكانياته من خرباء وفنيني وحمطات 
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حتيط   التي  التحديات  مع  للتعامل  بحثية 
بهذه املوارد، وتو�ضل اإىل العديد من النتائج 
و�ضبه  اجلافة  املناطق  للتطبيق يف  ال�ضاحلة 
اجلافة يف الدول العربية يف جمالت الإنتاج 
واإدارة  الت�ضحر  ومكافحة  واحليواين  النباتي 

املوارد الأر�ضية واملائية.
حتديات العمل الإر�صادي 

يف الدول العربية
تواجهها  التي  التحديات  م��ن  ع��دد  هناك 
موؤ�ض�ضات الإر�ضاد الزراعي يف الدول العربية، 
وهي ل تختلف كثرياً عما تواجهه موؤ�ض�ضات 
الإر�ضاد يف دول العامل النامي، ونورد اأهمها:

اأجهزة  معظم  تتميز  والتعقيد:  •احلجم 
العاملني فيها  الزراعي بكرب حجم  الإر�ضاد 
الفعال  الزراعي  الإر�ضاد  اأن  على  اعتماداً 
يعتمد على قدرته على الو�ضول اإىل م�ضتوى 
م�ضتوى  على  ال�ضغرى  التعامل  وح���دات 
يرتتب  وما  وامل��زارع��ني،  وامل��زارع  القرى 
ومتعدد  مركب  تنظيمي  بناء  من  ذلك  على 

امل�ضتويات.      
•اعتماد الإر�صاد على بيئة مت�صعة من 
ال�صيا�صات الزراعية وغريها: فالإر�ضاد 
الزراعي لي�ضتطيع اأن يعمل منفرداً ول ميكنه 
اأن يحقق اأهدافه دون التعاون والتن�ضيق مع 
تنفيذ  على  قدرته  وتعتمد  عديدة،  جهات 
اأن�ضطته على ما يتخذ من �ضيا�ضات مت�ضلة 
بالقطاع الزراعي، بل وما يتخذ يف قطاعات 

اأخرى بعيدة عن قطاع الزراعة. 
•العالقة مع جهات توليد التكنولوجيا 
اأغلب  يف  العالقة  ه��ذه  تت�ضم  الزراعية: 
يرى  حيث  واحل�ضا�ضية،  بالتوتر  الأحيان 
الباحثني اأنهم الأجدر والقدر على نقل ما 
اإليه من نتائج، ما يوؤدي يف كثرٍي  تو�ضلوا 
املر�ضدين  دور  تهمي�س  اإىل  الأح��ي��ان  من 
الإر�ضاد  تبعية  م�ضاألة  اأن  كما  امليدانيني. 
م�ضاألة  مازالت  عنها  ا�ضتقالله  اأو  للبحوث 

جدلية يف الدول النامية والعربية.
لآثتتار  املبا�رض  القيا�ض  •�صعوبة 
اأكرب  م��ن  الإر�تتصتتادي:  العمل  ونتائج 
التحديات التي يواجهها العاملني بالإر�ضاد 
هي تقييم اآثاره، والربط بني اأن�ضطته وتطور 
بع�س  وجود  من  الرغم  وعلى  الإنتاجية، 
قيا�س  حاولت  التي  والنماذج  املحاولت 
اأن  اإل  الإر�ضادي  للعمل  القت�ضادية  الآثار 
منهجية  يف  بعد  تتوطن  مل  الأ�ضاليب  هذه 

العمل الإر�ضادي. 
عمالءه(  نحو  اجلهاز  )التزام  •امل�صاءلة 
Accountability: تزداد اأهمية هذا املفهوم مع 

واملنظمات  اخلا�س  القطاع  دخول  تزايد 
اخلدمات  تقدمي  جمال  يف  احلكومية  غري 
�ضابقًا  يعتمد  الإر�ضاد  كان  لقد  الإر�ضادية. 
 ،Supply-driven Extension على مدخل العر�س
نوعية  يف  الإر���ض��اد  اأج��ه��زة  تتحكم  حيث 
تنامي  ولكن  اخل��دم��ات،  وتوقيت  وكمية 
الإر�ضاد  مدخل  وتبني  الت�ضاركي،  الجتاه 
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 ،Demand-driven Extension القائم علي الطلب
يحتم  التكاليف  ا�ضتعادة  نحو  والجت���اه 
اأكر  يكونوا  اأن  بالإر�ضاد  العاملني  على 
اأمام املزارعني عما  باأنهم م�ضوؤولون  وعيًا 
يقدمونه من خدمات، واأن من حق املزارعني 
امل�ضاءلة عن حجم ونوعية ما ح�ضلوا عليه 

من عوائد نتيجة هذه اخلدمات.     
مهام  مع  الإر�صادية  املهام  •تداخل 
تقدمي  اأجهزة  اإن  اإر�صادية:  غري  اأختترى 
الأجهزة  اأكرب  من  هي  الإر�ضادية  اخلدمات 
قورنت   ما  اإذا  انت�ضاراً  واأو�ضعها  احلكومية 
ال�ضحية،  اأو  التعليمية  كاخلدمات  بغريها  
وحتى يف داخل وزارات الزراعة نف�ضها، ما 
يف  العاملني  حتميل  اإىل  امل�ضوؤولني  يدفع 
اجلهاز الإر�ضادي مهام اأخرى قد تتعار�س 
�ضلبًا  وتوؤثر  بهم،  املنوط  العمل  طبيعة  مع 
يف ج�ضور الثقة التي مدوها مع املزارعني. 

اأجهزة  تعر�ضت  املاليتتتة:  •ال�صتتتتتدامة 
الإر�ضاد الزراعي يف العقود الثالثة الأخرية 
نتيجة  مالية  اإىل هزاٍت  املا�ضي  القرن  من 
التكيف  برامج  من  الكثري  ال��دول  تطبيق 
الإر�ضاد  اأجهزة  وكانت  الهيكلي،  والتعديل 
كثرياً  عانت  التي  اخلدمات  �ضمن  الزراعي 
اإىل  ال�ضواهد  وت�ضري  ميزانياتها،  من خف�س 
اأن تزايد معدلت الفقر وانخفا�س الإنتاجية 
اإىل تدين  اأ�ضبابه  الزراعية، يرجع يف بع�س 
ما  وه��و  الإر���ض��ادي��ة،  اخلدمات  م�ضتويات 
يربر �رصورة حتقيق ا�ضتدامة مالية لأجهزة 

الإر�ضاد الزراعي يف الدول العربية. 
اإ�صالح العمل الإر�صادي 

يف الوطن العربي
دول  ك��ل  يف  ال���زراع���ي  الإر����ض���اد  ي�ضعى 
ونقل  توفري  اإىل  وال��ن��ام��ي  املتقدم  ال��ع��امل 
يف  م�ضتخدميها  اإىل  الزراعية  التكنولوجيا 
وتنوعت طرق  تعددت  واإن  معلومات،  �ضورة 
التي  الزراعية  الفنية  واملعلومات  تقدميها. 
اإىل نقلها تعني قيمًا خمتلفة  الإر�ضاد  ي�ضعى 
ميثله  ما  قيمة  على  والتعرف  للمزارعني، 
الإر�ضاد – الذي يوفر املعلومات – للمزارعني 
املهمة  هذه  وت��زداد  ال�ضهلة،  باملهمة  لي�س 
�ضعوبًة واأهميًة بتعدد البدائل وتعدد مقدمي 

املعلومات الفنية والإر�ضادية. 
م�ضوؤولية  م�ضوؤولة  احلكومات  تظل  ذلك  ومع 
التي  ال�ضيا�ضات  اأ�ضا�ضية ومبا�رصة عن و�ضع 
حت�ضن من اأداء خدماتها الإر�ضادية، اأو و�ضع 
الإر�ضاد  خدمات  تنمية  ت�ضجع  التي  الربامج 
يف  الفعال  دوره���ا   ا�ضتمرار  م��ع  اخل��ا���س، 
من   Public Control والرقابة  باملتابعة  القيام 
خالل نظام فعال ملراجعة جودة املعلومات 
املقدمة. و يظل دور الت�رصيع والقوانني موؤكداً 
املعلومات وحفظ حقوق  بهدف �ضبط جودة 
من  وغ��ريه  امل�ضاءلة  مبداأ  واإنقاذ  الأط��راف 

الأمور املرتبطة. 
الإر�ضاد  اأجهزة  اإ�ضالح  ���رصورات  ازدادت 
ال���زراع���ي ن��ت��ي��ج��ة ت���اأث���ريات ال��ت��ع��دي��الت 
القت�ضادية والعوملة على ما كان قائمًا من 
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احلكومي  العام  القطاعني  اأدوار  بني  ت��وازن 
واخلا�س يف جمال التنمية الزراعية، واأ�ضكال 
لي�ضت  تطبيقها  ُي��ق��رتح  ق��د  التي  الإ���ض��الح 
كثرية،  دول  خربتها  فقد  جديدة،  بال�رصورة 
املتقدم  العامل  دول  تطبيق غالبيتها يف  ومت 
ال�ضلطة  وتفوي�س  الالمركزية  ، مثل  والنامي 
 Participatory الت�ضاركية  الإر�ضادية  واملداخل 
الإر�ضادية  والنظم   ،Extension Approaches

املتعددة Multiple Extension Systems، وا�ضتعادة 
 Cost الإر���ض��ادي��ة  اخل��دم��ات  تقدمي  تكاليف 

Complete Priv واخل�ضخ�ضة التامة ،Recovery

مبادئ واأدوار جديدة 
للعمل الإر�صادي

العمل  ي��واج��ه��ه��ا  ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي��ات  ت�ضري 
الإر�ضادي وال�ضرتاتيجيات املختلفة لإ�ضالح 
جديد  �ضكل  اإىل  احلاجة  اإىل  الإر�ضاد،   اأنظمة 
املبادئ  على  يعتمد  الإر���ض��ادي  العمل  من 

التالية:
الكفاءة  على  قائمة  اإر���ض��ادي��ة  منظمات   .1

القت�ضادية: حيث اأن عوائد العمل الإر�ضادي 
يجب اأن تتنا�ضب مع تكاليف هذا العمل.

بحيث  امل�ضاواة:  تنتهج  اإر�ضادية  خدمات   .2

ميكنهم  مل��ن  الإر���ض��ادي��ة  اخل��دم��ات  توجه 
دون  يحتاجها،  من  واإىل  منها،  ال�ضتفادة 

جتاهل الفقراء من املزارعني رجاًل ون�ضاء.
الطلب:  على  قائمة  اإر���ض��ادي��ة  اأن�ضطة   .3

واهتمامات  لحتياجات  ال�ضتجابة  يجب 
املزارعني، وعلى اخلدمة الإر�ضادية اأن تكون 
املزارعني،  من  جمهورها  اأم��ام  م�ضوؤولة 
للم�ضاركة  الفر�س  لهم  تتاح  اأن  يجب  الذين 

يف تخطيط وتنفيذ الربامج.
الر�ضائل  منا�ضبة:  اإر���ض��ادي��ة  تو�ضيات   .4
قابلة  تكون  اأن  يجب  والتقانات  الإر�ضادية 
واملربني،  امل��زارع��ني  ظ��روف  يف  للتطبيق 
وبيئيًا  واإنتاجيًا،  اقت�ضاديًا،  ومتوازنة 

وتت�ضف بال�ضتدامة.
متعددة:  جهات  م��ن  اإر���ض��ادي��ة  خ��دم��ات   .5
تقدمي  يف  ت�ضهم  اأن  ميكن  ج��ه��ات  ه��ن��اك 
باإمكانياتها  وت�ضهم  الإر�ضادية،  اخلدمات 
يف تن�ضيط العمل الإر�ضادي. وميكن لالإر�ضاد 
على  احل��ال��ة  ه��ذه  يف  ي��رك��ز  اأن  احلكومي 
الق�ضايا واملو�ضوعات ذات ال�ضبغة الوطنية 

والعامة.
يوؤدي  اخلدمة:  تقدمي  عن  التمويل  ف�ضل   .6

التمويل عن تقدمي اخلدمة اىل تو�ضيع  ف�ضل 
من  ويرفع  الإر���ض��ادي��ة،  اخلدمات  جم��الت 

مقدمي  م�ضاءلة  من  وميكن  الأداء،  كفاءة 
اخلدمة عن الأداء والنتائج.

بالعمل  املت�ضلة  ال�ضلطات  تفوي�س   .7

التنفيذ  �ضلطة  تنقل  ح��ي��ث  الإر����ض���ادي: 
الإر�ضادية  بالأن�ضطة  املتعلقة  وامل�ضوؤوليات 

اإيل اأدنى م�ضتوى حكومي ممكن.
التكاليف:  يف  امل�ضاركة  على  قائم  اإر�ضاد   .8

يجب مراعاة م�ضاركة امل�ضتفيدين يف حتمل 
املالية  قدراتهم  على  اعتماداً  التمويل  عبء 
الإر�ضاد  حتمل  مع  ا�ضتفادتهم.  درجة  وعلى 
احلكومي تكلفة الربامج ذات املنفعة العامة. 
تقوم  اأن  يجب  والتقييم:  املتابعة  دق��ة   .9

الربامج الإر�ضادية على النتائج املتوقعة من 
وجود  مع   ،Result Based Objectives اأهدافها 
من  لكل  الت�ضاركية  للمتابعة  دقيق  نظام 

الأداء واآثاره. 
الإر�صاد الزراعي 

يف املركز العربي اأك�صاد
اأك�ضاد  يف  الزراعي  الإر�ضاد  ق�ضم  اح��داث  مّت 
للمجل�س  الثالثني  ال��دورة  ق��رارات  على  بناًء 
اأهدافه  وح��ددت  العربي،  للمركز  التنفيذي 

فيما يلي: 
يف  الزراعي  الإر�ضاد  اأجهزة  مع  •التن�ضيق 
الدول العربية فيما يخ�س النتائج البحثية 
يتو�ضل  التي  تلك  وخا�ضًة  عامًة،  الزراعية 
متابعة  ناحية  من  العربي  املركز  اليها 
اإليها، من  اآليات التنفيذ والنتائج املتو�ضل 
خالل تطبيق املعطيات البحثية يف ظروف 

زراعة كل قطر على حدة.
على  العربية  الإر���ض��ادي��ة  ال��ك��وادر  •تدريب 
املنجزات العلمية للمركز العربي كمخت�ضي 
على  تاأهيلهم  اإىل  اإ�ضافًة  اإر�ضادية،  مواد 
بهذه  اخلا�ضة  الإر�ضادية  الربامج  و�ضع 
والطرائق  اجل��دي��دة،  البحثية  املعطيات 
باملزارعني  لالت�ضال  املثلى  الإر�ضادية 
ورفع فعالية التبني لهذه املعطيات البحثية 

وتطبيقها.
يف  التطبيقية  الإر�ضادية  البحوث  •اإجراء 
التقوميية  الدرا�ضات  وكذلك  العربية  الدول 
التي  والريفية  الزراعية  التنمية  مل�ضاريع 

ت�ضتمل على اأن�ضطة اإر�ضادية.
البحوث  تنفيذ  لآل��ي��ات  والتقييم  •الر�ضد 
العربي   املركز  قبل  من  املوزعة  الزراعية 
النتائج  هذه  تبادل  على  والعمل  »اأك�ضاد« 

مع بقية البلدان العربية
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مناطق  يف  الجتماعية  الدرا�ضات  •اإجراء 
العربي  باملركز  العالقة  ذات  امل�رصوعات 
وم�ضاركتها  امل��راأة  تنمية  على  والرتكيز 

الفعالة يف تطبيق نتائج البحوث.
والتعاون  والتن�ضيق  اخلربات  تبادل  •تعزيز 
املركز  و  القطرية  الر���ض��اد  اأج��ه��زة  ب��ني 
ال��ع��رب��ي  »اأك�������ض���اد« وت��ق��دمي اخل��دم��ات 
وم�ضت�ضاري  اخلربات  وتبادل  ال�ضت�ضارية 

الإر�ضاد الزراعي
•اإن�ضاء �ضبكة معلومات عن الإر�ضاد الزراعي 
العمل  تطور  يخدم  مبا  العربية،  ال��دول  يف 

الإر�ضادي 
من  امل�ضتفيدين  اإيل  ال��و���ض��ول  •يتطلب 
املرور  احلالت-  اأغلب  اأك�ضاد– يف  بحوث 
الزراعية،  البحوث  موؤ�ض�ضات  بوابات  عرب 
املر�ضدين  ثم  الزراعي  الإر�ضاد  وموؤ�ض�ضات 

امليدانيني.

�صبكة عالقات 
ق�صم الإر�صاد الزراعي

اأك�ضاد  يف  ال��زراع��ي  الإر���ض��اد  ق�ضم  لو�ضع 
اأن  يجب  اأنه  القول:  ميكن  العام  ال�ضياق  يف 
يتواجد ويتعامل مع ن�ضق متعدد من ال�رصكاء 

عدة  من  مكون  العالقة،  ذات  الأط���راف  اأو 
هو  كما  امل�ضتهدفة  الفئات  من  م�ضتويات 

مبني بال�ضكل الآتي: 

م�صارات خطة عمل 
ق�صم الإر�صاد الزراعي

اأجهزة الإر�ضاد  الأول: تعزيز قدرات  امل�صار 
الزراعي الوطنية:

يهدف هذا امل�ضار اإىل اإك�ضاب اأجهزة الإر�ضاد 
واآليات  مهارات  العربي  الوطن  يف  الزراعي 
على  ق����درًة  اأك���ر  جلعلها  ال��الزم��ة  ال��ع��م��ل 
اأك�ضاد،  اأبحاث  ال�ضتفادة من خربات ونتائج 
اإىل  النتائج  هذه  اي�ضال  يف  فاعليًة  اأكر  و 
 . Potential beneficiaries امل�ضتفيدين املحتملني
امل�صار الثاين: نقل ون�رص خربات اأك�ضاد اإىل 
العربية:  الزراعي  والإر�ضاد  البحوث  اأجهزة 
الهدف العام لهذا امل�ضار تعزيز قدرات اأك�ضاد 
على نقل  نتائج درا�ضاته واأبحاثه واأ�ضنافه 

املعتمدة اىل امل�ضتخدمني املحتملني. 
والبحوث   الدرا�ضات  اإجراء  الثالث:  امل�صار 

يف املجالت التنموية:
يهدف هذا امل�ضار اإىل و�ضع وتنفيذ مقرتحات 
لعدٍد من الدرا�ضات ال�ضتك�ضافية يف املجالت 
التنموية الإر�ضادية والريفية واأبحاث التقييم 
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الرئي�ضة  البحثية  الربامج  باأن�ضطة  املت�ضلة 
والفرعية. 

املوؤمتر الأول 
مل�صوؤويل الإر�صاد الزراعي

 يف الدول العربية
الإر���ض��اد  ق�ضم  عمل  خطة  وف��ق 
مل�ضوؤويل  الأول  امل��وؤمت��ر  عقد  مت 
ال���دول  ال���زراع���ي يف  الإر����ض���اد 
 24  -  22 م��ن   ال��ف��رتة  يف  العربية 
م�ضوؤلوا  فيه  و�ضارك   ،2010 �ضباط 

ع�رص  ثمانية  يف  الزراعي  الإر�ضاد 
دولة عربية، و�ضدر عن املوؤمتر عدد 

تنفيذها  ي��وؤدي  التي  التو�ضيات  من 
العربي  الإر���ض��ادي  العمل  حت�ضني  اإىل 

وتطويره:
1 - الطلب من املركز العربي لدرا�ضات املناطق 
اجلافة والأرا�ضي القاحلة اإجراء درا�ضة عن 
العربية  الدول  يف  الزراعي  الإر�ضاد  هيكلية 
يتنا�ضب  ال��ذي  املوؤ�ض�ضي  ال�ضكل  وحتديد 
وتقدمي  املطلوبة  الإر���ض��ادي��ة  امل��ه��ام  م��ع 
والأكر  الأمثل  باحلل  املتعلقة  التو�ضيات 
هذا  تنفيذ  يف  وامل�ضاعدة  وواقعيًة،  كفاءًة 
بالنظم  بالهتداًء  العربية،  الدول  يف  احلل 

الإر�ضادية ال�ضائدة يف الدول العربية.
2 - قيام اأك�ضاد باإعداد درا�ضات حول منهجية 

العمل الإر�ضادي يف جمالت تبني الأ�ضناف 
النباتي  الإن��ت��اج  يف  املح�ضنة  وال�ضاللت 

واحليواين وتر�ضيد ا�ضتعمالت املياه 

الزراعية  الرتبة  و�ضيانة  الت�ضحر  ومكافحة 
التي يتبناها املركز العربي ل�ضمان تنفيذها 

يف الدول العربية.
الكوادر  لتطوير  تدريبي  برنامج  اإع��داد   -  3

الإر�ضادية يف الدول العربية.
والإ�ضالح  ال��زراع��ة  وزارة  ل��دى  ال�ضعي   -  4

ال�ضورية  العربية  اجلمهورية  يف  الزراعي 
لتخ�ضي�س مقر لتاأ�ضي�س مركز تدريبي لبناء 
الإر�ضاد  العربية يف جمال  القدرات  وتاأهيل 

الزراعي، يقوم املركز العربي بتاأ�ضي�ضه.
من   %  10 ع��ن  تقل  ل  ن�ضبة  تخ�ضي�س   -  5

التي  والتنموية  البحثية  امل�ضاريع  موازنات 
الزراعي،  لالإر�ضاد  العربي  املركز  ينفذها 
لتنفيذ  اإر�ضادية  وم�ضاريع  برامج  واإعداد 
التي  الزراعية  البحوث  نتائج  ون�رص 

ينجزها يف الدول العربية.
�ضفحة  اإن�ضاء  اأك�ضاد  يتوىل   -  6

لالإر�ضاد  اللكرتوين  موقعه  على 
ال���زراع���ي ال���ع���رب���ي،  وع��ر���س 
ال��دول  يف  الناجحة  ال��ت��ج��ارب 
وتفعيل  املجال،  هذا  يف  العربية 
ال��ت��وا���ض��ل ب���ني امل��وؤ���ض�����ض��ات 

الإر�ضادية العربية.
م��وؤمت��ر  ع��ق��د  اأك�����ض��اد  ي��ت��وىل   -  7

الزراعي  الإر���ض��اد  ع��ن  للم�ضوؤولني 
يف  وذلك  عامني،  كل  العربية  الدول  يف 

اإحدى الدول العربية الراغبة.
درا�صــة هيكلية 

الإر�صـــاد الزراعي 
يف الدول العربية

م�ض����وؤويل  ملوؤمتر  الأوىل  للتو�ضية  تفعياًل 
من  عدٍد  من  جلنة  �ُضكلت  الزراعي،  الإر�ض����اد 
وعدد  العربية  ال��دول  يف  الإر���ض��اد  م�ضوؤويل 
الهياكل  لدرا�ضة  العربي  املركز  خ��رباء  من 
و�ضع  ومت  ال��زراع��ي،  ل��الإر���ض��اد  التنظيمية 
اإر�ضاله  ومت  الزراعي  لالإر�ضاد  هيكلية  مقرتح 
اإىل اأ�ضحاب املعايل وزراء الزراعة يف الدول 
العربية، وذلك للنظر يف اإمكانيات ال�ضتفادة 

منه يف تطوير النظم الإر�ضادية.

الوردة ال�صــامية 
كنز وطـني ومنجــم حقيـقي
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اأبقى من النفــط 
واأغلى من الذهب

الوردة ال�صــامية 
كنز وطـني ومنجــم حقيـقي

اأحد اأهم اأنواع الورود القدمية التي عرفت منذ اآلف ال�صنني 
وتعرف اأي�صاً با�صم الوردة الدم�صقية ن�صبة اإىل مدينة دم�صق 

وهي تغو�ض يف بطون ع�صور التاريخ القدمية، 
فقد وجد ر�صم لها على جدار ق�رض يف جزيرة كريت قبل نحو 2000 �صنة قبل امليالد. 

 ،Rose de doestu أو Rose de damas ذكرت يف جمموعة الت�صنيف واأطلق عليها ا�صم
واأ�صري اإليها يف كتاب قانون الدواء Bill of medicin يف عهد امللك Edward الأول عام 

1306م، وهو اأول ملك ا�صتخدم الورود كرمز لعر�صه، وذكرها املوؤرخ الإغريقي هومريو�ض يف 
ملحمتي الإلياذة والأودي�صا، وقد كانت الوردة ال�صامية اأي�صاً �صمن الر�صومات الفنية التي 

مت اإجنازها يف الع�صور الو�صطى، فقد ر�صمت مع زهور اأخرى يف لوحة لل�صيدة العذراء، حتى 
اإن �صك�صبري قد ذكرها يف تعابريه اجلمالية: )هي حلوة جميلة كجمال وردة دم�صق( لعدم 

وجود مناف�ض يفوقها جمالً وعطراً. اأما يف �صورية فقد عرف الورد ال�صامي منذ اآلف ال�صنني 
وهو ينت�رض برياً يف املراح )قلدون �صابقاً(، والقلمون، ورنكو�ض، وع�صال الورد 

التي اأعطتها ا�صمها، و�رضغايا، وغوطة دم�صق وحلب )النريب(.

املهند�س طارق ال�صمعان
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رحلة قطعتها الوردة ال�ضامية من �ضورية اإىل 
والرومان  اليونانيني  بوا�ضطة  القدمي  العامل 
فقد  اأوروب��ا،  اإىل  ثم  امل�رصيني، ومن  وقدماء 
اإىل فرن�ضا خالل  اأنها انتقلت من �ضورية  ذكر 
تزهر  واأ�ضبحت  1254م،  عام  الفرجنة  حروب 
با�ضم  عرفت  ال�ضبب  ولهذا  ال�ضنة،  يف  مرتني 
واأن   ،Quatre Saisons الأربعة  الف�ضول  وردة 
نال   Robert D. Bray ويدعى  املقاتلني  اأح��د 
تكرميًا لأنه نقل الورد ال�ضامي من بالد ال�ضام 
اإىل اأوروبا ما بني 1254 – 1276م، كما اأدخلها 
اإىل الرومان اإىل اململكة املتحدة، لكن الرحلة 
ملا تنتهي بعد فهي �ضفرية اأقدم مدينة ماأهولة 

يف التاريخ اإىل العامل.
نواة وراثية ل�صتنباط 

الأ�صناف احلديثة
مقاومًا  وراث��ي��ًا  اأ���ض��اًل  ال�ضامية  ال���وردة  ُتعد 
للجفاف والكل�س ومتحماًل للربودة، ومتثل النواة 
فيعد  احلديثة،  الأ�ضناف  ل�ضتنباط  الوراثية 
هجينًا   Rosa damascena ال�ضامية  ال��وردة  نوع 
له   ،R. gallica x R. moschata النوعني:  نقيًا من 
باختالف  تختلف  التي  ال�ضاللت  من  الكثري 
�ضاللة عدد حمدد  فلكل  اأزهارها،  بتالت  عدد 
يف  اعتماده  ميكن  اأزهارها  يف  البتالت  من 
�ضاللة،  كل  اإليه  تنتمي  الذي  ال�ضنف  حتديد 
- 16( بتلة   9) اأزهارها  التي حتوي  فال�ضاللت 
تنتمي اإىل ال�ضنف R. d. celsiana، اأما ال�ضاللت 
التي حتوي اأزهارها (17-25( بتلة فتنتمي اإىل 
�ضاللت  حتوي  حني  يف   ،R. d. bifera ال�ضنف 
واأخرياً  بتلة،   )41-30)  R.d.trigintipetala ال�ضنف 
م�ضاعفة  اأزه��اراً  حتوي  التي  ال�ضاللت  فاإن 
ذات لونني )زهري، واأحمر( تنتمي اإىل ال�ضنف 

 .R.d.versicolor

الو�صف النبــــاتي
الأوراق،  مت�ضاقطة  �ضجرية  ال�ضامية  ال��وردة 
التحمل  وا�ضعة  النمو،  قوية  احلجم،  كبرية 
للظروف البيئية املختلفة، ي�ضل ارتفاعها اإىل 
3 م. الأفرع كثرية مقو�ضة مغطاة باأ�ضواك قوية 
الإبرية  الأ�ضواك  بع�س  مع  قائمة  اأو  منحنية 
خمتلفة الأطوال والأحجام. الأوراق ذات لون 
اأخ�رص �ضاحب اإىل اأخ�رص داكن، مركبة ري�ضية 
بي�ضاوية  وريقات   )5  –  7) من  موؤلفة  مفردة، 
كبرية  اإىل  متو�ضطة  ال�ضكل  م�ضتطيلة  اإىل 
احلجم، م�ضننة ت�ضنينًا مفرداً، والعروق بارزة 
�ضطحها  اأم��ا  املهدب،  ال�ضفلي  �ضطحها  على 
وغدية؛  مهدبة  اأعناقها  اأمل�س،  فهو  العلوي 
نهايات  مع  غدية  مهدبة  دائمة  الأذي��ن��ات 

فواحة  رائحتها  عديدة  الأزهار  �ضغرية.  حرة 
يف  زه��رة   )12  -  6) زهرية  ن��ورات  يف  جتتمع 
وغدداً.  اأهدابًا  الزهري  العنق  ويحمل  النورة، 
كثيفة،  اأهدابًا وغدداً  املبي�س قاروري يحمل 
الأبي�س والأحمر.  البتالت بني  األوان  وتتدرج 
عنق الزهرة ب�ضيط بي�ضوي ال�ضكل يحمل زائدة 
ال�ضفلي  �ضطحها  تقريبًا،  �ضم   2 بطول  ورقية 
الأ�ضفل  اإىل  تنقلب  مت�ضاقطة  ال�ضبالت  مهدب، 
كب�ضولية حلمية  والثمار  الإزهار،  خالل فرتة 

تن�ضج يف اأيلول.
اأكرب منتج للوردة ال�صامية

ال�ضامية  ل��ل��وردة  الأك��رب  املنتج  تركيا  تعد 
وادي  يف  زراع��ت��ه��ا  وت��رتك��ز  ال���ع���امل،  يف 
ال�ضنف  �ضاللت  تنمو  حيث  الرتكي،  اإ�ضبارتا 
R.d.trigintipetala – ذي اخلم�س وثالثني بتلة- 

على ارتفاع 900م عن �ضطح البحر، حيث معدل 
احلرارة  ودرج��ات  �ضنويًا،  ملم   600 الأمطار 
التي  اإي���ران  تليها  و�ضتاًء،  �ضيفًا  املعتدلة 
ال�ضامي  الورد  برية من  �ضاللت  ت�ضع  حتتوي 
واأذربيجان  اأ�ضفهان  مثل  مناطق  يف  تنت�رص 
وط���ه���ران ول��ور���ض��ت��ان وك���ازف���ني وف��ار���س 
جافة(،  و�ضبه  ب��اردة  اإىل  معتدلة  )مناطق 
رطبة(،  و�ضبه  معتدلة  )منطقة  وكريمان�ضاه 
وجافة(،  معتدلة  )منطقة  خور�ضان  وجنوب 
وبالو�ض�ضتان )منطقة دافئة وجافة(، و�ضمنار 
وجافة(،  دافئة  اإىل  معتدلة  )مناطق  وي��ازد 
جافة(،  و�ضبه  ب���اردة  )منطقة  وكرد�ضتان 
تليها  ورط��ب��ة(.  معتدلة  )منطقة  وغ��وي��الن 

ال�ضامي  ال��ورد  نباتات  تزرع  حيث  بلغاريا، 
كزانلك  وادي  يف  التجاري  الإنتاج  بغر�س 
الذي يرتفع 500م عن �ضطح البحر، حيث ال�ضهر 
الأكر برودة هو كانون الثاين/ يناير مبتو�ضط 
حرارة  الأ�ضد  ال�ضهر  اأما   ،Oم  2  - حرارة  درجة 
 22 حرارة  درجة  مبتو�ضط  اأغ�ضط�س  اآب/  فهو 
�ضنويًا،  ملم   645 املطري  الهطول  ومعدل   ،Oم
املزروعة  ال�ضامية  ال��وردة  �ضاللت  وتختلف 
الزهرية  الرباعم  عدد  يف  كزانلك  جممع  يف 
على النبات بني )500-700 برعم/نبات(، وعدد 

بتالت الزهرة بني )31 - 40 بتلة/زهرة(، وعدد 
وزن  وو�ضطي  م��ئ��رباً(،   111  -  63( بني  املاآبر 
الزيت  من  واملحتوى  2.5غ(   -  2( بني  الزهرة 
العطري بني ) 0.07 - 0.029 %( وقد متيزت اأغلب 
ال�ضاللت املدرو�ضة مبحتوى مرتفع من الزيت 
نتيجة  الربية  ال�ضاللة  مع  باملقارنة  العطري 
ثم  عليها،  اأدخلت  التي  الوراثية  التح�ضينات 
تاأتي فرن�ضا )بلد العطور( التي تزرع �ضاللت 
م�ضاحات  يف  ال�ضامية  ال��وردة  من  متعددة 
حيث  العربي،  املغرب  ثم  ريفها،  من  وا�ضعة 
اجلبلية  الأودي��ة  يف  التجاري  لالإنتاج  تزرع 
التي ترتفع 500م عن �ضطح البحر، كما تنت�رص 
يف  ال�ضعودية  العربية  اململكة  يف  زراعتها 
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الأودية اجلبلية املحيطة مبدينة مكة املكرمة 
على ارتفاع 1400م فوق �ضطح البحر. 

املتطلبات البيئية
اجلافة،  البيئات  يف  ال�ضامي  ال���ورد  ينمو 
املناطق  يف  الرطبة  و�ضبه  اجلافة،  ون�ضف 
اخلفيفة.  الأرا���ض��ي  ويف  والدافئة،  املعتدلة 
ب�ضيف  املتمثل  القاري  املناخ  ذات  املناطق 
املناطق  اأف�ضل  هي  بارد  و�ضتاء  ن�ضبيًا  حار 
على  ال�ضامية  ال��وردة  واإزه��ار  لنمو  املثالية 

ف�ضل  خالل  احلرارة  درجة  متو�ضط  يكون  اأن 
منخف�ضة  ح��رارة  درجة  مع   Oم  15  -  5 الربيع 
الإزهار لأن درجات احلرارة  لياًل خالل فرتة 
املرتفعة ليال ً>20 مO  تزيد معدلت هدم الزيت 
من  املنتظم  املطري  الهطول  ويعد  العطري، 
من  التجاري  لالإنتاج  الالزمة  العوامل  اأهم 
واأوائل  الربيع  خالل  وخا�ضة  ال�ضامي  الورد 
ال�ضيف، كما اأن الرطوبة الن�ضبية اليومية يف 
فرتة الإزهار )اأيار وحزيران( يجب األ تقل عن 
70 % ملا لها من تاأثري كبري يف عملية الإزهار 

الإ�ضارة  وجتدر  العطري.  الزيت  ن�ضبة  وزيادة 
اإىل اأنه يجب جتنب تعري�س النباتات للجفاف 
اأنها تتحمل اجلفاف بدرجات  الرغم من  على 

كبرية، لأن ذلك ي�ضيء اإىل ال�ضفات الإنتاجية، 
مو�ضم  خالل  واحل��ارة  اجلافة  الفرتات  وتعد 
يف  احل���اد  الن��خ��ف��ا���س  يف  �ضببًا  الإزه����ار 
وحتتاج  تبخره،  نتيجة  العطري  الزيت  ن�ضبة 
نباتات الورد ال�ضامي اإىل طريقة ري مدرو�ضة 
اأما  بالتنقيط.  ال��ري  هي  الأف�ضل  والطريقة 
بالن�ضبة للتظليل فال داع لتظليل النباتات يف 
حيث  الهند  يف  اأما  وتركيا،  كبلغاريا  مناطق 
وال�ضيف  الربيع  خالل  حارقة  ال�ضم�س  تكون 
ترتاوح  حيث  ملحة؛  حاجة  التظليل  يكون 
الوردة  درجات احلرارة املثالية لنمو واإزهار 
الإ�ضارة  �رصورة  مع    O20م  -  16 بني  ال�ضامية 
اإىل اأن حتمل النبات للحرارة املرتفعة �ضعيف 
ب�ضبب رقة الورقة وكرب امل�ضطح الورقي فيزيد 
ارتفاع النبات لكن يتوقف عن اإنتاج الأزهار، 
فاإن  املنخف�ضة  احلرارة  لدرجات  بالن�ضبة  اأما 
تتحمل  املقلمة  غري  ال�ضامي  ال��ورد  �ضجريات 
دون   Oم  10  - احل��رارة حتى  درج��ة  انخفا�س 
اأي �رصر وذلك ب�ضبب ت�ضاقط اأوراقها و�ضكون 
ح�ضب  التحمل  درجة  وتختلف  �ضتاء  براعمها 
كبرية  اأ�رصاراً  ي�ضبب  ال�ضقيع  لكن  ال�ضاللت، 
بداية  خالل  خا�ضة  املقلمة  النباتات  على 
النمو اخل�رصي والإزهار. يف�ضل الورد ال�ضامي 
الأماكن املعر�ضة لأ�ضعة ال�ضم�س طوال النهار 
�ضاعات  ل�ضت  الأق��ل  على  تتعر�س  اأن  ويجب 
الإنتاج  ويرتبط  يوميًا،  املبا�رصة  ال�ضم�س  من 
ال�ضوئية حيث  بال�ضدة  مبا�رص  ب�ضكل  الزهري 
بتوفر  ون��وع��ًا  كمًا  ال��زه��ري  الإن��ت��اج  يزيد 

ال�ضوئية  ال�ضدة  وبازدياد  اجليدة.  الإ�ضاءة 
تق�رص امل�ضافات بني العقد على ال�ضاق، ويزداد 
الأوراق  وتنحني  اخ�����رصاراً،  الأوراق  ل��ون 
لالأ�ضفل لتقليل معدل فقد املاء بالنتح، ويزداد 
عدد الأزهار، وي�ضغر حجمها، لكن انخفا�س 
البتالت  يف  �ضمور  ي�ضبب  ال�ضوئية  ال�ضدة 
الوردة  �ضاللت  بع�س  اأن  اإل  الزيت(،  )م�ضدر 
ن�ضبيًا  مرتفعة  ح��رارة  اإىل  حتتاج  ال�ضامية 
احلراري  املدى  يكون  اأن  على  و�ضتاء  �ضيفًا 
اإىل  وحتتاج   Oم  12-10 والنهار  الليل  بني 
اإ�ضاءة و�ضدة �ضوئية  �ضاعة   12 < نهار طويل 
مرتفعة جداً > 50 األف لوك�س خالل مو�ضم النمو 
والإزهار. وتعي�س �ضاللت الوردة ال�ضامية يف 
مدى وا�ضع من الرتب على الرغم من اأن الرتبة 
املثالية لزراعتها هي الرتبة العميقة اخل�ضبة 
اللومية بدرجة حمو�ضة (6 - 7.5( لكن العوامل 
اأكر  للزراعة  املحددة  العوامل  هي  املناخية 
الورد  ينمو  اأن  الرتبة، حيث ميكن  من عوامل 
ال�ضامي جيداً يف الرتب املاحلة والقلوية حيث 
الرتب  تف�ضل  ال�ضاللت  معظم  لكن   ،pH 9 -8

الرطوبة  متو�ضطة  واخلفيفة  اخل�ضبة  العميقة 
(2.20x0.5م(  زراعية  مب�ضافات  تزرع  اأن  على 
اأي بكثافة نباتية )9090 نبات/هكتار(، وعند 
ال��وردة  قرية  يف  النباتية  الكثافة  ح�ضاب 
تبلغ  اأنها  تبني  �ضورية  يف  )املراح(  ال�ضامية 
الزراعية  امل�ضافات  نبات/هكتار( حيث   600(

)4x4م(.
منتجـــات الوردة ال�صـــــامية

من  ك��ث��رية  منتجات  على  احل�����ض��ول  ميكن 
له  الذي  الورد  ماء  مثل  ال�ضامي  الورد  اأزهار 
ا�ضتعمالت غذائية وطبية كثرية، ويحتوي على 
الورد، والأزه��ار املجففة  50 % من زيت   –  10

التي قد تكون براعم اأو بتالت جمففة، والثمار 
ومواد   )A، B، C، D، E) بالفيتامينات  الغنية 
جداً  غنية  فهي  ب��ارزة،  ع�ضوية  ول  ع�ضوية 
بالعنا�رص املعدنية والفيتامينات وال�ضكريات 
والفالفونات  وال��ت��وك��وف��ريول  والفينولت 
واأحما�س  الع�ضوية  والأحما�س  والتانينات 
طيارة  وزيوت  الآمينية  والأحما�س  الفاكهة 
على  فتحتوي  الورد  ثمار  بذور  اأما  وبكتني، 
اأج��زاء  ت�ضتعمل  اأن  وميكن  د�ضمة،  حمو�س 
الوردة املختلفة يف ت�ضنيع خل الورد، وع�ضل 
الورد، وع�ضري ثمار الورد، ومربى ثمار الورد، 
ال��ورد،  ثمار  و���ض��اي  ال���ورد،  ثمار  وم��رم��الد 
للب�رصة  ال���ورد  وك��رمي��ات  ال���ورد،  و�ضابون 
وامل��واد  التجميل  وم��واد  والعطور  واليدين، 
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الدوائية،  اإل اأن كل ما ذكر �ضابقًا هي منتجات 
وهو  الأ�ضا�ضي  باملنتج  قورنت  ما  اإذا  ثانوية 
زيت الورد »Attar« الذي يعد ال�ضبب الرئي�س يف 
الأهمية القت�ضادية للوردة ال�ضامية وهو زيت 
�ضائل   ،)%  0.1  –  1) بني  ن�ضبته  ترتاوح  عطري 
بالتربيد  ويتحول      Oم  25 ح��رارة  درج��ة  يف 
اأن  ميكن  �ضفافة  بلورية  كتلة  اإىل  التدريجي 
احل��رارة  برفع  جديد  من  �ضائل  اإىل  تتحول 
له  قلياًل  اأ�ضفر فاحت  اأو  اللون  تدريجيًا، عدمي 
املعروف،  ال��ورد  وطعم  جميلة  نفاذة  رائحة 
ويتكون من 200 مركبًا  اإل اأن املركب الرئي�س 
فينيل  هو  والأزه��ار  الرباعم  من  امل�ضتخل�س 
فهي  الأخرى  الرئي�ضة  املركبات  اأما  اإيتانول، 
اجلرانيول، وال�ضتريينيللول، والنريول. وهناك 
 – �ضغرية  بكميات  موجودة  عديدة  مركبات 
للزيت  الوقائية  للخوا�س  جداً  مهمة  ولكنها 
وهو  داما�ضينون  يدعى  ال��ذي  املركب  مثل 
�ضغرية  بكمية  موجود  اأ�ضا�ضي  عطري  مكون 
جداً لكن له دور كبري يف حتديد نوعية الزيت 
الزيوت  الورد من  زيت  ويعد  �ضعره،  وبالتايل 
ا�ضتخال�ضه،  ل�ضعوبة  نظراً  جداً  الثمن  غالية 
واحلاجة لكميات كبرية من الأزهار للح�ضول 
على كمية منه، فيبلغ و�ضطي �ضعر الكيلو غرام 
اأي  الورد مليون لرية �ضورية  الواحد من زيت 
يف  و�ضل  اأنه  علمًا  الذهب،  من  الكيلو  ب�ضعر 
�ضورية  لرية  ثالثة ماليني  اإىل  �ضابقة  مرحلة 

للنوعية املمتازة. 
ا�صــــتخال�س زيتها

ال�ضامية عديدة  الوردة  ا�ضتخال�س زيت  طرق 
بتالت  من  الزيت  ا�ضتخال�س  فيتم  ومتعددة 
ال�ضباح  يف  جتمع  التي  الطازجة  الأزه���ار 

الباكر باإحدى الطرق التالية :
 Steamبالبخار ال�ض�������تخال�س  طريقة   -  1

 : Distillation

القرن  منذ  ا�ضتخدمت  قدمية  طريقة  وه��ي 
وعاءين  جتهيز  على  وتعتمد  ع�رص،  الثامن 
كبريين، ال�ضفلي منهما يحتوي على ثقوب يف 
من  الناجت  البخار  بدخول  ي�ضمح  لكي  القاع 
غليان املاء يف مرجل خا�س، ي�ضعد البخار 
املعباأ  ال�ضفلي  الإناء  اإىل  الثقوب و�ضوًل  عرب 
فيمر خاللها وي�ضعد حاماًل  الأزهار  ببتالت 
جمرى  يف  ليندفع  البتالت  م�ضتخل�س  معه 
حلزوين داخل الإناء العلوي احلاوي على ماء 
ويتكاثف  يعود  البخار  يتربد  وعندما  بارد، 
الإناء  يف  املاء  على  ويطفو  الزيت  فينف�ضل 
اجلامع، وبعدها يف�ضل ماء الورد عن املركب 

والذي  ال��ورد  بتالت  يف  وقيمة  عطراً  الأك��ر 
يدعى »Otto« اأو »Attar« ،وتتطلب هذه الطريقة 
حوايل 3 – 4 طنًا من الأزهار لإنتاج 1 كغ من 

الزيت.
 Solvantباملذيبات ال�ضتخال�س  طريقة   -  2

 : Extraction

مثقبة   معدنية  ���ض��واين  يف  البتالت  تو�ضع 
الع�ضوي  امل��ذي��ب  رذاذ  م��ن  لتيار  وتعر�س 
)هك�ضان – ايرت(، متت�س البتالت املذيب وتنحل 
يف اخلال�ضة النباتية، بعد ذلك ي�ضاف الكحول 
لي�ضتخل�س املادة التي ت�ضمى Absolute Oil   وهو 
اإيتانول  فينيل  على  يحتوي  حممر  �ضائل 
اإيتانول -املكون  والفينيل   .% 70  -  60 بن�ضبة 
الرئي�ضي- لزيت الورد ال�ضامي يفقد عادة عند 
قابليته لالنحالل  ب�ضبب  باملاء  ال�ضتخال�س 
ال�ضتخال�س  عند  موجود  حتمًا  لكنه  فيه، 
باملذيبات، وتتطلب حوايل 3 طن من الأزهار 

لإنتاج 1 كغ من الزيت.
 :Cool Expression 3 - طريقة ال�ضغط والتربيد

خا�ضة  اأج��ه��زة  على  الطريقة  ه��ذه  تعتمد 
ال�ضغط  بعد  املركزي،  الطرد  مبداأ  على  تعمل 
ع�ضارتها  وتنزف  تهر�س  حتى  البتالت  على 
حرارة  درج��ات  يف  الطريقة  هذه  جتري  وقد 

مرتفعة. 
4 - طريقة ال�ضتخال�س بغاز CO2 :تعتمد هذه 
الطريقة على خا�ضية ت�ضييل الغاز (CO2( حتت 
�ضديد  �ضائاًل  لي�ضبح  والتربيد  ال�ضغط  تاأثري 

النفاذ داخل الأن�ضجة وله خ�ضائ�س املذيبات 
ال�ضائلة في�ضتخل�س حمتويات املادة النباتية، 
وعند درجة احلرارة العادية يعود ويتحول اإىل 
الطريقة  هذه  لكن  امل�ضتخل�س،  ويبقى  غاز 

مكلفة.
ال�ضتخال�س  مثل طريقة  اأخرى  وهناك طرق 
باملاء Water Distillation ، وطريقة ال�ضتخال�س 
 Water and Steam Distillation باملاء والبخار معًا
هما  بطريقتني  ال���ورد  زي��ت  حتليل  وميكن 
  Gas Chromatogrph الغازية  الكروماتوغرافيا 
  )GC( ومراقبة الأيونات امل�ضحونة عرب حقول 
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.Mas   Spectrometer )MS( مغناطي�ضية
اخلوا�س الدوائيــــــة 

اأهمية  الورد  وماء  الورد  زيت  من  كل  ميتلك 
الع�ضبية  اجلملة  يهدئ  فهو  كبرية  عالجية 
وال�ضغط  النف�ضي  التوتر  حالت  يف  وي�ضاعد 
الع�ضبي والنفعال، وهو م�ضاد للكاآبة واحلزن 
ومن�ضط للدورة الدموية، ويعالج م�ضاكل القلب 
ارتفاع �ضغط  النب�س، ويعالج حالت  فينظم 
الكبد واحلوي�ضل  الدم واخلفقان وين�ضط عمل 
الربو  ح��الت  يف  يفيد  اأن��ه  كما  ال�ضفراوي، 
ويعالج  الق�س،  وحمى  التح�ض�ضي  وال�ضعال 

وامل�ضاكل  البويل  واجلهاز  اله�ضم  م�ضاكل 
اجللد  مرممات  اأف�ضل  من  ويعترب  الن�ضائية، 
وي�ضاعد يف التئام اجلروح، وال�ضتبخار بزيت 
الورد  وزي��ت  الإي���دز،  لفريو�س  م�ضاد  ال��ورد 
فوق  لالأ�ضعة  جيد  وما�س  بكتريي  م�ضاد 
ال�رصطان  م�ضادات  من  اأنه  كما  البنف�ضجية، 

.Anti-Cancer

اإكثارهـــــا
مثل  اخل�رصية  بالطرق  ع��ادًة  اإكثارها  يتم 
ويعد  والتطعيم.  والرتقيد  والعقل  الف�ضائل 
الطرق  اأه��م  م��ن  ال�ضاقية  بالعقل  الإك��ث��ار 
تبني  فقد  اإكثاره  يف  امل�ضتخدمة  التقليدية 
من  املتخ�ضبة  العقل  لتجذير  و�ضط  اأف�ضل  اأن 
الورد ال�ضامي هو )ن�ضارة اخل�ضب:رمل بن�ضبة 
ال�ضاقية  العقل  اأخذ  يتم  حيث  1:1(؛  حجمية 
بطول    �ضباط  �ضهر  يف  الأمهات  النباتات  من 
 )IBA) التجذير  �ضم، وتعامل بهرمون    30  -  20

وتروى   ،)ppm 4000( برتكيز   Indde Butric Acid

 ،% 90 ريًا �ضبابيًا برطوبة ن�ضبية ل تقل عن 
تتجاوز  ل  املجذرة  العقل  جناح  ن�ضبة  اأن  اإل 
50 % من ن�ضبة جناح الف�ضائل عند زراعتها يف 

احلقول الإنتاجية، لذلك ين�ضح باإكثار الوردة 
ال�ضامية عن طريق جتذير الف�ضائل التي تف�ضل 
الإكثار  اأن  من  الرغم  وعلى  الأم،  النبات  عن 
التقليدية  بالطرق  ال�ضامي  للورد  اخل�رصي 

ليزال �ضائعًا اإل اأنه ل ي�ضمن احل�ضول على 
نباتات �ضحيحة وخالية من الأمرا�س؛ ف�ضاًل 
عن �ضلبياته كعدم اإمكانية تنفيذه على مدار 
الناجتة  النباتات  من  القليل  والعدد  العام، 
عنه، مما يحد من ا�ضتخدامه. وخالل ال�ضنوات 
ال�ضامي  ال��ورد  اإكثار  كان  املا�ضية  القليلة 
الإنتاج  يف  ثورة  النباتية  الأن�ضجة  بزراعة 
هام  دور  من  يوؤديه  ملا  لغرا�ضه  القت�ضادي 
يف  الإكثار ال�رصيع ل�ضاللته، وما يحققه من 
مزايا يف اإنتاج نباتات جيدة النوعية وخالية 

من الأمرا�س الفريو�ضية. 
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املورجنـــا 
ال�شجرة املعجزة

ملزيد من املعلومات، يرجى الت�صال على العنوان التايل:
اجلمهورية العربية ال�ضورية – دم�ضق

هاتف : 87 30 574 11 00963   -   39 30 574 11 00963  فاك�س :  63 30 574 11 00963
email@acsad.org  :بريد الكرتوين

نخلة التمر 
�صجرة احلياة 

ملوؤلفه اأ.د عبد البا�سط عودة ابراهيم 
وجاء يف 390 �سفحة من القطع 

الكبري ويت�سمن 17 ف�ساًل تتحدث 
عن هذه ال�سجرة وتعرف بها ب�سكل علمي  

وبلغة ب�سيطة ميكن اأن ت�سل اىل املتخ�س�س 
واملهتم جتدون فيه:

• تاريخ وتراث هذه ال�سجرة واأهميتها والرتكيب 
الكيميائي لثمارها وقيمتها الغذائية.
• دليل اإن�ساء ب�ستان النخيل وعمليات 

الزراعة واخلدمة والعوامل 
البيئية املوؤثرة يف جناح زراعتها.

• عمليات الت�سنيع الغذائي للتمور 
وت�سنيع االأجزاء االأخرى.

• احل�سرات واالأمرا�س واالأ�سرار 
الفي�سيولوجية التي ت�سيب اأ�سجار النخيل.

• دليل عمليات اخلدمة ال�سنوية الواجب 
اتباعها على مدار ال�سنة.

• طرق اإكثار النخيل.
يقدم هذا الكتاب املعلومة ال�سرورية واملفيدة 

لالأكادمييني واملهتمني باجلوانب العلمية والفنية 
والعاملني بزراعة النخيل، وهو مبثابة مرجع علمي زراعي 

حديث لكل ما يتعلق ب�سوؤون �سجرة النخيل.

متوفر للجميع 
ال�صعر 20 دوالر اأمريكي عدا اأجور الربيد.



املورجنـــا 
ال�شجرة املعجزة

املهند�صة ح�صنة جرب عو�س
الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية

اجلمهورية العربية ال�صورية

اإّن الندوات العاملية ومنظمات ال�صحة التي 
تهتم بغذاء الإن�صان و�صحته ووقايته من 
الكثري من الأمرا�ض الع�رضية الناجتة عن 

التلوث البيئي بجميع اأنواعه واأ�صكاله توؤكد 
على �رضورة العودة اإىل الطبيعة. جعلت 
الكثري يتنبهوا اإىل هذه ال�صجرة املعجزة، 

اإنها �صجرة املورجنا مبزاياها العديدة التي 
جعلتها حتتل الولوية لإكثارها وا�صتئنا�صها 
يف املناطق اجلافة، فهي تعمل على احلد من 
اأ�رضار عوامل التعرية والزحف ال�صحراوي اإىل 

جانب اأنها تتحمل الظروف البيئية القا�صية 
مثل موجات احلرارة املرتفعة، وقلة املياه، 

وملوحة الرتبة، بالإ�صافة اإىل فوائدها الطبية 
والقت�صادية. 

Moringa oleifera )Lam.(
 Horseradish Tree, Moringa Tree and Drumstick

Tree
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Classification
         Division : Magnolioplyla
Class: Magnoliopsida
Sub class: Dilleniidae
Order: Capparidales
Family : Moringaceae
Genus : Moringa

Species : oleifera

من اأ�صمائها العربية
و�ضجرة  ال��ي�����رص،  و���ض��ج��رة  احل��ي��اة،  ���ض��ج��رة 
الغالية،  واحل��ب��ة  ال����رواق،  ال��ب��ان،و���ض��ج��رة 
وال�ضجرة املعجزة، و�ضجرة عود الطبل، و�ضجرة 

فجل احل�ضان. 
بلدان  يف  ال�ضجرة  هذه  من  اأن��واع  �ضتة  يوجد 

العامل املختلفة تعرف بالأ�ضماء الآتية :
1 - Moringa oleifera )Lam)  
2 - Moringa Peregira )Forssk)
3 - Moringa Pterygosperma )Gaertn. nom. illeg)
4 - Moringa aptera )Gaertn.)
5 - Moringa arabica )Lam)

6 - Moringa stenopetala )Baker f.)

و اأف�صل الأنواع هو : 
  Moringa Oleifera

الو�صف النباتي ل�صجرة املورجنا 
�ضجرة املورجنا قائمة ال�ضائق، منت�رصة القمة، 
مت�ضاقطة الأوراق، ي�ضل ارتفاعها من خم�ضة 
اإىل ع�رصة اأمتار خالل ال�ضنوات الثالث الأوىل 
من عمرها، لذلك ُتعد من اأ�رصع الأ�ضجار منواً. 
اأوراقها ري�ضية ذات لون اأخ�رص فاحت، تتو�ضع 
يبلغ  التي  ال�ضغرية  النموات  على  ب���اأزواج 

طولها 60 �ضم.
هيئة  على  الورقة  اإب��ط  من  تخرج  الأزهتتار:  

مائل  اأبي�س  لونها  ال�ضكل  متدلية  ن���ورات 
خم�س  من  مكونة  حلمي،  قوام  ذات  لل�ضفرة 
برائحتها  الأزه���ار  تتميز  ملتحمة.  بتالت 
الربيع  يف  ع���ادة  الأزه����ار  وتفتح  ال��زك��ي��ة، 

وال�ضيف.
قرون  ع��ن  ع��ب��ارة  امل��ورجن��ا  ثمار  الثمار: 
يرتاوح  والبيئة.  النوع  ح�ضب  طولها  يختلف 
م�ضلعة،  وه��ي  �ضم،   90 اإىل   10 م��ن  طولها 
باأجنحة  حماطة  بداخلها  ال��ب��ذور  تتو�ضع 
خالل  الثمار  تن�ضج  �ضفافة.  ال�ضكل  ثالثية 
ف�ضلي ال�ضيف واخلريف ح�ضب ظروف البيئة 
يف  البذور  عدد  ي��رتاوح  بال�ضجرة.  املحيطة 
القرن الواحد من 7 اإىل 20 بذرة ويختلف ذلك 

باختالف طول القرن.
واجلذر  قائم،  فليني  املورجنا  �ضجرة  �ضاق 

ثخني طعمه لذع ي�ضبه طعم الفجل. 

البيئة املنا�صبة لزراعتها  
واإفريقيا.  اآ�ضيا  قارتي  ال�ضجرة  هذه  موطن 
واملناطق  واجلافة  احلارة  البيئات  يف  تنمو 
املعتدلة والدافئة، تتحمل امللوحة، وتنمو يف 
تكون  اأن  �رصيطة  الرملية  الرتب  اأنواع  جميع 

جيدة ال�رصف.

 الحتياجات املائية 
اإّن الحتياجات املائية للمورجنا قليلة، حيث 
ت�ضتطيع النمو معتمدًة على مياه الأمطار التي 
�ضنويًا  ملم   300 اإىل   100 من  كميتها  ت��رتاوح 

ولكنها ل تتحمل ال�ضقيع. 
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التكاثر و طرق الزراعة
تتكاثر اأ�ضجار املورينجا بطريقتني : 

- التكاثر بالبذور.
-  التكاثر اخل�رصي. 

: بعد جتهيز مهد الزراعة،  بالبذور  التكاثر 
وو�ضعه يف اأكيا�س �ضوداء مثقبة تزرع البذور 
4 �ضم من ال�ضطح، وتتواىل عمليات  على عمق 
اأ�ضبوعني من  الرتطيب فيحدث الإنبات خالل 
تاريخ الزراعة، وعادة ما تكون ن�ضبة الإنبات 
عالية، تبلغ 95 ـ97 %. وتنمو البادرات ب�رصعة 
مرت   2-1 من  ارتفاعها  ي�ضل  حيث  جداً  فائقة 
اأ�ضهر الأوىل من تاريخ الزراعة  خالل الثالثة 
ع�رصة  بعمر  اأمتار  ثالثة  اإىل  الطول  ويزيد 

اأ�ضهر.
دول  من  العديد  يف  بريًا  ال�ضجرة  هذه  تنمو 
وال�ضودان،  وكينيا  اأثيوبيا،  مثل:  ال��ع��امل، 

و�ضمال الهند، وباك�ضتان.
العقل.  طريق  عن  يتم  اخل�رضي:  التكاثر 
بهرمون  وتعامل  �ضم   20 بطول  العقل  جتهز 
التجذير اأندول بيوترك اأ�ضيد، وتزرع يف املهد 
اأ�ضبوعني.  خالل  اجلذور  فتظهر  لها  املنا�ضب 
وتبقى  اأكيا�س  اإىل  تنقل  التجذير  اكتمال  بعد 
يف اأر�س امل�ضتل مدة ثالثة اأ�ضهر وبعدها تنقل 
زراعتها  لتتم  امل�ضتدمية  الأر�س  اإىل  ال�ضتول 
الهدف  ح�ضب  تختلف  مب�ضافاٍت  خطوط  على 
على  احل�ضول  الهدف  كان  فاإذا  الزراعة،  من 
جمموع ورقي خ�رصي وفري تكون امل�ضافة 2 
مرت، وللح�ضول على الثمار تزيد امل�ضافة اإىل 

3 - 5 مرت.

الري: تروى ال�ضتول كل 20 يومًا اإىل اأن تقوى، 
وبعدها ترتك لالأمطار املو�ضمية.

الت�صميد : يف�ضل الت�ضميد الع�ضوي، وحتتاج 
120غ  75ـ  اإىل  بالإ�ضافة  12كغ  10ـ  ال�ضجرة 
على  الكمية  هذه  وت�ضاعد  اليوريا.  �ضماد  من 
ثمانية  بعمر  يبداأ  ال��ذي  الإزه��ار  يف  التبكري 
من  ال�ضجرة  اإنتاج  وي��رتاوح  لل�ضجرة.  اأ�ضهر 

البذور بني  50ـ 75 كغ.
اإىل  املجال  هذا  يف  الإ�ضارة  جتدر  احل�صاد: 
من  للح�ضاد  �ضاحلة  النبات  اأجزاء  جميع  اأّن 
واجلذور  والأزه��ار  والثمار  وال�ضاق  الأوراق 
يتم  ل��ذا  ال���ض��ت��خ��دام،  يف  ه��دف  منها  ولكل 
الرغبة  ح�ضب  خمتلفة  اأوق���اٍت  يف  احل�ضاد 

والهدف.
عملية التقليم

يختلف  امل��ورجن��ا  �ضجرة  تقليم  اأ�ضكال  اإن 
باإختالف الهدف من تربيتها. فاإذا كان الهدف 
جمموع  على  احل�ضول  امل��ث��ال  �ضبيل  على 
عند  ويطبق  �ضنويًا  التقليم  من  لبد  خ�رصي 
حيث  املنزلية،  احلدائق  يف  املورجنا  زراع��ة 
طري  وف��ري  ورق���ي  جم��م��وع  حينها  تعطي 
الزراعة  م��ن  ال��ه��دف  ك��ان  اإذا  اأم��ا  ح��ري��ري. 
احل�ضول على اإنتاج عايل من البذور لبد من 
احلفاظ على الدابرات الثمرية، وللح�ضول على 
الأخ�ضاب يتوجب املباعدة بني فرتات التقليم 

والعناية با�ضتقامة ال�ضاق.
املورجنا  �ضجرة  اإن  والآف�����ات:  الأم���را����س 
ي�ضجل  والأمرا�س ومل  الآفات  مقاومة ملعظم 
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ح�ضا�ضيتها من اأي منها اإل اأّن اجلذور ت�ضاب 
ال�رصف  �ضيئة  تربة  يف  زرع��ت  اإذا  بالعطب 

وغدقة.
اأهمية �صجرة املورجنا

احلياة  �ضجرة  اأنها  املورجنا  �ضجرة  يف  قيل 
الأمريكيون  يبحث  التي  املعجزة  ال�ضجرة  اأو 
الأحمر  البحر  �ضحراء  يف  عنها،اكت�ضفت 
بتو�ضية  الأمريكية  البحوث  مراكز  وتقدمت 
حل�رص تنقية املياه بال�ضبة والإ�ضتعا�ضة عنها 
مب�ضحوق بذور اأو اأوراق هذه ال�ضجرة التي حتول 
املياه العكرة  وامللوثة اإىل مياه نظيفة رائقة 
مواد  على  لحتوائها  وذلك  لل�رصب،  �ضاحلة 
ال�ضحنة  الربوتني ذو  فاعلة ون�ضبة عالية من 
باملواد  اللت�ضاق  على  تعمل  التي  املوجبة 
املعلقة مثل الطمي والطني والبكرتيا ال�ضالبة 
ال�ضارة وجميع امليكروبات، حيث اأنها حتوي 
على م�ضادات حيوية عالية الن�ضبة. وتبني من 
اأّن  الدرا�ضات املخربية يف هذا املجال  خالل 
الق�ضاء  يف  ي�ضاعد  والأوراق  البذور  م�ضحوق 
يف  املوجودة  امللوثات  من   %  99 %ـ   97 على 
ترتاوح  جرعات  با�ضتعمال  ويو�ضى  امل��اء. 
املياه  م��ن  ليرت   10 لتنقية  غ  30ـ200  ب��ني 
اأرخ�س  ت�ضبح  وبهذا  �ضاعة،  خ��الل  العكرة 
اأ�ضاليب معاجلة وتنقية املياه امللوثة.  واأاأمن 
وي�ضتعمل املجموع اخل�رصي ل�ضناعة الورق، 
�رصعة  ب�ضبب  لذلك  مهمًا  م�����ض��دراً  ويعترب 
وميكن  الواحد.  املو�ضم  خالل  اخل�رصي  النمو 
�ضناعة الأدوات املنزلية واملوبيليا من خ�ضب 
ال�ضاق، وي�ضنع ال�ضابون من الزيت امل�ضتخرج 
من بذور املورجنا ويدخل الزيت وامل�ضتخل�س 

املائي لالأوراق يف �ضناعة كرميات التجميل.
خوا�س  حت�ضني  يف  كبرية  اأهمية  لل�ضجرة 
للوقاية  بكثافة  بزراعتها  ويو�ضى  الرتبة، 
الأ�ضجار  وت��زرع  الرتبة  وتاآكل  الت�ضحر  من 
يف حينها مب�ضافات 3ـ5 م ب�ضكٍل متبادل بني 

ال�ضفوف.
الظل  توفري  بهدف  املورجنا  �ضجرة  ت�ضتخدم 
لبع�س املحا�ضيل املراد حمايتها، حيث اأنها 

ل ت�ضاب بالآفات واحل�رصات.

الأهمية العلفية للمورجنا
كبرية  كمياٍت  باإنتاج  املورجنا  �ضجرة  ت�ضهم 
من املادة العلفية اخل�رصاء الغنية بالربوتني 
ل�ضد  ت�ضلح  التي  وامل��ع��ادن  والفيتامينات 
النق�س املوجود يف العالئق العلفية، كما اإنها 

تتميز بن�ضبة حتويل عالية.
ملكافحة  املورجنا  �ضجرة  ج��ذور  ا�ضتعملت 

النيماتودا. 

الأهمية الغذائية
ال�ضديقة  النباتات  م��ن  امل��ورجن��ا  �ضجرة 
الفقراء  لالإن�ضان والبيئة، فهي ت�ضاعد بتغذية 
ولي�س  جداً  اآمنة  وهي  النبات،  اأجزاء  بجميع 
الأعمار  جلميع  وتعطى  جانبية  اآثار  اأي  لها 
من الطفولة اإىل �ضن البلوغ فالكهولة. وتعمل 
التمثيل  عملية  حت�ضني  على  ع��ام،  ب�ضكٍل 
املورجنا  ب��ذور  ا�ضتعمال  ميكن  ال��غ��ذائ��ي. 
ي�ضبه  وطعمها  �ضوربة  �ضكل  على  غذائيًا 
اأو البازلء. وعند ن�ضج القرون  طعم احلم�س 
اجلودة  عايل  الزيت  ل�ضتخراج  البذور  تع�رص 

اأهم  وم��ن  الفوليك،  حم�س  على  لحتوائه 
ما  اإذا  دخان  له  ولي�س  يتزنخ  ل  اأنه  �ضفاته 
البذور  يف  الزيت  ن�ضبة  ت�ضل  للنار.  تعر�س 
الزيت على مواد  � 40 %، يحتوي هذا   38 بني  

م�ضادة للميكروبات مثل: 
 Salmonella ,Staphylococcus E. coli

وت�ضل ن�ضبة حم�س الفوليك يف زيت املورجنا 
غري  الدهنية  الأحما�س  من  وهو   %  75  �  72

كزيت  با�ضتعماله  يو�ضى  ولهذا  امل�ضبعة، 
غذائيًا  م�ضدراً  الأوراق  تعترب  وكذلك  طعام، 

غنيًا بالربوتني والفيتامينات واملعادن
واأثبتت اإحدى الدرا�ضات اأن:

من  ن�ضبة  على  حتتوي  امل��ورجن��ا  •اأوراق 
يحتويه  ما  اأمثال  اأرب��ع  ت�ضاوي   A فيتامني 

اجلزر.
•وحتتوي من فيتامني C تعادل �ضبعة اأمثال 

ما يحتويه الربتقال.
وم��ع��دن   B ل��ف��ي��ت��ام��ني  م�����ض��دراً  •وتعترب 
اأمثال ما يحتويه  اأربع  الكال�ضيوم مبا يعادل 
ثالثة  يعادل  ما  البوتا�ضيوم  من  وفيها  اللنب 

اأمثال ما يحتويه املوز.
غ   28 ت��ن��اول  اأن  العلمية  ال��درا���ض��ات  اأك���دت 
يعادل  ما  اأي  املورجنا،  اأوراق  م�ضحوق  من 

ملعقتني �ضاي يوازي يف القيمة الغذائية : 
الغني  الربتقال  ع�ضري  من  اأك���واب  اأرب��ع   •

.Cبفيتامني
بالكال�ضيوم  الغني  اللنب  من  اأك��واب  اأرب��ع   •

والربوتني.
من  امل���وز  يحتويه  م��ا  اأ���ض��ع��اف  ث���الث   •

البوتا�ضيوم.
من  اجل��زر  يحتويه  م��ا  اأ�ضعاف  وع�����رصة   •

.A فيتامني
من  ال�ضبانخ  حتتويه  ما  اأ�ضعاف  •وثالثة 

احلديد.
بهذا اأثبتت الأبحاث اأن اأوراق نبات املورجنا 
بالعنا�رص  اخل�������رصوات  اأغ��ن��ى  م��ن  تعترب 
والكال�ضيوم،  والزنك،  احلديد،  مثل  املعدنية 
الفيتامينات.  م��ن  والكثري  واملاغن�ضيوم، 
وت�ضتعمل كفاحت لل�ضهية ومقوي عام للج�ضم. 
كطعام  املورجنا  �ضجرة  اأوراق  لتناول  ولي�س 
اأن ي�ضنع منها اخلبز  اآثار جانبية وميكن  اأي 
ال�ضبانخ  مثل  وتطبخ  ال�ضلطة  اإىل  ت�ضاف  اأو 
ال�ضاي  مثل  وي�رصب  نقيع  توؤخذ  اأنها  كما 
وتوؤكل النموات الغ�ضة والأغ�ضان الطرية مثل 

الهليون وت�ضاف اإىل �ضوربة اخل�ضار .
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قيمة الأزهار غذائيًا 
الغذائية  امل�ضادر  من  املورجنا  اأزهار  تعترب 
والكال�ضيوم  بالبوتا�ضيوم  الغنية  املهمة 
وميكن تناولها كطعام، حتمر وتوؤكل مثل ع�س 
الغراب اأو على �ضكل م�ضتخل�س مائي وين�ضح 
لالإن�ضان  كغذاء  النبات  اأج��زاء  جميع  بتناول 
امل�ضابني  الأط��ف��ال  فيهم  مبا  الأع��م��ار  بكل 
التمثيل  عملية  ن  حُت�ضِّ لأّنها  التغذية  ب�ضوء 

الغذائي.
بالطاقة  ل��ت��زوده��م  للريا�ضيني  •تعطى 

لحتوائها على كلوروفيل عايل اجلودة.
بع�س طرق تناول املورجنا كغذاء:

جتفف  ث��ّم  قلياًل،  وتغلى  الأوراق  •تغ�ضل 
الطحني  اأنواع  من  نوع  باأي  وتخلط  وتطحن 
من  وتعد  واملعكرونه،  اخلبز  منها  وي�ضنع 

الوجباٍت الغنية.
وهي  الهليون  مثل  الطرية  اخللفات  •توؤكل 

مفيدة جداً لنمو الأطفال .
•ميكن خلط ع�ضري الأوراق باحلليب.

على  مطبوخة  النبات  اأجزاء  تناول  •وميكن 
�ضكل �ضوربة.

اأهمية �صجرة املورجنا الطبية
اأو  املعجزة  بال�ضجرة  املورجنا  �ضجرة  �ضميت 
الت�ضمية بعد معرفة  �ضجرة احلياة، واأتت هذه 
يف  النبات  اأج��زاء  توؤديه  ال��ذي  املهم  ال��دور 

جمال ال�ضتخدام الطبي.
املورجنا  لأوراق  اأّن  العلمية  الدرا�ضات  اأثبتت 
اأو  طازجة  كانت  �ضواء  كبرية  طبية  اأهمية 
التي  الأ�ضا�ضية  بالربوتينات  لغناها  جافة 

تدخل يف بناء اأن�ضجة ج�ضم الإن�ضان.
ثمانية  على  املورجنا  اأوراق  حتتوي 
اأحما�ض اآمينية �رضورية لإمتام عمليات 

التمثيل  وهي: 
                                          

Isoleucin-leucin-lysine-methioine-phenylalanine-

threonine - tryptophan-valine

وه��ن��اك ع�����رصة اأح��م��ا���س اأم��ي��ن��ي��ة اأخ���رى، 
من  العديد  على  الأوراق  لحتواء  بالإ�ضافة 
الكربى  املعدنية  والعنا�رص  الفيتامينات 
ال�ضحة  حت�ضني  يف  ت�ضهم  وبهذا  وال�ضغرى. 
العامة .وتعد من اأهم املواد الطبيعية الفاعلة 
يف عالج فقر الدم لحتوائها على ن�ضبة عالية 
من عن�رص احلديد، كما اأنها تعالج �ضغط الدم 
ع�رصات  لعالج  الأوراق  وا�ضتعملت  املرتفع. 
بالعمى  ي�ضابون  الذين  الأطفال  من  الآلف 

. A ب�ضبب نق�س فيتامني
الأمرا�س  لعالج  والبذور  الأوراق  وت�ضتعمل 
الع�ضبية، مثل ال�رصع والأمرا�س النف�ضية مثل 
وت�ضاعد  اجل�ضم،  يف  املناعة  وتزيد  اله�ضرتيا، 
على التخل�س من التهاب املثانة والربو�ضتاتا 

والتخل�س من املاء الزائد يف اجل�ضم .
ا�صتخدام بذور املورجنا طبياً :

� ميكن تناول البذور كغذاء تكميلي طعمه قريب 
من طعم احلم�س والبازلء ون�ضبة الزيت فيها 
38ـ40 %، وهو زيت ليتزنخ ولي�س له دخان اإذا 

عر�س للنار.
مكونات زيت املورجنا 

حم�س   9.3 منها   دهنية  اأحما�س   %  65،7  �
Palmitic و3.4 حم�س Stearic 8.6Behenic . وميكن 

�ضنع  يف  وي��دخ��ل  للطبخ  ال��زي��ت  ا�ضتعمال 

كرميات التجميل.
� حتتوي البذور على 18 حم�س اأميني �رصوري 
كمك�رصات  البذور  وتوؤكل  الإن�ضان،  ل�ضحة 
منه  وي�ضنع  بالطحني  يخلط  وم�ضحوقها 
لالإمداد  قويا  م�ضدراً  البذرة  تعترب  لذا  اخلبز 
وتعالج  الربوتني.  نق�س  وتعوي�س  بالطاقة 
على  لحتوائها  وذلك  اله�ضمي  اجلهاز  اأورام 

مركبات م�ضادة لالأك�ضدة .

 ا�صتعمال جذر �صجرة املورجنا 
طبيًا 

الإم�ضاك  ملعاجلة  وي�ضتخدم  لذع  طعمه 
للبول، وي�ضاعد  للبلغم ومدر  وال�ضداع وطارد 

يف عالج ال�ضلل، ويقوي اجل�ضم ب�ضكٍل عام.
من كل ما تقدم نخل�ض للقول: اأن �ضجرة 
املورجنا مهمة جداً اقت�ضاديًا وغذائيًا وطبيًا، 
من  نعاين  كم  الذهن  عن  يغيب  ل  اأن  ويجب 
تلوث املياه، واأّن الدولة بقطاعاتها املختلفة 
ت�ضعى جاهدة لإقامة حمطات معاجلة لتحويل 
على  للزراعة  �ضاحلة  مياه  اإىل  الآ�ضنة  املياه 
يتم  اأن  وميكن  ال�رصب،  مياه  وتنقية  الأق��ل، 
اأوراق  م�ضحوق  ا�ضتخدام  طريق  عن  ذلك  كل 
وتعد  الأ�ضعار  باأرخ�س  النبات  هذا  وب��ذور 
به  ي�ضتهان  ل  عائد  ولهذا  الآمنة  امل��واد  من 
توفري  يف  وت�ضاعد  القت�ضادي.  ال�ضعيد  على 
ومعادن  فيتامينات  من  الغذائية  العنا�رص 
على  احلفاظ  يف  ت�ضاعد  وجميعها  وبروتني 
�ضحة الإن�ضان ب�ضورة جيدة، وال�ضتغناء عن 
التداوي بالكيميائيات، وجتنب ما حتدثه من 

اآثار جانبية ل حتمد عقباها.

املراجع:
رئي�س  ال��دي��ن  ن���ور  حم��م��د  د.ن���اه���د   �
من  النباتية  البيئة  ف�سيولوجيا  وحدة 

جمهورية م�رص العربية .
� اأ.د.حم���م���د اأح��م��د ح��م��ودة اأ���س��ت��اذ 
ف�����س��ي��ول��وج��ي��ا ال��ب��ي��ئ��ة وال��ن��ب��ات من 

جمهورية م�رص العربية .
اإ�سماعيل عبد اجلليل  الدكتور  الأ�ستاذ   �
رئ��ي�����س م��رك��ز ب��ح��وث ال�����س��ح��راء يف 

جمهورية م�رص العربية �سابقا.
� مواقع ومنتديات على �سبكة النرتنت.    
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الأ�صماء املتداولة 
الزباد،  القريطة،  البي�ضوي،  الربل  القطوناء، 

الينمة ، ل�ضان احلمل البي�ضوي.
الف�ضيلة  من  معمر،  اأو  حويل  ع�ضب  القطوناء 
الربلية Plantaginaceae، طوله  5 - 20 �ضم، عدمي 
تخرج  كثيفة.  ناعمة  اأوب��ار  تك�ضوه  ال�ضاق، 
النبات.  قاعدة  من  وريدة  �ضكل  على  الأوراق 
بي�ضوية  �ضنبلة،  ن��ورة  يف  الأزه��ار  وجتتمع 
الأوراق،  عدمي  حاملها  ال�ضكل،  ا�ضطوانية  اإىل 
طولها 8 - 35 مم. الثمرة عليبة، غالفها الثمري 
يزهر  وهو  فقط.  بذرتني  ت�ضم  غ�ضائي جاف، 

من كانون الثاين/يناير – ني�ضان/اأبريل. 
الرملية  ال��رتب  على  طبيعيًا  النبات  وينمو 
واجلافة،  اجلافة  �ضبه  املناطق  �ضهوب  يف 
بع�س  يف  جت���اري  ن��ط��اٍق  على  ي���زرع  وه��و 

البلدان، ل�ضيما الهند. وتعد الوليات املتحدة 
الأمريكية اأكرب م�ضتورد للبذور، حيث ي�ضتعمل 
ال��ن��ب��ات، وخ��ا���ض��ًة ب����ذوره يف ال��ع��دي��د من 

ال�ضناعات الدوائية.
مم   3.5  -  1.5 م��ن  ال��ن��ب��ات  ب���ذور  ط��ول  يبلغ 
ال�ضكل،  زورقية  وهي  مم،   2-1.5 من  وعر�ضها 
ال��وردي ال�ضاحب اإىل  متعددة الأل��وان    )من 
يظهر  املحمر(،  الأ�ضفر  اأو  امل�ضمر  الرمادي 
اأما  حممر،  بني  خ��ط  امل��ح��دب  وجهها  على 
ال�رصة  عليه  تظهر  جمعٌد،  فهو  املقعر  الوجه 
�رصيعًا  البذرة  تنتفخ  فاهية.  بقعة  �ضكل  على 
�ضفافة،  لثاأية  بها طبقة  يحيط  لأنه  املاء  يف 

وهي عدمية الرائحة وطعمها لثاأي. 
حتتوي البذور مواداً خماطية Mucilage، ترتاوح 
اأ�ضا�ضي  ب�ضكٍل  تتاألف   ،% بني30-20  ن�ضبتها 

نبات 
القطوناء

د. عماد القا�صي
خبري الت�صنيف النباتي
املركز العربي - اأك�صــاد

Plantago ovata
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ب�ضكٍل  توجد  وهي   ،)%  85(  Arabinoxylans من 
البذور  حتتوي  كما  البذور.  ق�رصة  يف  رئي�س 
األيافًا غري منحلة، وزيتًا ثابتًا، ترتاوح  اأي�ضًا 
ن�ضبته بني 5 - 10 %، ل�ضيما الأحما�س الدهنية 
palmitic(، ومركبات بروتينية  (linoleic وoleic و 

مثل  اأخرى  مكونات  اإىل  اإ�ضافًة   ،)%  18  -  15(
ال�ضتريولت، وثالثيات الرتبينات.

التاأثريات 
اإّن بذور النبات غنية باللثاأ النباتي الذي ينتفخ 
بوجود املاء، ويعمل ملينًا، وم�ضاداً لالإ�ضهال، 
وخمف�ضًا مل�ضتوى الكول�ضرتول والغلوكوز يف 
الدم بعد تناول الوجبات، كما يقلل من ت�ضكل 
بالمتالء  ال�ضعور  ويولد  امل��رارة،  ح�ضيات 
احلمية  برامج  يف  ج��داً  يفيد  لذلك  وال�ضبع، 
ال�ضتعمال  ويتمثل  الوزن.  لتخفي�س  الهادفة 
الإم�ضاك،  من  التخل�س  يف  للقطوناء  الرئي�س 
اآمن،  ملني  فهو  العر�ضي،  اأو  املزمن  �ضواًء 
اإفراغًا  تتطلب  التي  الأمرا�س  جميع  يف  يفيد 
والبوا�ضري  املزمن  الإم�ضاك  كحالت  منتظمًا، 
اأو عقب العمليات اجلراحية ويف اأثناء احلمل. 
عرب  الإم�����ض��اك  مكافحة  على  النبات  يعمل 
زيادته حلجم الرباز من جهة، وزيادة حمتواه 
ت�ضكل  يحفز  وهذا  اأخ��رى،  جهة  من  املاء  من 
متعاقبة(  )موجات  لالأمعاء  متّعجّية  حركة 
بطريقة  الإف����راغ  عملية  على  وحتري�ضه 
ميكانيكية وب�ضكٍل ل يوؤدي اإىل تهيج الأمعاء، 
الأخرى  امللينات  معظم  ت�ضببه  ال��ذي  الأم��ر 
عندما  وبخا�ضة  وال�ضرب(،  ال�ضنامكة  )مثل 
وجود  اأّن  كما  ن�ضبيًا.  طويلة  لفرتات  توؤخذ 
الأمعاء،  ملحتوى  اللطيف  املرور  ي�ضهل  اللثاأ 
حال  يف  اله�ضمي  اجلهاز  خماطية  ويحمي 
التهاب الكولون. اأما تاأثريه كم�ضاد لالإ�ضهال 
املاء  امت�ضا�س  البذور ميكنها  اأّن  اإىل  فيعود 
يزيد من  وهذا  اله�ضمي،  اجلهاز  املوجود يف 

لزوجة حمتوى الأمعاء ويوؤخر تفريغ املعدة.
م�ضتوى  بخف�س  ال��ن��ب��ات  ب����ذور  وت�����ض��ه��م 
الكول�ضرتول يف الدم، لأّنها تزيد من الكميات 
املطروحة من الكول�ضرتول واأحما�س ال�ضفراء 
عرب الرباز، لكنه ل يوؤثر مبا�رصة يف تركيبهما. 
النبات يف  اأثر  وقد بّينت عدة درا�ضات علمية 
خف�س م�ضتويات النمط ال�ضار من الكول�ضرتول 
نحو  تبلغ  بن�ضٍب  الكلي  والكول�ضرتول   ،)LDL)

ن�ضبة  اأي�ضًا  النباتي  العقار  ويخف�س   ،%  15

ال�ضحوم الثالثية. كما ينظم م�ضتوى الغلوكوز 
الغلوكوز  م�ضتويات  انخف�ضت  ال���دم.  يف 
الوجبات  بعد  �ضواء  معنوي  ب�ضكل  لي  املَ�ضْ

امل�ضابني  الأ�ضخا�س  لدى  ال�ضيام  عند  اأو 
اللذين كانوا يتناولون  ال�ضكري  2 من  بالنمط 
القطوناء، وبلغت ن�ضبة انخفا�س ال�ضكر لديهم 

من 11 - 19 %.
ال�ضفراوية،  احل�ضيات  تكّون  القطوناء  تثبط 
احلم�س  خ�ضائ�س  يف  البذور  هالم  يوؤثر  اإذ 
ال�ضفراوي، ويخف�س قرينة اإ�ضباع الكول�ضرتول 
ال�ضفراوي ويحمي اجل�ضم من تكونها. وبينت 
الدرا�ضات اأّن تناول بذور القطوناء يخفف من 
املتهيج  الكولون   / الهيوجة  الأمعاء  اأعرا�س 
واآلم  قوامه،  وتباين  التربز  بتكرار  واملتمثلة 

 البطن وانتفاخه.
ال�صتطبابات 

ا�ضتعمال  الأورب��ي،  الأدوي��ة  د�ضتور  يف  ورد 
القطوناء لعالج الإم�ضاك، والإ�ضهال، وخف�س 

م�ضتويات الكول�ضرتول، وعالج البوا�ضري.
اجلرعة وطريقة ال�صتعمال 

)تزن  يوميًا  البذور  من  غ   30  -  5 من  يوؤخذ 
ملعقة ال�ضاي نحو 5 غ(، جتزاأ على 2 - 3 دفعات 
باليوم ح�ضب احلالة واحلاجة، ويوؤخذ 150 مل 
ولتحقيق  البذور،  من  غ   5 كل  مع  امل��اء  من 
املاء  من  كاأ�س  يف  البذور  كمية  تو�ضع  ذلك 
الدافئ وت�رصب حمتويات الكاأ�س قبل اأن تتهلم 
من  �ضاعتني  نحو  بعد  اجلرعة  وتوؤخذ  البذور. 

تناول اأي دواء اآخر. 
وت�ضري بع�س الدرا�ضات اإىل اأن تناول القطوناء 
ن�ضبة  تخفي�س  يف  اأكرب  فائدة  له  الطعام  مع 

الكول�ضرتول. 
�ضنة   12  -  6 �ضن  من  لالأطفال  بالن�ضبة  اأم��ا 
�ضابقًا.  اإليها  امل�ضار  الكمية  ن�ضف  فياأخذون 
�ضكل  على  ال�ضيدليات  يف  ال��ع��ق��ار  ي��ب��اع 
ق�رصة  من  ملغ   500 نحو  تت�ضمن  كب�ضولت 

البذور فقط.
املحاذير 

ل ي�ضتعمل يف حال ان�ضداد الأمعاء، ول يجوز 
غري  ال�ضتعمال  ي���وؤدي  ق��د  اجل��رع��ة.  جت��اوز 
ال�ضحيح للدواء، وبخا�ضًة عندما تكون كمية 
املاء قليلة، اإىل حدوث ان�ضداد يف املري اأو يف 
الأمعاء، ولهذا يجب اأخذه مع كمية كافية من 
املاء وخا�ضًة لدى الأ�ضخا�س امل�ضنني. ميكن 
اأن يقلل من امت�ضا�س الأدوية الأخرى، ولذلك 
اآخر، بل  اأي دواء  الوقت ذاته مع  ل يوؤخذ يف 
اأي  تناول  من  �ضاعتني  نحو  بعد  تناوله  يتم 

دواء، اأو يوؤخذ م�ضاًء.
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• مت يف اأك�صاد ا�صتنباط 10945 تركيباً وراثياً جديدًا من القمح الطري 
   وا�صتنباط 12464 تركيباً وراثياً جديدًا من ال�صعري.

�صاللة مب�صرة من  • قام اأك�صاد بتطوير 958 �صاللة مب�صرة من القمح القا�صي اإ�صافة اىل تطوير 244 
ال�صعري �صميت اأك�صاد.

الكفاءة  30 جمموعة من جتارب  بنحو  دولة عربية   18 يف  الوطنية  الزراعية  البحوث  بتزويد مراكز  اأك�صاد �صنوياً  يقوم   •
االإنتاجية لل�صالالت املب�صرة من القمح وال�صعري.

• قام اأك�صاد يف اإطار م�صروع حت�صني اإنتاج القمح يف الدول العربية بتوزيع 120 طن بذار �صالالت مب�صرة واأ�صناف من 
القمح القا�صي والقمح الطري على 11 دولة عربية م�صتفيدة من امل�صروع للمو�صم الزراعي 2011/2010.

100 مدخل زيتون,  يوجد يف جممع جلني الوراثي خم�صة اأنواع من االأ�صجار املثمرة املتحملة للجفاف موزعة كمايلي:   •
108 لوز, 25 ف�صتق حلبي, 143 تني, 93 عنب.

• قام اأك�صاد باإعداد بنك معلومات اإلكرتوين ) قاعدة اأداب  ADAP ( عن نباتات املناطق اجلافة العربية.
• هل تعلم اأن اأك�صاد م�صوؤول عربياً عن متابعة اتفاقية التنوع احليوي واتفاقية الت�صحر.

• هل تعلم اأن اأك�صاد قد متكن من زيادة امل�صاحة املزروعة بطريقة الزراعة احلافظة يف �صورية من 25 هكتارًا خالل املو�صم 
الزراعي 2008/2007 اإىل قرابة 700 هكتارًا خالل املو�صم الزراعي 2010/2009.

• الدافع الرئي�س وراء تطبيق نظام الزراعة احلافظة يف العامل الغربي هو احلد من االإجنرافني الريحي واملائي, يف حني اأن 
الدافع يف اأكرث الدول العربية هو تقليل تكاليف االإنتاج الزراعي وحت�صني اإنتاجية املياه.
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)average discharge 3.8 m³/s) ceases 
completely during summer months, raising 
conflicts between the farmers )relying on 
the river discharge) and the drinking water 
suppliers operating wellfields around the 
spring )ACSAD, 2002).

Groundwater flow model
The regional aquifer has been subdivided 
into three layers, which have different 
hydraulic properties but are hydraulically 
connected. The mathematical model 
was build according to the conceptual 
model which simplified the complicated 
hydrogeological conditions. The 
mathematical model grid was divided into 
124 rows X 27 columns X 3 layers = 27528 
cells with a cell dimension of 200m X 200m. 
The model was first calibrated in steady 
state, then the parameters have been used 
as starting values for the transient model and 
further refined.

WEAP-Model

WEAP21 has been then linked to a MODFLOW 
groundwater flow model as component of the 
DSS. Inside WEAP21 the “one bucket” soil 
moisture method was chosen to calculate 
the soil water balance, groundwater recharge 
and the irrigation demand )Sieber & Purkey, 
2007). The hydraulic year 20042005/ was 
used as a reference year. Zabadani basin 
was subdivided into 11 subcatchments, being 
crucial to the water management planning. 
Their outlines have been determined 
by aggregating the major drinking water 
well fields and if possible follow surface 
watersheds )Figure 2). Each subcatchment 
is then further subdivided into respective 
landuse classes and irrigation pattern. 

Results
By the linked WEAP-MODFLOW models 
realistic soil-, groundwater balances and 
hydraulic heads for the reference year 
2004/ 2005 could be calculated and the 
results can be visualized by WEAP in 
various scales from the total area down 
to the subcatchment and its landuse class 
levels )Figure 5). 
Using the same calibrated groundwater 
recharge as an input, WEAP and 
MODFLOW have been linked and used for 
respective scenario calculations )Droubi et 
al, 2007). Figure 6 gives, as an example, the 
results of the hydraulic heads for planning 
scenario set )20052017-) of three different 
climate/ demand change scenarios.

CONCLUSION

Decision Support System )DSS) for 
water management has been developed 
incorporating MODFLOW and WEAP 
as modelling components and has been 
successfully tested in the Zabadani basin, 
Syria.The user can manipulate inputs and 
evaluate and compare results of various 
current as well as future scenarios in the 
target area, such as:
Figure 6: Calculated hydraulic head for 
the planning scenarios. The window in the 
bottom shows
the impacts of the different scenarios on the 
water table at one of the selected cell.
* Human activities )population growth, 
urbanization, domestic demands)
* Agriculture activities )land use, crop types, 
irrigation practices)
* Climate impacts )climate change models, 
regional climate cycles)
* Network characteristics )transmission link 
losses and limits, well field characteristics, 
well depths)
* Additional resources )artificial recharge, 
waste water reuse)
The results are visualized as graphs, maps 

and tables )hydraulic heads, 
water balances, etc.) and 
support the decision making 
process among the relevant 
stakeholders and decision 
makers.
The DSS has been giving 
the local stakeholders, 
institutions and decision 
makers a valuable base for 
their current and future water 
management planning.
The developed DSS and 
its software components 

have been approved to be 
a user-friendly, inexpensive, 
efficient and easily shareable 
tool for water resources 
management. More 
information about the project 
and all the software and 
tools developed through the 
projects in addition to the 
DSS-Tutorial are available at 
project website:http://acsad-
bgr.org .The new version 
of WEAP21 )with Modflow 
linkage) can be downloaded 
from WEAP website. 

Figure 5: Calculated soil water balance fort he 
reference year 2004 / 2005

REFERENCES

ACSAD, 2002. Mathematical Model of el – 
Zabadani Basin )Syrian Arab Republic), [in 
Arabic]
Al-Sibai, M., Droubi, A.,  Abdallah, A. Zahra, S.  
Obeissi, M. Wolfer, J., Huber, M. Hennings, V. & 
Schelkes, K 2008: Incorporate MODFLOW in a 
Decision Support System for Water Resources 
Management, Proceeding of Modflow and More 
international conference, Colorado, USA.
Arlen W. Harbaugh, Edward R. Banta, Mary 
C. Hill, and Michael G. McDonald,  2000. 
MODFLOW-2000,The U.S. Geological Survey 
Modular Ground-Water Model—User Guide 
to Modularization Concepts and the Ground-
Water Flow Process; Open-File Report 00;92- 
2000.
Droubi, A., Al-Sibai, M., Abdallah, A. Zahra, S.  
Obeissi, M. Wolfer, J., Huber, M. Hennings, V. & 
Schelkes, K 2007. A Decision Support System 
)DSS) for Water Resources Management, 
Design and Results from a Pilot Study in 
SYRIA. Proceeding of CLIMATIC CHANGES 
AND WATER RESOURCES IN THE MIDDLE 
EAST AND NORTH AFRICA, Ed: Zereine; 
Springer, Germany.
Sieber, J.,  Purkey, D., 2007. User Guide for 
WEAP21, Stockholm Environment Institute, 
U.S. Centre

الع��ربي ال�وط���ن  يف  العـــدد  26 - 2010     املركز العربي - اأك�ســاد     



to contain information of both models and act 
as a dictionary between them )Al-Sibai et al, 
2008). 
This has been achieved by designing a 
“linkage-GIS shapefile” )link-file), which 
consists of rectangular polygons that are 
identical to the MODFLOW grid cells. All 
polygon features are enumerated in the same 
order as MODFLOW internally enumerates 
its cells and have this enumeration stored 
as specific row-and-column values. This 
address acts as a unique identifier to each 
polygon. 
Additionally, each polygon holds values of 
WEAP-elements like respective groundwater 
nodes, subcatchments, landuse classes, 
demand sites and from which cells and 
layers, groundwater abstraction should come 
from )assigned to .wel-file in MODFLOW). 
Moreover, if the river- )groundwater-surface 
water interaction) and drain-packages 
)used to simulate springs for example) are 
implemented in the MODFLOW-model, 
respective attributes have to be assigned in 
the linkage-shapefile. In WEAP a river flow-
stage-width relationship has to be defined. 
Modflow will calculate the volume of flow 
between river and groundwater , WEAP 
will send back the river stage calculated 
according to all flow volumes to and from the 
river.
Initially the outlines of subcatchments and 
landuse classes for WEAP have been digitized 
following natural properties like watersheds. 
The assignment of WEAP area attributes to 

the rectangular polygons of the link-file was 
done by performing spatial intersections of 
WEAP areas against the polygons, where 
the value assigned to the link-file’s polygon 
was the one that held the largest area share 
of all WEAP areas intersecting it. To ensure 
methodical consistency, codes have been 
programmed for many of the necessary GIS-
tasks )create grid-shape-file, get attributes 
from other shape-file data sets by respective 
weighting method, etc.) and were integrated 
in WEAP . 
After the link-file has been chosen and 
the fields within it containing the linkage 
information have been specified, WEAP will 
be able to link the MODFLOW cells to the 

WEAP items and returns an on-screen report 
about the linkage status and possible errors 
)Figure 3).
Through the WEAP interface the user can 
manipulate inputs and evaluate and compare 
results of various current as well as future 
scenarios in the target area, such as human 
and agricultural activities, climate and climate 
change impacts, network characteristics and 
the mobilisation of additional resources.

PILOT STUDY ZABADANI 
BASIN, SYRIA

The DSS was tested and applied in two pilot 
areas, Zabadani basin, Syria and Berrechid 
basin, Morocco. In this paper we will briefly 
present Syrian case. The full report for both 
cases is available at ACSAD.
The Zabadani Basin is located in the 
Antilebanon mountains covering an area of 
about 140 km². Geomorphologically it can 
be subdivided into three NNE-SSW trending 
units: the Chir Mansour Mountain range 
in the W reaching up to 1884 m a.s.l., the 
Zabadani and Serghaya grabens ranging 
from 1080 m a.s.l. to 1400 m a.s.l. and the 
Cheqif Mountain range in the E reaching 
up to 2466 m a.s.l. The basin is drained by 
the only perennial stream of the region, the 
Barada river with the Barada spring at 1095 
m a.s.l. as its source )Figure 4). The mean 
annual rainfall is about 700 mm.
There is already a water competition in 
the area between municipal drinking water 
suppliers of the area, Damascus city water 
supply authority, agricultural and touristic 
)population doubles or triples in the summer) 
activities. In dry years Barada spring 

Figure 4: The study  area
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INTRODUCTION

The situation of Water Resources in the Middle 
East and North Africa )MENA) is characterised 
by scarcity and at the same time by 
increasing demands caused by rapid 
population growth and inefficient use 
of water especially by the agricultural 
sector. The groundwater extractions 
often exceed the natural recharge 
volumes, resulting in a decline of the 
groundwater table and in a deterioration 
of the water qualities and soil )e.g. 
salinization). In several countries of 
the MENA region groundwater flow 
models exist for some areas, but are 
often not updated and most commonly 
basin or administrative “basin” water 
balances are calculated on very rough 
assumptions. A comprehensive tool for 
surface and groundwater management 
and decision support has been missing 
up to now in the region. 
Therefore the objective of the technical 
cooperation project “Management, 
Protection and Sustainable Use of 
Groundwater and Soil Resources” 
between ACSAD )The Arab Center for 
the Studies of Arid Zones and Dry Lands, 
Syria) and BGR )Federal Institute for 
Geosciences and Natural Resources, 
Germany) has been to develop a user-
friendly, efficient, inexpensive and easily 
sharable instrument for water resources 
management )Decision Support System, 
DSS), to apply it in two pilot areas 
)Zabadani Basin, Syria and Berrechid 
Basin, Morocco), and to distribute it 
with regard to a more integrated water 
resources management among the 
MENA countries and beyond. The Decision 
Support System )DSS) will give decision 
makers the necessary insight into the current 
status and the possible scenarios of the 
future development )population growth, 
agriculture development, etc.). In both pilot 
areas a water conflict between concurrent 
users already exists and so far no abstraction 
limits/ abstraction monitoring is implemented. 
Therefore the project aim is to collect all 
relevant data, get the representative water 

users together and jointly decide after the 
winter rains and the resulting calculated 
stored groundwater volumes by the aid of 
the DSS on the water shares for the current 

hydrologic year and future ones.

DSS-CONCEPT AND 
COMPONENTS

The DSS itself is a software product that 
gives the user the capability to calculate and 
visualize the effects on a hydraulic system 
over time, if one or many of the system’s 
parameters change. DSS-users can build 
scenarios of those changes easily in a 

Incorporate MODFLOW in a Decision Support System
 for Water Resources Management

Al-Sibai, M , Droubi, A, Abdallah, J, Al-Mahamid, A, Zahra, S  (The Arab Center for the Studies of Arid Zones and Dry Lands – ACSAD )
Wolfer, J , Huber, M  ,Hennings, V , Schelkes, K (Federal Institute for Geosciences and Natural Resources – BGR)

Graphical User Interface )GUI) and directly 
view the results. As most MENA countries of 
the region rely on groundwater as the main 
water resource the incorporation of a spatial 

groundwater flow model is a must for 
the DSS.
The DSS consists of three components 
)Figure 1):
* Database
* Groundwater Flow Model 
)MODFLOW2000, Arlen et al, 2000)
* Water Evaluation and Planning 
System )WEAP21, www.weap21.org )
The modelling components are a 
combination of two existing software 
products that are dynamically linked to 
and affecting each other. WEAP holds 
the Graphical User Interface for the 
DSS and acts as a “remote control” 
for MODFLOW, which is running in the 
background. 
As its name implies, it is designed as 
a tool that supports persons involved 
in certain decision-making processes 
rather than being a holistic system that 

substitutes them.

Dynamic link between 
MODFLOW and WEAP

ACSAD, BGR and SEI jointly 
agreed to build and fund a 
powerful DSS by incorporating a 
dynamic link between MODFLOW 
and WEAP. For each time-step, 
results of the one model are 
transferred as input data to the 
other. MODFLOW calculates 
groundwater heads, storage and 
flow, whereas WEAP calculates 

groundwater recharge, river stage, irrigation 
demand and the remaining water balance 
components )Figure 2).
Contrary to MODFLOW, WEAP does not take 
into account any spatial relationship between 
its interior model elements like groundwater 
nodes, sub-catchments or rivers. In order 
to ensure that WEAP results address the 
correct MODFLOW grid cells as well as 
that MODFLOW results are assigned to its 
corresponding WEAP-elements, the link has 
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ربط النمذجـــــة الريا�سيـــــة للميــــاه اجلوفيــــة 
 ) MODFLOW (

يف نظـــام دعم القرار لدارة املوارد املائيـــة 
ان حتقيق مبداأ الإدارة املتكاملة للموارد املائية يتطلب النهج الت�ضاركي يف اإدارة تلك املوارد من خالل بناء نظام متكامل لدعم القرار يف اإدارة 

املوارد املائية (Decision Support System )DSS، والذي يكفل ا�ضتعمال النهج التكاملي يف اإدارة الطلب على املاء. 
 Water Evaluation نظام تقييم وتخطيط املوارد املائية( WEAP لقد تبنى اك�ضاد يف ال�ضنوات الأخرية تطوير اأحد هذه الأنظمة واملعروف با�ضم نظام
and Planning System( وبناء نظام متكامل لدعم القرار يف اإدارة املوارد املائية مبا يتنا�ضب مع البيئة العربية ويحقق ال�ضتخدام امل�ضتدام للموارد 

املائية وذلك من خالل التعاون الفني مع املعهد الفدرايل لعلوم الأر�س واملوارد الطبيعية يف اأملانيا (BGR( ومعهد ا�ضتكهومل للبيئة يف مدينة 
بو�ضطن يف الوليات املتحدة الأمريكية.

ونظراً لأهمية املياه اجلوفية يف املنطقة العربية فقد ا�ضتقر الراأي على تطوير نظام WEAP، الذي يهتم ب�ضورة رئي�ضة باملياه ال�ضطحية وربطه 
بنظام MODFLOW. اإن هذا الربط الديناميكي للنظامني �ضيوؤمن نظامًا متكاماًل قادراً على بناء ال�ضيناريوهات املختلفة لإدارة املوارد املائية، 

وح�ضاب ردود فعل احلوامل اجلوفية ب�ضكل دقيق.
ومن اأجل تاكيد فاعلية النموذج بعد تطويره  فقد مت تطبيقه بنجاح على حو�س �ضهل بر�ضيد يف  املغرب الذي تخ�ضع موارده املائية اجلوفية اإىل 
ا�ضتنزاف ب�ضبب زيادة الطلب على املاء لتلبية خمتلف الحتياجات التنموية  يف خمتلف القطاعات. كما مت تطبيقه يف حو�س الزبداين يف  �ضوريا 

الذي تخ�ضع موارده املائية اأي�ضا اإىل ا�ضتنزاف يوؤدي اإىل جفاف بحرية نبع نهر بردى يف ال�ضيف لتاأمني مياه ال�رصب ملدينة دم�ضق.
وتكمن اهمية هذا النظام يف قدرته على التنبوؤ بالو�ضع املائي بناًء على العر�س والطلب والتوازن بينهما. كما يتميز هذا النظام يف قدرته على 

بناء ال�ضيناريوهات امل�ضتقبلية لإدارة املوارد املائية اأخذا بعني العتبار العوامل واملحددات الآتية: 
• الن�ضاطات الب�رصية )التزايد ال�ضكاين، التو�ضع ال�ضكاين والطلب عل املياه(.
• الن�ضاطات الزراعية )ا�ضتعمالت الأرا�ضي، انواع املحا�ضيل، نوع الري(.

• التغريات املناخية )توزع وحجم الأمطار، التبخر، احلرارة، ...الخ(.
• خ�ضائ�س �ضبكة املياه ) ن�ضبة الفاقد، حقول الآبار، اأعماق الآبار،...الخ(. 

• م�ضادر املياه غري التقليدية )التغذية ال�ضطناعية، املياه العادمة، حتلية املياه(.
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