
الإفتتاحيـــة 
يف  )�أك�ساد(  �لقاحلة  و�لأر��سي  �جلافة  �ملناطق  لدر��سات  �لعربي  �ملركز  ي�ستمر 
تنفيذ ن�ساطاته وبر�جمه �لعلمية مبا يف ذلك ن�رش وتعميم نتائج �لبحوث �لزر�عية 
وخال�سة �أعماله يف جملته �لدورية "�لزر�عة و�ملياه يف �لوطن �لعربي" �لتي تلقى 

�نت�سار�ً طيبًا يف �لأو�ساط �لزر�عية �لعربية.
وبالرغم من �أن �لدول �لعربية ��ستطاعت حتقيق �لعديد من �لجناز�ت يف �لزر�عة، 
نذكر منها زيادة �إنتاج �لقمح من نحو 15 �إىل �أكرث من 25 مليون طن �سنويًا خالل 
�ل�سنو�ت �لع�رش �لأخرية، �إّل �أّن �لو�قع يحتم علينا �مل�سي وبخطًى حثيثة لزيادة 
�لزر�عي، ورفع �ملردودية و�حلفاظ على �ملو�رد �لطبيعية ل�سيما �ملياه  �لإنتاج 
و�ملر�عي، وذلك يف �سوء �لتحديات �لكبرية �لتي تو�جه �لزر�عة يف �لوطن �لعربي، 
و�لزياد�ت  �ملر�عي،  وتدهور  و�لت�سحر،  �ملناخي،  و�لتغري  �جلفاف،  �أهمها  ومن 
�ل�سكانية �لكبرية �لتي تتجاوز 2.5 % �سنويًا، �لأمر �لذي ي�سكل مزيد�ً من �ل�سغط 
على  بالإ�سافة  �لزر�عية،  �ملنتجات  على  �لطلب  وزيادة  �لطبيعية،  �ملو�رد  على 
35 مليار  �أكرث من  تبلغ  �لتي  �لغذ�ء  ��ستري�د  فاتورة  �مل�سطرد يف قيمة  �لرتفاع 

دولر �سنويًا يف �لوقت �لر�هِن.
حتتاج مو�جهة هذه �لتحديات �إىل ح�رش �ملو�رد و�إجر�ء �ملزيد من �لبحوث �لعلمية 

و��ستثمار نتائجها وو�سع خطط �لتطوير �لو�قعية و�حلر�ص على تنفيذها ح�سب �لأولويات، وزيادة 
�ل�ستثمار�ت يف  5 % من جممل  �أكرث من  تتجاوز حاليًا   ل  �لتي  )وهي  �لزر�عة  �ل�ستثمار�ت يف 
�حلديث  �لري  م�ساريع  وتنفيذ  �لزر�عي،  �لإنتاج  مو�قع  يف  �لتحتية  �لبنى  وحتديث  �لعربية(  دولنا 
وح�ساد �ملياه وتطوير �لقدر�ت �لفنية ونقل �لتكنولوجيا و�إر�ساد وتدريب �لفالحني ومربي �لرثوة 

�حليو�نية.
�إن مزيد�ً من �لهتمام بالبحث �لعلمي �لزر�عي �لتطبيقي وتنمية كو�دره ومتتني �رتباطه مع �لإر�ساد 
�لزر�عي و�لفالحني، ورفع م�ستويات �لإنفاق عليه من نحو 0.4 % من �إجمايل �لناجت �لقومي �ل�سنوي 
تطوير  يف  �ملوؤثرة  �لعو�مل  �أهم  من  يعترب  �لعاملية  �ملعايري  ح�سب  �ملقبولة  �لن�سبة  وهي   % 1 �إىل 

�لزر�عة.
ويف �لو�قع، هذ� ين�سجم مع ر�سالة ومهمة �أك�ساد �ملتمثلة يف �إعد�د �ل�سيا�سات �لزر�عية ودر��سات 
�لتطوير و�إتاحة و��ستنباط �لتقانات �لزر�عية �حلديثة وتطبيقها وتقومي �آثارها، وكذلك �مل�ساهمة يف 
نقل �ملعرفة �إىل �لباحثني و�ملر�سدين و�ملخططني �لزر�عيني و�إىل �لفالحني ومربي �لرثوة �حليو�نية 

يف �لوطن �لعربي.
كّلي �أمٌل �أن يحتوي هذ� �لعدد �ملزيد من نتائج �لبحوث �لزر�عّية و�ملعرفة يف �سبيل حتقيق �لهدف 

�لذي نن�سده جميعًا، �أل وهو تطوير �لزر�عية �لعربية وحتقيق م�ستويات �أعلى من �لأمن �لغذ�ئي.

الدكتور رفيــق علي �صــالح
املدير العام للمركز العربي
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�مليد�ن  مكانها  لأك�ساد  �لتطبيقية  و�لدر��سات  �لبحوث  �ساحة  �إّن 
خمططة  علمية  �أن�سطة  وهي  �لعربية،  �لأقطار  يف  �ملز�رعني  و�أو�ساط 
�أحدث  مع  تلتقي  متطورة  وو�سائل  منهجيات  على  بالعتماد  ُتنفذ 
�لأمن  م�سكلة  حتديات  م�ستوى  �إىل  وترتقي  �لعلمية،  �لتكنولوجيات 
�لبحث  ومر�كز  حمطات  مع  بالتعاون  تنفيذها  ويتم  �لعربي،  �لغذ�ئي 

�لعلمي �لزر�عي يف �لبلد�ن �لعربية.

مفهوم الأمن الغذائي وانعدامه
من �ل�رشوري �لتمييز بني م�ستويني لالأمن �لغذ�ئي، �مُلطلق، و�لن�سبي. 
مبا  �لو�حدة  �لدولة  د�خل  �لغذ�ء  �إنتاج  �مُلطلق  �لغذ�ئي  �لأمن  ويعني 
يعادل �أو يفوق �لطلب �ملحلي، وهذ� �مل�ستوى مر�دف لالكتفاء �لذ�تي 

املركز العربي لدرا�صـــــــات املناطق اجلـــــافــــة والأرا�صي القاحلـــــة -اأك�صـــــاد

                                والأمن الغذائي     واملـائي العربي...
انطالقاً من م�سوؤوليته القومية 

ومن كونه اأحد مراكز جامعة الدول 
العربية املعني بتحويل املناطق 
اجلافة و�سبه اجلافة يف البلدان 

العربية من مناطق هام�سية لالإنتاج 
الزراعي اإىل مناطق اإنتاجية م�ستقرة 

اقت�سادياً واجتماعياً، فقد اأعطى 
املركز العربي لدرا�سات املناطق 

اجلافة والأرا�سي القاحلة )اأك�ساد( 
مو�سوعي الأمن الغذائي واملائي 
العربي الأولوية املطلقة يف �سلم 

ن�ساطاته، وذلك بتوجيه كل اجلهود 
والإمكانات العلمية والبحثية 

يف هذا الجتاه من خالل عالقاته 
البناءة مع الدول واملنظمات 

العربية، ومع العديد من دول العامل 
واملنظمات الإقليمية والدولية 

املعنية بامل�ساألة الزراعية، اإ�سافًة 
لتعاونه مع موؤ�س�سات التمويل 

العربية والإ�سالمية يف اإجناز وتنفيذ 
العديد من امل�ساريع التنموية 

الزراعية.

�لعــربي �لـوطـــن  املركز العربي - اأك�ســاد     العـــدد  27 - 2011     يف 
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�ل�سلع  توفري  على  �ملقدرة  فيعني  �لن�سبي  �لغذ�ئي  �لأمن  �أما  �لكامل، 
�أو جمموعة  بلد  مقدرة  ُيعرّب عن  كما  �أو جزئيًا،  كليًا  �لغذ�ئية  و�ملو�د 
تلك  من  �لأدنى  �حلد  و�سمان  �ملجتمع،  �حتياجات  توفري  على  بلد�ن 
�أ�سا�سيني  مرتكزين  على  �لغذ�ئي  �لأمن  مفهوم  وي�ستند  �لحتياجات. 
و�ملالئمة  �سحيًا،  بها  و�ملوثوق  �لآمنة  �لغذ�ئية  �ل�سلع  توفري  هما، 
�ل�سلع  هذه  �أ�سعار  وتكون  �ل�سوق،  يف  د�ئم  ب�سكٍل  �لب�رشي  لال�ستهالك 

�لغذ�ئية معقولة ومن�سجمة مع �لقدرة �ل�رش�ئية للمو�طنني. 
�إمكانية  �لأف���ر�د  ل��دى  لتتو�فر  عندما  �لغذ�ئي  �لأم��ن  �نعد�م  ين�ساأ 
�قت�سادية �أو �جتماعية كافية للح�سول على غذ�ٍء كاٍف وماأمون، يفي 
�حلياة  �لإن�ساين يف  �لن�ساط  ��ستمر�ر  لأغر��ص  �لغذ�ئية  بالحتياجات 
من  �ملتناول  يكون  عندما  �لتغذية  نق�ص  ويح�سل  �ملطلوب،  ب�سكله 

�لغذ�ئية،  �لطاقة  �لأدنى من متطلبات  �أقل من �حلّد  �ل�سعر�ت �حلر�رية 
وهذ� �حلّد �لأدنى هو مقد�ر �لطاقة �لالزم ملمار�سة �لن�ساط �خلفيف.

جدلية الكتفاء الذاتي من الغذاء 
و�صرورات امل�صتقبل

يف �لوقت �لذي يت�ساعد فيه �جلدل �لطويل على �مل�ستوى �لعاملي حول 
�لتي حتاول  �ل�سغوط  �لفقرية، وتز�يد جمموعة  للبلد�ن  �لغذ�ئي  �لأمن 

دفع �حلكومات نحو هدف حتقيق �لكتفاء �لذ�تي، ُتظهر من جانٍب 
�آخر �آر�ء �لعديد من �خلرب�ء �لقت�ساديني �لتي تقول: باأّن ندرة �ملو�رد 
�لطبيعية مع تز�يد �لطلب على �لغذ�ء و�ملياه، و�لنمو �ل�سكاين �ل�رشيع، 
�لآر�ء  هذه  وترتكز  �لثمن.  باهظ  �لذ�تي  �لكتفاء  هدف  حتقيق  يجعل 

املركز العربي لدرا�صـــــــات املناطق اجلـــــافــــة والأرا�صي القاحلـــــة -اأك�صـــــاد

                                والأمن الغذائي     واملـائي العربي...

د. حممد عبد الرحمن حمل
خبري اإقت�صاد زراعي- اأك�صــاد

م . اأميمــــــــة احلم�صي 
اأك�صـــــــــاد

�لعــربي �لـوطـــن  يف  العـــدد  27 - 2011      املركز العربي - اأك�ســاد     
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على �أ�سا�ص �أّن �ل�ستثمار�ت �لعالية يف مو�رد �لأر�ص و�ملياه �ملطلوبة 
لتحقيق مثل هذ� �لهدف ومتويله، �ستخ�سم من مو�رد قطاعات مهمة 
عدد  يت�ساعد  �جل��دل،  هذ�  خ�سم  ويف  و�ل�سحة.  �لتعليم  مثل  للغاية 
�لفقر�ء يف �لعامل كما حددته منظمة �لأغذية و�لزر�عة لالأمم �ملتحدة 
)FAO( يف قمة �لغذ�ء 2009، �لذي بلغ �أكرث من مليار �إن�سان، �لأمر �لذي 

�لعاملية،  �ملالية و�لقت�سادية  �لأزمات  للقلق، وخا�سًة يف ظل  يدعو 
�ملرت�فقة مع �رتفاع �أ�سعار �ل�سلع �لغذ�ئية �لذي �أ�سهم �أي�سًا  يف تفاقم 

�أزمة �جلوع يف �لعامل.
كان هدف موؤمتر �لقمة �لعاملي لالأغذية هو خف�ص عدد �لأفر�د �لذين 
يعانون من �سوء �لتغذية مبقد�ر �لن�سف خالل �لفرتة 1990 - 2015، و�أّن 
هو  �لثالثة  لالألفية  �لإمنائية  �لأه��د�ف  جمموعة  �سمن  �لأول  �لهدف 
خف�ص ن�سبة من يعانون �جلوع مبقد�ر �لن�سف، ويف �لر�سالة �لأخرية 
جلاك �سيوف حتّدث عن "�جلياع يف �لعامل" مبينًا ) �أّن وفاة طفل كل 6 
ثو�ٍن ب�سبب م�ساعفات �سوء �لتغذية هو ماأ�ساة كربى، و�أمر غري مقبول 
 2009 عام  روما  �لكربى يف  �لثمانية  �ل�سناعية  �لدول  و�أقّرت  �إطالقًا(. 
تخ�سي�ص قيمة ��ستثمار�ت قدرها 20 مليار دولر�ً لزيادة �إنتاج �لغذ�ء 
�سنو�ت  ثالث  مدى  على  �لإفريقية  �لدول  وخا�سًة  �لنامية،  �لدول  يف 
ل�سمان �لتنمية �لزر�عية �مُل�ستد�مة. ولكن لالأ�سف، فاإّن �جلوع ما ز�ل 
بالن�سبة  و�لإنتاج  �لدخل  حت�سني  فر�ص  �إىل  �لفتقار  ب�سبب  م�ستمر�ً، 
�لظو�هر  Climate change، وزيادة وترية  �لتغري �ملناخي  للفقر�ء. وميثل 
و�لفي�سانات،  �لغبارية،  )�لعو��سف   Extreme events �ملتطرفة  �جلوية 
�آخر  رئي�سًا  م�سدر�ً  وغريها(  و�جلفاف  �ملرتفعة،  �حل��ر�رة  وموجات 

�لزر�عية.  �لغلة  �لغذ�ئي ملا ي�سببه من �نخفا�ص  ملخاطر �نعد�م �لأمن 
��ستهلك  مهمًا يف ذلك، حيث  �أي�سًا دور�ً  �لوقود �حليوي  �إنتاج  ويوؤدي 
10 % من �ل�ستخد�م �لعاملي للحبوب �خل�سنة يف عام 2009. وبهذ� �ل�سدد 

جاءت �أحد�ث �لقرن �لإفريقي وخا�سة ماحدث ويحدث يف �ل�سومال من 
كو�رث نتيجة هذه �ملتغري�ت �ملناخية، لتوؤكد �سحة ماذهبنا �ليه، حيث 

يتعر�ص 9 ماليني �إن�سان �ىل خطر �ملجاعة.
ميتلك �لعامل ما يلزم من تكنولوجيا ومعرفة من �أجل ��ستئ�سال �جلوع

�لرغم من وجود حتديات وخماطر  على  �ملنظور،  �مل�ستقبل  �لآن ويف 
كثرية، وي�ستدل على ذلك ما حدث وما يحدث يف عدٍد من �لبلد�ن، من 
�إحر�ز تقّدم �رشيع يف هذ� �ملجال. ولتحقيق ذلك، ل بّد من ح�سد �لإر�دة 
�ل�سيا�سية �إىل �أعلى م�ستوى، من �أجل �سمان �تخاذ �لقر�ر�ت �لأ�سا�سية 

�ملتعلقة بال�ستثمار�ت و�ل�سيا�سات �لر�مية �إىل ��ستئ�سال �جلوع.

اإ�صكالية العجز الغذائي يف الدول العربية
من  �لإنتاج  فحجم  مزمن،  غذ�ئي  عجز  حالة  �لعربي  �لعامل  يعي�ص 
�ل�سلع �لغذ�ئية ل يكفي لتغطية �ل�ستهالك، وهو ما ��ستدعى �إىل �للجوء 
لال�ستري�د من �أجل تغطية �لعجز، وي�سّكل ذلك حتديًا �أمام �قت�ساديات 
مديونيتها،  وزي��ادة  �أر�سدتها،  �إ�سعاف  يف  وي�سهم  �لعربية،  �لبلد�ن 
��ستقر�رها �لقت�سادي و�ل�سيا�سي. فاملو�رد �ملوجهة  ثّم زعزعة  ومن 
�مل�ستلزمات  ح�ساب  على  تكون  ما  غالبًا  �لغذ�ئية  �مل��و�د  ل�ستري�د 
�ل�رشورية لتعظيم �لإنتاج وحت�سني �لت�سنيع، وزيادة مقدرة �لقت�ساد 

على �لنمو و�ملناف�سة.
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ومت�سعبة،  متعددة   Food gap �لغذ�ئية  �لفجوة  وُتعترب 
�ل�سكاين،  وثقلها  �لدول  لطبيعة  تبعًا  �لتاأثري�ت  وخمتلفة 
�لطبيعية  �مل��و�رد  وتو�فر  و�لريف،  �حل�رش  بني  و�لتوّزع 
�لإد�ري��ة  �ملوؤ�س�سات  كفاءة  �إىل  �إ�سافًة  و�لقت�سادية، 
�لتنمية  خطط  �إط��ار  يف  بالزر�عة  �لهتمام  وم�ستوى 

�لقت�سادية ومرتكز�ت �لتنمية �لزر�عية �مُل�ستد�مة. 
ملعدلت  تبعًا  �لعربية  �لدول  يف  �لغذ�ئية  �لأزمة  تطورت 
�ملنتجات  على  �ل�ستهالكي  �لطلب  وتز�يد  �لإنتاج  منو 

�لغذ�ئية لت�سل �إىل حدٍّ حرج يتجلى يف تنامي �لعتماد على �مل�سادر 
�لزر�عي يف  �لقطاع  م�ساهمة  تر�جع  و�إىل  �ل�سكان،  لإطعام  �خلارجية 
�لناجت �ملحلي �لإجمايل، حيث بلغت ه�ذه �لن�س�بة 6.2 % عام 2006، و6 % 

عام 2007، و5.4 % عام 2008.
�إّن م�سكلة �لغذ�ء من �أهم �مل�ساكل �لرئي�سة �لتي تو�جه �لبنيان �لقت�سادي 
�لزر�عي �لعربي، وهي ناجتة عن عدم �لتو�زن بني �ملعرو�ص من بع�ص 
�إىل وجود فجوة  ذلك  �أدى  وقد  عليها،  و�لطلب  �لرئي�سة  �لغذ�ئية  �ل�سلع 
غذ�ئية، خا�سًة يف جمموعة �حلبوب �لغذ�ئية �لرئي�سة. وتو�سح موؤ�رش�ت 
 ،2009  -  2007 �لفرتة  خالل  �لرئي�سة  �لغذ�ئية  �ل�سلع  جمموعات  �إنتاج 
حيث  �لرئي�سة،  �لغذ�ئية  للحبوب  �لكلي  �لإنتاج  يف  �لو��سح  �لتذبذب 
تر�وح هذ� �لإنتاج بني حدٍّ �أدنى بلغ نحو 46.7 مليون طن عام 2008، وحدٍّ 
�أق�سى بلغ نحو 54.98 مليون طن عام 2009.  �أدى ذلك �إىل �رتفاع ن�سبة 
�لكتفاء �لذ�تي من 45.4 % عام 2008  �إىل 49.4 % عام 2009، �إ�سافًة �إىل 

فجوة كبرية يف �ل�سكر و�لبقوليات و�لزيوت �لنباتية، كما �سكلت جمموعة 
�لألبان و�لأجبان قر�بة 14.9 % و�للحوم 10.7 % من قيمة �لفجوة، وهذه 
ن�سب كبرية ن�سبيًا ت�ستحق �لدر��سة و�إيجاد �حللول �ملنا�سبة لتخفي�سها، 
ومن �ملتوقع �أن ي�ستمر هذ� �لتذبذب يف �لإنتاج وفقًا للظروف �ملناخية 
�لفجوة  تاأثرت  كما  �ملحا�سيل،  هذه  �إنتاج  كبري يف  ب�سكل  توؤثر  �لتي 
�ل�سكان  زيادة  �أهمها   �أخرى،  بعو�مل  �لذ�تي  �لكتفاء  ون�سب  �لغذ�ئية 
�ل�سلع تبعًا لالأمناط �لتغذوية �مل�ستحدثة،  وزيادة �ل�ستهالك من هذه 
يف  متثلت  �حلبوب،  ملحا�سيل  جديدة  ��ستعمالت  ظهور  جانب  �إىل 
�إنتاج �لوقود �حليوي Bio-fuel، �لأمر �لذي �نعك�ص يف زيادة �لطلب ومن 
�لتجارية من  �لفجوة  قيمة  تاأثرت  وق�د  للغذ�ء.  �ملتاح منها  نق�ص  ثم 
بارتفاع    2009  2007- �لفرتة  خ�الل  �لرئي�س�ة  �لغذ�ء  �س�لع  جمموعات 
�أ�سعار �ل�سلع �لغذ�ئية �لتي �سهدتها �لأ�سو�ق �لعاملية، وبخا�سة خ�الل 
23.8 مليار دولر�ً  2008، حيث �رتفعت قيمة هذه �لفجوة من نحو  عام 

امل�سدر: برنامج الغذاء العاملي 2009. 

2006200720082009البيــــــــــان

1307.41504.71898.61700�لناجت �ملحلي �لإجمايل للدول �لعربية  

81.290.5103.4113.7�لناجت �لزر�عي 

5.46.7 6.00 6.2 �إ�سهام �لناجت �لزر�عي يف �لناجت �لإجمايل%

م�ساهمة الناجت الزراعي يف الناجت املحلي الإجمايل للدول العربية
مليار دولر

امل�سدر: التقرير القت�سادي العربي املوحد 2010.
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لعام 2007 �إىل نحو 25.3 مليار دولر�ً عام 2008 و 26.6 مليار دولر�ً عام 
2009. وت�سري �لتوقعات ح�سب �لتقرير �لقت�سادي �لعربي �ملوحد �إىل �أّنه 

�ست�سل �إىل 27 مليار دولر�ً لعام 2010  و�إىل 44 مليار لعام 2020.
يف  و�لتباطوؤ  �لزر�عية،  للعمالة  �لتقني  �مل�ستوى  �سعف  م�سكلة  �إّن 
�للحاق بالتكنولوجيا �ملتطورة كانت من �أهم �لعو�مل �لتي �ساهمت يف 
�لعربي،  �لغذ�ئي يف �لوطن  �لزر�عي عن مو�جهة �لعجز  �إعاقة �لقطاع 
لذلك فاإّن �ل�ستثمار �لأمثل للمو�رد �لطبيعية و�لب�رشية و�ملالية بهدف 
زيادة �لإنتاجية �لزر�عية ميّثل �ملدخل �لرئي�ص لتحقيق �لأمن �لغذ�ئي 
�لعربية  �لقدر�ت  متتني  يتوجب  ذلك  �إىل  �لو�سول  �أجل  ومن  �لعربي، 
بني  �لعربية  و�لتن�سيق  و�لتكامل  �لتعاون  �سيا�سات  تعزيز  طريق  عن 
�لزر�عية  �لعربية  �لتنمية  حتقيق  �أجل  من  �لعلمي  �لبحث  موؤ�س�سات 

�مُل�ستد�مة.

الأمن املائي 
�ملياه  من  �لكافية  �لكمية  يعني  �ملائي  �لأمن  �أّن  �لدويل  �لبنك  يرى 
وتبلغ عادة  و�ملنزلية،  و�ل�سحية  �حليوية  �ملتطلبات  لإ�سباع  �لالزمة 
نحو ع�رشين لرت�ً لكل �سخ�ص يوميًا، �أما �حلّد �لأدنى �ل�رشوري ملجرد 

�لعي�ص فقد مّت حتديده بنحو خم�سة ليرت�ت يف �ليوم للفرد �لو�حد يف 
�ملناطق معتدلة �ملناخ ويف حالة قيام �لفرد باأن�سطة غري جمهدة. وقد 
�ملتحدة  �لأمم  عن  �ل�سادر  ع�رش  �ل�سابع  �لب�رشية  �لتنمية  تقرير  حذر 
دول  بني  حروب  ن�سوب  �إىل  توؤدي  قد  متفاقمة  مياه  �أزمة  من   )2008(

تتقا�سم جماري �لأنهار وم�سادر �ملياه، كما حذر �لتقرير من �رتفاع 
عدد �لوفيات �لناجمة عن نق�ص �ملياه، �أو عن �لتلوث �ملائي، �لذي بلغ 
�ليوم  مبنا�سبة  ن�رشت  تقارير  �أفادت  كما  �سنويًا،  �سخ�ص  مليون   1.8

�لعديد من �حلو�دث �حلدودية �ملرتبطة باملياه قد  �أّن  للمياه  �لعاملي 
تتحول �إىل حروب مفتوحة ب�سبب �لنق�ص �ملتز�يد يف �ملياه. و�أ�سارت 
على  و�مل�ستقبلية  �حلالية  �مل�سكالت  ُيغذي  ما  �أّن  �إىل  �لتقارير  هذه 
�ملياه هي �لأنهار �حلدودية، �أو تلك �لعابرة للحدود، ف�ساًل عن �لآبار 
�جلوفية �مل�سرتكة �لتي ترف�ص �لدول تقا�سمها، ور�أت �إحدى موؤ�س�سات 
�مل�سكالت  هذه  �أّن  كوبرز"  ووترهاو�ص  "بر�ي�ص  �لدولية  �ل�ست�سار�ت 
�أن يطال قر�بة ثلثي  رمبا تزد�د حّدًة ب�سبب نق�ص �ملياه �لذي يتوقع 
�ملنطقة  هو  �لأو�سط  �ل�رشق  و�سيكون   .2050 عام  بحلول  �لعامل  �سكان 
�لأكرث عر�سًة للتهديد بالعط�ص، خا�سًة مع بروز ق�سايا حول تقا�سم 
�ملياه ترتكز ب�سكٍل كبري يف منطقة �ل�رشق �لأو�سط وت�سكل نحو85.7 % 

التوزيع الن�سبي مل�ساهمة املجموعات ال�سلعية الغذائية 
يف الفجوة التجارية يف الدول العربية عام  2009.

امل�سدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية/ تقرير اأو�ساع الأمن الغذائي العربي 2009

�لعــربي �لـوطـــن  العـــدد  27 - 2011     يف 



من هذه �لق�سايا، يف حني ت�سكل 14.3 % يف �أوروبا �ل�رشقية. كما يوجد 
يف �لعامل 1.1 مليار �إن�سان ما ز�لو� حمرومني من مياه �ساحلة لل�رشب، 
وخالل  �ل�سحية،  �ملر�فق  من  حمروم  �إن�سان  مليار   2.6 �أي�سًا  وهناك 
يعادل  مبا  مر�ت  �ست  �ملياه  �إىل  �حلاجة  ت�ساعفت  �لع�رشين  �لقرن 

�سعفي ن�سبة معدل �لنمو �ل�سكاين.
�لعربية  �لدول  �أّن معظم  �إىل  �لتقارير  ت�سري  العربي:  املائي  الأمن 
تقع حتت خط �لفقر �ملائي، �لذي ُيقّدر بنحو 1000 مرت�ً مكعبًا من �ملاء 
�سنويًا للفرد، كما �أّن �ملو�رد �ملائية �مُلتاحة يف �لعامل �لعربي من مياه 

جوفية و�سطحية ل تتجاوز 85.4 مليار مرت�ً مكعبًا. 
كان معدل ��ستعمال �لفرد �لو�حد يف �لوطن �لعربي من �ملاء عام 1960 
يقارب 3300 مرت مكعب �سنويًا، �أما �ليوم فمعّدل ح�سة �لفرد بحدود 1000 
مرت�ً مكعبًا يف �ل�سنة )مقارنة مع �ملتو�سط �لعاملي �لذي يبلغ 7200 مرت�ً 
مكعبًا للفرد �لو�حد �سنويًا(، وتلك هي �أدنى كمية ممكنة للفرد، ويتوقع 
�أن ت�سل �إىل 500 مرت�ً مكعبًا عام 2025، �أي مبعنى �لجتاه نحو م�ستوى 
دون خط �لفقر �ملائي ملعظم �لدول �لعربية �أو كلها، علمًا باأّن 66 % من 
�أّن  �أر��سيها، وجدير بالذكر  منابع �ملو�رد �ملائية �لعربية تقع خارج 
�لزر�عة ت�ستعمل 80 % من �ملياة، ما ي�ستدعي �لبحث و�لدر��سة يف �ل�سبل 

للمو�رد �ملائية  �لإد�رة �ملتكاملة  و�لو�سائل �جلديدة من خالل بر�مج 
 �مل�ستعملة يف �لزر�عة يف �لدول �لعربية.

دور برامج واأن�صطة اأك�صاد 
يف مو�صوع الأمن الغذائي العربي 

تطوير الأ�صناف املح�ّصنة
من  له  ملا  �أك�ساد  �أول��وي��ات  من  و�ل�سعري  �لقمح  تربية  برنامج  ُيعد 
�أهمية يف �مل�ساهمة �لفّعالة يف م�سالة �لأمن �لغذ�ئي �لعربي، ويحقق 
�أك�ساد �إجناز�ت عديدة يف جمال ��ستنباط �أ�سناف من �لقمح و�ل�سعري 
متحملة للجفاف و�حلر�رة �ملرتفعة وذ�ت كفاءة �إنتاجية عالية. حققت 
�أ�سناف �أك�ساد زيادة و�سطية مقد�رها 27 % يف �إنتاجية �لقمح، و 42 % 
�لأ�سكال  �ملحلية. وتبني  �لأ�سناف  باملقارنة مع  �ل�سعري  �إنتاجية  يف 
�لآتية �لزيادة يف �إنتاجية �أ�سناف �لقمح �لقا�سي )�أك�ساد 1105( و�لقمح 
�لطري )�أك�ساد 901، و�أك�ساد 885(، وكفاءة �أد�ءها يف �لعديد من �لدول 
تظهر  وبهذ�  �لأ�سناف.  ع�رش�ت  من  مناذج  �إل  هذه  ولي�ست  �لعربية، 
�لعالية،  �لتكيفية  �ملقدرة  ذ�ت  نة  �ملح�سَّ �لأ�سناف  ��ستنباط  �أهمية 
ت�سييق  يف  �ملطرية،  �لزر�عة  ظروف  حتت  �جليدة  �لإنتاجية  و�لطاقة 
�لفجوة �لإنتاجية. ونظر�ً لأهمية �ل�سعري كمح�سوٍل غذ�ئي وعلفي، فقد 
عمليات  خالل  من  �إنتاجيته  حت�سني  يف  �أك�ساد  خرب�ء  جهود  تركزت 
�لرتبية و�لتح�سني �لور�ثي، �لتي تنجز يف �ملحطات �لبحثية، ومتخ�ص 
عنها تطوير �ل�سنف �أك�ساد 1420 �لذي �أظهر �إنتاجية عالية يف حمطات 

�لبحث �لعلمي يف بلد�ن �ملغرب و�لأردن عمومًا. 
يف  �لرتبوي  �لعمل  حقبة  كامل  خالل  �مل�سنية  للجهود  وكمح�سلة 
�أك�ساد، فقد مّت �عتماد 17 �سنفًا يف �لبلد�ن �لعربية من حما�سيل �لقمح 

بنوعيه )�لقا�سي و�لطري( ومن �ل�سعري. 
كما �أظهرت نتائج �ساللت �أك�ساد من �ل�سعري يف �لدول �لعربية مردود�ً 

جيد�ً يف كل من �لأردن و�ملغرب.
بالكميات  �سنويًا  �لعربية  �لدول  بتزويد  )�أك�ساد(  �لعربي  �ملركز  يقوم 
و�أ�سنافه  �ملب�رشة،  �أك�ساد  �ساللت  لبع�ص  �لأ�سا�ص  بذ�ر  من  �ملطلوبة 
�ملعتمدة �لتي �أثبتت نتائج جتارب �لكفاءة �لإنتاجية �لأولية، وجتارب 
�ملو�قع  عرب  �إنتاجيتها  وثبات  تفوقها،  �لعربية  �لإنتاجية  �لكفاءة 

�لعــربي �لـوطـــن  يف  العـــدد  27 - 2011     



و�ل�سنو�ت لي�سار �إىل �إكثارها، ون�رش زر�عتها بني �سفوف �ملز�رعني. 
�لبنك  مع  بالتعاون  )�أك�ساد(  �لعربي  �ملركز  عمل  �ملجال  هذ�  ويف 
�لإ�سالمي للتنمية يف م�رشوع حت�سني �إنتاج �لقمح يف �لدول �لعربية، 
�أك�ساد  �أ�سناف  بذ�ر  120طن من  بتوزيع   2010 �أك�ساد خالل عام  وقام 
�ملح�ّسنة �إىل �لدول �لعربية، كما �أ�سارت �لأبحاث �لتي ن�رشتها جامعات 
�أوروبية حول �أ�سناف �أك�ساد من �لقمح و�ل�سعري �إىل �أنها عالية �لتحمل 
�ملناخي،  �لتغري  ظل  يف  مهم  �أمر  وهو  و�جلفاف،  �ملرتفعة  للحر�رة 

لزيادة مقدرة حما�سيل �حلبوب �ل�سغرية �لتكيفية.
الزراعة احلافظة

بعد �أن �أثبتت �لتجارب �لعلمية و�لتطبيقية يف دول عديدة يف �لعامل �أّن 

�ملبا�رش بدون فالحة  �لبذر  �لزر�عة �حلافظة )نظام يعتمد على  نظام 
�لأر�ص و�إبقاء بقايا �ملحا�سيل و�إتباع �لدور�ت �لزر�عية( �أّنه يقلل من 
تكاليف �لإنت�اج �لزر�عي، ويزيد �إنتاجي�ة �ملحا�سيل، ويح�ّسن �إنتاجية 
و�لكيميائية  �لفيزيائية  �لرتبة  وخ�سائ�ص   ،Water productivity �ملياه 
ويقوم  �جلافة.  و�سبه  �جلافة  �لبيئات  يف  جد�ً  مهم  وهذ�  و�حليوية، 

اأداء �سنف القمح القا�سي اأك�ساد 1105 يف بع�ض الدول العربية خالل الفرتة 
من 2002 - 2008.

اأداء �سنف القمح الطري اأك�ساد 901 يف بع�ض الدول العربية خالل الفرتة 
من 2002 - 2008.

اأداء �سنف القمح الطري اأك�ساد 885 يف بع�ض الدول العربية خالل الفرتة 
من 2002 - 2008.
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�إقباًل  ويجد  �لزر�عي  �لنظام  هذ�  بتطبيق  �سنو�ت  �أرب��ع  منذ  �أك�ساد 
متزيد�ً من مز�رعي �حلبوب، حيث �زد�د عدد �ملز�رعني �لذين يطبقون 
181 مز�رعًا  �إىل نحو   2007 25 مز�رعًا عام  �لزر�عة �حلافظة من  نظام 
 1800 نحو  �إىل  هكتار�ً   30 من  �ملزروعة  �مل�ساحة  و�زد�دت   ،2011 عام 
�أك�ساد �إىل ن�رش هذ� �لنظام �لزر�عي �لبديل  هكتار�ً يف �سورية. و�سعى 
يف خمتلف �لبلد�ن �لعربية، مثل لبنان، و�لأردن، و�سورية، و�جلمهورية 

�لإ�سالمية �ملوريتانية.
ومن ن�ساطات �أك�ساد يف هذ� �ملجال �إقامة ور�سة عمل قومية مّت فيها 
�سياغة م�رشوع ن�رش وتطبيق �لنظام يف �لدول �لعربية بالتعاون مع 
�لبنك �لإ�سالمي للتنمية. ومن �ملوؤكد فاّن تو�سع رقعة �لأر�ص �لزر�عية 
وفق هذ� �لنظام ميثل م�ساهمة ر�ئدة يف مو�جهة حتدي �لعجز �لغذ�ئي 
موؤ�رش�ت  بع�ص  يف  �لفروق  �لآتي  �جلدول  ويبني  �لعربية.  بلد�ننا  يف 
�أجر�ها  �لتي  �لتجارب  بح�سب  �لتقليدية  �لزر�عة  عن  �حلافظة  �لزر�عة 

�أك�ساد يف �سورية كنموذج لتفوق هذ� �لنظام يف �لعديد من �ملوؤ�رش�ت.

 

الرثوة احليوانية
برامج حت�سني اإنتاج الأغنام واملاعز 

يف �لوقت �لذي يزد�د فيه �لطلب على منتجات �لرثوة �حليو�نية نتيجة 
تز�يد معدل منو �ل�سكان يف �لبلد�ن �لعربية وتطور �مل�ستوى �لجتماعي، 
�ل�سلع لتغطية  �لعربية با�ستري�د جزء كبري من تلك  �لدول  تقوم معظم 
�لعجز و�سد �لحتياجات �ل�رشورية منها كونها عنا�رش تغذوية مهمة 
�لعديد من بلد�ننا �لعربية  ل ميكن �ل�ستغناء عنها. ونظر�ً ملا تعانيه 
�لإنتاجية ومن نق�ص كمي ونوعي  �لكفاءة  �لعجز ومن تدين  من ذلك 
يف تغذية �حليو�نات، فقد �سعى �أك�ساد نحو تطوير هذ� �لقطاع و�زد�د 
�ليوم  �أ�سبحت  �لأخرية، حيث  �ل�سنو�ت  ب�سكٍل ملحوظ خالل  �لهتمام 

البيــــــــــان

ــــط  مــــتــــو�ــــس
اإنتاجية اأ�سناف 
اك�ساد من القمح 
الــقــا�ــســي يف 
حقول املزارعني

متو�سط 
اإنتاجية 
الأ�سناف 

املحلية الأخرى 
يف حقول 
املزارعني

ن�سبة الزيادة 
يف الإنتاجية 

%

�لقمح �لقا�سي 
�أك�ساد 65 

�أك�ساد 1105
�أك�ساد 1229

3133242029.46

�لقمح �لطري 
�أك�ساد 885
�أك�ساد 901

3275254028.93

متو�سط اإنتاجية اأ�سناف اأك�ساد من القمح الطري والقا�سي حتت الظروف 
املطرية باملقارنة مع متو�سط اإنتاجية الأ�سناف املحلية الأخرى يف 

حقول املزارعني يف الدول العربية.

املو�سم الزراعي /املوؤ�رش
2008-20072009-20082010-2009

تقليديةحافظةتقليديةحافظة تقليديةحافظة
101701157012000155001379916419�لتكاليف ل.�ص/ه�

221021862084160022101916�لإنتاجية كغ/ه�

33522951--�لوقود ل/ه�

7.712711--�ساعات عمل �لآلة  �ساعة /ه�

130200131200158162كمية �لبذ�ر كغ/ه�

375703716239600331004495039820�لإير�د�ت ل.�ص/ه�

274002559227600176003115123401�لربح ل.�ص/ه�

مقارنة بع�ض املوؤ�رشات للموا�سم الثالثة ملح�سول القمح 8/2007،  9/2008، 10/2009.

امل�سدر: التقرير القت�سادي ال�سنوي للزراعة احلافظة 2010/2009.

11



�جناز�ت �أك�ساد مهمة يف هذ� �ملجال من خالل تنفيذ م�ساريع حت�سني 
�لأغنام و�ملاعز، وتكثيف �لدر��سات نحو حت�سني �ل�سفات �لإنتاجية من 
خالل ��ستعمال �لتقانات �لور�ثية �ملتطورة، �سيما على عروق و�ساللت 
�لتي متتاز  �لعربية،  �لدول  و�نت�سار�ً يف  �أعد�د�ً  �لأكرث  �لأغنام و�ملاعز 
�جلافة،  و�سبه  �جلافة  �ل�سعبة  �لبيئية  �لظروف  مع  وتاأقلمها  بتكيفها 
�لعربي و�لأغنام �لرببرية  �لعو��ص يف �مل�رشق  �أغنام  وبالأخ�ص منها 
يف تون�ص وليبيا و�جلز�ئر، و�أغنام �حلمري و�ل�سحرو�ي يف �ل�سود�ن، 
و�لنجدية يف �ل�سعودية، �إ�سافًة �إىل �ليمانية يف �ليمن. ومن نتائج هذ� 
�ملح�ّسن  �لقطيع  يف  �حلليب  �إنتاجية  متو�سط  �زد�د  فقد  �لعلمي  �جلهد 
بنحو 50 %، كما �رتفعت ن�سبة �لتو�ئم يف �لقطيع �ملح�ّسن من 51 % �إىل 
72 %، و�زد�دت ن�سبة �للحم نحو30 %، وقد مّت توزيع �أكرث من 6500 كب�سًا، 

�مل�ساركة،  �لعربية  �لدول  يف  �لنعاج  من  ر�أ�سًا  ماليني   3 نحو  وتلقيح 
وتوزيع �أكرث من 650 ر�أ�ص من �ملاعز �ل�سامي �ملح�ّسن، بالإ�سافة �إىل 

تطوير نظم �لإد�رة و�لتغذية و�لرعاية �ل�سحية.
�لأجنة،  ونقل  �ل�سطناعي  �لتلقيح  خمترب�ت  �إن�ساء  ذلك،  �إىل  ي�ساف 
لالأغنام  منها  �لآلف  ع�رش�ت  وتوزيع  �ملنوي  �ل�سائل  ق�سات  و�إنتاج 
حت�سني  بهدف  �ملحلية  �لعروق  لتهجني  �لعربية  �ل��دول  �إىل  و�ملاعز 
�سفاتها �لإنتاجية �ملهمة �قت�ساديًا. ونظر�ً لأهمية �لأعالف باأنو�عها 
�إنتاجية �لرثوة �حليو�نية، فقد مّت حتديث م�سوحات �ملو�رد  يف زيادة 
�لعلفية لثالثة ع�رش بلد�ً عربيًا وو�سع �ملقرتحات �لالزمة ل�سد �لفجوة 

�لعلفية. 
الأ�صجار املثمرة

�أك�ساد بهدف  �لتي يعمل عليها  �لرب�مج  �أحد  �لأ�سجار �ملثمرة  برنامج 
�لعربية، و�حلفاظ  �لدول  �لأنو�ع �ملتحملة للجفاف يف  تنمية وتطوير 
جمال  يف  �لعلمي  �لبحث  وتطوير  و�ملزروعة،  �لربَّية  م�سادرها  على 
و�لأجنبية،  و�لعربية  �ملحلية  و�ل�ساللت  لالأ�سناف  �لور�ثي  �لتح�سني 
و�إدخال �لتقانات �حلديثة يف هذ� �ملجال، حيث يوجد لدى �أك�ساد بنك 
ور�ثي لالأ�سجار �ملثمرة �ملتحملة للجفاف )�لزيتون، و�لف�ستق �حللبي، 
�لعربية بها،  �لدول  و�للوز، و�لتني، و�لكرمة(. ويتم ب�سكٍل م�ستمر دعم 
من  �ستلة   1,163,000 بنحو  تزويدها  مّت  �لأخرية  �سنو�ت  �لع�رش  فخالل 

�إ�سافًة  �ملثمرة،  �لأ�سجار  بذور  من  كغ   1060 ونحو  و�لغر��ص،  �لعقل 
�لأمهات  وب�ساتني  مل�ساتل  �لتحتية  �لبنية  �إن�ساء  يف  �لدعم  تقدمي  �إىل 
خا�ص  برنامج  �إىل  بالإ�سافة  �لعربية،  �لدول  يف  �ملثمرة  لالأ�سجار 
�لعموم   وعلى  و�حلر�جية.  �لرعوية  �ملو�رد  وبرنامج  �لنخيل،  ب�سجرة 
حتتاج  م�سائل  �لغذ�ئي  �لأمن  وحتقيق  �لزر�عية  �لتنمية  عملية  فاإّن 
�إىل تقوية �سيغ �لتكامل بني كل �لقطاعات �لزر�عية، لهذ� فاإن زيادة 
�إنتاج �لزيوت و�لثمار من �لأ�سجار �ملثمرة ومن �لنخيل وتنمية �ملو�رد 
�لرعوية و�حلر�جية ت�سكل عاماًل م�سافًا من �أجل حتقيق �لكتفاء �لذ�تي 

و�لأمن �لغذ�ئي �لعربي.

م�صاهمة اأك�صاد يف احلفاظ على املوارد املائية العربية
�إن تز�يد �لعجز لتوفري �ملياه يف �لبلد�ن �لعربية، �لذي ي�سل �إىل مئات 
�لذي  �لقرن،  �لأول من هذ�  �لربع  �لأمتار �ملكعبة خالل  �ملليار�ت من 
�ل�ستعمال  �إىل  �إ�سافًة  �ملناخية،  �لظروف  ق�سوة  �أ�سبابه  �أهم  كان من 
�إنتاج  عملية  يف   �لعجز  هذ�  خطورة  رغم  �ملياه،  ملو�رد  �لر�سيد  غري 
يف  تقّدم  �أي  ح�سول  ميكن  ل  �لكافية  �ملياه  تو�فر  بدون  لأنه  �لغذ�ء 

زيادة �إنتاج �ملحا�سيل، و�إنتاجية �لأر��سي �لزر�عية.
و�إز�ء هذ� �لتحدي �لكبري يجد �أك�ساد نف�سه معنيًا بامل�ساهمة يف معاجلة 
من  �لعديد  تنفيذه  خالل  من  �لآن  يعمل  فهو  �خلطرية،  �مل�سكلة  هذه 
�لرب�مج �لهادفة �إىل تنمية �ملو�رد �ملائية �لعربية وتر�سيد ��ستعمالها، 
عن طريق برنامج �لإد�رة �ملتكاملة للمو�رد �ملائية بغية تطبيق �لو�سائل 
�لتقنية �لقت�سادية و�ملوؤ�س�سية و�لت�رشيعية. ومن تلك �لو�سائل �جلديدة 
��ستعمال تقنية �لنماذج �لريا�سية لإد�رة �ملياه �جلوفية و�إد�رة �إمد�د�ت 
�ملياه Water Supply Management ول يتوقف عمل �أك�ساد بحدود توجهات 
�ل�ستثمار �لعقالين للمو�رد �ملائية بل يتعد�ه �إىل حماية �لبيئة �ملائية 
من خالل بر�جمه و�أن�سطته �ملتعددة و�ملتنوعة يف �إعادة تاأهيل �لغطاء 
مياه،  )تربة،  �لبيئة  ملكونات  �لأمثل  �ل�ستعمال  منظور  وفق  �لنباتي 
مُلّتخذي  �ملنا�سبة  �لأدو�ت  وتوفري  مر�عي...(،  غابات،  نباتي،  غطاء 
�لقر�ر �لتي تكفل حماية �لبيئة �ملائية، لذلك فاإّن برنامج تنمية مو�رد 
يف  �ل�سطحي  و�جلريان  �ملطري  �لنظام  عن  �ملعارف  ُيطبق  �ملياه 

�لعــربي �لـوطـــن  املركز العربي - اأك�ســاد     العـــدد  27 - 2011     يف 



�ملناطق �لعربية �جلافة و�سبه �جلافة و�لتغذية �جلوفية �سبه �ل�سطحية 
�جلبلية  �ملناطق  يف  �ملائية  �مل��و�رد  تنمية  على  ويعمل  و�لعميقة، 
ومناطق �لبو�دي، وبهذ� �ل�سدد �أجريت �لعديد من �لأبحاث حول ح�ساد 
مياه �لأمطار وتنفيذ �لعديد من �مل�ساريع يف عدة بلد�ن عربية، �إ�سافًة 
حماية  برنامج  ويهدف  فيها.  �لفي�سانات  درء  م�ساريع  ت�سميم  �إىل 
�لعربية  �ملياه  ملو�رد  �مُل�ستد�م  �ل�ستعمال  حتقيق  �إىل  �ملائية  �لبيئة 
من خالل حمايتها من �ل�ستنز�ف و�لتلوث. هذ� بالإ�سافة �إىل برنامج 
مر�قبة ومكافحة �لت�سحر بهدف �إعادة تاأهيل �ملناطق �ملتدهورة عرب 
�لعديد من �مل�ساريع يف عدة دول عربية. ولقد �أثبتت �لوقائع �أّن تنظيم 
الة لتحقيق �لإد�رة  ��ستثمار �ملو�رد �ملائية يتطلب توفري �لأدو�ت �لفعَّ
�ل�سليمة و�ملتكاملة لهذه �ملو�رد من خالل نظرة �سمولية متكاملة تاأخذ 
بعني �لعتبار كافة �لحتياجات وو�سع �لت�سور�ت �ملنا�سبة، ماُي�سهل 
�مل�ستقبل  ��ست�رش�ف  �لتنموية  �ل�سيا�سات  �لقر�ر ومقرري  على متخذي 
و�تخاذ �حللول �ملنا�سبة للتنمية. ويف هذ� �لإطار عمل �ملركز �لعربي 
)�أك�ساد( على تنفيذ در��سات لتقييم �ملو�رد �ملائية يف �أحو��ص �لأنهار 
تقييم  ��ستهدفت  در��سات  �أجنز  كما  و�لفر�ت،  دجلة  كنهري  �لكربى 
تعميق  بغية  و�لدويل  �لعربي  �مل�ستوى  على  �مل�سرتكة  �ملائية  �ملو�رد 
�أعد  كما  �لأمثل.  بال�سكل  و�إد�رتها  ��ستد�متها  و�سمان  عنها  �ملعرفة 
منهجية  وفق  موحدة،  عربية  مائية  وخر�ئط  م�سور�ت  �أول  )�أك�ساد( 
�إعد�د متطورة ودليل موحد للم�سطلحات و�لطر�ئق �لفنية، وقد �عتمدت 
هذه �ملنهجية من قبل �لدول �لعربية ، و�أ�سدر �أك�ساد �لدليل �ملرجعي 
للربنامج �لهدرولوجي �لتطبيقي متعدد �لأغر��ص. وقد متكن �أك�ساد من 
حتديد كميات )�لتبخر- نتح(، وحتديد �لحتياجات �لفعلية من �ملياه 
لري �ملحا�سيل �لزر�عية يف �ملناطق �جلافة و�ملروية. كما �أجنز بنك 
معلومات  وقاعدة  �حلماد،  حو�ص  مل�رشوع  �جلوفية  �ملياه  معلومات 

موحدة للمو�رد �ملائية يف دول �خلليج �لعربي.
فقد  �لعربية  �ملنطقة  يف  �ملائية  �مل�ساألة  لأبعاد  �إدر�كه  من  و�نطالقًا 
تقدم مبقرتح م�رشوع �إىل �لقمة �لقت�سادية و�لجتماعية �لتي �نعقدت 
يف �لكويت يف عام 2009 حول �لإد�رة �ملتكاملة للمو�رد �ملائية خل�ص 

�ملائي  �أمنها  حتقيق  يف  �لعربية  �لدول  مل�ساندة  وخربته  روؤيته  فيها 
�لذي  �لعربية هذ� �مل�رشوع  �لقمة  �أقرت  و�سمان تنمية م�ستد�مة. وقد 
هذه  للمياه  �لعربي  �ل��وز�ري  �ملجل�ص  و�أق��ّر  م�ساريع،  خم�سة  ت�سمن 
�مل�ساريع وطلب من موؤ�س�سات �لتمويل �لعربية �مل�ساهمة يف متويلها 

وت�سمل هذه �مل�ساريع �لآتي: 
- رفع كفاءة ��ستعمال �ملياه يف �ملنطقة �لعربية.

- �لتغري�ت �ملناخية وتاأثري�تها يف �ملو�رد �ملائية و�سبل مو�جهتها.
- �لتطوير و�لتو�سع يف ��ستعمال �ملو�رد �ملائية غري �لتقليدية.

- تطبيق �لنهج �لتكاملي يف �إد�رة �ملو�رد �ملائية.
- حماية �حلقوق �ملائية �لعربية.

كما عمل �ملركز على �إعد�د مقرتح لإ�سرت�تيجية عربية لتحقيق �لأمن 
عربية  فنية  جلنة  قبل  من  و�عتمادها  در��ستها  متت  �لعربي  �ملائي 
�سكلها �ملجل�ص �لوز�ري �لعربي للمياه يف دورته يف �سهر يوليو 2010 
�لعربي  �لأم��ن  حتقيق  �إىل  رئي�ص  ب�سكل  تهدف  �لإ�سرت�تيجية  وه��ذه 

ملو�جهة �لتحديات و�ملتطلبات �مل�ستقبلية للتنمية �مل�ستد�مة.
�لأمن  مو�سوع  يف  �لعربي  �ملركز  دور  عن  موجز�ً  �ملقال  هذ�  ميثل 
�لغذ�ئي و�ملائي �لعربي، وميكن للقارئ �لإطالع عن كثب عن �لن�ساطات 
�لعلمية  و�لأبحاث  �لدر��سات  خالل  من  �لإطار  هذ�  �سمن  و�لإجناز�ت 
و�ملو�زنات  �لعمل  وخطط  �لإلكرتوين  وموقعه  �لدورية  و�لإ�سد�ر�ت 
�ل�سنوية �ملوثقة و�ملوؤر�سفة �لتي ي�سخرها خلدمة �أهد�ف حتقيق �لأمن 

�لغذ�ئي و�ملائي يف �لبلد�ن �لعربية. 
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للندوة ال�سنوية للبنك ال�سالمي للتنمية ) حتقيق الأمن الغذائي 
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ُتعد عمليات حت�سني كفاءة �لطاقة �مل�ستعملة، وزيادة كفاءة ��ستعمال 
�لطاقة عن طريق حت�سني كفاءة �لوقود �مل�ستعمل يف �ل�سيار�ت، وزيادة 
فّعالية �لأدو�ت �ملنزلية Appliances efficiency، من خالل حت�سني �أد�ئها 
�نبعاث  من  �حلد  �سبل  �أهم  من   ،Fuel �لوقود  من  �أقل  كميٍة  با�ستعمال 
�أك�سيد  ثاين  غاز  وخا�سًة   ،Greenhouse gases emission �لدفيئة  غاز�ت 
�لكربون )CO2( مع �ملحافظة على م�ستوى �ملعي�سة و�لرفاهية. وميكن 
حتقيق ذلك �أي�سًا من خالل ��ستبد�ل م�سادر �لطاقة �لتقليدية �مل�سوؤولة 
 )Oil و�لنفط ،Coal ب�سكٍل رئي�ص عن �نبعاث غاز �لفحم )�لفحم �حلجري

مب�سادر �أخرى �أنظف Cleaner energyy sources  ، و�أرخ�ص ثمنًا.

ما الفرق بني الوقود احليوي والوقود الأحفوري؟..
�لأجز�ء  �أو  �حلية،  �لنباتات  من  ي�سّنع   :Bio-fuel احليوي  الوقود 
�لنباتية �ملح�سودة حديثًا )�حلبوب، و�لبذور، و�لألياف �ل�سللوزية  يف 
�أو غري مبا�رش من  �لوقود �حليوي ب�سكٍل مبا�رش  ُي�ستمد  �لكتلة �حلية(. 
�لنباتات  تنتج  حيث   Photo-assimilates �ل�سوئي  �لتمثيل  عملية  نو�جت 
�خل�رش�ء بف�سل عملية �لتمثيل �ل�سوئي Photosynthesis تقريبًا 850.000 
 Renewable × 1014 كيلو جول �سنويًا، فهي بذلك م�سدر متجدد للطاقة 

.energy source

نع من �ملادة �حلية للكائنات  الوقود الأحفوري Fossil fuel: ي�سَّ
�لنباتية  �لبقايا  تلك  دفن  وي��وؤدي  �ل�سنني.  ماليني  منذ  ماتت  �لتي 
�مليتة، وتعر�سها �إىل �سغٍط عاٍل وحر�رة مرتفعة عرب ماليني �ل�سنني 
�لأحفوري، مثل  �لوقود  �لطاقة، تدعى  زة من  �أ�سكاٍل مركَّ �إىل  لتحولها 
�لفحم �حلجري Coal، و�لبرتول Oil. وليعد �لوقود �لأحفوري من م�سادر 
دل  �لطاقة �ملتجددة، لأنَّ معدل تعوي�سه بطيء جد�ً باملقارنة مع معَّ
كفاءة  وتقّدر  �ل�سنني.  ماليني  �إىل  ت�سنيعه  يحتاج  حيث  ��ستهالكه، 
بنحو  �لأحفوري  �لوقود   Replenishment وتعوي�ص  ت�سنيع،  يف  �لأر�ص 
دل �ل�ستهالك بنحو  KJ 3700 × 1014، �أي  KJ 1014 × 8.5، يف حني يقدر معَّ

و�ص فقط 0.2 % �سنويًا من �لوقود �لأحفوري �مل�ستعمل،  �أنَّ �لأر�ص تعَّ
�ل�سنني  ماليني  ت�سكله  ��ستغرق  �ل��ذي  �لأح��ف��وري  �لوقود  ف��اإنَّ  لذلك 
ب�سكٍل كبري.  �أ�سعاره  وترتفع  �لعاجل،  �لقريب  Depleted يف  ينفد  �سوف 
�لكربى  �ل�سناعية  �لدول  تدفع  �لتي  �لأ�سباب  �أحد  هو  هذ�  يكون  وقد 
لوّقعت  و�إلَّ  بالبيئة،  حبًا  ولي�ص  للطاقة،  بديلة  م�سادر  عن  للبحث 
معاهدة  على  �لعامل(  يف  �لأول  )�مللّوث  �لأمريكية  �ملتحدة  �لوليات 

الوقود احليوي
خطوة �صائبــــة اأم خائبــــة؟...

اأبعاد اإنتاج الوقود احليوي 
يف �صـــــورية والوطن العربي...
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كيوتو �خلا�سة باعتماد كل �ل�سبل و�لإجر�ء�ت �لالزمة للحد من �نبعاث 
�مللوثات �جلوية.

منافع الوقود احليوي  
Benefits of bio-fuel

1. تقليل �نبعاث غاز�ت �ل�سوب �لزجاجية )غاز�ت �لدفيئة(.
 ،Dirty fuel للبيئة  �مللوث  �لحفوري  �لوقود  ��ستعمال  معدل  تقليل   .2

و�لآيل للنفاد.
.National energy security 3. زيادة �لأمن �لوطني للطاقة

4. حت�سني �لتنمية �لريفية، وزيادة دخل �ملز�رع، من خالل زيادة �أ�سعار 
�ملنتجات �لزر�عية، وحت�سني �لقيمة �مل�سافة للمنتج.

. Renewable ومتجدد ،Sustainable 5. تاأمني م�سدر وقود م�ستد�م
�لوقود  �إنتاج  مب�ساريع  للنهو�ص  �لقت�سادية  �جلدوى  على  وللوقوف 
�حليوي يف �لوطن �لعربي عامًة، و�لقطر �لعربي �ل�سوري خا�سًة، فال بّد 
من ت�سليط �ل�سوء على �ملنعك�سات �لبيئية و�لجتماعية، و�لقت�سادية، 
من خالل معاينة مدى تو�فق هذه �خلطوة مع حجم �ملو�رد �لطبيعية 
�ملتجددة �ملتاحة )�لأر�ص، و�ملياه(، و�لأبعاد �خلفية ملثل هذه �خلطوة 

يف ��ستد�مة �لنظم �لبيئية �لزر�عية و�لطبيعية.

هل ي�ساعد فعالً ا�ستعمال الوقود احليوي 
يف حت�سني نوعية الهواء؟.. 

 Petroleum أنظف بكثري من �لديزل �لبرتويل� Biodiesl إنَّ �لديزل �حليوي�
و�ملركبات   ،Particulate matters �ملعلقة  �مل��و�د  كمية  �أنَّ  حيث   diesel

�ل�سامة  و�ملو�د   ،Sulphates و�لكربيتات   ،Hydrocarbons �لهيدروكربونية 
�لديزل  �حرت�ق  من  �ملنبعثة   Cancer-causing toxics لل�رشطان  �مل�سببة 
�إّل  �لبرتويل،  �لديزل  من  �ملنبعثة  تلك  من  �أقل  ع��ادًة  تكون  �حليوي 
�لديزل  من  �ملنبعثة   Nitrous oxide )N2O( �لآزوت  �أك�سيد  �أول  كمية  �أّن 
نتيجة   Smog �لدخانية  �ل�سحب  ت�سكل  �حتمال  ولكن  �أك��رب.  �حليوي 
50 %، لأنَّ كمية �ملركبات  �أقل بنحو  ��ستعمال �لوقود �حليوي �سيكون 

�لهيدروكربونية �ملنبعثة �أقل. 
ت�ساعد عملية �إ�سافة �لإيثانول Ethanol �إىل �لغازولني Gasoline يف تقليل 
�إنبعاثات غاز �أول �أك�سيد �لكربون )CO(، وت�ساعد �أي�سًا يف خف�ص ن�سبة 
 ،Benzene �لبنزين  مثل  �لغازولني،  يف   Carcinogenic �مل�رشطنة  �ملو�د 

دعت يف الآونة الأخرية جمموعة Naanova للطاقة التي تتخذ 
من ولية فرجينيا الأمريكية مقراً لها احلكومة ال�سورية، ممثلًة 
باملوؤ�س�سات البحثية الوطنية )هيئة البحوث العلمية الزراعية 

- وزارة الزراعة والإ�سالح الزراعي(، ومراكز البحوث والدرا�سات 
العربية )اأك�ساد( والدولية )اإيكاردا( اإىل 

�رشورة العمل على تغيري اأمناط الزراعة، 
والرتكيبة املح�سولية يف القطر العربي 
ال�سوري، بحيث تقت�رش الزراعة فيه على 
املحا�سيل الزراعية التي ت�سكل امل�سدر 

الرئي�ض لإنتاج الوقود احليوي، على 
ح�ساب بع�ض املحا�سيل الإ�سرتاتيجية 

)القطن، احلم�سيات، الزيتون، التبغ(، 
وا�ستعمال اجلزء الأكرب من املنتجات 
الزراعية يف ت�سنيع الوقود احليوي. 
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الدكتور اأمين ال�صحاذة العودة
رئي�س برنامج الزراعة احلافظة  

اأك�صاد
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�لكحول  �أّدت عملية خلط  Xylene، حيث  و�لكز�يلني   ،Toluene و�لتولوين 
�لبنزين  ن�سبة  خف�ص  �إىل  فقط   %  10 بن�سبة  �لغازولني  مع  �لإيثيلي 
�لإيثانول  �لغازولني، ولكن يحرر  25 % باملقارنة مع  �مل�رشطن بنحو 

 .Acetaldehyde كمية �أكرب من مركب

هل يخفف الوقود احليوي من ظاهرة الحتبا�س احلراري؟ ..
ت�ستطيع �لنباتات �خل�رش�ء �أْن ت�ستعمل كامل غاز �لفحم )CO2( �لناجت 
)عملية  �ل�سوئي  �لتمثيل  عمليات  بف�سل  �حليوي،  �لوقود  �حرت�ق  عن 
�ملغلقة  �لكربون  بحلقة  ��سطالحًا  ماُيعرف  وهذ�  �لكربون(،  تثبيت 
�أنَّ  لوحظ  ولكن  للكربون(،  �لكامل  )�لتدوير   "Closed carbon cycle"

�لنباتات �خل�رش�ء تعمل على تدوير جزء ب�سيط من غاز �لفحم �لناجت 
�رتفاع تركيز  �إىل  �لذي يوؤدي  �لوقود �لبرتويل، �لأمر  عن عملية حرق 
غاز �لفحم ب�سكٍل ملحوظ على مرِّ �ل�سنني و��ستفحال ظاهرة �لحتبا�ص 
�إىل  �سيوؤدي  �لإيثانول  ��ستعمال  �أنَّ  Global warming. و�سحيح  �حلر�ري 
خف�ص �نبعاثات غاز�ت �لدفيئة بنحو 13 %. ولكن توؤدي عملية �لتو�سع 
خدمة  عمليات  من  تتطلبه  وما  �حليوي،  �لوقود  حما�سيل  زر�عة  يف 
�إىل  �لخ(   .... ونقل  وح�ساد،  وري،  وعزيق  وت�سميد،  وزر�عة،  )فالحة، 
عن  �لناجمة  �ملنافع  يلغي  مما  �لدفيئة،  غاز�ت  �نبعاث  معدل  زيادة 
�لدفيئة.  غاز�ت  من  �لنبعاث  م�ستوى  خف�ص  يف  �لإيثانول  ��ستعمال 
وبينت �لعديد من �لبحوث �أّن �إنتاج �لإيثانول من حبوب �لذرة �ل�سفر�ء 
ل يخفف �إّل قدر�ً ي�سري�ً من �نبعاث غاز�ت �لدفيئة مقارنًة مبا ي�سببه 
�لغازولني �مل�ستخرج من �لنفط �خلام، �أو �أّنها ل تخفف منه �أبد�ً. لذلك 
لن يكون لالإيثانول �أية جدوى �قت�سادية �أو بيئية حتى يطور �ملعنيون 
ب�ساأنه طرقًا للح�سول عليه من �ألياف �ل�سيللوز، �لتي ل يتطلب �إنتاجها 
وقطافها ��ستهالك كمياٍت كبرية من م�سادر �لطاقة �لتقليدية )�لوقود 

�لحفوري(.
كم�سدٍر   Fossil fuel �لأحفوري  �لوقود  ��ستعمال  �أّن  �ل�سكل  من  يالحظ 
�لو�سط  �إىل  �لفحم  غاز  من  كبريٍة  كمياٍت  �نبعاث  �إىل  ي��وؤدي  للطاقة 

�ملحيط باملقارنة مع ��ستعمال �لوقود �حليوي.

هل ميكن اأن يوؤثر اإنتاج الوقود احليوي �سلباً يف البيئة؟..
�ملخزونة  �لن�ساء  حبيبات  من  رئي�ص  ب�سكٍل  �لإيثيلي  �لكحول  ي�سّنع 
يف  �ملوجود  �لن�ساء  �إىل  بالإ�سافة   ،Corn �ل�سفر�ء  �ل��ذرة  حبوب  يف 
حبوب �لقمح Wheat، و�ل�سعري Barley و�لذرة �لبي�ساء Sorghum، و�ل�سكر 
 Sugar و�ل�سوندر �ل�سكري  Sugar cane مل�ستخرج من �سوق ق�سب �ل�سكر�
للرتبة،  �ملجهدة  �ملحا�سيل  من  �ل�سفر�ء  �لذرة  حم�سول  وُيعد   .beet

ومبيد�ت  �لكيميائية،  �لأ�سمدة  من  هائلة  كميات  لإ�سافة  ويحتاج 
�لكبرية،  �ملائية  �لحتياجات  عن  ناهيك   ،Pesticides �لزر�عية  �لآفات 
يزيد  ما  كبري�ً،  هو�ئيًا  جمموعًا  وميتلك  �سيفي،  حم�سول  و�أّنه  �سيما 
�سلبًا  ويوؤثر   ،Evapo-transpiration نتح  بالتبخر–  �ملاء  فقد  معدل  من 
�ل�سفر�ء،  �لذرة  زر�عة حم�سول  توؤدي  وقد  �ملائي.  �لرتبة  يف خمزون 
 ،Sunflower �ل�سم�ص  �لزيتية �ل�سيفية �لأخرى، مثل زهرة  �أو �ملحا�سيل 
�ملو�رد  حجم  تر�جع  �إىل   Peanut �ل�سود�ين  و�لفول   ،Soybean و�ل�سويا 
 Over ملائية �لعذبة �جلوفية، و�ل�سطحية، وميكن �أْن يوؤدي �ل�سحب �لز�ئد�
تركيز  �رتفاع  ب�سبب  �جلوفية،  �ملياه  نوعية  تدين  �إىل  للمياه   pumping

�لأمالح �لذّو�بة Soluble salts، �أو متلح �ملياه �جلوفية ب�سبب طغيان مياه 
�ل�رشيط  من  �لقريبة  �ملناطق  يف  وخا�سًة   ،Sea water intrusion �لبحر 
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و�إجر�ء�ت  �ملياه،  ��ستهالك  تر�سيد  �سيا�سة  يتنافى مع  �ل�ساحلي. وهذ� 
�حلد من فرط ��ستعمال �ملياه يف ظل �لتغري �ملناخي، لذلك يجب �لعمل 
على �ملحافظة على �ملو�رد �ملائية �ملتاحة �أ�ساًل بكمياٍت حمدودة من 
 Low خالل زر�عة �لأنو�ع �ملح�سولية ذ�ت �ملتطلبات �ملائية �ملحدودة
water requirements، وحت�سني �إنتاجية �ملياه Water productivity، لأنَّ �ملاء 

�ملهم  �لغذ�ئي  �مل�سدر  على  لذلك، وحفاظًا  �حليوي.  �لوقود  من  �أثمن 
من �ملحا�سيل �حلبية Cereals، و�سعيًا ور�ء تقليل ن�سبة �لعجز �لغذ�ئي 
 ،Food gap 50 – 55 %( يف معظم �لدول �لعربية وت�سييق �لفجوة �لغذ�ئية(

و�لعلفية Forage gap، ُين�سح بالتوجه يف �إنتاج �لإيثانول من �لألياف 
�ل�سيللوزية Cellulose fibres بدًل من �حلبوب. عمومًا، نحن ن�سجع �إنتاج 
�لوقود �حليوي من �أنو�ع نباتية ذ�ت متطلبات مائية، و�سمادية �أقل من 
�لذرة �ل�سفر�ء، و�لقمح، و�ل�سوندر �ل�سكري، وق�سب �ل�سكر، وتنمو بنجاح 
يف �لبيئات �لهام�سية �حلرجة �لتي ل تنا�سب �إنتاج حما�سيل �حلبوب، 
بزر�عتها  وذلك   ،Saline environments �ملتملحة  �لبيئات  يف  حتى  �أو 
�أ�سكال �لإجهاد�ت �لال�أحيائية،  ببع�ص �لأنو�ع �لنباتية �ملتحملة لكل 
�أّل يكون ذلك  مثل  نبات �لهوهوبا ).Simmondsia chinensis L(، �رشيطة 
تلك  مع  كبري  ب�سكٍل  �ملتكيفة  �لرعوية  �لنباتية  �لأن��و�ع  ح�ساب  على 
�لبيئات، �لتي ت�سكل م�سدر�ً علفيًا مهمًا للرثوة �حليو�نية.  فهل ت�سجع 
�ملر�عي  تاأهيل  �إعادة  م�ساريع  ومتول  �لأمريكية،  �ملتحدة  �لوليات 
�لطبيعية �ملتدهورة وحت�سني �لغطاء �لنباتي �لرعوي فيها، مبا ي�سمن 
�ملحافظة على ��ستقر�ر �لنظم �لبيئية �لطبيعية وتو�زنها وتاأمني جزء 
كبري من �مل�سادر �لعلفية للرثوة �حليو�نية �ملتز�يدة، وميكن باملقابل 
�ل�سيللوزية  �لألياف  �لوقود �حليوي من  �لفائ�ص يف ت�سنيع  ��ستعمال 

لتلك �لنباتات. 
�أْن  ميكن  �ل�سيللوز  �ألياف  من  نع  �مل�سَّ �لإيثيلي  �لكحول  �إنَّ  حقيقًة 
حتقيق  وميكن  �حليوي.  �لوقود  من  �لعامل  �حتياجات  كامل  يوؤمن 
ذلك من خالل تطوير �أنو�ع نباتية تنتج كمية كبرية من �لكتلة �حلية
Biomass ، وميكن �أن جتود، وتنتج ب�سكٍل جيد يف �لبيئات �لأقل مالئمة 

و�ل�سوندر  و�لقمح،  �ل�سفر�ء،  �ل��ذرة  مثل  �لإ�سرت�تيجية،  للمحا�سيل 
�ل�سكري، وغريها.

رئي�سة  �أولية  كمادٍة  �لزيتي  �للفت  نبات  زيت  �لأوروب��ي��ون  ي�ستعمل 
�حتياجاته  بقّلة  �لنباتي  �لنوع  هذ�  ويت�سم  �حليوي.  �لديزل  �إنتاج  يف 
و�حل�رش�ت،  بالأمر��ص  لالإ�سابة  ح�سا�سيًة  و�أقل  و�ل�سمادية،  �ملائية، 
حيث  �لقمح،  قبل  �لزر�عية  �ل��دورة  يف  �أ�سا�سي  كمح�سوٍل  وُي�ستعمل 
�لزيت  �للفت  بعد  ُيزرع  عندما  �لقمح  حم�سول  غلة  زيادة  يف  ُي�ساعد 
�لنباتي �سمن  �لنوع  �أْن تنجح زر�عة هذ�  �لدورة �لزر�عية. وميكن  يف 

ظروف �سورية.
غاز�ت  �نبعاثات  خلف�ص  مهمة  و�سيلًة  �حليوي  �لوقود  �لبع�ص  يعترب 
�ل�سوب �لزجاجية وزيادة �أمن �لطاقة Energy security، من خالل تاأمني 
م�سدر طاقة بديل عن �لوقود �لإحفوري. ولكن يف �سهر ت�رشين �لأول/ 
�أكتوبر من عام 2007 ن�رش �لباحث Paul Crutzen �حلا�سل على جائزة نوبل 
مقاًل بنيَّ فيه �أنَّ غاز �أول �أك�سيد �لآزوت )Nitrous oxide )N2O �ملنبعث من 
�ل�سفر�ء  و�لذرة   ،Rapeseed �خلردل  زيت  من  �مل�سّنع  �حليوي  �لوقود 
�أكرب يف ظاهرة �لحتبا�ص �حلر�ري باملقارنة مع  Corn ي�سهم بدرجٍة 
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�لوقود �لأحفوري. لذلك ل بّد من �لعتماد على 
�لقليلة  �ملتطلبات  ذ�ت  �ملح�سولية  �لأن��و�ع 
�ل�سكر  ق�سب  مثل  �لآزوتية،  �لأ�سمدة  من  جد�ً 
Sugar cane، و�لأع�ساب �ملنت�رشة يف �ل�سهوب. 

وُن�رشت يف �سهر �سباط/فرب�ير من عام 2008 
 Science �لعلوم  جملة  يف  علميتني  مقالتني 
حما�سيل  �إن��ت��اج  يف  �لتو�سع  ب��اأنَّ  ت�سري�ن 
�لوقود �حليوي على ح�ساب �لغابات، و�لغطاء 
�لنباتي �لطبيعي �سيوؤدي �إىل �نبعاث كمية من 
عليه  كان  ما  �سعف  تعادل  �لدفيئة  غ��از�ت 
ما حدث  ذلك،  على  مثال  �سابقًا. وخري  �لأمر 
زيادة  دفعت  فقد  وماليزيا،  �ندوني�سيا  يف 
�لق�ساء  �إىل   Palm oil �لزيتي  �لنخيل  زر�ع��ة 
وهجرة   ،Deforestation �ملطرية  �لغابات  على 
وبينت  �ملناطق.  تلك  من  �لأ�سليني  �ل�سكان 
ب�سيارٍة  و�حد  ميل  م�سافة  قطع  �أّن  �لدر��سات 
�لبيئة  ل�سالمة  �إ�ساءة  �أكرث  �لإيثانول  ت�ستعمل 
ب�سيارٍة  �مل�سافة  ه��ذه  قطع  م��ن  ومناخها 
بع�ص  لأّن  �ل�����رشف،  �ل��غ��ازول��ني  ت�ستعمل 
�لفحم  حرق  �إىل  يعمدون  �لإيثانول  منتجي 
�لغاز  من  ب��دًل  �لإيثانول  لت�سنيع  �حلجري 
�لطبيعي، مما يوؤدي �إىل حترير كمياٍت كبرية 
من غاز �لفحم )CO2(، �لذي يوؤدي �إىل ��ستفحال 

ظاهرة �لحتبا�ص �حلر�ري. 
يف  �لغازولني  من  و�حد  غالون  حرق  ويطلق 
غاز  من  باوند�ً   20 �جلو  يف  �ل�سيارة  حمرك 
من  و�حد  غالون  حرق  يطلقه  ما  �أما  �لفحم، 
�أف�سل  �إّما  �لإيثانول فغري و��سح متامًا، وهو 
حت�سريه.  لطريقة  تبعًا  قلياًل،  �أ�سو�أ  �أو  قلياًل 
لذلك فاإّن �لرتويج للتحول نحو �لإيثانول من 
منطلق حمدودية ما يطلقه من غاز�ت م�سيئة 

للبيئة �أمر م�سلل. 
جمموعة  قبل  من  ��دم  �مل��قَّ �مل�����رشوع  يقرتح 
�إدخال زر�عة �لنخيل �لزيتي  Naanova للطاقة 

�ل�سوؤ�ل  ولكن  �ل�ساحلية،  �ملناطق  Palm oil يف 

�لنباتية، هل  �لأنو�ع  �أٍي من  هو على ح�ساب 
�ملزروعة  �مل�ساحات  ح�ساب  على  �سيكون 
على  �أم  �لتبغ،  �أم  �حلم�سيات،  �أم  بالزيتون، 

ح�ساب �لغابات؟.. 
�ل�ساحل  منطقة  يف  �ملناخية  �لظروف  وهل 
�ل�سوري مالئمة لنجاح زر�عة �لنخيل �لزيتي، 
�لذي ينت�رش ب�سكٍل رئي�ص يف �ملناطق �ملد�رية 
Tropical، و�سبه �ملد�رية، ذ�ت �لهطولت �ملطرية 

�لعالية جد�ً، و�ل�سطوع �ل�سم�سي �لعايل؟.. 
لذلك فاإّن فر�ص جناحه �ستكون �أقل يف بيئات 
�ملعتدلة  �ملتو�سط  �لأبي�ص  �لبحر  حو�ص 

نخيل  زر�عة  فاإنَّ  حقيقًة    .Temperate region

�لزيت يف �لوليات �لأمريكية، باتت ممنوعة، 
�لغابات  على  ح�سلت  �لتي  �لتعديات  ب�سبب 
�لزيتي،  �لنخيل  لزر�عة   Rainforests �ملطرية 
هذ�  �أدخ��ل  لو  �سورية  يف  �سيحدث  �لذي  فما 

�لنوع �ملح�سويل لإنتاج �لديزل �حليوي؟
 

هل ي�ستعمل الوقود احليوي كمية 
من الطاقة اأكرب من الطاقة التي 

يعطيها؟..
وهل يتما�سى اإنتاج الوقود احليوي مع 
ق�سايا التنمية امل�ستدامة للنظم البيئية 

الزراعية؟..
�لطاقة  ميز�ن  �سايف  كان  عديدة  ل�سنو�ٍت 
�لإيثانول  �إىل  بالن�سبة   Net energy balance

نع من �لذرة �ل�سفر�ء �سالبًا، �أي �أنَّ �إنتاج  �مل�سَّ
�لإيثانول يتطلب كمية من �لطاقة تفوق كمية 
�ملنتْج. وبّينت  �أْن يقدمها  �لتي ميكن  �لطاقة 
�لدر��سة �لتي �أجر�ها �ملعهد �لأمريكي للعلوم 
�لبيولوجية �أّن �لإيثانول �مل�ستخرج من �لذرة 
فقط   %  10 بن�سبة  تزيد  طاقة  يعطي  �ل�سفر�ء 
در��سة  وبينت  لإنتاجه.  �لالزمة  �لطاقة  على 
�أّن  �لنقل  لبحوث  �لوطنية  �أرك��ون  خمترب�ت 
من  بريطانية  ح��ر�رة  وح��دة  مليون  �إن��ت��اج 
من   BTU وحدة   740000 �إىل  يحتاج  �لإيثانول 
�لوقود �لحفوري، �إذ� ما �أخذنا بعني �لعتبار 
�لذرة  ملح�سول  �لإنتاج  دورة  مر�حل  جميع 
�إىل  للزر�عة  �لأر����ص  حت�سري  من  �ل�سفر�ء 
حني حتويل �لن�ساء �إىل كحول. وبنيَّ �لباحث 
 Iowa ولي��ة  جامعة  من   Andy Heggenstaller

�إنتاج  جم��ال  يف  و�ملتخ�س�ص  �لأمريكية، 
ه، حتى لو كان  حما�سيل �لوقود �حليوي باأنَّ
ميز�ن �لطاقة بالن�سبة �إىل �لإيثانول، و�لديزل 
�حليوي موجبًا، فهذ� غري كاٍف، لأنَّ �إنتاج كٍل 
�ل�سفر�ء على نطاٍق  �ل�سويا، و�لذرة  من فول 
حيث  �سلبية.  بيئية  عو�قب  له  �سيكون  و��سع 
�لذرة �ل�سفر�ء، �لذي  تتطلب زر�عة حم�سويل 
وفول  للرتبة،  �ملجهدة  �ملحا�سيل  من  ُيعد 
ب�سكٍل  وحت�سريها  �لرتبة  فالحة  �ل�سويا، 
 Intensive جيد، وتوؤدي عملية �لفالحة �ملكثفة
�ملادة  و�أك�سدة  �لرتبة،  بناء  هدم  �إىل   tillage

 Biological �حليوي  �لن�ساط  وتر�جع  �لع�سوية، 
�حتجاز  يف  كفاءتها  وتقل  فيها،   activity

ي�ساعد  مم��ا   ،CO2-sequestration �ل��ك��رب��ون 
 )CO2( �لفحم  غ��از  �نبعاث  معدل  زي��ادة  يف 
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عر�سًة  �لرتبة  وت�سبح  �جل��وي،  �لغالف  �إىل 
�إ�سافة  �أي�سًا  وت���وؤدي   .Erosion ل��الجن��ر�ف 
�لكيميائية عامًة، و�لآزوتية خا�سًة  �لأ�سمدة 
�إىل تلوث �ملياه �جلوفية و�ل�سطحية بالنرت�ت 
�لأ�سمدة  �أ�سيفت  ما  �إذ�  وخا�سًة   ،)NO3-(

�أوقات  وخ��ارج  كبرية،  بكمياٍت  �لكيميائية 
عليها.   Maximum demand �لأعظمي  �لطلب 
مبيد�ت  ��ستعمال  بلَّة  �لطني  يزيد  �أن  وميكن 
لالإيثانول  يروج  عمومًا،  �لزر�عية.  �لآف��ات 
بعيد  �إىل حٍد  �أّن��ه  �إّل  زر�ع��ي،  �أّن��ه منتج  على 

منتج وقود �أحفوري بامتياز.

هل ُيخل اإنتاج الوقود احليوي يف تطبيق 
الدورات الزراعية؟..

�إىل  حيوي  كوقود  �لإيثانول  ��ستعمال  يوؤدي 
�رتفاع �أ�سعار حبوب �لذرة �ل�سفر�ء، و�لقمح، 
�إىل  دخلِه  زي��ادة  يف  طمعًا  �مل��ز�رع  فيعمد 
�لزر�عية يف �ملحافظة  �لدورة  �أهمية  جتاهل 
بزر�عة  فيقوم  �أر�سِه،  �إنتاجية  ��ستد�مة  على 
�ل�سفر�ء،  �لذرة  بعد  �ل�سفر�ء  �لذرة  حم�سول 
و�لقمح بعد �لقمح يف �لأر�ص نف�سها عامًا بعد 
�آخر. وهذ� ما حدث فعاًل يف �لوليات �ملتحدة 
�لأمريكية، �إذ �سجعت �لأ�سعار �ملرتفعة للذرة 
�ل�سفر�ء �ملز�رع لأن يقوم بزر�عة �ملح�سول 
نف�سه يف �حلقل نف�سه عام بعد �آخر. وتتطلب 
�أخ��رى  بعد  �سنة  نف�سه  �ملح�سول  زر�ع���ة 
�مل�سافة،  �لكيميائية  �لأ�سمدة  كمية  زي��ادة 
�لرتبة،  خ�سوبة  ��ستنز�ف  ب�سبب  و�ملبيد�ت، 
و�حل�رش�ت.  �لأم��ر����ص  من  �لعديد  و�نت�سار 
�إىل  �سيوؤدي  �لإيثانول  ��ستعمال  �أّن  و�سحيح 
 ،% 13 �لدفيئة بنحو  �نبعاثات غاز�ت  خف�ص 
ولكن ميكن �أن توؤدي عملية �لتو�سع يف زر�عة 
من  تتطلبه  وم��ا  �حليوي  �لوقود  حما�سيل 
عمليات خدمة )فالحة، وت�سميد، وري ...�لخ( 
�لدفيئة،  غ��از�ت  �نبعاث  معدل  �زدي��اد  �إىل 
�لناجمة  �ملنافع  يلغي  �أن  ميكن  �لذي  �لأمر 
م�ستوى  خف�ص  يف  �لإيثانول  ��ستعمال  عن 

�لنبعاث من غاز�ت �لدفيئة. 
عمومًا، ميكن �أن ن�سجع �إنتاج �لوقود �حليوي 
مائية،  متطلبات  ذ�ت  نباتية  �أن���و�ع  م��ن 
و�لقمح،  �ل�سفر�ء  �ل��ذرة  من  �أق��ل  و�سمادية 
وتنمو  �ل�سكر،  وق�سب  �ل�سكري،  و�ل�سوندر 
 Fragile بنجاح يف �لبيئات �لهام�سية �حلرجة
environments، �لتي ل تنا�سب �إنتاج حما�سيل 

 Saline حلبوب، �أو حتى يف �لبيئات �ملتملحة�
environments، وذلك بزر�عتها ببع�ص �لأنو�ع 

�لإجهاد�ت  �أ�سكال  لكل  �ملتحملة  �لنباتية 
�لال�أحيائية، مثل �جلرتوفا، و�لهوهوبا، �رشيطة 
�لرعوية  �لأن��و�ع  ح�ساب  على  ذلك  يكون  �أل 
هو  �ملهم  و�ل�سوؤ�ل  �لبيئات.  تلك  مع  �ملتكيفة 
�لأمريكية،  �لوليات �ملتحدة  هل فعاًل ت�سجع 
ومت���ول م�����س��اري��ع �إع����ادة ت��اأه��ي��ل �مل��ر�ع��ي 
�لطبيعية �ملتدهورة، وحت�سني �لغطاء �لنباتي 
على  �ملحافظة  ي�سمن  مب��ا  فيها،  �ل��رع��وي 
من  كبري  جزء  وتاأمني  وتو�زنها،  ��ستقر�رها 
�ملتز�يدة،  �حليو�نية  للرثوة  �لعلفية  �مل�سادر 
وميكن باملقابل ��ستعمال �لفائ�ص يف ت�سنيع 
لتلك  �ل�سيللوزية  �لألياف  من  �حليوي  �لوقود 
�مل�سّنع  �لإيثيلي  �لكحول  �أّن  علمًا  �لنباتات؟ 
كامل  يوؤمن  �أن  ميكن  �ل�سيللوز  �ألياف  من 
�حتياجات �لعامل من �لوقود �حليوي/�لطاقة. 
�أنو�ع  تطوير  خالل  من  ذلك  حتقيق  وميكن 
�حلية  �لكتلة  من  كبرية  كمية  تنتج  نباتية 
Biomass، وميكن �أن جتود وتنجح يف �لبيئات 

مثل  �لإ�سرت�تيجية،  للمحا�سيل  مالئمة  �لأقل 
�ل�سكري،  و�ل�سوندر  و�لقمح،  �ل�سفر�ء،  �لذرة 
وغريها. و�ل�سوؤ�ل �لآخر �لذي يطرح نف�سه هو 
�ملتحدة من خالل دعمها  �لوليات  تهتم  هل 
�حليوي،  �لوقود  حما�سيل  زر�ع��ة  مل�ساريع 
تاأمني  يف  �حليوي،  �لوقود  �إنتاج  و�سناعة 
و�ملحافظة  �لعربي،  للمو�طن  نظيفة  بيئة 
على ��ستد�مة �إنتاجية �لنظم �لبيئية �لزر�عية، 
وحت�سني دخل �ملز�رع �لعربي؟ �أم �أنها تبحث 
عن �متد�د حلقول �لذرة �ل�سفر�ء وق�سب �ل�سكر، 
و�ل�سوندر �ل�سكري، وحما�سيل �لديزل �حليوي 
�لتي لديها، ب�سبب عدم كفاية ما ينتج عندها 
لتاأمني كامل �حتياجاتها من �لوقود �حليوي؟ 
�ملزروعة  �ل�سفر�ء  �ل��ذرة  كل  �أّن  لو  حقيقًة 
قد  �لأمريكية  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  يف  حاليًا 
�لوقود  ف��اإّن  �لإيثانول،  لإنتاج  حتويلها  مّت 
كاٍف  �سيكون  �مل�سّنع  )�لإيثانول(  �حليوي 
من  �حتياجاتهم  م��ن   %  15 فقط  ل�ستبد�ل 
حت�سني  عملية  �أي�سًا  وت�ساعد  �ل��غ��ازول��ني. 
 Fuel use efficiency �لوقود  ��ستعمال  كفاءة 
�ل�سيار�ت  �أد�ء  زيادة  �ل�سيار�ت من خالل  يف 
بنحو 4 ميل بالكالون، يف تقليل كمية �لوقود 

�لبرتويل )�لغازولني �مل�ستخدم( بنحو 15 %.

هل ا�ستخدام الوقود احليوي، وخا�سة 
الإيثانول اقت�سادي؟..

و�لذي   ،Energy content �لطاقة  حمتوى  �إنَّ 
    British �لربيطانية  �حل���ر�رة  ب��و�ح��دة  يقا�ص 
)Temperature Unit  )BTUيف وقود �لإيثانول �أقل 
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�لو�حد  �لربميل  �أّن  حيث  �لغازولني،  يف  منه 
طاقة  ينتج  غالونًا(   42 )يت�سع  �لإيثانول  من 
حر�رية مقد�رها 80000 وحدة حر�رة بريطانية، 
برميل  ينتجها  �لتي  �لطاقة  تبلغ  حني  يف 
�أّن  يعني  وهذ�   ،BTU وحدة   119000 �لغازولني 
طاقتها  يف  تعادل  �لإيثانول  من  غالونًا   42

من  �خلايل  �لعادي  �لغازولني  من  غالونًا   28

�لر�سا�ص. وبتعبرٍي �آخر، ميكن �لقول �أنَّ �لآلية 
لت�سري  �لوقود �حليوي  �أكرب من  ت�ستهلك كمية 
�مل�سافة نف�سها، �أي لو �أّنك مالأت خز�ن �سيارتك 
بالوقود �لذي يحتوي يف �لغازولني على 15 % 
�لتي  )E85(، لنخف�ست �مل�سافة  من �لإيثانول 
تقطعها بن�سبة 33 %، لذلك حتى لو كان غالون 
�لإيثانول �أرخ�ص ثمنًا من غالون �لغازولني، 
فاإّن على �سائقي �ل�سيار�ت �رش�ء كمياٍت �أكرب 
لقطع �مل�سافة ذ�تها.  وهذ� يتطلب �إن�ساء عدد 
Fuel stops، وخا�سًة  �لوقود  �أكرب من حمطات 
�لوليات  �أو  �مل��دن  بني  �لعامة  �لطرق  على 
�لوقود  نفاد  عند  �ل�سائقني  لنقطاع  جتنبًا 
بحيث  �ل�سيار�ت  ت�سميم  �إع��ادة  �أو  �حليوي، 
قابل  غري  معدن  من  وق��ود  بخز�نات  ت��زود 
للتاآكل، وباأحجاٍم كبرية. �أ�سف �إىل ذلك، فاإنَّ 
�لإيثانول ي�سبب تاآكٍل �رشيع لغرف �لحرت�ق 
و�خلر�طيم  �ل��وق��ود،  وخ��ز�ن��ات  �ل��د�خ��ل��ي، 
نعة من  �ملطاطية، و�لأجز�ء يف �ملحرك �مل�سَّ
�أعلى  فاإّن  لذلك  �لكربري�تور،  مثل  �لأملنيوم، 
 %  10 هي  �ل�سيار�ت  حمركات  تتقبلها  ن�سبة 
من �لإيثانول دون �أن يلحق بها �أي �رشر. ول 
باأي  ول  �لإيثانول  با�ستعمال  �إطالقًا  ي�سمح 
يقل  �ألَّ  يجب  �لذي  �لطائر�ت،  وقود  ن�سبة يف 
فيه رقم �لأوكتان Octane No. عن 100. ويجب 
نعًا من �ملنتجات �لنفطية ب�سكٍل  �أن يكون م�سًّ
�أي�سًا نقل �لإيثانول  )100 %(. ول ميكن  كامل 
يف �أنابيب �لنفط �لعادية �لتي ت�ستعمل يف نقل 
�لغازولني و�لديزل لأّنه ي�سبب تاآكلها على مرِّ 
�لزمان، وحدوث �لت�رشيب، وقد تتلوث �لأنابيب 
باملاء �لذي ل ميتزج مع �لغازولني و�لديزل، 
ولكنه ميتزج  بالإيثانول، ويخف�ص من قيمته 
�إىل  �لإيثانول  �إي�سال  يتطلب  لذلك  �حلر�رية. 
�ساحنات  وج��ود  �لرئي�سة  �لتخزين  حمطات 
نعة من �ل�ستانل�ص  مزودة بخز�ناٍت كبرية م�سَّ
جديدة  �سبكة  �إن�ساء  �أو   ،Stainless steel �ستيل 
لل�ساحنات  �لديزل  ��ستعمال  �أو  �لأنابيب،  من 
�إىل  تقطريه  �أماكن  من  �ستنقله  �لتي  �لعادية 
وهذ�  �لوقود.  حمطات  �إىل  �أو  تخزينه،  �أماكن 
�لطاقة.  و��ستهالك  �لإنتاج  تكاليف  من  يزيد 
يف  �لتحتية  �لبنية  هل  ه��و:  �ملهم  و�ل�سوؤ�ل 

�سورية، و�لوطن �لعربي، و�سيار�تنا، وحمطات 
من  �ل��ن��وع  ه��ذ�  ملثل  مهياأة  لدينا  �ل��وق��ود 
لتهيئة  �لإجمالية  �لكلفة  هي  وم��ا  �ل��وق��ود؟ 

�لبنية �لتحتية �ملنا�سبة؟

األ يوؤدي ا�ستعمال الوقود احليوي اإىل 
ازدياد تركيز غاز الفحم )CO2( يف 

الغالف اجلوي؟..
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�لوقود �حليوي  �إنتاج  �أّن  �لقول:  حقيقًة ميكن 
�نبعاث  من  يزيد  �أن  ميكن  و��سع  نطاٍق  على 
�لطاقة  �إىل  �حلاجة  ب�سبب  �لدفيئة،  غ��از�ت 
�لالزمة )�لوقود �لأحفوري( لزر�عة �ملحا�سيل 

وقود  �إىل  وحتويلها   ،Feed stocks �حليوية 
يف  �لطاقة  ��ستهالك  يت�سمن  فمثاًل  حيوي. 
ت�سنيع �لأ�سمدة �لكيميائية، وي�ستعمل �لوقود 
لت�سغيل �لآلت �لزر�عية �مل�ستعملة يف عملية 

�لفالحة وحت�سري �لأر�ص للزر�عة، ويف زر�عة 
وعزيق  �ملبيد�ت،  ور�ص  �ل�سماد،  ونرث  �لبذور، 
�أماكن ت�سنيع  �إىل  �لأع�ساب، ونقل �ملح�سول 
�ملنتج  حتويل  وعمليات  �حل��ي��وي،  �ل��وق��ود 
تقطري،  ]تخمري،  حيوي  وق��ود  �إىل  �ل��زر�ع��ي 
�لزيوت،  ��ستخال�ص  )�لإي��ث��ان��ول(،  جتفيف 
كمية  و�إّن  �حل��ي��وي([،  )�ل��دي��زل  ومعاملتها 
�لوقود  �إنتاج  عملية  خالل  �مل�ستعملة  �لوقود 
�نبعاثات  من  عنها  يتمخ�ص  وما  �حليوي، 
تاأثري  من  تقلل  �أن  ميكن  �لدفيئة،  ل��غ��از�ت 
��ستعمال  نتيجة   CO2 �نبعاثات  �نخفا�ص 
�لوقود �حليوي كم�سدٍر للطاقة، بالإ�سافة �إىل 
�لتي  �لآزوت  �أك�سيد  �أول  من  �لكبرية  �لكميات 
�حليوي،  �لوقود  حرق  ج��ّر�ء  تنتج  �أن  ميكن 
�لغالف  ت�سخني  يف  مهم  دور  له  �لغاز  وهذ� 
بالإ�سافة   ،A potent greenhouse gas �جلوي 
�إىل دوره يف تدمري طبقة �لأوزون يف طبقات 
�إنتاج  يحتاج  عمومًا،  �لعليا.  �جلوي  �لغالف 
�أكرث من  ��ستهالك  �إىل  �لإيثانول  1 كالون من 
بن�سبة  �لأح��ف��وري،  �لوقود  من  و�ح��د  كالون 
عمليات  يف  وذل���ك   ،%  29 م��ق��د�ره��ا  زي���ادة 
فالحة  من  �بتد�ًء  �ملختلفة،  �لأولية  �خلدمة 

�لرتبة و�نتهاًء باإنتاج �لوقود �حليوي.
ويف در��سٍة �أخرى ُنفذت عام 2008 يف جامعة 
"حتويل  �أّن:  وج��دت  �لأمريكية  مين�سوتا 
و�لأر��سي   ،Rain forests �ملطرية  �لغابات 
�ل�سهوب  وم��ن��اط��ق   ،Peatlands �ل��دب��ال��ي��ة 
 Grass lands �لع�سبية  �ل�سهوب  �أو   ،Savannas

لإنتاج حما�سيل �لوقود �حليوي يف �لرب�زيل، 
قد  �ملتحدة  و�لوليات  �آ�سيا،  �رشق  وجنوب 
قدرت  �لفحم  غاز  من  كمية  �نبعاث  �إىل  �أدت 
420 �سعفًا باملقارنة مع مقد�ر  �إىل   17 بنحو 
جّر�ء   CO2 �نبعاث  يف  �حلا�سل  �لتخفي�ص 
�لأحفوري بالوقود  �لتقليدي  �لوقود  ��ستبد�ل 
�أّن  بّينت   )2008( �أخرى  در��سة  ويف  �حليوي. 
�لذرة  حبوب  من  �لإيثيلي  �لكحول  �إن��ت��اج 
�لدفيئة  غ��از�ت  كمية  �ساعف  قد  �ل�سفر�ء 
 %  20 بن�سبة  تخف�سيها  من  ب��دًل  �ملنبعثة، 

ح�سب ما هو متوقع خالل ثالثني عامًا.

هل يوؤدي اإنتاج الوقود احليوي اإىل 
ارتفاع اأ�سعار املنتجات الغذائية ً؟..

ت�ساعفت يف �لآونة �لأخرية �أ�سعار �ملنتجات 
�حليوي  �لوقود  لإنتاج  �مل�ستخدمة  �لزر�عية 
 .... و�لزيت  و�ل�سكر،  و�لقمح،  �ل�سفر�ء،  )�لذرة 
حجم  تر�جع  �إىل  ذلك  يعزى  �أْن  وميكن  �لخ(. 
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وخا�سًة  �لغذ�ئية،  �ملو�د  هذه  من  �ل�سادر�ت 
��ستعمال جزء  ب�سبب  و�لقمح،  �ل�سفر�ء،  �لذرة 
كبري منهما لإنتاج �لوقود �حليوي )�لإيثانول(. 
فقد قررت �لوليات �ملتحدة �لأمريكية �بتد�ًء 
�لقمح،  لت�سدير  �لكامل  �لوقف   2010 عام  من 
�رتفاع  �إىل  �أدى  ما  وه��ذ�  �ل�سفر�ء  و�ل���ذرة 
�أ�سعارها حاليًا �لأمر �لذي �سيوؤدي �إىل �زدياد 
فقر وبوؤ�ص �ملو�طن يف جميع �لدول �لنامية، 
فهل يطيب للجائع �أن يركب �سيارًة ت�سري على 
هوؤلء  يدعي  وكيف  �لنظيف؟  �حليوي  �لوقود 
على  لتقت�رش  �لزر�عية،  �لنظم  تطوير  باأهمية 
للوقود  �ملنتجة  �ملح�سولية  �لأن��و�ع  زر�ع��ة 
�حليوي، و�أ�ستاذ �لقت�ساد �ستيفن بولر�سكي 
�أّن  �إىل  ي�سري  �لأمريكية  ميني�سوتا  يف جامعة 
زر�عة �لنخيل �لزيتي يف �ندوني�سيا ل�ستعماله 
�حليوي  �لبديل  �حليوي،  �لديزل  ت�سنيع  يف 
للمازوت، لن ت�ساعد يف تقلي�ص �نبعاثات غاز 
عامًا.   420 �نق�ساء  قبل  ملمو�ص  ب�سكٍل  �لفحم 
لدفع  حكوميًا  �إج��ر�ًء  ذلك  يكون  �أْن  ميكن  �أو 
�ملز�رعني لزر�عة م�ساحات �أكرب من حما�سيل 
وقع/تاأثري  �سيكون  عمومًا،  �حليوي.  �لوقود 
�حلبوب،  �أ�سعار  يف  �لعاملية  �ل��زي��ادة  ه��ذه 
وخا�سًة  �لفقرية،  �ل��دول  على  �أكرب  و�لزيوت 
�لعجز  ن�سبة  فيها  و�سلت  �لتي  �لعربية  �لدول 
يف �لكتفاء �لذ�تي من حما�سيل �حلبوب �إىل 
قر�بة 50 – 55 %. وو�سل حجم �لو�رد�ت خالل 

�ل�سنتني �لأخريتني �إىل قر�بة 52 مليون طنًا.

هل يتوافق اإنتاج الإيثانول مع مفهوم 
التنمية الزراعية امل�ستدامة؟..

كبرية  كمياٍت  �لإيثانول  وقود  �إنتاج  ي�ستهلك 
من �لوقود �لتقليدي Petroleum، و�لغاز �لطبيعي 
�ل��الزم  �لإي��ث��ان��ول  كمية  و�إّن   .Natural gas

�لوليات  يف  �لغازولني  ل�ستبد�ل  �إنتاجها 
�ملتحدة �لأمريكية لوحدها يحتاج �إىل زر�عة 
�أكرث من 75 % من �لأر��سي �ل�ساحلة للزر�عة 
على وجه �لب�سيطة، لإنتاج �إيثانول كاٍف فقط 
كمية  ح�ساب  على  ذل��ك  و�سيكون  لأمريكا، 
�لغذ�ء، و�ملياه �ملتاحة لالإن�سان و�حليو�ن يف 
�أم  للتنمية  دعوة  فهل هذه  �لأر�ص.  بقاع  كل 

�ل�ستعمار؟!..

تاأثري اإنتاج الوقود احليوي يف امل�سادر 
املائية؟..

�إّن �زدياد �لعتماد على �لوقود �حليوي ي�سع 
�ملائية  �مل���و�رد  على  ج��د�ً  كبرية  �سغوطًا 
بطريقتني: �لأوىل ��ستعمال �ملياه �لعذبة لري 
�ملحا�سيل �مل�ستخدمة كمادة �أولية يف �إنتاج 
يف  �ملياه  ��ستعمال  و�لثانية  �حليوي.  �لوقود 
معامل ت�سنيع �لوقود �حليوي، وب�سكٍل رئي�ص 
 .Cooling و�لتربيد   ،Boiling �لغلي  عمليات  يف 
حم�سول  زر�ع��ة  حتتاج  �ملثال،  �سبيل  فعلى 

و�ل�سم�سم،  �ل�سم�ص،  وزه��رة  �ل�سفر�ء،  �ل��ذرة 
وفول �ل�سويا، وجميعها حما�سيل �سيفية �إىل 
ري بكمياٍت كبرية من �ملياه، ب�سبب �نحبا�ص 
�إىل  وبالن�سبة  �ل�سيف.  ف�سل  خالل  �لأمطار 
حم�سول �لذرة �ل�سفر�ء، فاإذ� مّت تاأمني ن�سف 
من  �ملائية  �ملح�سول  نباتات  �حتياجات 
�لري، و�لن�سف �لآخر من مياه �لأمطار، فهذ� 
�ملياه  من  لرت�ً   800 قر�بة  نحتاج  �أننا  يعني 
لإنتاج لرت و�حد من �لإيثانول. وتتطلب عملية 
فقط  �ملعمل  يف  �لإيثانول  من  لرت   1 �إنتاج 
215 لرت�ً من �ملاء. فهل جنازف مبو�ردنا  �إىل 
�حليوي؟  �لوقود  لإنتاج  �مل��ح��دودة  �ملائية 
وبّينت �لدر��سات �أّن معماًل م�سممًا لإنتاج 50 
مليون غالونًا من �لإيثانول �سنويًا، يحتاج �إىل 
نحو 500 غالون من �ملاء يف �لدقيقة �لو�حدة، 
�أي ما يعادل 4 غالون من �ملاء لإنتاج غالون 
و�حد من �لإيثانول. فهل يتو�فق هذ� مع حجم 
�ملتاحة  و�جلوفية  �ل�سطحية  �ملائية  �ملو�رد 
�لعربي؟ وما هي عو�قب  و�لوطن  �سورية،  يف 
�جلوفية  �ملائية  للمو�رد  �لآم��ن  غري  �ل�سحب 
يف ظل �لتغري �ملناخي، و�سوء �لتغذية �ملائية 
�لهطول  معدلت  تر�جع  ب�سبب   Recharging

�ملطري؟!

الوقود احليوي وحقوق الإن�سان 
مثل  �ل���دول،  بع�ص  يف  �لغابات  �إز�ل���ة  �أدت 
 Palm �لزيتي  �لنخيل  ل�ستزر�ع  �ندوني�سيا 
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وي��وؤدي  �لأ�سليني.  �ل�سكان  هجرة  �إىل   oil

�لآزوتية،  لالأ�سمدة  �ملكثف  �ل�ستعمال  �أي�سًا 
�حليوي  �لوقود  حما�سيل  لإنتاج  و�ملبيد�ت 
تعٍد  ذل��ك  ويعّد  �مل��ي��اه.  م�سادر  تلويث  �إىل 
يف  �لالحقة  �لأج��ي��ال  ح��ق��وق  على  ���س��ارخ 
�ملو�رد �لطبيعية �ملتجددة )�لأر�ص و�ملياه(. 
فعاًل  مّت  لو  هو:  نف�سه،  يطرح  �لذي  و�ل�سوؤ�ل 
)�لبديل  �لإيثانول  لإنتاج  �سخم  معمٍل  �إن�ساء 
هذ�  م��ن  �سي�ستفيد  فمن  للبنزين(  �حل��ي��وي 
�لأمريكي؟ وكيف  �أم  �ل�سوري  �ملنتج �ملو�طن 
حما�سيل  من  �لكافية  �لوجبة  تاأمني  �سيتم 
و�ل�سوندر  و�ل�سعري،  و�لقمح،  �ل�سفر�ء،  �لذرة 
�لأيادي  �ستمتد  عندئٍذ  "�لغول"  لهذ�  �ل�سكري 
�سلٍة  يف  �ملخزونة  �لكفاف  حاجة  على  حتى 
يحر�سها �أهل �لأر�ص ل �أهل �ل�سماء. و�ستزد�د 
�لفقري  �لأع��ظ��م  �ل�����س��و�د  معاناة  ذل��ك  ج��ر�ء 
ميز�ن  يكون  �أْن  ميكن  عمومًا،  �ل�سعب.  من 
�يجابي  تاأثري  هناك  ويكون  �أف�سل   �لطاقة 
لإنتاج �لوقود �حليوي يف �حلد من �نبعاثات 
غاز�ت �ل�سوب �لزجاجية، لو متَّ �إنتاج �لوقود 
�حليوي من �ملحا�سيل �لتي تزرع يف �ملناطق 
�ملد�رية وحتت �ملد�رية، ولي�ص من �ملحا�سيل 
)�سورية(،  �ملعتدلة  �ملناطق  يف  ت��زرع  �لتي 
فرتٍة  خ��الل  �لأر���ص  على  �لثلج  يوجد  حيث 
حمددة من �ل�سنة  وعادًة ما يكون مو�سم �لنمو 
ق�سري�ً. ويعزى ذلك �إىل زيادة �إنتاجية �لكتلة 

�ملد�رية  �ملناطق  يف  �ملحا�سيل  من  �حلية 
�إ�سعاعًا  �سنويًا  تتلقى  �لتي  �ملد�رية،  و�سبه 
�سم�سيًا �أكرب، ومعدل هطول مطري �أعلى، مما 
يوؤدي �إىل زيادة طول مو�سم �لنمو )�لرب�زيل(.

من  �لتي  �لإجر�ء�ت  من  �لعديد  توجد  عمومًا، 
�ساأنها �أن تقلل من �نبعاثات غاز �لفحم  دون 

�حلاجة �إىل تغيري منط �لزر�عة، �أهمها:
�لكهربائية  �ل��ط��اق��ة  م��ن  ن�سبة  •حتويل 
�مل�ستخدمة يف تدفئة �لغرف، وت�سخني �ملياه  
�لطبيعي  �لغاز  على  ذلك  من  بدًل  و�لعتماد 
Natural gas، �لذي يعد �أكرث فّعالية يف �لتدفئة، 

و�أرخ�ص  �لكهربائية،  �لطاقة  من  و�لت�سخني 
غاز  �أقل من  كمية  �حرت�قه  عند  ويطلق  ثمنًا، 
�لكمية  مع  باملقارنة  �لكربون  �أك�سيد  ثاين 
لإنتاج  �حلجري  �لفحم  ح��رق  من  �ملنبعثة 
�سبيل  على  وت�ستطيع  �لكهربائية.  �لطاقة 
لو حّولت  �لأمريكية  �ملتحدة  �لوليات  �ملثال 
�لكهربائية �مل�ستخدمة  �لطاقة  10 % من  فقط 
و�ملنازل،  و�ملكاتب  �لتجارية،  �ملحالت  يف 
يف  �لطبيعي  �لغاز  عنها  عو�سًا  و��ستعمال 
كمية  تخف�ص  �أن  و�لت�سخني،  �لتدفئة  �أجهزة 
غاز CO2 �ملنبعثة بنحو 75 مليون طنًا �سنويًا 
)1.3 % من �إجمايل �نبعاثات CO2 يف �أمريكا(.

يف  �لطاقة  توليد  م�سادر  ك��ل  ��ستبد�ل   •
�أو  �حلجري،  �لفحم  على  تعمل  �لتي  �ملعامل 
�لغاز  على  تعمل  باأخرى  و�لبنزين  �مل��ازوت، 

خف�ص  يف  ذل��ك  ي�ساعد  �أن  ميكن  �لطبيعي. 
مليون   1000 بنحو  �ملنبعثة   CO2 غاز  كمية  
 CO2 �نبعاثات  �إجمايل  )17 % من  �سنويًا  طنًا 

يف �أمريكا(.
�ل�سم�سية  �لطاقة  ��ستثمار  م�ساريع  •ت�سجيع 
Solar energy، �سيما و�أّن كمية �لطاقة �ل�سم�سية 

�لو��سلة �إىل �لأر�ص هائلة جد�ً، و�أكرب باآلف 
�ملر�ت من كمية �لوقود �لحفوري �مل�ستعملة 
�سنويًا يف �لعامل. ورغم حقيقة �أّن هذه �لتقانة 
يف  جد�ً  فّعالة  �أنها  �إّل  �لثمن  غالية  ز�لت  ل 
�إنتاج �لطاقة �لكهربائية، و�لت�سخني، و�لإنارة 
��ستخدمت  ما  و�إذ�  و�مل�سانع.  �ملنازل  لكل 
فيمكن �أن تخف�ص من �نبعاث غاز �لفحم بنحو 
1000 مليون طنًا يف �ل�سنة )17 % من �إجمايل 

�نبعاثات CO2 يف �أمريكا(.
• ت�سجيع م�ساريع ��ستثمار طاقة �لرياح.

�لتي  �مل�سانع  جميع  �أمكن  �إن  •��ستبد�ل 
تعمل على �لوقود �لحفوري بالطاقة �لنووية 
�لوليات  �أّن  وطاملا  للطاقة.  بديل  كم�سدٍر 
تبني  ف��اإّن  نووية،  دول��ة  �لأمريكية  �ملتحدة 
�أن  ميكن  و��سع  نطاٍق  على  �لنووية  �لطاقة 
بنحو  �لفحم  غاز  �نبعاث  خف�ص  يف   ي�ساعد 
1500 مليون طنًا يف �ل�سنة )25 % من �إجمايل 

�نبعاثات CO2 يف �أمريكا(. 
�لأمريكية  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  ت�سّجع  فهل 
و��ستعمالها  �لنووية،  �لطاقة  توليد  م�ساريع 

لأغر��ٍص �سلمية يف �لدول �لعربية؟.....



الدكتور اإبراهيم �صقر
خبري �لقت�ساد �لزر�عي - �أك�ساد

امل�ساألة ال�سكانيــــة 
و الغـــذاء 

واملالتو�ســية اجلديدة..
ميكن تعريف امل�ساألة ال�سكانية باأّنها "
�سايف الزيادة ال�سكانية الناجمة عن 

التنا�سل الب�رشي، 
والتي تتزايد وفق متتالية هند�سية – كما 

يقول مالتو�ض– جراء خف�ض معدلت 
الوفيات". وهذه الزيادة تتم دون حتقيق 

معدلت تنمية منا�سبة، 
حيث ُيقّدر علماء القت�ساد اأّن اأي جمتمع 
يتزايد �سكانياً بن�سبة 3 % فاإّنه يحتاج 
اإىل ن�سبة منو اقت�سادي تقدر بـنحو 9 % 
حتى ي�سمن لالأجيال اجلديدة احلياة احلرة 

والكرمية. ويكاد يكون حتقيق هذه الن�سب 
م�ستحيالً يف ظل القدرة الطبيعية لالأر�ض 

على الإنتاج.
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يعي�ص ثالثة �أرباع �سكان �لعامل �لآن يف بلد�ن �لعامل �لثالث، و يف هذه 
�لبل��د�ن �ستط��ر�أ 90  %  من �لزيادة �ملتوقعة يف ع��دد �ل�سكان. ومن �أجل 
توف��ري �لغذ�ء لهذ� �لعدد �ملتز�يد، فاإّن على �لدول �لنامية �أن ت�سع حتت 
�لإنت��اج كل �حتياطاتها من �لأر��سي �لزر�عي��ة غري �مل�ستغلة و�لقابلة 
للزر�ع��ة، �إذ �أنه ميك��ن زيادة �لرقعة �لزر�عي��ة �إىل 30 - 50 % على �لأقل، 
�إ�ساف��ة �إىل �لتكثيف �لزر�ع��ي، �أي زيادة �لإنتاجية مبق��د�ر �سعفني �أو 
ثالث��ة �أ�سع��اف. ويتوجب يف �لوقت نف�سه على �ل��دول �لفقرية �أن تقوم 
بتنفي��ذ بر�مج �لإ�س��الح �لزر�عي، وه��ذه �لرب�مج كفيل��ة بخلق ظروف 
ت�ساع��د عل��ى �لنم��و �لزر�ع��ي، و�إعطاء حو�ف��ز للتخل�ص م��ن �نخفا�ص 
�لإنتاجية وقلة �لكفاءة يف ��ستعمال �لأر�ص و�لعمل و�لتكنولوجيا. لقد 
�أ�سح��ى ما ي�سم��ى بامل�سكلة �ل�سكانية همًا عاملي��ًا �ساماًل يثري �هتمام 
جمي��ع �ل��دول �ملتقدم��ة، و�لنامية منه��ا، وجمي��ع �ملنظم��ات �لدولية 
و�لإقليمي��ة. فف��ي �لتقرير �لنهائ��ي للموؤمتر �لعاملي لل�س��كان و�لتنمية 
�ل��ذي �نعق��د يف �لقاه��رة ع��ام 1994، ورد "�أّن �لع��امل ق��د �سهد حتولت 
كبرية خالل �لعقدين �لأخريين، وحدث تقدم ملمو�ص يف جمالت عديدة 
ل�سال��ح �لب�رشية بف�سل جه��ود وطنية ودولي��ة، �إل �أن �لدول �لنامية ل 
ز�ل��ت تو�جه �سعوبات �قت�سادية جدية، ومناخًا �قت�ساديًا عامليًا غري 
مالئ��م، �إىل جان��ب �رتفاع �أع��د�د �ل�سكان �لذين يعي�س��ون يف فقر مدقع 
يف �لعديد من �لدول، ففي عامل �ليوم، فاإن �لعديد من �ملو�رد �لأ�سا�سية 
ل �أن تعتمد عليها �لأجي��ال �لقادمة يف حياته��ا ومعي�ستها،  �لت��ي ُيع��وَّ

تتعر�ص للنق�ص و�لن�سوب".
امل�صاألة ال�صكانية 

من مالتو�س حتى الآن
�إّن جممل ما ورد يف كتابات �ل�سينيني �لقدماء و�أفالطون و�أر�سطو و�بن 
خلدون، كان جمرد �إ�سار�ت للم�ساألة �ل�سكانية جاءت يف �إطار بحث عام 
و�سامل، هو �جلمهورية �ملثلىعند �أفالطون، و�لدولة و�ملجتمع عند �بن 
خل��دون. �إىل �أن جاءت �ملدر�س��ة �ملريكانتالية – �لتجارية – وهي من 
�أه��م �ملد�ر���ص �لقت�سادية �لتي توقف��ت عند �مل�ساأل��ة �ل�سكانية، حيث  
دع��ت هذه �ملدر�سة �إىل زيادة عدد �ل�سكان �نطالقًا من متطلبات �لدولة 
�لقوي��ة، �لتي �عتربتها �ملدر�سة �ملريكانتالي��ة �لأ�سا�ص لقيام �لتجارة. 
وميكن تلخي�ص موقف �ملدر�س��ة �ملريكانتالية جتاه �مل�ساألة �ل�سكانية 

بالنقاط �لآتية:
• �إن �مل�ساألة �ل�سكانية يجب �أن ُتَعالج من �لوجهة �لقت�سادية �ملبنية 
عل��ى �أ�سا�ص �لبحث عن �أ�سباب �لقوة للدول��ة، لأّن �لعامل �ل�سكاين هو 

�أحد عنا�رش قوة �لدولة. 
• �إّن عنا�رش �لقوة يف �لدولة تتطلب وجود جي�ص قوي، و�أر�ص و��سعة، 

وممتلكات ور�ء �لبحار، وعدد كبري من �ل�سكان. 
• ���رشورة توجي��ه �لزي��ادة �ل�سكاني��ة نح��و �إنت��اج �ل�سل��ع و�لأدو�ت 
�ملع��دة للت�سدير لق��اء �لذه��ب.�إّل �أّن �ملدر�س��ة �ملريكانتالية �رشعان 
م��ا تعر�ست للنقد يف دعو�ها هذه على ي��د روبرت مالتو�ص، �ساحب 

�لنظرية �ل�سهرية يف عامل �مل�ساألة �ل�سكانية.

النظرية املالتو�صية
يعت��رب روب��رت مالتو���ص ) 1766 – 1834 ( م �أبرز �ملفكري��ن �لذين �هتمو� 
�هتمام��ًا كبري�ً يف �مل�ساألة �ل�سكاني��ة. و قبل �رشح نظرية مالتو�ص لبد 
من معرف��ة �لظروف و�لأو�س��اع �لجتماعية و�لقت�سادي��ة و�ملد�ر�ص 

�لفكري��ة �لتي كان��ت �سائدة قبل مالتو�ص. ففي �ملج��ال �لفكري عا�رش 
مالتو�ص �ملرحلة �لأخرية من فكر �ملدر�سة �ملريكانتالية، وهي �ملدر�سة 
�لتي كانت ترى �أن عماد �لرثوة لأي �سعب من �ل�سعوب يتمثل مبا ميلكه 
ه��ذ� �ل�سعب م��ن معادن نفي�سة، وق��د ربطت هذه �ملدر�س��ة �لقت�سادية 
ب��ني �رشورة �لزيادة �ل�سكانية، وحتقيق هذ� �لهدف من خالل �لتجارة.

�إ�ساف��ًة لهذ�، كان��ت �لثورة �لفرن�سية قد �أحدثت تب��دًل يف و�قع �أوروبا، 
كم��ا �نت�رشت �لعلوم،�لت��ي كان من �أبرز نتائ��ج �نت�سارها �لجتاه نحو 
�لتفك��ري مب�ستقبل �لب�رشية. ويف جمال �لقت�ساد، عا�رش مالتو�ص فرتة 
حت��ول �لقت�ساد �لربيطاين م��ن �لر�أ�سمالي��ة �لتجاري��ة �إىل �لر�أ�سمالية 
�ل�سناعي��ة. حي��ث تعاظ��م دور �لإنت��اج �ل�سلعي، وتق�سي��م �لعمل وحقق 
�لرت�ك��م �لر�أ�سمايل تو�سع��ًا �سخمًا يف �ل�سناعة، وزي��ادة يف ��ستعمال 
�لتكنولوجي��ا. وعل��ى �ل�سعيد �لجتماعي، ظهرت �لك��و�رث �لجتماعية 
�لناجم��ة عن حت��ول �ملجتمع �لربيطاين �إىل جمتم��ع ر�أ�سمايل، حيث مّت 
تدم��ري �لريف وتهج��ري �سكانه بالق��وة، وز�دت كثافة �مل��دن و�نت�رشت 
�لأمر����ص و�لأوبئ��ة و�لرذيل��ة و�لت�سول و�ل�رشق��ة، �إ�ساف��ًة �إىل معاناة 
�لعم��ال من ظروف �لعمل �لقا�سية، حي��ث كانت �ساعات �لعمل متتد �إىل 
ثماين ع�رشة �ساعة، وما ر�فق ذلك من ماآ�ٍص خا�سة يف ت�سغيل �لأطفال 
و�لن�س��اء. ويف هذه �ملرحلة، �نتهى �ل�رش�ع ب��ني �لر�أ�سمالية �ل�سناعية 
�لنا�سئ��ة وبني طبقة �لنب��الء ل�سالح �لر�أ�سمالية �لت��ي �سيطرت �سيا�سيًا 
بامت��الك �ل�سلط��ة، و�جتماعي��ًا بالق�ساء عل��ى �ملوؤ�س�س��ات �لإقطاعية، 
و�قت�سادي��ًاَ بتحقي��ق تر�كم يف ر�أ�ص �ملال ومن��و �لإنتاج. يف مثل هذه 
�لظ��روف �لجتماعية و�لقت�سادية و�لفكرية خ��رج مالتو�ص بنظريته، 
وكان �لهدف �لأول لها تربير �رتفاع �أثمان �ملحا�سيل �لزر�عية، و�سوء 
�أح��و�ل �لطبقة �لعامل��ة. وكان مالتو�ص منح��از�ً يف موقفه هذ� ل�سالح 
طبق��ة �لنبالء �س��د �لر�أ�سمالية �ل�ساع��دة. وبنى مالتو���ص نظريته على 

مقولتني �أ�سا�سيتني، ترتكز�ن على �لطبيعة �لب�رشية لالإن�سان، وهما:
1 - �إّن �لغ��ذ�ء م�ساأل��ة حتكم �حلياة ول ميكن �ل�ستغناء عنه، وعدم تو�فر 
�لطع��ام يعن��ي �ملوت وفناء �لإن�سان، كما �أّن وج��ود وفرة من �لطعام 
يعن��ي وجود وفرة من �ل�سكان. �إل �أّن �إمكانية تاأمني �ملو�رد �لغذ�ئية، 
م�ساأل��ة حم��دودة بجملة من �لعو�م��ل منها �أهمه��ا  حمدودية �لأر�ص 
�لزر�عي��ة، ووج��ود �سقف �أعل��ى لالإنتاجية يف ه��ذه �لأر�ص، يف حني 
ل ميكن �لتحكم بع��دد �ل�سكان. ويقول مالتو�ص "�إّن قدرة �ل�سكان هي 
�أعظ��م بدرجة ل متناهية م��ن قدرة �لأر�ص على �إنت��اج و�سائل عي�ص 

�لإن�سان". 
2 - �إّن �لغري��زة �جلن�سي��ة ���رشورة �أ�سا�سية حتكم مي��ل كل من �جلن�سني 
لالآخر، وتوؤدي �إن مل يتم �حلد منها- مبو�نع ما – �إىل زيادة �لتنا�سل 

عند �لإن�سان زيادًة تفوق قدرة �لأر�ص على �إنتاج �ملو�رد �لغذ�ئية.
 وبن��اًء على هات��ني �ملقدمتني ��ستخل�ص مالتو���ص جملة من �ملقولت 

�لفرعية، من �أبرزها:
• �إّن لكل م�ساحة من �لأر�ص �لزر�عية طاقة ق�سوى ل ميكن جتاوزها 
مهم��ا ب��ذل فيها من ر�أ�ص مال وقوة عمل، وه��ي بعد بلوغها هذ� �حلد 

�لأعظمي �سوف تبد�أ بالتدين يف  �إنتاجيتها. 
• �لتز�ي��د هو �سمة جلميع �ملخلوقات �حلية، ومنها �لإن�سان �لذي مييل 
للتز�ي��د �ل�رشيع، وتتم هذه �لزيادة وفق متتالية هند�سية )32-16-8-4-2-

-64.....�لخ(. 
•ثمة مو�نع طبيعية حتد من هذ� �لتكاثر، ولكن هذه �ملو�نع غري كافية 

للحد من �لتكاثر �ل�سكاين. 

امل�ساألة ال�سكانيــــة 
و الغـــذاء 

واملالتو�ســية اجلديدة..
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•�إّن تنمي��ة �ملو�رد �لغذ�ئية تتم وفق متتالية ح�سابية )5-4-3-2-1 - 6....(, 
وله��ذ� ل يوج��د �أي تنا�س��ب ب��ني �لتز�يد �ل�س��كاين و�لتز�ي��د �لتنموي. 
ويتاب��ع مالتو�ص ���رشح نظريته وفق��ًا حل�ساب �ملتو�لي��ات �لهند�سية 
و�حل�سابي��ة بالقول: �أّنه �إذ� كان��ت �ملو�رد �لأر�سية –�لغذ�ئية- وعدد 
�ل�س��كان متنا�سبة م��ع بع�سها )1-1(، فاإننا �سنجد بع��د عدة �سنو�ت �أّن 

�لفارق بات كبري�ً بينهما، كما كما هو مبني يف �جلدول �لآتي:

بالنظ��ر �إىل هاتني �ملتو�ليتني، جند �أّن ن�سب��ة �لطعام �إىل �ل�سكان بد�أت 
1:1، وبعد 100 �سنة �أ�سبحت 5:16، وبعد 200 �سنة �أ�سبحت 256: 9.  ومعنى 

هذ� �أّن عر�ص �ملو�د �لغذ�ئية �سيكون عاجز�ً على �ملدى �لبعيد عن تلبية 
�لزي��ادة �ل�سكاني��ة �ل�رشيعة. وينطلق مالتو�ص هنا م��ن مبد�أ �أخالقي – 
وف��ق وجه��ة نظره- لتربي��ر دعوته للح��د من �لن�س��ل، �إذ يعت��رب �أّن هذ� 
�لتف��اوت �سوف يوؤدي �إىل جمل��ة من �ملاآ�سي للب�رشية، ويعقد �مل�سكالت 
�لقت�سادي��ة و�لجتماعي��ة. ويقول مالتو�ص: "وبحك��م قانون طبيعتنا 
ه��ذ� �ل��ذي يجعل �لغ��ذ�ء �رشوريًا حلي��اة �لإن�س��ان، فال بّد م��ن �لإبقاء 
عل��ى ت�ساوي �لنتائج �ملرتتبة على هات��ني �لقدرتني غري �ملت�ساويتني. 
وه��ذ� يت�سمن عائقًا قويًا با�ستمر�رعلى من��ع زيادة �ل�سكان عن طريق 
�سعوبة �لعي�ص، وهذه يجب �أن حُتَل يف مكان ما ، ول بد حتمًا �أن ي�سعر 

بها فريق كبري من �جلن�ص �لب�رشي".

 املارك�صية ونظرية ال�صكان 
مل يبح��ث مارك�ص �مل�ساألة �ل�سكانية ب�سورة مبا�رشة، ومل يهتم بتحليل 
�لنم��و �ل�س��كاين و�لعو�مل �ملوؤدي��ة �إليه ونتائجه، و�إمنا ج��اءت �إ�سار�ت 
مارك���ص للم�ساألة �ل�سكانية �سمن حتليالته لبني��ة �ملجتمع �لر�أ�سمايل، 
وتركيبت��ه و�لعو�م��ل �لت��ي حت��رك �ملجتمع . ووفق��ًا لنظري��ة مارك�ص، 
ف��اإّن �ملجتم��ع يق�س��م �إىل ق�سمني: �لأول وه��و �لبنية �لتحتي��ة، وتتاألف 
م��ن قوى �لإنتاج وعالق��ات �لإنتاج و�لثاين يتاألف م��ن �لبنية �لفوقية 
وتتجل��ى يف عدة م�ستويات منها  �ل�سيا�س��ة، و�لفن، و�لأدب، و�لأخالق. 
وي��رى مارك�ص �أّن �لتغيري يف �ملجتمع يتم نتيجة �لتفاعالت يف �لبنية 
�لتحتي��ة – عالق��ات �لإنتاج وقوى �لإنتاج – وي�سميه��ا مارك�ص �أي�سًا 
�لعالق��ات �لجتماعي��ة، و�لبني��ة �لفوقية لدي��ه �نعكا�ص له��ذ� �لتفاعل. 
وله��ذ� ق�ّس��م مارك�ص �ملجتمعات �إىل طبق��ات مت�سارعة يف كل ت�سكيلة 
�جتماعية �قت�سادية وفقًا للم�سالح �لطبقية لكل طبقة. وميكن تلخي�ص 

ر�أي مارك�ص يف �مل�ساألة �ل�سكانية يف �لنقاط �لآتية:
1 - يرف���ص مارك���ص وجود قانون طبيعي ثابت لل�س��كان. ويرى �أّن لكل 
جمتم��ع قانونًا خا�سًا به ينجم ع��ن طبيعة عالقات �لإنتاج �ل�سائدة، 
و�أّن �لقو�ن��ني �لطبيعي��ة ه��ي خا�س��ة لع��امل �حلي��و�ن و�لنب��ات، �أما 
�ملجتمع��ات �لإن�ساني��ة، فيدخل يف تكوينها عام��ل �لإر�دة �لإن�سانية 

�لذي يتمثل بال�رش�ع بني �لطبقات. 
2 - يعزي مارك�ص �أ�سباب �لفقر و�لبوؤ�ص �إىل نظام �مللكية �خلا�سة ولي�ص 
�إىل زي��ادة عدد �ل�سكان، هذ� �لنظام �لذي مين��ع �لإن�سان من �لو�سول 

�إىل �لرثو�ت �ملوجودة يف هذ� �لبلد �أو ذ�ك. 
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3 - ل يرى مارك�ص �أّن منو �ل�سكان ي�سكل عاماًل حا�سمًا يف تطور �ملجتمع 
�أو �لقوة �لتي حتدد �سكل �أي نظام �جتماعي. ويرى يف �ل�سكان ومنوهم 
عو�م��ل �رشورية من بني عو�مل �حلي��اة �ملادية للمجتمع، ولو كانت 
�لكثافة �ل�سكانية هي �لعامل �حلا�سم لكانت �لهند وهي بلد ذو كثافة 

�سكانية عالية متقدمة على بريطانيا. 
4 - رف���ص مارك�ص نظرية �حل��د �لأمثل لل�سكان، ووفق��ًا لأر�ئه فاإن قيم 

جمتم��ع جديد–��سرت�ك��ي– م��ن �ساأن��ه �أن يجعل من عن���رش �ل�سكان 
عن���رش�ً مهمًا لأنه يزيد من �لإنتاج عن طريق زيادة حجم قوة �لعمل 
�ملبذول��ة، وي�ساع��د على تق�سي��م �لعمل وتبادل �مله��ار�ت، �أي �أّن عدد 

�ل�سكان ي�سبح ر�أ�سمال �أكرب بزيادة �لأيدي �لعاملة.
5 - مل ياأخ��ذ مارك���ص ب��ر�أي ثابت جت��اه م�ساألة رفع �أو خف���ص �لزيادة 

�ل�سكاني��ة لأن��ه �عترب هذه �مل�ساألة من جملة م�سائ��ل "�لبناء �لفوقي" 
و�ملنعك�س��ة عل��ى �لبنية �لتحي��ة. و�س��ب مارك�ص ج��ل �هتمامه على 

�لظروف �ملو�سوعية �خلا�سة بالعالقات �لجتماعية بني �ل�سكان.
وتتجل��ى �أهمية �أر�ء مارك�ص يف رف�ص ونقد مقولت مالتو�ص، وخا�سًة 
ربطه��ا ب��ني �لزيادة �ل�سكاني��ة وحالة �لبوؤ���ص و�لفقر، وربط��ه �مل�ساألة 

�ل�سكانية برمتها بالق�سايا �لجتماعية و�لقت�سادية للمجتمع.

ال�صكان, والنظرية الجتماعية 
عند دركهامي

كان �بن خلدون هو �أول عامل �جتماعي طرح ق�سايا �لعمر�ن �لب�رشي من 
منظور �جتماعي و�عترب بذلك موؤ�س�ص علم �لجتماع ، ولكن دركهامي هو 
�أول م��ن ف�سل بني �لظو�هر �لجتماعية و�لنف�سية و�لفيزيائية وغريها، 
فا�ستح��ق بذلك لق��ب موؤ�س�ص علم �لجتماع مبفهوم��ه �ملعا�رش، ولذلك 

ربط �لكثريون بني ��سم دركهامي وبني علم �لجتماع.
ت�س��كل �لأخ��الق نقطة �لأ�سا���ص يف نظرية دركهامي و�لت��ي تتلخ�ص – 
كم��ا يقول هو–بن�رش �ملذهب �لعقلي يف �ل�سلوك �لب�رشي، وفهم �ل�سلوك 
م��ن خالل عالقات �لعلة و�ملعلول. وقد �عتمد دركهامي يف نظريته على 

�ل�ستفادة من ثالث مد�ر�ص معا�رشة �سابقة، وهي:
• �ملدر�س��ة �لتطورية: �لت��ي و�سعت قو�عد لتف�س��ري �نتقال �ملجتمعات 

من جمتمعات ب�سيطة �إىل جمتمعات معقدة.
• �ملدر�س��ة �لوظيفي��ة: وقد ��ستقى منها مب��ادئ �لتحليل، وطبقها على 

�لظو�هر �لجتماعية.
• �ملدر�س��ة �لطبيعي��ة )�لعل��وم �لطبيعي��ة(: �أخ��ذ منه��ا منهجه��ا يف 

�لتحليل.
ويو�س��ح دركه��امي �آلي��ة �لعالق��ة ب��ني �مل�ساأل��ة �ل�سكاني��ة و�لتح��ول 
�لجتماع��ي يف كتاب��ه" تق�سي��م �لعم��ل �لجتماع��ي" حيث يق��ول:"�أن 
�لكثافة �ل�سئيلة ل ت�ستوجب �ل�رش�ع على �ملطالب و�حلاجيات. و�لأفر�د 
يف هذه �ملجتمعات يقومون ب��اأدو�ر متماثلة، وي�سلكون �سلوًكا عفويًا، 
و�مل�سوؤولية يف تل��ك �ملجتمعات م�سوؤولية جماعية، و�لفرد من�سهر يف 
�ملجتم��ع، ويحم��ل قيم هذ� �ملجتم��ع. وعندما تزد�د �لكثاف��ة �ل�سكانية 
يتولد �ل�رش�ع بغية �حل�سول عل��ى �ملكا�سب و�حلاجات، فتظهر �مليول 
وتتع��دد �ملو�هب، وكل ذلك يوؤث��ر يف تق�سيم �لعم��ل وتوزيعه، وتتباين 

�أدو�ر �لأفر�د، ما يوؤدي �إىل ولدة عالقات �جتماعية جديدة".
تعر�س��ت نظري��ة دركه��امي للنقد، وخا�س��ًة فيما يتعل��ق بتق�سيم �لعمل 
و�لكثاف��ة �ل�سكاني��ة، فتق�سي��م �لعم��ل يت��م وفق��ًا للتط��ور �لتكنولوجي 
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و�لتق��دم �لعلمي. ويالحظ �أنه يف بع�ص �لبل��د�ن �لنامية توجد كثافات 
�سكانية عالية مع تق�سيم بد�ئي وحمدود للعمل.

ق�صية الغذاء
يف �أو�خ��ر �ل�سبعيني��ات، ويف موؤلفهم��ا "توف��ري �لغ��ذ�ء له��ذ� �لع��امل – 
�لتح��دي و�لإ�سرت�تيجي��ة" ناق�ص ودرمتان وكومنج��ز بو�سوح �مل�سكلة 
ثالثي��ة �لأبع��اد "�لغذ�ء – �لفقر – �ل�سكان" عل��ى �ل�سعيد �لعاملي، وقد 

تو�سال من خالل در��سة تطور�ت هذه �مل�سكلة �إىل �أربعة ��ستنتاجات:
�لأول: �أن��ه وعلى �لرغم من حتقيق زياد�ت ملحوظة يف �إنتاج �لغذ�ء يف 
�لع��امل، يظل  مقد�ر �ملت��اح من �حلبوب للفرد منخف�س��ًا بدرجٍة مقلقة، 

خا�سًة يف �لدول �لنامية.
�لثاين: ميكن �أن يوؤدي �لتذبذب يف �لإنتاج �لزر�عي من عاٍم �إىل �آخر يف 
عدد قليل من �لدول، �إىل تذبذٍب كبري يف �لكميات �ملتاحة ويف �لأ�سعار. 
و�لكثري من �لدول �لنامية ل تتو�فر لديها �ملو�رد �ملالية �لكافية ل�رش�ء 

�حتياجاتها �ل�رشورية، وخا�سًة يف فرت�ت �لنق�ص �لعاملي.
 �لثالث: ما مل حتدث تغري�ت ملحوظة يف �لعقد �لقادم، من �ملحتمل �أن 

ي�سبح �لو�سع �لعاملي للغذ�ء، و�لفقر، و�ل�سكان �أ�سو�أ بدرجة و��سحة.
 �لر�ب��ع: دفعت ه��ذه �لتطور�ت �ل��دول �مل�ستوردة للغذ�ء، �س��و�ًء �لفقرية 
�أو �لغني��ة، �إىل �لبحث ع��ن و�سائل لو�سع م�سادر �لغ��ذ�ء حتت �ل�سيطرة 
�لوطني��ة، بالق��وة يف بع���ص �حلالت لأ�سب��اٍب تتعلق بالأم��ن �لقومي، 
�إذ تخ�س��ى بع�ص �حلكوم��ات من �أن يوؤدي �لف�س��ل يف توفري �حتياجات 
�ل�سكان من �لغذ�ء �إىل دفعهم ل�ستبد�لها. ويف �أو�ئل �لثمانينات تر�كمت 
�لفو�ئ�ص، وهد�أت �ملناق�سات – على �لأقل يف �لدول �ملتقدمة– ما دفع 
�ملتفائل��ني �إىل �لقول: �أّن �ملت�سائم��ون �لتكنولوجيون كانو� د�ئمًا على 

خطاأ. هذ� عن �ملا�سي فماذ� عن توقعات �مل�ستقبل؟..

يف �ل�سن��و�ت �لقادمة، �سوف تتحدد ق�سي��ة �لغذ�ء على �ل�سعيد �لعاملي 
بالت��و�زن بني �لطل��ب على �لغ��ذ�ء و�إم��د�د�ت �لغذ�ء. ف��اإذ� رجحت كفة 
�لإم��د�د�ت ��ستقرت �لأمور و�ساد �لتفاوؤل، و�إذ� رجحت كفة �لطلب كانت 
�مل�سكل��ة. ويف �أي��ة حماولة لتوقع �أيهم��ا �سوف يرج��ح، �أو �إذ� ما كانتا 
�ستتو�زنان عند �لو�سع �حلايل، ينبغي �لنظر �إىل �أربعة عو�مل �أ�سا�سية:

1. ال�ســـكان: ك��م �ستك��ون �لزي��ادة يف �ل�س��كان؟.. فال�س��كان �جل��دد 
يحتاجون �إىل كميات �إ�سافية  من �لغذ�ء، و كلما ز�د عدد �ل�سكان ز�دت 
متطلباتهم �لغذ�ئية. ون�سبة �لتمدن Urbanization، �أي ن�سبة �ل�سكان �لذين 
�سينتقلون من �لريف �إىل �ملدينة؟ فالتحول من �لريف �إىل �حل�رش يعني 
زي��ادة �لحتياجات �لكمي��ة، و�أي�سًا �لتغري يف �لنم��ط �لتف�سيلي للغذ�ء 
Food preferences �إىل �أمن��اط �أ�س��د �سغطًا على �ملو�رد، مثل زيادة �لطلب 

عل��ى �لربوتين��ات، و��ستبد�ل �حلب��وب �خل�سنة )�لذرة �لبي�س��اء، و�لذرة 
�ل�سف��ر�ء، و�لدخن( باحلب��وب �لناعمة )�لقم��ح، و�ل��رز(، نتيجة �زدياد 

م�ستوى �لتنمية �لقت�سادية ودخل �ملو�طن. 
2. املـــورد الطبيعـــي الأ�سا�ســـي )الأر�ض الزراعيـــة(: كم هي 
�مل�ساحات �لتي ميكن �إ�سافتها �إىل قاعدة �لأر�ص �لزر�عية �مل�ستخدمة 
يف �إنتاج �لغذ�ء؟ وكم هي �مل�ساحات �لتي ُيحتمل �أن ُتفقد، �سو�ًء نتيجة 
 Desertification أو �لت�سحر� ،Salinization أو �لتملح� ،Erosion عو�م��ل �لتعرية
�أو �ل�ستعم��ال يف جمالت غري �لإنتاج �لزر�ع��ي، �لتي توؤدي يف نهاية 
�لأم��ر �إىل �لنتقا���ص من م�ساح��ة �لأر�ص �لزر�عية. وك��م هي معدلت 
�لزي��ادة �ملتوقع��ة يف مع��دلت �لتكثي��ف �لزر�ع��ي فيها، خا�س��ًة عند 

تطبيق �لري �حلديث؟..
3. معدل الزيادة يف الإنتاجية: ما هي ن�سبة �لزيادة يف �لإنتاجية، 
وخا�س��ًة حما�سي��ل �حلبوب، �ل��ذي يعتمد عل��ى عو�مل كث��رية، �أهمها 
�ملق��درة �لإنتاجية �لكامنة Potentiality لالأ�سناف �حلالية، ومدى كفاءة 
بر�م��ج �لرتبية و�لتح�س��ني �لور�ثي على ��ستنباط �أ�سن��اف جديدة ذ�ت 
كف��اءة �إنتاجية عالية، ومدى �إتاحتها للمز�رعني، ومدى كفاءة �لفنيني 
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عل��ى تطوير حزم �لتقانات �لزر�عية �ملثلى ل��كل �سنف ومنطقة بيئية، 
مبا ي�سمن �لرتقاء بالإنتاجية يف وحدة �مل�ساحة من �لأر�ص. 

4. وقع العامل البيئـــي – اأو التدهور البيئي – على القدرة 
الإنتاجية للموارد الطبيعية.

تتوقع هيئة �لأمم �ملتحدة �أن يزيد عدد �سكان �لعامل �إىل 8.5 مليار ن�سمة 
ع��ام 2025 م، �أي بزي��ادة نحو ملياري ن�سم��ة، و�أّن �لغالبية �لعظمى من 
هذه �لزيادة تكون يف �لدول �لنامية �لتي �سي�سكل �سكانها نحو 83 % من 
�س��كان �لعامل، و�أّن ن�سبة �سكان �حل���رش يف �لدول �لنامية �ستزيد كثري�ً، 
�إذ ت�س��ري �إح��دى �لدر��س��ات �لتي �أ�سدرته��ا هيئة �لأمم �ملتح��دة �إىل �أّن 
ن�سبته��م �ستزيد م��ن نحو 31 % عام 1985�إىل 57 % عام 2025 م. �أمام هذه 
�لزي��ادة �ملتوقعة يف �لطلب على �لغذ�ء، نتيجة زي��ادة �ل�سكان، يت�سكل 
�تف��اق عام على �أّن �إم��د�د�ت �لغذ�ء عام 2025 م يج��ب �أن تزيد �إىل �أكرث 
م��ن �سعف ما كانت عليه عام 1995م. فه��ل ميكن حتقيق هذه �لزيادة؟ 
هن��ا تختل��ف �لتوقعات كثري�ً وتتف��اوت �آر�ء �لقت�سادي��ني، فمنهم من 
يوؤك��د قرب حتقق كابو�ص �ملالتو�سية، ما مل تت��م �ل�سيطرة على �لزيادة 
�ل�سكانية. وعلى �لطرف �لآخر، من يوؤكد �أنه لن تكون هناك م�سكلة غذ�ء، 
و�س��وف ت�سري �لأم��ور على خري ما ير�م، وفيما بينه��ا درجات متفاوتة 

بني �خلوف و�لأمل. وميكن �أن نوجز هذه �لآر�ء يف �أربعة توجهات:
الراأي املت�سائم: ويوؤ�س�ص �أ�سحاب هذ� �لر�أي وجهة نظرهم على: 

1. ��ستمر�ر �لزيادة �ل�سكانية و�سعوبة �ل�سيطرة عليها. و�لزيادة �ل�سكانية 
ل تعن��ي فقط �حتياجات �أك��رب للغذ�ء، ولكن �أي�س��ًا تعني �لقتطاع من 
�ملو�رد �لطبيعية، وخا�سًة �لأر�ص و�ملاء، و�ل�سغط على �ملو�رد �ملالية 

�لتي ميكن توجيهها للتنمية �لزر�عية. 
2. حمدودي��ة مورد �لأر���ص �لزر�عي��ة، و�ساآلة �حتم��الت زيادتها، بل 

زيادة �حتم��ال تعر�سها للتاآكل، و�حتمالت تكثي��ف ��ستعمالها قليلة، 
نظر�ً لأّن �ملو�رد �ملائية بدورها حمدودة.

3. �إمكانيات زيادة �ملح�سول �لبيولوجي للحبوب �آخذة يف �لتناق�ص. 
وباخت�سار، فاإّن �أ�سحاب �لر�أي �ملت�سائم يرون �أّن كوكب �لأر�ص يقرتب 

�رشيع��ًا من نقط��ة جتاوز �ل�سع��ة �ل�ستيعابية، �أي �أّن �مل��و�رد �لطبيعية 
على و�سك �أن ت�سل �إىل نقطة �لعجز عن توفري �لقاعدة �لأ�سا�سية لإنتاج 
�ملزيد من �لغ��ذ�ء لل�سكان �ملتز�يدين. "وكثريون يعرفون �أّن هذ� �لوقت 
�آٍت ل حمال��ة، و�أنه عن��د نقطة ما، فاإّن حدود �لنظ��م �لطبيعية لالأر�ص، 
و�لتاأث��ري�ت �لرت�كمي��ة للتاآكل �لبيئ��ي على �إنتاجية �لأر���ص �لزر�عية، 
لزي��ادة  �ملحقق��ة  للتكنولوجي��ات  �ملرت�ك��م  �لحتياط��ي  و�نكما���ص 
�لإنتاجي��ة، �س��وف تبطئ من مع��دل �لنمو �لقيا�سي لإنت��اج �لغذ�ء �لذي 
حتق��ق خالل �لعقود �لأخرية". ولكن مل يعرف �أحد على وجه �لدقة متى 
ول كي��ف �سوف يحدث ه��ذ�، ومن ثّم ت�ستمر مناق�سة �لتوقعات �ملرتقبة 

حلالة �لغذ�ء على نطاق و��سع. 
احلل لدى الـــدول املتقدمة: و�لر�أي هن��ا، �أّن �ل��دول �ملتقدمة هي 
�ملوؤهلة حلل م�سكلة �لغذ�ء للعامل. ويعرب عن هذ� �لجتاه كاروثرز �لذي 
ي��رى �أّن دول �ملناط��ق �ملد�رية و�سبه �ملد�رية، �أي �لدول �لنامية بوجه 
ع��ام، لن تكون قادرة على توفري �لغذ�ء ل�سكانها يف حلول عام 2025 م، 
و�أّن �لبيئ��ات �ملد�ري��ة و�سبه �ملد�رية �له�سة �س��وف توفر بالكاد ن�سف 
�لحتياجات، ومن ثّم �سوف يكون على �لدول �ملتقدمة �أن تغطي �لعجز، 
من خالل م�ساعفة جتارة �حلبوب �إىل �أربعة �أمثال �أي من مائتي مليون 
طن��ًا �إىل ثمامنائة مليون طنًا، ولكن �سيكون موقف �لدول �لنامية �سيئًا 
للغاية نتيجة �عتمادها على �ل�ستري�د، بدء�ً من عو�قب �رتفاع �لأ�سعار 

وحتى تعّر�ص �ل�سكان للمعاناة من نق�ص و�سوء �لتغذية.
الراأي املتفائل: يرى �أ�سحاب هذ� �لر�أي �أّن مع��دل �لزيادة �ل�سكانية 
�س��وف ينخف���ص م��ن 1.74 ع��ام 1994 �إىل 1.40 ع��ام 2015 م، يف ح��ني 
�سيزي��د �إنت��اج �حلبوب مبع��دل 2 % �سنويًا، ومن ثّم �س��وف يكفي للوفاء 
باحتياج��ات �ل�س��كان. �إل �أّن �ل��دول �لنامي��ة �سوف تزي��د و�رد�تها من 
�لغ��ذ�ء مبع��دل �سن��وي ق��دره 4 %، وم��ن ثّم �س��وف تت�ساع��ف و�رد�تها 
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ع��ام 2015 م، و�سوف ت�ستطيع �ل��دول �ملتقدمة توفري هذه �لحتياجات. 
وهكذ�، فاإّن هذ� �لتفاوؤل هو �أ�سا�سًا للدول �ملتقدمة.

ويذكر مي�سيل و�جنكو:"لقد حت�سن موقف �لغذ�ء �لعاملي جوهريًا خالل 
�لثالثني عام��ًا �ملا�سية، و�لحتم��الت لفرتة �لع�رشي��ن عامًا �لقادمة 
)1995 و 2015 م( جي��دة ج��د�ً. و�س��وف ت�سه��د حتقي��ق مكا�س��ب �أخرى". 
وم��ع ذلك، فاإّن ه��ذه �ملكا�سب تعتمد على ��ستم��ر�ر �لزياد�ت يف �إنتاج 
�لغ��ذ�ء �متد�د�ً لجتاه��ات �ملا�سي، وهذ� لن يح��دث تلقائيًا، بل �سوف 
يحتاج �إىل ��ستثمار�ت م�ستمرة يف �لبحوث لزيادة �إنتاجية �ملحا�سيل، 
و�إذ� تباط��اأت معدلت �لزيادة �ل�سكانية كما ه��و متوقع، فعندئٍذ �سوف 
ت�ستم��ر �ملكا�سب يف موقف �لغ��ذ�ء �لعاملي �لتي حتققت خالل �لثالثني 
عام��ًا �ملا�سي��ة. و�إذ� كان مالتو�ص يف �لنهاية حمقًا يف حتذيره من �أّن 
�ل�س��كان �سوف يتجاوزون �إنتاج �لغذ�ء، ف�س��وف يحق لنا على �لأقل �أن 

نقول: مالتو�ص يجب �أن ينتظر.
الـــراأي التقليدي: �أ�سح��اب ه��ذ� �ل��ر�أي ميثل��ون �لقاع��دة �لعري�سة 
للمهتم��ني بق�سايا �لتنمية �لزر�عي��ة، وهم يرون باأّن �حتمالت حتقيق 
زي��ادة يف قاع��دة �مل��و�رد �لطبيعي��ة م�ساألة غاي��ة يف �ل�سعوب��ة، و�أّن 
�لتح��دي �حلقيقي �لذي يو�جه �لزر�عة خالل �لثالثني عامًا �لقادمة هو 
م�ساعفة �لإنتاج �لزر�عي عل��ى قاعدة �لأر�ص �لزر�عية �حلالية نف�سها 
تقريب��ًا، مع �ملحافظ��ة على قاعدة �مل��و�رد �لطبيعي��ة وحت�سينها كلما 

�أمكن ذلك. ويعترب هذ� يف �حلقيقة حتديًا مزدوجًا، لأّنه يتطلب:
1 - �إيج��اد نظ��م زر�عي��ة م�ستد�مة، و�سديق��ة  للبيئة، وحت�ّس��ن �إنتاجية 

�ملح�سول و�ملياه و�لأر�ص.
2 - �لإد�رة �ل�سليمة للمو�رد �لطبيعية �ملتاحة بكمياٍت حمدودة.

وهك��ذ�، ف��اإّن م�ساعفة �إنتاج �لغ��ذ�ء يجب �أن تتحق��ق �أ�سا�سًا من خالل 
زيادة �لإنتاجية لوحدة �ملو�رد �لطبيعية )�لهكتار من �لأر�ص �لزر�عية، 
و�مل��رت �ملكعب م��ن ماء �لري( يف �لوقت نف�سه �ل��ذي ت�سغط فيه جهود 
حتقي��ق �لزيادة �لإنتاجية على �مل��و�رد �لطبيعية. و�إّن توجيه �لهتمام 

�لكايف لهذه �لق�سية كفيل باإيجاد �حللول �ملطلوبة للمع�سلة.
ويعل��ق م��اك كال عل��ى �ملناق�سات �جلاري��ة حول �ملوق��ف �مل�ستقبلي 
لق�سي��ة �لغذ�ء يف �لعامل قائال: "�جلان��ب �ملخيف يل يف هذ� �ملو�سوع 
ه��و �أن��ه – يف �لوقت �ل��ذي يكون في��ه �لتحدي ح��رج وعاجل- يجري 
تخفي���ص �لتموي��ل �ل��الزم لدعم �لتنمي��ة �لزر�عية وحت�س��ني �لإنتاجية 
يف �ل��دول �ملتقدمة، كما �أّن وكالت �لع��ون وموؤ�س�سات �لتنمية �لدولية 
تخف���ص من حجم �ملو�رد �ملخ�س�سة للزر�عة. و�زد�د هذ� �لتوجه �سوء�ً 
بالنق���ص �لع��ام يف معونات �لتنمي��ة، وحتى �هتم��ام حكومات �لدول 

�لنامية بالتنمية �لزر�عية يبدو �أنه يت�ساءل ب�سدة".
�ساد�سًا – ظهور �ملالتو�سية �جلديدة: ظهرت �ملالتو�سية �جلديدة كمدر�سة 
�قت�سادي��ة بع��د �حل��رب �لعاملي��ة �لثاني��ة،  و�أخذت تبح��ث يف ق�سايا 
�لتخلف و�لنمو يف �لدول �ملتخلفة يف �آ�سيا و�أفريقيا و�أمريكا �لالتينية، 
وه��ي �لدول �لتي كانت م�ستعمر�ت و�سب��ه م�ستعمر�ت وبالد�ً تابعة، ثّم 
ح�سلت عل��ى ��ستقاللها �ل�سيا�س��ي بعد �حلرب، وب��د�أت تهتم بالت�سدي 
لع��الج م�س��كالت �لفق��ر و�جل��وع و�لبطال��ة و�لتخل��ف من �أج��ل حتقيق 
�لتنمية �لقت�سادية. وقد �تخذت كتابات �ملالتو�سية �جلديدة – يف هذ� 
�ل�س��دد– من ظاهرة �رتفاع معدل �لنمو �ل�سكاين  �سببًا �أ�سا�سيًا لتف�سري 
�لفق��ر و�لتخل��ف يف هذه �ل��دول، بدًل م��ن �أن ينظر �إلي��ه كنتيجة للدور 
�ل��ذي لعبه �ل�ستعمار فيها. ويف مرحلة تالية، وبالتحديد يف �ستينيات 
�لق��رن �لع�رشين، ظه��رت �ملالتو�سية �جلديدة يف معاجل��ة ق�سية �لغذ�ء 

�لعاملي وحماربة �جلوع �ملنت�رش يف كثري من مناطق �لعامل. وهنا جند 
ثم��ة تركيز م��ن �ملالتو�سيني �جلدد على ما ي�سم��ى "بخطر �لنفجار�ت 
�ل�سكاني��ة، �أو ع��دم �إمكان تدب��ري �لغذ�ء لهذه �لأف��و�ه �جلائعة �ملتز�يدة 
مهم��ا بل��غ م��دى �لتق��دم �لعلمي. وهن��ا ر�ح��و� يب�رشون بخط��ر �ملوت 
و�ملجاع��ات و �لأوبئة م��ا مل تتحرك �لب�رشية لإيق��اف منوها �مل�ستمر. 
�أم��ا �ملرحلة �ملعا�رشة للمالتو�سية �جلدي��دة فتتمثل فيما يعرف با�سم 
"من��اذج �لنم��و �لعاملية"، وهي مناذج عل��ى درجة عالية من �لتجريد 
و�لتجمي��ع و�لتلفيق، قام بها جمموعة من �لعلماء يف �لدول �لر�أ�سمالية 
�ملتقدم��ة من خمتلف �لتخ�س�سات، للبحث يف �مل�سار�ت �ملختلفة �لتي 
ميك��ن للب�رشي��ة �أن ت�س��ري فيه��ا، وذلك يف ظ��ل �فرت����ص �سيناريوهات 
خمتلف��ة ملعدلت �لنم��و �ل�س��كاين ومع��دلت ��ستنز�ف �مل��و�رد وتلوث 
�لبيئ��ة. و�سنعر���ص فيما يل��ي �أهم �لنم��اذج �لال�إن�ساني��ة �لتي يطرحها 

�ملالتو�سيون �جلدد ملنع �لنفجار�ت �ل�سكانية يف �لعامل:
1 - ���رشورة تعقي��م �لرج��ال و�لن�س��اء لإف�س��اد قدر�ته��م �جلن�سي��ة على 

�لإجن��اب: وميكن ملهنة �لط��ب �حلديث �أن تقدم خدمات جليلة يف هذ� 
�ل�سدد من خالل �بتكار حقن �إجبارية �سد �خل�سوبة مع توفري �أدوية 
لإلغ��اء مفعوله��ا، �أي �أن يت��م نوع م��ن �لتعقيم غري �لد�ئ��م باحلقن �أو 
بو�سيل��ٍة �أخرى بدًل من �جلر�حة �لد�ئم��ة �لتي يتطلبها �لتعقيم. ويرى 
�لبع���ص �أّن �لتعقيم هنا منا�سب ج��د�ً لالأمهات �لالئي �أجننب �أكرث من 
طف��ل �أو �ثنني، وهناك �أقر��ص تعطى م��رة يف �لعام �أو مرة يف �ل�سهر 
للرج��ال و�لن�س��اء، وهناك حقن تزرع حتت �جلل��د. ول مانع طبعًا من 

تقرير مكافاأة ملن يقدمون على �لتعقيم )كما حدث يف �لهند(.
2 - ت��زد�د �ل�س��ورة ب�ساعة حينما يقرتح �لبع���ص و�سائل �أخرى للتعقيم 
�جلماع��ي دون �أن ي��دري �لنا���ص، وذلك من خالل م��و�د كيماوية ) �أو 

العـــدد  27 - 2011      �لعــربي �لـوطـــن  املركز العربي - اأك�ســاد     يف 

30



فريو�ص( م�ساد للخ�سوبة )يبث يف مو�د 
�لطع��ام �أو �مل��اء(. وهن��ا ميك��ن للعل��وم 
�لكيميائية و�لطبي��ة �أن تقدم م�ساهمتها 
�لبناءة، على �أن يتم ذلك دون علم �لنا�ص 

به.
�لإجها���ص  �إباح��ة  �لبع���ص  ويق��رتح   -  3

معطي��ات  ��ستعم��ال  وميك��ن  قانون��ًا. 
�لتكنولوجيا �حلديثة لت�سهيل هذه �ملهنة، 
حيث �أ�سبح باإمكان تكنولوجيا �ملعد�ت 
�لطبية �أن حتدد جن�ص �جلنني يف بد�يته، 
"و�إجها�ص �جلنني �إذ� مل يكن من �جلن�ص 
�ملن�س��ود". وه��ذه �مل�ساأل��ة يع��ول عليها 
كثري من �ملالتو�سيني �جلدد يف تخفي�ص 
�لب��الد  يف  �ل�س��كاين  �لنم��و  مع��دلت 
�ملتخلفة، حيث تعظ��م رغبة �لو�لدين يف 

�إجناب �لذكور بدًل من �لإناث.
4 - �سابق��ًا �قرتح روبرت مالتو�ص �إلغاء قو�نني �إغاثة �لفقر�ء حتى مينع 
م��ن تكاثرهم، يذه��ب �ملالتو�سيون �جل��دد �إىل �لق��رت�ح نف�سه، حيث 
يقرتحون "�قت�سار �لتعليم �ملج��اين على �لطفلني �لأولني لأية �أ�رشة، 
و�قت�سار �لدعم �ل�سلعي للمو�د �لتموينية )�خلبز، �ل�سكر، �لزيت،  �ل�ساي 

... �لخ( يف بطاقات �لتموين على �لطفلني �لأولني يف �لأ�رشة".
5 - و�سم��ن �سل�سل��ة �حلق��وق �لال�إن�سانية، يقرتح بين��د�ل �رشورة و�سع 
قانون مينع مبقت�ساه �لزو�ج على �لذين ل يثبتون �أّن دخولهم كافية 
لالإنف��اق على �لعائلة، �أي لي�ص من ح��ق �لفقر�ء �أن يتزوجو�، بل يرتك 

هذ� �حلق لالأغنياء فقط!!
قان��ون  تعدي��ل  �آخ��رون  ويق��رتح   -  6

�ل�رش�ئ��ب، وذل��ك م��ن خ��الل �لت��درج 
�لتن��ازيل يف �لإعف��اء �ل�رشيب��ي طبقًا 
لعدد �لأطفال يف �لأ�رشة. فالطفل �لأول 
ميكن ��ستقطاع )�إعف��اء( مبلغ معني له 
م��ن �ل�رشيب��ة عل��ى �لدخل، �أم��ا �لطفل 
�لثاين فيكون �لإعفاء �ل�رشيبي �ملقابل 
له �أقل، حتى ن�سل �إىل �لطفل �لثالث فال 

يقرر له �أي �إعفاء �رشيبي.
7 - وت�س��ل �لق�س��وة مد�ه��ا عن��د بع���ص 

ي��رون  حينم��ا  �جل��دد  �ملالتو�سي��ني 
�رشورة زيادة تكالي��ف �لزو�ج وتربية 
�لأطفال من خالل فر���ص ر�سوم كبرية 
ه��ذ�  �أّن  )م��ع  �ل��زو�ج  �سه��اد�ت  عل��ى 
ق��د ي�سج��ع �ل��زو�ج �لع��ريف ويزي��د من 
�لأطف��ال غ��ري �ل�رشعي��ني(، �أو �حلد من توزي��ع �مل�ساكن �لت��ي تبنيها 
�لدول��ة عل��ى �أ�سا�ص حجم �لأ���رشة )فقد ثبت �أّن �سغ��ر �مل�ساكن عامل 
مه��م يف تخفي���ص معدل �ملو�لي��د يف �ل�سويد بوجه ع��ام، �إذ ل ي�سمح 
للمتزوج��ني باأك��رث من حجرة نوم و�حدة لالأطف��ال(. ويقرتح �لبع�ص 
فر�ص �رش�ئب مرتفعة على �ألعاب �لأطفال وم�ستلزماتهم من مالب�ص 

و�أغذية و�أدوية. 
8 - و�أخري�ً يقرتح بع�ص �ملالتو�سيني �جلدد �رشورة و�سع حو�فز للذين 
ل يتزوجون من �لرجال و�لن�ساء، و�لذين يتجاوزون �سن معينة، وملن 
ل ينجب��ون �أطف��اًل. �إن كاتب��ًا مثل كالولز  يقرتح مث��اًل "تقرير منحة 
�نعد�م كمكافاأة للن�ساء �للو�تي ل ينجنب" على �أن ل تدفع لهن �إل بعد 
نهاي��ة �س��ن �لإجن��اب، �أو يت�سلمنها على دفعات ع��ن كل جمموعة من 
�ل�سن��ني �لت��ي ل يوجد بها �إجناب. ول يهم بعد ذلك ما ينجم من ف�ساد 
�لأخ��الق وتف�سي �لرذيلة بني �ل�سباب وغ��ري �ملتزوجني. ولتدعيم هذ� 
�لجتاه )�أي عدم �لإجناب( يقرتح �لبع�ص "�إ�سد�ر يان�سيب يباح ملن 
ل �أطف��ال له��م فقط، و�إعف��اء�ت �رشيبية ملن يتبنون �أطف��اًل بدًل من 
�لإجناب، ونوعًا من �لتاأمني �لجتماعي �لإ�سايف للرجال �ملتزوجني 
�لذين ل ينجبون مل�ساعدتهم يف �سيخوختهم". �إّن �خللل �ملتفاقم بني 
�حلاجة �ملتز�يدة �إىل �لغذ�ء وبني ما هو متو�فر يربز خطورة �مل�سكلة 
�لغذ�ئي��ة، كما يربز يف �لوق��ت نف�سه �سخامة �لدور �لذي يتوجب على 

�لزر�عة �أن توؤديه.
لق��د �أ�سح��ت م�ساألة �إعادة �لت��و�زن بني �ملو�رد �لب�رشي��ة )�ل�سكان( من 
جه��ة و�ملو�رد �لطبيعية و�لإنتاجي��ة من جهة �أخرى، �لهم �لأكرب للدول 
�لنامي��ة و�ملو�سوع �لأكرث جاذبية لهتمام �ملد�ر�ص �لفكرية �ملختلفة 
و�ملنظم��ات �لدولي��ة و�لإقليمي��ة. �إّن در��س��ات و�أبحاث كث��رية �أجريت 
ح��ول هذ� �ملو�سوع بغية �كت�ساف �حتمالت �لتطور يف �مل�ستقبل فيما 
يتعل��ق بالغذ�ء و�ل�سكان. وت�س��ري نتائج �إحدى �لدر��س��ات �إىل �أّن �لطلب 
على �ملنتجات �لزر�عية �لغذ�ئية يف بلد�ن �لعامل �لثالث �أكرب بكثري من 
معدل تز�يد �لإنتاج، يف حني �سيكون �حلال عك�ص ذلك يف بع�ص �لدول 

�ملتقدمة �قت�ساديًا.
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الأ�صـــمدة احليويـــة

البحوث  و  ــات  ــس ــدرا� ال ــرت  ــه اأظ
العلمية اأن العتماد على املبيدات 
امل�سنعة  الكيميائية  الأ�سمدة  و 
ــض  ــرا� الأم مــن  كثري  وراء  كــانــا 
و  الإن�سان  اأ�سابت  التي  اخلطرية 
ت�سوهاً  البيئة  �سوهت  و  احليوان 
اإىل  يتجه  العامل  جعلت  فظيعاً 
الزراعة  يعتمد  اأ�سلوب  ا�ستعمال 

النظيفة اأو الزراعة احليوية.

اإعداد الدكتور حممد منهل الزعبي
رئي�س ق�صم بحوث فيزياء و كيمياء الرتبة

الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية

Biofertilizer
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بالرغم من �لتطور �لعلمي �لكبري يف خمتلف 
جم���الت �حل��ي��اة ويف ظ��ل �ل��ت�����س��ارع �ل��ذي 
�لتناف�ص  �سبق  على  للح�سول  �لعامل  ي�سهده 
�لذي  و  �لغذ�ئي  �لأم��ن  و  �لزر�عة  جمايل  يف 
ظهر من خالل  �لتطور �ل�رشيع  للزر�عة  يف 
�لزر�عي يف وحدة  �لإنتاج   زي��ادة   جمالت 
مو��سفات  يف  �ملطرد  �لتح�سني  و  �مل�ساحة 
و�مل�ساربة  �لأف�سل  نحو  �ملناف�سة  و  �ملنتج 
و  لت�رشيف  جديدة  �أ�سو�ق  على  �حل�سول  يف 
�إىل  ت�سويق �ملنتج �لزر�عي تتعر�ص �لب�رشية 
�أخطار حمدقة تهدد وجودها، وعلى ر�أ�ص هذه 
�لأخطار �لت�ساع �مل�ستمر يف �لفجوة �لغذ�ئية 
�لأحو�ل  �أن  كما  �لنامية،  �لبلد�ن  معظم  يف 
�لدخل بني  �لتباين يف توزيع  و  �لقت�سادية 
كبرية  �سغوط  �إىل  ي��وؤدي��ان  �ل��ع��امل  �سعوب 
على �ملو�رد �لطبيعية و على �لتو�زن �لبيئي، 
لزيادة  وو�سائل  بد�ئل  �إيجاد  كله  ذلك  يحتم 
�ل�سلبية  �لآث��ار  وتقليل  �لر�أ�سية،  �لإنتاجية 

�لقت�سادية  و  �لجتماعية  و  �لبيئية  للعو�مل 
�أحد  لالإنتاج  متطورة  تقانات  توفري  يعترب 
�لو�سائل �لفعالة و�ملبا�رشة يف رفع �لإنتاجية 
�ملتغري�ت  �حتو�ء  تكاليف  من  �أقل  بتكاليف 
�ملناخية و �لبيئية و �لجتماعية، و لقد �سملت 
هذه �لتقنيات ��ستعمال �أ�سناف عالية �لإنتاج 
وذ�ت متطلبات �أعلى من �لأ�سمدة، �لأمر �لذي 
كمية   زيادة  يف  �ملكثفة،  �لزر�عة  مع  يت�سبب 
�ملدخالت  �لزر�عية،  �إ�سافة  �إىل  تلوث  �لرتبة 

و �ملياه و �حلا�سالت �لزر�عية.
م�صري الأ�صمدة الآزوتية 

تعترب �لأ�سمدة �لآزوتية �رشورية لنمو �لنبات 
و لكن ي�سبب �إ�سافتها ب�سكل ع�سو�ئي م�ساكل 
عن  �لآزوت  خ�سارة  �إىل  ي���وؤدي  وق��د  كثرية 
و  �لآزوت  ت�سكني  �أو  �لنرت�ت  �إرج��اع  طريق 
�لأ�سمدة  هذه  بع�ص  يغ�سل  و  �لأمونيا  تطاير 
م�ساكل  لظهور  ي��وؤدي  ما  �لأر�سي  �ملاء  �إىل 
بيئية بالإ�سافة لتكلفتها �لقت�سادية، وكذلك 
يوؤدي �إىل زيادة م�ستوى �لنرت�ت يف �لرتبة مما 
يوؤدي �إىل زيادة تر�كمها يف �لنبات و بالتايل 
توؤدي �إذ� ما و�سلت ن�سبة �لنرت�ت �إىل10مغ/

 Methemoglobonemia مبر�ص  �لإ�سابة  �إىل  كغ 
ب�سبب تر�كم �لنرتيت يف �لأمعاء و هذه متت�ص 
�إىل �لدم و تتحد مع �لهيموغلوبني �لأمر �لذي 

يوؤدي �إىل �لوفاة عند �لأطفال.
م�صري الأ�صمدة الفو�صفاتية

�لفو�سفاتية   �لأ�سمدة  ��ستعمال  كفاءة  تعد 
منخف�سة ) 5 - 35 % ( ، وخ�سو�سًا يف �ملناطق  

�ىل  ذلك  ويعود  �لقاعدية  �لأر��سي  و  �جلافة 
�إ�سافتها  عند  �لفو�سفاتية  �لأ�سمدة  تعر�ص 
جزء  تثبيت  �إىل  ت��وؤدي  عو�مل  لعدة  للرتبة 
منها على �سكل مركبات قليلة �لذوبان، وجزء  
وغري  ع�سوية  مركبات  �سطوح  على  يدم�ص 
�آخر  وج��زء  للنبات  �إتاحتها  تعيق  ع�سوية 
متاح للنبات، يكون ذ�ئبًا يف حملول �لرتبة و 

مدم�سًا على حبيبات �لرتبة. 
تعريف ال�صماد احليوي

�ملا�سي  �لقرن  بد�ية  يف  �لتعرف  بد�أ  �أن  منذ 
يف  �لعقدية  �لبكرتيا  توؤديه  �لذي  �لدور  على 
لالآزوت  بتثبيتها  �ملحا�سيل  �إنتاجية  زيادة 
�لبقولية  للنباتات  �جلذرية  �لعقد  يف  �جلوي 
�لرتبة  �أحياء  ��ستعمال  �إىل  �لأنظار  �جتهت 

�لدقيقة و�سيلة ناجحة من خالل ن�ساطها ملد 
�لنباتات �لنامية ببع�ص �حتياجاتها �لغذ�ئية 
و من هنا بد�أ ��ستعمال ��سطالح �أ�سمدة حيوية 
�لإ�سافات  ك��ل  ب��ه  يق�سد  �ل��ذي  ميكروبية 
�لنامي  �لنبات  متد  �لتي  �حليوي  �لأ�سل  ذ�ت 
�لإ�سافات  هذه  مثل  �لغذ�ئية  باحتياجاته 
�ملكروبية باللقاحات  �أي�سًا  ُت�سمى  �أن  ميكن 

. Microbial inoculants

بيئيًا  �آمنة  و�سائط  �حليوية  �لأ�سمدة  ُتعد 
�لأ�سمدة  تنتج  و  �ملعدنية،  بالأ�سمدة  مقارنة 
�حليوية من �لكائنات �حلية �لدقيقة باختيار 
�ملكروب ثم �كثاره يف مز�رع مالئمة، و نقله 
�إىل حامل منا�سب حيث يحفظ حلني ��ستعماله 

لتلقيح �لرتبة �أو �لبذور.

م�سري الآزوت عند اإ�سافته للرتبة

م�سري الفو�سفور عند اإ�سافته للرتبة
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اأنواع اللقاحات املكروبية
Microbial inoculants 

اجلــوي  ــــالآزوت  ل املثبتة  الــبــكــرتيــا 
Nitrogen fixing bacteria

عملية  �جل��وي  �لآزوت  تثبيت  عملية  تعترب 
�لتمثيل  عملية  �لأهمية  يف  تلي  ج��د�ً  هامة 
�حلية  �لكائنات  لأغلب  ولميكن  �ل�سوئي، 
حو�يل  ي�سكل  و�ل��ذي  �حلر  �لآزوت  ��ستعمال 
�لتقدير�ت  وت�سري  �جل��وي،  �لهو�ء  من   %  80

�أكرب مما  �لأزوت �ملثبتة حيويًا  �أن كمية  �إىل 
فقد  �لآزوتية حاليًا،  �لأ�سمدة  تنتجه م�سانع 
قدر �لباحثون كمية �لأزوت �ملثبت من �لهو�ء 
كغ   200  –  20 من  �ملكروبات  بو��سطة  �جلوي 
N/ه�. وهناك جمموعتان من �ملكروبات لها 

�لقدرة على تثبيت �لآزوت �جلوي:
يف  ح��رة  بحالة  توجد  الأوىل:  �ملجموعة 
تعتمد  �جلوي،  �لآزوت  بتثبيت  وتقوم  �لرتبة 
على نف�سها يف �حل�سول على م�سدر �لطاقة، 
�حلية  بالكائنات  �ملجموعات  هذه  ت�سمى  و 
تكافليًا.  ل  �جلوي  ل��الآزوت  �ملثبتة  �لدقيقة 
لالأزوت  �ملثبتة  �لبكرتيا  �لكائنات  هذه  من 
�جلوي لتكافليًا Azotobactr، حيث تزيد بكرتيا 
�لآزوت  م��ن  �ل��رتب��ة  حمتوى  �لآزوت��وب��اك��رت 
على  تعمل  �أنها  كما  1مغ/�سم3  يفوق  مبقد�ر 
كاجلربلينات  �لنمو  من�سطات  بع�ص  �إف��ر�ز 
وين�سط  �لنبات   منو  يحفز  �ل��ذي  و�لأن���دول 

عمليات �لتمثيل �ل�سوئي.
املجموعة الثانية: ل ميكنها تثبيت �لآزوت 
�جلوي �إل عندما تكون متعاي�سة مع �لنباتات، 
وُت�سمى �لكائنات �حلية �لدقيقة �ملثبتة لالآزوت 
بكرتيا  �لكائنات  هذه  �أهم  و  تكافليًا.  �جلوي 
Rhizobium  و �لتي تثبت �لآزوت �جلوي عندما 

م�سكلة  �لبقولية  �لنباتات  جذور  مع  تتعاي�ص 
على جذور هذه �لنباتات عقد جذرية، و ح�سب 
من�سور�ت �لفاو 1993 فقد وجد �أن كمية �لآزوت 
 Rhizobium بكرتيا  طريق  عن  عامليًا  �ملثبتة 
تقدر ب� 109 طنًا �أي نحو ع�رشة �أ�سعاف كمية 

�لأ�سمدة �ل�سناعية �ملنتجة يف �لعامل. 
للفو�سفات  ــة  ــل املــحــل ــا  ــرتي ــك ــب ال

phosphatesolubilizing bacteria
من  ل���الآزوت  �ل��ت��ايل  �لعن�رش  ه��و  �لفو�سفور 
�ل���رتب يف معظم  �لأه��م��ي��ة، حت��ت��وي  ح��ي��ث 
�لعربية على كمياٍت كبريٍة من  �لدول  �أر��سي 
للنبات  مي�رشة  ب�سورة غري  لكن  و  �لفو�سفات 
من  بد  ل  لذ�  للقلوية،  متيل  �لرتب  هذه  لكون 
�لفو�سفاتي  �ل�سماد  من  كبرية  كميات  �إ�سافة 

�لكيميائي لتغطية �لنق�ص يف هذ� �لعن�رش، ما 
يوؤدي �إىل تلوث �لرتبة ب�سبب �إ�سافته بكميات 
يتثبت  لكون ق�سم كبري منه  بالإ�سافة  كبرية 
يف �لرتبة، و �لذي يحوي على بع�ص �لعنا�رش 
�مللقحات  ت�ستعمل  لذ�  كاكادميوم.  �لثقيلة 
�مل�س����اكل، تتمثل  للتقليل من هذه  �لبكتريية 
كحم�ص  ع�سوية  حمو�ص  باإفر�ز  عملها  �آلية 
�ل�سرتيك و �ملاليك و �لغلوكونيك و�ل�سك�سونيك 
و غريها، تقوم هذه �حلمو�ص �لع�سوية باإذ�بة 
و  �لرتبة  يف  �مل��وج��ودة  �لثالثية  �لفو�سفات 

حتويلها �إىل �أ�سكال �أحادية وثنائية. 
دور�ً  �لدقيقة  ل��الأح��ي��اء  �أن  �مل��ع��روف  وم��ن 
و�زده���ار  �لفو�سفورية  �لتغذية  حت�سني  يف 
يف  �لدقيقة  بالأحياء  �مللقحة  �لنباتات  منو 
�ل�سخر  �إليها  �أ�سيف  �لتي  �لرملية  �مل��ز�رع 
�لفو�سفاتي.هذه �لكائنات قادرة على حتمي�ص 
هناك  و  �لكال�سيوم،  فو�سفات  �إذ�ب��ة  و  �لبيئة 

بكرتيا Azotobactr املثبتة لالآزوت اجلوي

بكرتيا الريزوبيوم و هي تهاجم ال�سعريات اجلذرية للنباتات البقولية
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�لدقيقة  �حل��ي��ة  �لكائنات  ه��ذه  م��ن  �لعديد 
 ,Bacillus Pseudomonas �لبكرتيا:  �أجنا�ص  منها 
Micrococcus, Mycobacterium,Arthrobacter,Alcalig

 enes, Agrobacterium,Escherichia, Flavobacterium

 ,Penicillium,Sclerotium,Fusarium و�لفطريات:
و  �لفو�سفات  بتحليل  تقوم  �لتي   ،Aspergillus

حتويلها من �ل�سكل غري �لذ�ئب �إىل �أ�سكال �أكرث 
�إفادة للنبات، �إن �أهم �لأجنا�ص �لبكتريية �لتي 
و  Bacillus هي  �لفو�سفات  �إذ�ب��ة  بعملية  تقوم 
�لتي  �لفطرية  �لأجنا�ص  و�أهم   ،Pseudomonas

Penicillium و Aspergillus تقوم بهذه �لعملية هي
- �فر�ز �أنزمي �لفو�سفتاز و �لذي يحول �لفو�سفور 

�لع�سوي �إىل معدين متاح للنبات.
silicate bacteria بكرتيا ال�سليكات

بتثبيت  �ل��رتب��ة  يف  �ل��ط��ني  م��ع��ادن  ت��ق��وم 
�لبوتا�سيوم �مل�ساف للرتبة كاأ�سمدة كيميائية 
غري  ي�سبح  بالتايل  و  �لطني  وري��ق��ات  ب��ني 

�لباحثون باكت�ساف  قابل للتبادل، و قد قام 
�أنو�ع من �لكائنات �لدقيقة �لتي تقوم بتحرير 
�لبوتا�سيوم من �ل�سكل غري �ملي�رش للنبات �إىل 
��سم بكرتيا  �أطلقو� علها  و  �أكرث تي�رش�ً  �أ�سكاًل 
�ل�سلكات، و ذلك ملا تفرزه هذه �لكائنات من 
و  �ل�سرتيك  حم�ص  منها  �لع�سوية  �لأحما�ص 

�لغلوكونيك.
:yeast اخلمرية

ت��اأث��ري �خل��م��ائ��ر و دوره���ا يف  تعد در����س��ة 
حت����ولت �ل���رتب���ة م���ن �لأب���ح���اث �جل��دي��رة 
�لعامل  ق��ام  وق��د   ،1976 ع��ام  منذ  بالهتمام 
خمائر  من  �ساللت  ع��دة  بعزل   1982,  Evan

�لن�ساء  حتليل  على  قادرة  �أنها  بني  و  �لرتبة 
و�لكازين، كما تقوم بع�سها باإفر�ز �أحما�ص 
ع�سوية ، كما تقوم هذه �خلمائر بزيادة منو 
�لنبات و�إنتاجيته و ذلك بافر�ز �ل�سيتوكينني 
 ،B لطبيعي و �ملن�سط للنبات و�إنتاج فيتامني�
�لأور�ق.  على  ر�سًا  و��سع  ب�سكل  ي�ستعمل  لذ� 
مقارنة  قليل  �لرتبة  يف  �خلمائر  تعد�د  �إن 
�لأمر  �لأخ��رى  �لدقيقة  �حلية  �لكائنات  مع 
�لكائن  بهذ�  �لهتمام  زي��ادة  �إىل  �أدى  �لذي 
�لتلقيح  بعمليات  �لرتبة  يف  تعد�ده  وزي��ادة 
نظر�ً لدوره �لكبري يف حتليل �ملادة �لع�سوية 
و�لتي  �لرتبة  يف  �لهامة  �ملو�د  بع�ص  و�إفر�ز 
�إتاحة �لكثري من �لعنا�رش  ت�سهم بدورها يف 
غاز  من  �ل�ستفادة  و  �لرتبة،  يف  �خل�سوبية 
�خلمائر  تنتجه  �ل��ذي  �لكربون  �أك�سيد  ث��اين 
بالقرب من �سطح �لورقة �لذي يزيد من كفاءة 
عملية �لرتكيب �ل�سوئي بالإ�سافة �ىل لتحول 
ع�سوية  �ىلم��و�د  عمرها  نهاية  بعد  �خلمائر 

تتفكك من قبل �لنبات.
البكرتيا املفرزة ملن�سطات النمو: 

�لدقيقة  �حلية  �لكائنات  م��ن  �لكثري  تقوم 
�لأك�سينات   مثل  للنمو  من�سطة  مو�د  باإنتاج 
و�ل�سيتوكينينات وغريها، حيث  و�جلربلينات 
تقوم هذه �ملو�د  بتح�سني منو �لنبات و تن�سيط 

�لأحياء �لدقيقة.
البكرتيا املفرزة للم�سادات احليوية: 

تقوم �لعديد من �لكائنات �حلية �لدقيقة باإنتاج 
�لبكرتيا  �لعديد من  للنمو  ت�سمل  مو�د مثبطة 
و�لفطريات و �لكتنوماي�س�ص م�ساد�ت حيوية 
مثل فطر Penicillium وبكرتيا Bacillus و بكرتيا 
�حليوية  �مل�ساد�ت  بع�ص  تفرز   Pseudomonas

�لأمر��ص  مقاومة  على  �لنبات  ت�ساعد  �لتي 
�مل�ساد�ت  ه��ذه  م��ن  �ل��رتب��ة  يف  �مل�ستوطنة 

بكرتيا Bacillus  املحللة للفو�سفات

اخلمرية
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�ل�سيكلوهك�سيميد،  �لكلور�مفينيكول،  �ل�سرتبتومي�سني،  �حليوية 
�لكلورترت��سيكلني.و ت�ستعمل هذه �لكائنات يف جمال �ملكافحة �حليوية 

لكثرٍي من �لأمر��ص �لنباتية ملا تفرزه من م�ساد�ت حيوية.
حتليل املواد الع�سوية: 

تزيد �ملخ�سبات �حليوية من ن�سبة �ملادة �لع�سوية يف �لرتبة مما يوؤدي 
�إىل حت�سني خو��ص �لرتبة �لفيزيائية و �لكيميائية �لأمر �لذي يوؤثر �إيجابيًا 
يف خ�سوبتها و ل�سيما يف �لرتب �لتي تعاين نق�سًا يف هذه �ملادة حيث 
يقود ��ستعمال �ملخ�سبات �حليوية عند ذلك �إىل زر�عة �لرتبة �أكرث من 
مرة يف �لعام ، و قد تقوم �ملخ�سبات �حليوية يف حت�سني  خو��ص �لرتبة 

�لرملية عن طريق جتميع حبيباتها مبا تفرزه من مو�د �سكرية. 
�لأ�سمدة  و�إث��ر�ء  �إن�ساج  يف  ت�ستعمل  �لتي  �لدقيقة  �لكائنات  ت��وؤدي 
�لع�سوية �لطبيعية، و �لع�سوية �مل�سنعة من �ملخلفات �لزر�عية �سو�ء 
�لأ�سمدة  هذه  ت�سنيع  عملية  يف  هامًا  دور�ً  حيو�نية  �أو  نباتية  كانت 
�لع�سوية من  �ملادة  �إذ تتحلل  �لكائنات  بهذه  و�إثر�ئها  �إن�ساجها  عند 
قبل �لكائنات �ملوجودة �أ�ساًل يف هذه �ملخلفات �أو من قبل �لكائنات 
�أثناء عملية �لت�سنيع ، يوؤدي هذ� �لتحلل �إىل حترر كثري من  �مل�سافة 
�لعنا�رش �ملوجودة يف هذه �ملو�د  و �لتي ت�سبح على �سورة �ساحلة 
تكوين  �إىل  بالإ�سافة   ، �لرتبة  خ�سوبة  يف  يزيد  ما  �لنبات  لتغذية 
�لفيزيائية و  �لدبال �لذي يوؤدي دور�ً هامًا يف حت�سني خو��ص �لرتبة 

�لكيميائية، و �لذي يعد خمزنًا طبيعيًا للعنا�رش �لغذ�ئية. 

اإنتاج الغاز احليوي: 
�لع�سوية  �لأحما�ص  بتمثيل  هو�ئية  ل  مكروبية  جمموعات  تقوم 
�لناجتة عن حتلل �ملو�د �لع�سوية وتنتج جمموعة من �لغاز�ت. ي�سكل 
غاز �مليتان CH4  منها مايقارب 50 – 75 %. تنتمي هذه �لبكرتيا للعائلة 
بالغاز  ويعرف  لال�ستعال  قابل  �لغاز  هذ�  يعد   ،Methanobacteriaceae

�لكهربائية  �لطاقة  لتوليد  �أو  كوقود  مبا�رشة  ي�ستعمل  �لذي  �حليوي 
�لبذور  من  وخ��ايل  خممر  نظيف  ع�سوي  �سماد  لنتاج  بالإ�سافة 

�ل�سارة و�مل�سببات �ملمر�سة.

اإنتاج الأحما�ض الع�سوية:
يقوم عدد كبري من �لكائنات �حلية �لدقيقة باإنتاج بع�ص �ملو�د �لهامة 
و   Aspergillus فطر  �لكائنات  �لع�سوية من هذه  �قت�ساديًا كالأحما�ص 
فطر Penicillium . تنتج هذه �لكائنات كميات كبرية من حم�ص �لليمون 
و حم�ص �لتفاح وغريها، بالإ�سافة لهذه �ملفرز�ت �لهامة يلجاأ �لبع�ص 
لت�سنيع �سماد �سوبر فو�سفات حيوي ينتج عن مفاعلة هذه �لأحما�ص 
�لفو�سفاتي وبالتايل  �لكائنات مع مادة �ل�سخر  �ملفرزة من قبل هذه 

�حل�سول على �سماد فو�سفوري خال من �ملو�د �لكيميائية.
فطريات ميكوريزا:

�مليكوريز� هي فطريات جذرية، و ت�سكل عالقة منفعة متبادلة مع �لنبات 
�لعائل و تق�سم �إىل فطريات د�خلية و فطريات خارجية. تنت�رش �ملكوريز� 
على طول �جلذر م�سكلة نقاط �خرت�ق و تنمو يف �لرتبة �ملحيطة م�سكلة 
�سبكة و��سعة من �ملي�سليوم، وتوؤدي فطريات �مليكوريز� دوًر� مهمًا يف 
زيادة م�ساحة �سطح �جلذور ما يح�سن �مت�سا�ص �لعنا�رش من �لرتبة ، 

حتويل خملفات تقليم العنب و الزيتون اإىل كمبو�ست بوا�سطة الكائنات احلية الدقيقة

دخول املفرزات الهامة للبكرتيا اإىل داخل الأوراق عن طريق امل�سام
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وتخرتق هيفات �لأكتوميكريز� �مل�سافة بني خاليا �لق�رشة باجلذر بينما 
تدخل هيفات ل�أندوميكوريز� �خلاليا �جلذرية وت�ساهم يف �مت�سا�ص 
تي�رش  زيادة  �ملكوريز�  فو�ئد  ومن  �لنباتي.  �لعائل  بو��سطة  �لعنا�رش 
�لنبات  مقاومة  وزيادة  �لفو�سفتاز،  �أنزمي  و�فر�ز  �لرتبة  يف  �لفو�سفور 
�لبيئية كاجلفاف و�مللوحة  �لعو�مل  لالأمر��ص �جلذرية وزيادة حتمل 

و�إفر�ز من�سطات �لنمو.
من الفوائد الآخرى لالأ�سمدة احليوية:

- زيادة حتمل �لعو�مل �لبيئية كاجلفاف و �مللوحة و غريها.
- حترير فتامينات ت�ساعد على تن�سيط منو �لنبات

- �فر�ز بع�ص �لأنزميات �ملهمة يف �لرتبة 
- تعترب رخي�سة �لثمن و �سليمة بيئيًا

- ت�ساهم يف �حلد من منو �لنيماتود� وتاأثريها �ل�سار يف �لنبات.
- �فر�ز مو�د خملبية تخلب بع�ص �لعنا�رش يف �لرتبة ومتنع تثبيتها.

- توفر �ملخ�سبات �حليوية كميات كبرية من �لأ�سمدة �ملعدنية ت�سل 
يف بع�ص �لأحيان �إىل 50 % من �لكمية �ملو�سى بها.

ال�صماد احليوي يف �صورية

قامت بع�ص �رشكات �لأ�سمدة يف �سورية باإنتاج مثل هذه �لأنو�ع من 
�لأ�سمدة و ذلك �إما با�ستري�دها �أو ت�سنيعها حمليًا، وقد �نت�رشت ب�سكل 
كبري با�ستخد�مها كمخ�سبات حيوية تزيد من �لإنتاج كمًا ونوعًا وذلك 
من  �لنوع  هذ�  مبثل  �لهتمام  ونتيجة  �لفالحني  لدى  �لوعي  نتيجة 

�ملخ�سبات لدى �لر�ساد �لزر�عي ونقابة �ملهند�سن �لزر�عيني.

بكرتيا امليتان

املراجع 
- �لبلخي م�سطفى 2004. �لأ�سمدة �حليوية و �أهميتها يف �لزر�عة �لنظيفة. 
�لندوة �لعلمية حول �ل�ستخد�م �لأمثل للمياه و �لأ�سمدة يف نظام �لزر�عة 

�ملطرية. جامعة حلب- كلية �لزر�عة .
للفو�سفات  �ملحلة  �لدقيقة  �لأحياء  تاأثري   .  2006 منهل  حممد  �لزعبي   -
�إنتاجية بع�ص  �لفو�سفاتي و يف  �ل�سخر  �نحالل  �لع�سوية يف  �ملادة  و 

�ملزروعات ر�سالة دكتور�ة – كلية �لزر�عة – جامعة دم�سق.
- �لزعبي حممد منهل ، �أحمد �سال�ص ، فايز �ل�سيد 2004 . �ختبار فعالية 
�لبكرتيا �ملحللة للفو�سفات يف �لرتبة و �إثرها على �إنتاجية نبات �لقطن 
يف حمافظة دير �لزور . جملة جامعة دم�سق للعلوم �لزر�عية- �ملجلد 20 

– �لعدد �لثاين- 185 –196 .
 – �لزر�عية  �لهند�سة  كلية  �لدقيقة.  �لأحياء  علم   .2006 عي�سى  كبيبو   -

جامعة ت�رشين.
- كناكري �سلوى و �رش�بي جنم �لدين 1992. تقرير عن �مكانية ��ستعمال 
�ل�سخر �لفو�سفاتي يف �لت�سميد �ملبا�رش. ق�سم �لزر�عة �لإ�سعاعية – هيئة 

�لطلقة �لذرية – �سوريا.
- بغد�دي وفاء، كمال �ل�سقر، فائزة �لطر�ص 1992. ت�سنيف �لفطريات، 

كلية �لعلوم – جامعة دم�سق. 
- Alexander M.1977 .Introduction to Soil Microbiology. Wiley,New York.
- Goenadi Didiek H., Siswanto, Yudho Sugiarto 2000. Bioactivation of poorly 
solube phpsphate rocks with a phosphorus-solubilizing fungus. Published in 
Soil Sci. Soc. Am.J.64:927932-.
- Hilda Rodriguez , Raeynaldo Fraga ;1999. Phosphate solubilizing bacteria and 
their role in plant growth promotion. Biotechnology Advances 17 ; 319-

البكرتيا املفرزة للم�سادات احليوية
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�صــو�صــة النخيل احلمـــراء 

العدو اخلفي....

اأ. د.  عبد البا�صط عوده اإبراهيم
خبري النخيل

i_abdulbasit@yahoo.com

البيئية  للظروف  بتحملها  النخيل  اأ�شجار  متتاز 
اىل  اأدى  ال��ذي  الأم��ر  اجلفاف،  وخا�شًة  املختلفة، 

انت�شارها وتو�شع زراعتها، وزيادة اأعدادها يف العديد من 
دول العامل، وخا�شًة الأقطار العربية، حيث متتد زراعتها من 
هذه  تتعر�ض  العربي.  اخلليج  ودول  العراق  موريتانيا حتى 

ال�شجرة اإىل العديد من الأ�شابات احل�رشية واملر�شية املختلفة 
العقدين  يف  ظهرت  و  واإنتاجها.  زراعتها  يف  �شلبًا  توؤثر  التي 

املا�شيني اإ�شابات على اأ�شجار النخيل بح�رشة جديدةُ تعرف با�شم 
)�شو�شة النخيل احلمراء Red Palm Weevil، اأو �شو�شة النخيل الهندية 

 .Asian palm weevil الآ�شيوية   النخيل  �شو�شة  اأو   ،Indian palm weevil
تتبع �شو�شة النخيل الهندية احلمراء .Rynchophorus ferrugineus Fabr رتبة 

.Curculiondae من ف�شيلة ال�شو�ض ،Coleoptera احل�رشات غمدية الأجنحة

العـــدد  27 - 2011      �لعــربي �لـوطـــن  املركز العربي - اأك�ســاد     يف 

38



النت�صار والتوزيع اجلغرايف
ن�رشت �أول �ملعلومات عن هذه �حل�رشة يف �لهند عام 1891، يف �ملتحف 
�لهندي، �لذي ُيعد �ملوطن �لأ�سلي لها، وو�سفت باأّنها �آفة �قت�سادية 
على  خطرية  كاآفة  وظهرت   ،1906 عام  �لهند  جوز  نخيل  على  خطرة 
نخيل �لتمر يف منطقة �لبنجاب عام 1917 )كوت�ص، 2002(.  تنت�رش هذه 
�حل�رشة يف �إير�ن و�لهند وباك�ستان و�سيالن و�لفلبني وماليزيا وتايون 
و�ندوني�سيا على �أ�سجار نخيل �لزيت وجوز �لهند ونخيل �ل�سكر ونخيل 
�لتمر. و�سجلت يف منطقة �خلليج �لعربي لأول مرة يف دولة �لمار�ت 
قطر1985،  يف  ثّم  �خليمة،  ر�أ�ص  �إمارة  يف   ،1985 عام  �ملتحدة  �لعربية 
و�ململكة �لعربية �ل�سعودية يف �لقطيف عام 1987، ويف �لكويت و�سلطنة 
عمان عام 1993،  ويف مملكة �لبحرين 1995، ويف م�رش، يف حمافظتي 
1999، وظهرت يف  1992، ويف �لأردن عام  �ل�رشقية و�لأ�سماعيلية عام 
�إىل  موؤخر�  و�أ�سري  �لالذقية.  حمافظة  يف   2005 عام  نهاية  مع  �سورية 
�أنو�ع �سو�سة  �لآتي  �إىل �ملغرب وجنوب ليبيا. ويبني �جلدول  دخولها 

�لنخيل �حلمر�ء و�لعائل �لنباتي لها من �لنخيل ومناطق �نت�سارها:

�صلوك احل�صرة
بالإ�سابة  وثيق  ب�سكٍل  مرتبط  �حلمر�ء  �لنخيل  ب�سو�سة  �لإ�سابة  �إّن 
�لبي�ص  لو�سع  �ملنا�سبة  �لأماكن  يهيئ  �لذي  �لنخيل،  �ساق  بحفار 
�إفر�غ  �إىل  �حل�رشة  بهذه  �لإ�سابة  وت�سبب   .)1977 و�آخرون،   Blancaver(

قلب �لنخلة من �سالبته، ثّم جفاف �لع�سارة �لنباتية وموت �لأ�سجار. 
�إىل  حتوله  وبالتايل  �لب�ستان  يف  �لنخيل  �أ�سجار  كافة  ت�سيب  وهي 
منطقة موبوءة، حيث تق�سي على �لف�سائل و�لنخيل �ملثمر خالل فرتة 
وفقًا  �لتمر  نخيل  على  �لإ�سابة  ن�سبة  وتختلف  �سنتني.  �إىل  �سنة  بني 
للظروف �لبيئية و�ل�سنف وعمر �لنخلة، حيث تر�وحت �لن�سبة بني 2 % 
يف �لباك�ستان و60 % يف و�حة �لقطيف باململكة �لعربية �ل�سعودية )عبد 
�ملجيد و�آخرون، 1996(. و�أكدت �لدر��سات �أّن 5 % من �أ�سجار نخيل �لتمر 
�حل�رشة،  بهذه  �لإ�سابة  ب�سبب  متوت  �سنو�ت   10 عمر  وحتى  �ل�سغرية 
وهي تف�سل وتهاجم �لنخيل �لذي يقل عمره عن 20 �سنة. ومتتاز هذه 
�حل�رشة بالقدرة على �لطري�ن ملناطق بعيدة ت�سل �إىل 1500 مرت�ً بحثًا 
عن �لغذ�ء، و�حل�رش�ت �لبالغة نهارية �لن�ساط، حيث ينح�رش ن�ساطها 
من �ل�سباح �لباكر حتى �لغروب وتخلد لياًل، لذ� فهي ل تنجذب لل�سوء  
)عبد �ملجيد و�آخرون، 1996(. متيل �حل�رش�ت �لبالغة �إىل �لتجمع بطبعها 

ولكنها تتفرق بحثًا عن �لغذ�ء.
تتاأثر �حل�رشة �لكاملة باجلفاف وحتتاج �إىل بيئة رطبة عند خروجها 
عن  لها  تبحث  ل��ذ�  �لأ�سجار  من 
 1956 Nirula �أ�سار  وقد  رطبة.  بيئة 
�إىل عدم قدرة �حل�رشة على �لعي�ص 
�أي��ام.   6 من  �أك��رث  جافة  بيئة  يف 
من  �أيام   5  –  4 بعد  �حل�رشة  متوت 
بدون  جاف  بيتمو�ص  يف  و�سعها 
يف  تعي�ص  �أن  ميكن  ولكنها  غذ�ء، 
مدة  غ��ذ�ء  ب��دون  رط��ب  بيتمو�ص 
لالإناث   20.6 و  للذكور  يومًا   42.8

�لدريهم  وب���نّي  )�لظافر،1997(. 
وخليل )2000( �أّن �حل�رش�ت �لبالغة 
�ملظلمة  �ل��رط��ب��ة  �لأم��اك��ن  حت��ب 
 ،Hygropositive للماء  �ساعة، وهي حمبة   48 مدة  باملاء  �لغمر  وتتحمل 
حيث ت�ستطيع �أن تتح�س�ص �لرطوبة د�خل �لرتبة لعمق  20 �سم، و�خرت�ق 
�لرتبة حتى ت�سل �إىل م�ستوى �لرطوبة �ملنا�سب لها. وحتتاج �حل�رشة 
 10 �سوئية  وف��رتة   ،%  70  –  60 ورطوبة  oم، 

 29-24 ح��ر�رة  درج��ة  �إىل 

منطقة النت�سارالعائل من النخيلنوع احل�رشة
Rynchophorus ferrugineusDate palm دول �ل�رشق �لأو�سط و�خلليج نخيل �لتمر

�آ�سيا  �رشق  وجنوب  �لعربي 
وغينيا  �ل�ستو�ئية  و�أفريقيا 
وو�سط  وف��ل��وري��د�  �جل��دي��دة 
و�إي���ر�ن،  �أمريكيا،  وجنوب 
و�ل�سني، و�لكويت، وفل�سطني، 

و�لأردن، وماليزيا.

Rynchophorus bilinactusCoconut palm نخيل جوز �لهند
Rynchophorus cruentatusOil palm نخيل �لزيت
Rynchophorus phoenicisSugar palm نخيل �ل�سكر
Rynchophorus palmarum Sago palmنخيل )�لدقيق( �ل�ساجو
Rynchophorus papuanusPalmyra palm �نخيل باملري
Rynchophorus sachachRoyal palm لنخيل �مللكي�

Washingtonian palm نخيل �لزينة

)عبد املجيد واآخرون، 1996؛ والعجالن 1999، واملالكي واإ�سماعيل، 2000؛ كوت�ض، 2000(.
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�ساعات، وكثافة �سوئية 30 �سمعة/قدم.
�أجريت در��سة ملقارنة �لكفاءة �لتنا�سلية وفق�ص �لبي�ص من خالل تربية 
�حل�رشة على ق�سب �ل�سكر و�لغذ�ء �ل�سناعي من قبل Rahalkar و�آخرون 

)1972(، وكانت �لنتائج على �لنحو �لآتي:

و�صف اأطوار احل�صرة 
�أطو�ر �حل�رشة من قبل عبد �ملجيد و�آخرون)1996(، و�لعزبي  مّت و�سف 
وكوت�ص)2002(،  و�إ�سماعيل)2000(،  و�ملالكي  و�لعجالن)1999(،   ،)1997(

�ل�سادرة  و�لر�سادية  �لتعريفية  �لن�رش�ت  من  و�لعديد  وقناوي)2005(، 
�لعربية  و�ململكة  عمان  و�سلطنة  �ملتحدة  �لعربية  �لمار�ت  دولة  يف 

�ل�سعودية وغريها من �لدول �لعربية.
فر�دي  ب�سكٍل  بي�سها  وت�سع  م��ر�ت،  عدة  �حل�رشة  تتز�وج  البي�سة: 
كرميي  �لبي�سة  لون  و�جلروح.  كالثقوب  بالنخلة  �ل�سعف  مو�طن  يف 
ملم.   1.1 وعر�سها  ملم،   2.6 �لبي�سة  طول  متو�سط  بي�ساوي،  و�سكلها 
فرتة  خالل  بي�سة    500  -  200 �لأنثى  ت�سعه  �لذي  �لبي�ص  عدد  ويبلغ 
حياتها. و�لبي�ص مغطى مبادٍة �إ�سمنتية تفرزها �لغدد �مل�ساعدة للجهاز 

�لتنا�سلي يف �لأنثى.
�ل�سائدة  �جلوية  للظروف  تبعًا  �أيام   6  -  3 بعد  �لبي�ص  يفق�ص  الريقة: 

ملم   50 فر طولها  �أبي�ص م�سّ لونها  �لأرجل  يرقاٍت �سغرية عدمية  عن 
وعر�سها 20 ملم، وهي ذ�ت ر�أ�ص بني ولها �أجز�ء فم قوية وهي �أخطر 
�أطو�ر �حل�رشة. وميتد �لطور �لريقي بني 1 – 3 �أ�سهر، حيث تتغذى �لريقة 
ب�رش�هة من خالل �أجز�ء فمها �لقار�سة على �جلذع يف �ملر�حل �لأوىل 
من �لإ�سابة. حتتاج �لريقات �إىل �أجو�ء رطبة مظلمة، وهذ� 
�لد�خلي  �لنخلة. لوحظت ظاهرة �لفرت��ص  متو�فر يف جذع 
عندما  وخا�سة  �ملتقدمة  �لريقية  �لأعمار  يف   Cannibalism

تكون يف حيز �سيق، حيث تاأكل بع�سها �لبع�ص )عبد �ملجيد 
و�آخرون، 1996(.

تدخل  �لريقي  �لطور  ينتهي  عندما  وال�رشنقة:  العذراء 
�ل�رشنقة  ن�سيج  بعمل  تقوم  حيث  �لعذر�ء،  طور  يف  �لريقة 
من �ألياف �لنخيل. وتكون �ل�رشنقة بي�ساوية �ل�سكل طولها 
60 ملم وعر�سها 30 ملم، لونها كرميي يتحول يف �ملر�حل 

وي�سل  �لبطن  �إىل  منحني  �لر�أ�ص  ويكون  �لبني،  �للون  �إىل  �لأخ��رية 
�ل�ست�سعار  ق��رون  وتكون  �لأرج��ل  من  �لأمامي  �ل��زوج  �إىل  �خلرطوم 
وعر�سها  ملم،   35 قر�بة  �لعذر�ء  طول  يبلغ  و��سحة.  �ملركبة  و�لعيون 

15 ملم.

وعر�سها  �سم   4  -  3.5 �لكاملة  �حل�رشة  طول  يبلغ  الكاملة:  احل�رشة 
1.2 – 1.4 �سم. ميثل �لر�أ�ص وقرنا �ل�ست�سعار ثلث طول �حل�رشة. �لعيون 

لون  �خلرطوم.  قاعدة  عند  بع�سها  عن  مف�سولة  �للون  �سود�ء  مركبة 
خمتلفة  �ل�سود�ء  �لنقاط  من  عدد  ويوجد  حمّمر،  بني  �لكاملة  �حل�رشة 
�لأ�سكال و�لأحجام على ظهر �حللقة �ل�سدرية �لأوىل. وللح�رشة خرطوم 
طويل يف نهايته �أجز�ء �لفم �لقار�سة يكون يف �لأنثى �أطول من �لذكر. 
�لأجنحة �لأمامية للح�رشة ذ�ت لون �أحمر قامت ول تغطي �لبطن متامًا 
فهي �أق�رش من موؤخرة �لبطن بحلقتني. يتم �لتز�وج يف �أي وقت �أثناء 
تنجذب  ول  لياًل  وت�سرتيح  نهار�ً  تن�سط  نهارية  ح�رشة  وهي  �ليوم، 
للم�سائد �ل�سوئية، و�لذكر �أطول من �لأنثى، و�جلزء �لظهري �لقمي من 

الغذاء ال�سناعيق�سب ال�سكراملعيـــــــــــار
200 - 150400 – 350�لكفاءة �لتنا�سلية /عدد �لبي�ص

8485خ�سوبة �لبي�ص %

1000 – 10601225 – 1500وزن �حل�رشة �لكاملة ذكور/ ملغ

1000 – 11001300 – 1500وزن �حل�رشة �لكاملة �إناث/ ملغ

38 – 5149 – 75�لفرتة من �لبي�سة – طور ما قبل �لعذر�ء/يوم

57 - 6770 – 93�لفرتة من �لبي�سة – �حل�رشة �لكاملة /يوم
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ق�سري،  بني  ب�سعر  مغطى  �لذكر  يف  �خلرطوم 
و�أكرث   ، ��ستد�رة  �أك��رث  �لأنثى  يف  و�خلرطوم 

طوًل من �لذكر.
دورة حياة احل�صرة

جذع  د�خل  �حل�رشة  هذه  �أطو�ر  جميع  تعي�ص 
هذه  �أج��ي��ال  ع��دد  وي��ق��در  �مل�سابة،  �لنخلة 
�حل�رشة بنحو3 - 5 �أجيال، وميكن �أن تتد�خل مع 
بع�سها. وميكن مالحظة �أكرث من 50 طور�ً من 
�أطو�ر �حل�رشة تعي�ص مع بع�سها. ت�سمى �سو�سة 
�لنخيل )�لعدو �خلفي(، وهي ل تكمل حياتها �إّل 
على �أ�سجار �لنخيل، ما جتدر �لإ�سارة �إليه �أّن 

�حل�رشة �لكاملة تتاأثر باجلفاف، فهي حتتاج 
�إىل بيئة رطبة د�ئمًا ول ميكن �أن تعي�ص �أكرث 
�أيام يف بيئٍة جافة. ووجد يف �لهند  من �ستة 
�أّن طور �لبي�ص ميتد 2 – 5 �أيام وطور �لريقة 24 
– 61 يومًا، وطور �لعذر�ء 18 – 43 يومًا، وطور 

�حل�رشة �لكاملة  50 – 90 يومًا. وتعي�ص �حل�رشة 
�لكاملة 2– 3 �أ�سهر )Dean and veils،1976(. و�أ�سار 
�حلمر�ء  �لنخيل  ل�سو�سة  �أّن  �لعزبي)1997( 
�ملرباة خمربيًا ثالثة �أجيال كاملة، �أق�رشها 
 100.5 مبتو�سط  يومًا،   125  –  76 �لأول  �جليل 
يومًا، و�أطولها �جليل �لثالث 89.5 – 166 يومًا، 

مبتو�سط 127.8 يومًا. و�أّن هناك �ختالفات يف 
�لأجيال  يف  و�لأنثى  �لذكر  حياة  فرتة  طول 
 66.6 �لثالث  �جليل  يف  فرتة  و�أق�رش  �لثالثة. 
يومًا للذكر، و 67.6 يومًا لالأنثى. و�أطول فرتة 
يف �جليل �لأول 90.7 يومًا للذكر و 111.7 يومًا 
كانت  �لبي�ص  لفق�ص  ن�سبة  �أعلى  و�أّن  لالأنثى. 
�حلر�رة  درجات  عند   %  93.3 و   ،% و5.8   %  96

oم 
 40 درجة  و�أن  �لتو�يل،  على  م(   35  ،30  ،25(

تعترب مميتة للبي�ص. 

اأماكن حدوث الإ�صابة
�ساق  حفار  يرقات  حتدثها  �لتي  �لأنفاق   .1

�لنخيل يف �جلذع وقو�عد �ل�سعف.
عذوق  حفار  ح�رشة  حتدثها  �لتي  �لأنفاق   .2

�لنخيل.
3. مناطق قطع �ل�سعف �لأخ�رش.

4. �لأنفاق �لتي حتدثها �لقو�ر�ص على �جلذع.
على  �لرو�كيب  �أو  �لف�سائل  ف�سل  مناطق   .5

�لنخلة.
6. �جلذور �لهو�ئية على �جلذع.

اأعرا�س الإ�صابة 
�لإ�سابة،  من  �لأوىل  �ملر�حل  معرفة  ي�سعب 
ول  �لنخلة  ج��ذع  د�خ��ل  تكون  �لريقات  لأّن 
وت�سبب  �جل���ذع.  خ���ارج  م�ساهدتها  ميكن 
�لإ�سابة باحل�رشة �أ�رش�ر�ً بالغة قبل �كت�ساف 

تفق�ص �لبي�سة �إىل يرقة خالل 3 – 6 �أيام، وتتحول �لريقة �إىل عذر�ء خالل 40 – 60 يومًا، 
و�لعذر�ء �إىل ح�رشة كاملة خالل 12 – 20 يومًا، وت�سع �حل�رشة �لكاملة �لبي�ص بعد 50 – 80 يومًا.
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 Abraham( �لإ�سابة  عن  �ملبكر  للك�سف  طرق  توجد  ل  كما  �لإ�سابة، 
و�آخرون، 1998(. ولكن ميكن م�ساهدة �ل�رشر ومعرفة �ملر�حل �ملتاأخرة 
ومن  �لكريهة  و�لر�ئحة  �ل�سمغية  �لإف��ر�ز�ت  طريق  عن  �لإ�سابة  من 

�أعر��ص �لإ�سابة:
1( قلة �إنتاجية �لنخلة و��سفر�ر وذبول �ل�سعف، ثّم جفاف �لأور�ق ب�سكٍل 

كامل بحيث تكون �سهلة �لإز�لة. 
�لنخلة  �ساق  �جلذع  �أن�سجة  على  بالتغذية  �لريقات  ��ستمر�ر  يحول   )2
�إىل �أنبوب مملوء بالأن�سجة �ملتحللة ونفايات �لريقات، وتنبعث منه 

ر�ئحة كريهة.
�لطرية  �حلية  لالأن�سجة  �لريقات  �لتهام  ب�سبب  �لنخلة  ر�أ�ص  �نحناء   )3

وقيامها ب�سنع �أنفاق يف قلب �لنخلة. 
موؤثر  �أي  �أو  �لقوية  للرياح  تعر�ص  �إذ�  للك�رش  عر�سة  �ل�ساق  ي�سبح   )4

خارجي.
5( وجود ثقوب منتظمة �أو �سبه منتظمة على �جلذع كدللة على دخول 
�أّن �لإ�سابة  �لبي�ص على �جلذع. وميكن مالحظة  �لريقات بعد فق�ص 
على �جلذع تكون �سديدة يف �ملنطقة �ملمتدة من �سطح �لرتبة حتى 

�رتفاع 2 م عنه.
6( وجود ن�سارة خ�سبية على �جلذع ب�سبب جتهيز �لريقات �لتامة �لنمو 

لعملية حتولها �إىل عذر�ء خلف قو�عد �لأور�ق )�لكرب( مبا�رشًة.
ف�سلها  ميكن  بحيث  �لأم  �لنخلة  جذع  حول  �لف�سائل  بع�ص  موت   )7
ب�سهولة باليد ب�سبب تاآكل قاعدة �لف�سيلة، كما ميكن مالحظة بع�ص 

�أطو�ر �حل�رشة يف منطقة �لإ�سابة �أ�سفل �لف�سيلة.

طرق الوقاية من احل�صــــرة 
�أ�سجار�لنخيل  بخدمة  �خلا�سة  �لزر�عية  بالعمليات  �لهتمام   )1
�لياب�ص  �ل�سعف  )�إز�لة  و�لتقليم  و�لرو�كيب،   �لف�سائل  �إز�لة  وخا�سًة 
�لت�سميد  بعمليات  �لهتمام  مع  و�لتكريب  �لقدمية(،  �لعذوق  وبقايا 

و�لري ب�سكٍل منتظم.
�أنفاق يف جذوع  مكافحة حفار�ت �ساق �لنخيل �لتي ت�سبب حدوث   )2

�أ�سجار �لنخي�ل با�ستعمال �ملبيد�ت و�مل�سائد �ل�سوئية �لتي تنجذب 
لها حفار�ت �ل�ساق.

�ملبيد�ت  باأحد  �لزر�عة  عملية  قبل  زر�عتها  �مل��ر�د  �لف�سائل  غمر   )3

�ملنا�سبة كاإجر�ٍء �حتياطي.
4( ر�ص �لأ�سجار �ل�سليمة يف �ملناطق �مل�سابة باأحد �ملبيد�ت كاإجر�ٍء 

وقائي.
5( زر�عة �لأ�سجار �ل�سائدة كالنخيل �ل�سكري يف �لب�ساتني غري �مل�سابة، 

حيث تتجه لها �حل�رشة بفعل عامل �لتف�سيل �لغذ�ئي.
6( �إقامة �لندو�ت �لإر�سادية لتوعية �لفالحني و�ملز�رعني وتو�سيح كل 
ما يتعلق بهذه �حل�رشة �ل�سارة من خالل �إ�سد�ر �لن�رش�ت �لإر�سادية 
بهذه  يتعلق  ما  كل  عن  �لتو�سيحية  و�لبو�سرت�ت  �ملل�سقات  و�إعد�د 

�حل�رشة.
طرق املكافحة

 Behavioral control املكافحة ال�سلوكية
�لكاملة، وخا�سًة  �ل�سامة جلذب �حل�رش�ت  ��ستعمال م�سائد �لطعوم   .1
تلك �لتي جتذب �حل�رش�ت من خالل ر�ئحة �ملو�د �ملتخمرة �ملوجودة 

يف �مل�سيدة.
�لكاملة وهي  �لغذ�ئية جلذب �حل�رش�ت  �لفرمونية  2.��ستعمال �مل�سائد 
�لتجميعي  �لفرمون  ��ستعمال  خالل  من  للمكافحة  �لفقري  �لعمود 
�ل�سكر  ق�سب  �أو  �لنخيل  جذع  من  قطع  مع   Aggregation pheromone

�ملجمع  �لفرموين  �لطعم  �أن  ووج��د  �ملنا�سب.  باملبيد  �ملغمورة 
�لنخيل  جذوع  من  قطع  مع  �مل�ستعمل   )Ferrugitom 200( فريوكتيوم 
و�ملبيد �حل�رشي كان ناجحًا يف ��سطياد �أعد�د كبرية من �حل�رش�ت. 
�ملنتظمة،  غري  �لزر�عة  حالة  يف  نخلة   15 لكل  و�حد  طعم  وي�ستعمل 
وطعم و�حد لكل 50 نخلة يف حالة �لزر�عات �ملنتظمة. ويجب جتديد 

درجة الإ�سابةو�سف لأعر�ض الإ�سابةالفئة

ل توجد �أعر��ص ظاهرة بعد �لتكريب. ل توجد �أطو�ر ح�رشية مرئية )عذ�رى- ح�رش�ت كاملة(. ل توجد �أنفاق على �لأوىل
0�لنخل و�إن وجدت ل تكون مهتكة �أو ينزل منها ن�سارة �سبه جافة. �ل�سجرة خ�رش�ء قوية. 

جفاف �لأور�ق �بتد�ًء من �ل�سف �لثالث �أحيانًا �لتكريب يظهر بع�ص �لأطو�ر. ل يوجد عر�ص مبتل �أو �أي ر�ئحة �لثانية
1كريهة و�إن وجدت تكون حمدودة و�سغرية.

�لثالثة
�لتكريب. تالحظ  قبل  ي�ساهد ب�سعوبة  وقد  �لتكريب  بعد  �لنخل  �أماكن يف جذع  �سائلة من  وجود مو�د هالمية 
يرقات ذ�ت �أحجام كبرية ومتو�سطة بعد نزع �أغلف �لكرب. توجد �أن�سجة مهتكة. ل توجد �أطو�ر عذر�ء و�إن وجدت 

تكون �أعد�دها قليلة من 1 - 5 عذر�ء ويكون بد�خل كل و�حدة عذر�ء كاملة عند خارجة.
2

�أور�ق �لر�بعة �أجز�ء �لنخلة، وم�ساهدة �لعديد من �لعذ�رى �ملتكونة، وظهور بع�ص �ل�سفر�ر على  �أحد  تهتك و��سح يف 
3�ل�سف �لثالث وعلى �لأور�ق �لد�خلية �لعليا و�لقلب �أحيانًا.

�خلام�سة
�إخر�ج �لعديد من مكونات �لنخلة  �أحيانًا مع تهتك و��سح �سديد يف جذع �لنخلة، وبالتكريب يتم  جفاف �لقلب 
�ملهتكة مع ر�ئحة �سديدة غري مقبولة مع جتويف مت�سع يف جذع �لنخلة مع خملفات �أطو�ر ح�رشية بدون وجود 

�لأطو�ر.
4

5�سقوط �لنخلة وهي خ�رش�ء نتيجة لالإ�سابة �ل�سديدة يف جذع �لنخلة.�ل�ساد�سة

ال�صلم املقرتح لتقومي �صدة الإ�صابة باحل�صرة
�قرتح �لعزبي، 1997 ، �لفئات �لتالية لتقومي �سدة �لإ�سابة باحل�رشة
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�لطعم كل )4 - 6 �أ�سابيع(. وتعدوهذه �لطريقة �أحد �ملوؤ�رش�ت على وجود 
 .)2000 )كوت�ص،  منها  كبرية  �أعد�د  من  �لتخل�ص  �إىل  وتوؤدي  �حل�رشة 
وت�ستعمل هذه �مل�سائد مبعدل م�سيدة و�حدة لكل 100 نخلة، وتعمل 
�لفورمونات على �جلمع �ملكثف للح�رش�ت Mass Trapping. و�لفورمونات 
هي مو�د كيمياوية تفرزها �حل�رش�ت تتحكم يف �ل�ستجابة �ل�سلوكية 
و�جلزء  �لبي�ص  وو�سع  �لغذ�ء  �أماكن  حتديد  يف  وكذلك  و�جلن�سية، 
ه��و  �لأ�سا�سي يف �لرتكيب �لكيمياوي للفرمون �لتجميعي لل�سو�سة 
methyl-5nonanol 4 يفرز بو��سطة �لذكور ويجذب ذكور و�إناث �حل�رشة. 

وتوجد فورمونات من م�سادر متعددة و�أوز�ن و�أ�سكال خمتلفة. يتم 
�ل�سفلي لغطاء �مل�سيدة ويف�سل  �ل�سطح  �لفورمون ب�سلك على  تعليق 

عند  �لفورمون  تبديل  ويتم  �لفتحات،  م�ستوى  يف  �لعبوة  تكون  �أن 
منها  �أطول  �ل�ستاء  يف  �لفورمون  تغيري  فرتة  وتكون  �لعبوة  �نتهاء 
يف �ل�سيف. و�مل�سيدة عبارة عن �سطل بال�ستيكي عادي �سعته 8 - 10  
لرت معامل �سد �لأ�سعة فوق �لبنف�سجية وبه �أربعة فتحات م�ستطيلة 
جانبية وعلوية يف غطاء �مل�سيدة ويعلق و�سط �لغطاء �سلك يعلق به 
�حل�رشة.  دخول  لت�سهيل  خ�سن  لل�سطل  �خلارجي  و�ل�سطح  �لفورمون 
ويف�سل و�سع �مل�سيدة على �لأر�ص على بعد 3-5 مرت من �لنخلة. 
ويجب تو�سع �مل�سائد يف كافة �لجتاهات و�أن ل تو�سع يف �أماكن 

معزولة.
عذوق  حلفار  �لكاملة  �حل�رش�ت  ل�سيد  �ل�سوئية  �مل�سائد  ��ستعمال   -  3

ب�سو�سة  لالإ�سابة  �مل�ساعدة  �لعو�مل  من  تعترب  �لتي  �لنخيل  و�ساق 
�لنخيل �حلمر�ء.

Mechanical control املكافحة امليكانيكية
• ر�ص �لأ�سجار �مل�سابة ب�سكٍل كامل باأحد �ملبيد�ت.

ملكان  تعفري  عملية  وجترى  كامل.   ب�سكٍل  �مل�ساب  �لنخيل  •�إز�لة 
�لأ�سجار �ملز�لة، ويردم ب�سكٍل جيد.

•تقطيع �جلذوع �مل�سابة �إىل قطع �سغرية وتنقل هذه �لقطع مع كافة 
خملفاتها �إىل موقع �حلرق، حيث يتم عمل حفرة بعمق 2 م تو�سع بها 
�أجز�ء �لنخلة وي�سكب عليها �لديزل وحترق. وبعد �كتمال عملية �حلرق 
تردم �حلفرة بالرت�ب ب�سماكة 50 – 100 �سم، وتدك جيد�ً بالبلدوزر ملنع 
�حل�رش�ت �لكاملة من �لهرب و�سمان �لق�ساء على هذه �لآفة. وتعد هذه 

�لطريقة �أح�سن طرق منع �نت�سار هذه �حل�رشة.
•جمع �حل�رش�ت �لكاملة ب�ستى �لو�سائل وقتلها.

�ل�سكري  و�لنخيل  �ل�ساجو  بزر�عة نخيل  �لنباتية  �مل�سائد  •��ستعمال 
�حل�رشة  لهذه  نباتية  م�سائد  لتكون  �لنخيل  م��ز�رع  من  م�سافة  على 

كونها تف�سلها غذ�ئيًا ومن ثّم ميكن جمعها وحرقها.
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Chemical control املكافحة الكيميائية
وتتم هذه �لعملية با�ستعمال �ملبيد�ت، و�إن �لطرق �ملختلفة ل�ستعمال 
�ملبيد�ت هي �لر�ص Spraying، و�لتعفري Dusting، و�حلقن يف جذع �لنخلة 
�لطرق  ومن   ،Trunk paint �جلذع  ودهن   ،Fumigation و�لتدخني   ،Injection

�لكيميائية �مل�ستعملة ملكافحة �سو�سة �لنخيل:
من  �لنخيل  وع��ذوق  جذوع  على  �ملوجودة  �لأنفاق  كافة  تنظيف   )1
يف  وتدفن  �ملبيد  حملول  عليها  وي�سكب  جتمع  ثّم ُ �حل�رشة،  خملفات 
�لرتبة )�ملالكي و�إ�سماعيل، 2000(، ثّم متلئ �لأنفاق باملبيد �أو ت�ستعمل 
فتحة  كل  يف  �أق��ر����ص(   5  –  2( يو�سع  حيث  �لفو�ستوك�سني،  �أقر��ص 
وتغطى بليف �لنخيل، ثّم ُتغلق �لفتحات بالطني �أو �جلب�ص �أو �لإ�سمنت 

ملنع ت�رشب �لغاز وتلف �لنخلة بالبال�ستك.
2( �ملكافحة �لكيميائية با�ستعمال �أحد �ملبيد�ت �ل�سائلة، وذلك بتثبيت 
�سم(   25  –  15( ملم وبطول   12 بقطر  �لبال�ستك  �أو  �لأملنيوم  �أنابيب من 
على �سكل قو�ص حول مكان �لإ�سابة وبعدد )3 – 5 �أنابيب( ح�سب حجم 
ويجب  ماء(.  لرت   10 لكل  مبيد  لرت   1( برتكيز  �ملبيد  ويحقن  �لإ�سابة، 
مالحظة �أنه �إذ� وجدت �أكرث من �إ�سابة على �جلذع فكل �إ�سابة تعالج 
باحلقن لوحدها، لأّن هذ� �لعالج �ملو�سعي ُيعالج منطقة �لإ�سابة فقط 
ول يوؤثر يف باقي �لنخلة، مع مر�عاة �أن يكون مو�سع �حلقن �أعلى من 
منطقة �لإ�سابة ب�نحو 20 �سم، وذلك لأّن �لإ�سابة تتجه من �لأ�سفل �إىل 

�لأعلى مع مالحظة �رشيان �ملبيد يف �لأنابيب بكفاءة عالية.
�أقر��ص كيماوية حاوية على �ملبيد�ت يف �لفجو�ت و�لثقوب  3( و�سع 

�ملوجودة على جذع �لنخلة وغلقها بالطني �أو �جلب�ص �أو �لإ�سمنت.
4( �أما �لف�سائل �مل�سابة فال ميكن �لتعامل معها باحلقن �أو بالتبخري، 
وذلك لعدم وجود جذع خ�سبي لها فيتم غمر قلب �لف�سيلة مبحلول �ملبيد 
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�حلفر ثّم تردم وتروى بعد ذلك، وتكرر هذه �لعملية 
مرة كل 3 �أ�سهر )عبد �ملجيد و�آخرون، 1996(.

Legislative control املكافحة الت�رشيعية
ل بد من �لإ�سارة �إىل �أّن �رشيعة حمور�بي ت�سمنت 
عدد من �ملو�د حلماية نخلة �لتمر و�لعناية بها، 
وهي )�ملو�د 59 و60 و64 و65(. ويق�سد باملكافحة 
و�ل���ق���ر�ر�ت  �ل��ق��و�ن��ني  جم��م��وع��ة  �لت�رشيعية 
ملكافحة  �ل��دول��ة  ت�سدرها  �لتي  و�لت�رشيعات 
ومنع  �لغريبة  و�لأمر��ص  �حل�رش�ت  دخول  ومنع 
�نت�سارها من مكان لآخر حلماية �لرثوة �لزر�عية 

وياأتي يف مقدمتها: 
• �إتباع وتطبيق قو�نني �حلجر �لزر�عي ب�سكٍل �سارم من خالل فح�ص 
ف�سائل �لنخيل يف �ملو�نئ و�ملطار�ت و�حلدود �لربية ومنع دخول �أية 
ف�سائل م�سابة �إىل �لقطر من كافة �لأقطار �لأخرى، لأّن �لإ�سابة بهذه 

�حل�رشة ل تتم �إل عن طريق نقل ف�سائل نخيل م�سابة. 
• يجب �لعمل على �إن�ساء حجر زر�عي د�خلي حول �ملناطق �مل�سابة 

باحل�رشة ومنع نقل �لف�سائل من منطقة �إىل �أخرى. �إ
�أنو�ع  كافة  ف�سائل  لدخول  �لناظمة  و�لقو�نني  �لت�رشيعات  �إ�سد�ر   •
�لنخيل �إىل �لدول عن طريق �ملنافذ �حلدودية �ملختلفة وكذلك حركة 

�لف�سائل بني مناطق �لدولة �ملحتلفة.
Biological control  املكافحة احليوية

�لتي  للح�رشة  �حليوية  �لطبيعية  �لأع��د�ء  و�إكثار  ت�سجيع  بها  ويق�سد 
تعي�ص معها يف �لبيئة نف�سها مثل �لطفيليات و�ملفرت�سات، و�مل�سببات 
ت�سجيل ح�رشة  مّت  ولقد  و�لفريو�سات.  و�لبكرتيا  كالفطريات  �ملر�سية 
�لنخيل  ل�سو�سة  كمفرت�ص   Chelisoches morio �ل�سود�ء  �لعجوز   �إب��رة 

�حلمر�ء يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية، وفريو�ص 
Polyhedrosis virus، حيث �أثبت فعاليته على �سو�سة 

�لنخيل �حلمر�ء �لتي ت�سيب نخيل جوز �لهند يف 
للح�رش�ت  �ملمر�ص  �لفطر  �كت�ساف  ومّت  �لهند. 
�ملمر�سة  و�لنيماتود�   ،Beauveria bassiana

 Heterhabditis indica، Heterohabditis للح�رش�ت 
.bacteriophora

Cultural control املكافحة الزراعية
وت�سمل عدة عمليات يجب �لقيام بها منها:

نظافة �لب�ساتني، وتت�سمن:
•�لهتمام بنظافة �أ�سجار �لنخيل باإجر�ء عملية 
��لتقليم و�زلة �لكرب و�لليف و�ل�سعف �لقدمي و�لرو�كيب وبقايا �لعذوق 

�لقدمية.
�لتقليم،  عملية  ونو�جت  خملفات  من  دوري  ب�سكٍل  �لب�ساتني  •تنظيف 
حيث ت�سكل بقايا عملية �لتقليم وبقايا �لطلع �لقدمي و�لثمار �ملت�ساقطة 
و�حل�رش�ت  �حلفار�ت  وب�سكٍل خا�ص  �حل�رش�ت،  للعديد من  بيئة جيدة 
من  �لتخل�ص  يجب  لذ�  و�لعناكب،  �حلمر�ء  �لنخيل  و�سو�سة  �لق�رشية 
هذه �لبقايا وجعل بيئة �لب�ستان نظيفة وخالية من �أية بقايا نباتية، 
�لأ�سجار  وكذلك  منها،  و�لتخل�ص  �مل�سابة  �لأ�سجار  �إز�لة  يجب  كما 
منها  و�لتخل�ص  و�لإ�سابات،  للعدوى  م�سدر�ً  تكون  ل  لكي  �ل�سعيفة 

بتقطيعها وحرقها.
�لعديد  �لنخيل  �أ�سجار  حول  ينمو  حيث  و�لأع�ساب،  �حل�سائ�ص  •�إز�لة 
�مل�ساحة  �لنباتات  هذه  وتغطي  و�لأدغ��ال  و�لأع�ساب  �حل�سائ�ص  من 
مرت.  من  �أكرث  �إىل  �رتفاعاتها  ت�سل  قد  و�أحيانًا  بالأ�سجار  �ملحيطة 
وهذه �لأع�ساب تناف�ص �لأ�سجار على �ملاء و�لغذ�ء كما �أّنها متنع تهوية 
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�لرتبة من حولها ومتنع �كت�ساف �لإ�سابات �حل�رشية، وتوؤمن �لظروف 
�ملثالية لنمو �لعديد من �لآفات ومنها �سو�سة �لنخيل �حلمر�ء، لذ� يجب 
م�ستمر من خالل  ب�سكٍل  و�حل�سائ�ص  �لأع�ساب  لهذه  �إز�لة  �إجر�ء عملية 

�إجر�ء عمليات �لتع�سيب و�حلر�ثة.
•تغطية �أماكن قطع �ل�سعف وف�سل �لف�سائل و�لرو�كيب: �إّن �أماكن قطع 
�لف�سائل و�إز�لة �لرو�كيب من جذع �لنخلة �لأم و�إز�لة �ل�سعف و�جلروح 
�لتي تتعر�ص لها �لنخلة تنبعث منها رو�ئح خا�سة )كريمونات(، وهذه 
�حلمر�ء،  �لنخيل  �سو�سة  وخا�سًة  �لكاملة  �حل�رش�ت  جذب  على  تعمل 
ومنها تربز �أهمية �إغالق �لثقوب و�جلروح بالطني �أو �لرمل ملنع هذه 

�لكريمونات من �لنبعاث و�لتطاير.
�لأ�سجار  حول  �ملت�ساقطة  �لثمار  ت�سكل  �ملت�ساقطة:  �لثمار  •جمع 
م�سدر�ً لالإ�سابة بالعديد من �حل�رش�ت، مثل �حلمرية وعنكبوت �لغبار 
وخنف�ساء نو�ة �لنخيل، لذ� يجب �لتخل�ص من هذه �لثمار و�إبعادها عن 

�لب�ستان.
•تنظيم عملية �لري وحت�سني �ل�رشف مبا يوؤمن تقليل �لرطوبة حول 

�لنخلة.
•تنظيم �لت�سميد مبا يوؤمن قوة منو �لنخلة.

•�إز�لة �لف�سائل ب�سكٍل منتظم ملنع تز�حم �أ�سجار �لنخيل وتعقيم منطقة 
ف�سل �لف�سيلة وتغطيتها بالطني.

•�لتخل�ص من �أ�سجار �لنخيل و�مل�سابة: ُت�سكل �أ�سجار �لنخيل �مل�سابة 
فالأ�سجار  لتكاثرها،  بوؤرة  وتكون  �لإ�سابة،  هذه  لن�رش  م�سدر�ً  باآفة 
�لعذوق  وحفار�ت  �حلمر�ء  �لنخيل  و�سو�سة  �ل�ساق  بحفار�ت  �مل�سابة 
حتتوي على �أعد�ٍد هائلة من �أطو�ر هذه �حل�رش�ت وبقاءها يف �لب�ستان 

يعطي �لفر�سة للح�رش�ت �لكاملة للطري�ن �إىل �أ�سجار �أخرى ما ي�ساعد 
�سهل  م�سدر  تكون  �ل�سعيفة  �لأ�سجار  �أّن  كما  �لإ�سابة  �نتقال  على 
لالإ�سابة، لذ� يجب �إز�لة هذه �لأ�سجار وتقطيعها وحرقها و�إبعادها عن 

�لب�ستان.
الربنامج املقرتح

 ملكافحة �صـــــو�صـــــة النخيل 
احلمـــــراء

�لنخيل  �سو�سة  حياة  ودورة  ب�سلوكية  �ملتعلقة  �لدر��سات  �إج��ر�ء   .1
�حلمر�ء.

�حل�رش�ت  من  ممكن  عدد  �أك��رب  جلذب  �لفرمونية  �مل�سائد  تطوير   .2

�لكاملة.
3. ت�سديد �إجر�ء�ت �حلجر �لزر�عي.

4. �إجر�ء در��سات لتحديد و�سائل �لك�سف �ملبكر عن �حل�رشة.
�أ�سناف  لإنتاج  �لور�ثية  بالهند�سة  �ملتعلقة  �لدر��سات  �إج��ر�ء   .5

مقاومة.
6. �عتماد �ملكافحة �لبيولوجية لهذه �حل�رشة.

7. توعية �ملز�رعني ب�سلوكية هذه �حل�رشة وطرق مكافحتها.
لتبادل  �حل�رشة  هذه  فيها  تنت�رش  �لتي  �ل��دول  جميع  بني  �لتن�سيق   .8

�خلرب�ت و�ملعلومات.
9. �إقامة قاعدة معلومات متكاملة مت�سمنة كافة �لدر��سات و�لأبحاث 
�لتي �أجريت عن هذه �حل�رشة وطرق مكافحتها لغر�ص �ل�ستفادة من 

نتائج هذه �لدر��سات و�لأبحاث.

اأهميـــــــة وخمـــــاطر 
التلوث بالعنا�صر املعدنيــــة الثقيلة



و�حليو�نية  �لب�رشية  �لف�سالت  ��ستعملت 
�لزر�عي  �لإنتاج  لتح�سني  و�ل�سلبة  �ل�سائلة 
ب�سكٍل حمدود جد�ً منذ قرون عديدة يف �لكثري 
من بلد�ن �لعامل، �إذ يعود ��ستعمالها �إىل ماقبل 
�لأ�سا�ص  �لهدف  وك��ان  تقريبًا.  �سنة   5000

على  �حلر�ص  هو  �ملياه  ه��ذه  ��ستعمال  من 
�لرغبة يف  �أكرث من  �لأنهار  تلويث مياه  عدم 
�لقت�ساد با�ستعمال �ملياه �أو حت�سني �لإنتاج 
مياه  �أّن  بريطانيا  �سعار  كان  حيث  �لزر�عي، 
�لأمطار لالأنهار و�ملياه �لعادمة للرتبة، حيث 
 )Waste water( �لعادمة  �ملياه  مب�سطلح  يق�سد 
مياه  ذل��ك  يف  مبا  �ل�سائلة  �لنفايات  جميع 

�ل�رشف �ل�سحي و�ل�سناعي و�لزر�عي.

اأهميـــــــة وخمـــــاطر 
التلوث بالعنا�صر املعدنيــــة الثقيلة

د. عمر جزدان
خبري �لرتبة و��ستعمالت �ملياه 

 �أك�ساد
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من  �لعديد  لري  ومهمًا  جيد�ً  م�سدر�ً  �ملعاجلة  �لعادمة  �ملياه  ُتعد 
�لزر�عي،  �لإن��ت��اج  زي��ادة  على  ي�ساعد  ما  و�لنباتات،  �ملحا�سيل 
للمنطقة،  �ملائية  �مل��و�زن��ة  يف  �ملعاجلة  �ملياه  �إدخ���ال  و�إمكانية 
رقعة  زيادة  �إىل  جيدة  و�إد�رة  عالية  بكفاءٍة  ��ستعمالها  يوؤدي  حيث 
زيادة  ثّم  ومن  �جلافة،  و�سبه  �جلافة  �ملناطق  يف  �ملروية  �لأر��سي 
�حلقلية  �ملحا�سيل  ري  يف  منها  بال�ستفادة  وذلك  �لزر�عي،  �لإنتاج 
نيئة،  ثمارها  توؤكل  �لتي ل  و�لنباتات  �ملثمرة  و�لأ�سجار  و�ل�سناعية 
�إيجابًا على زيادة دخل �ملز�رع �لعربي، وحت�سني  �لأمر �لذي ينعك�ص 
�إىل تخفيف �ل�سغط على ��ستعمال �ملياه  م�ستوى معي�سته، بالإ�سافة 
�لعذبة وتوفريها لأغر��ص �ل�رشب. �أما �حلماأة �لغنية باملادة �لع�سوية 
فهي ُحت�ّسن خو��ص �لرتب �لثقيلة و�خلفيفة على حٍد �سو�ء، وتزيد من 
�إّل  �لالزمة،  وبالكميات  �ملنا�سب  بال�سكل  ��ستعمالها  عند  �إنتاجيتها 
�أّن هذه �لنوعية من �ملياه وخملفاتها �ل�سلبة حتتوي على �لعديد من 
�مللوثات �لكيميائية �لتي �إذ� ما جتاوز تركيزها حد�ً معينًا تغدو �سامًة 
�لثقيلة و�ملو�د  �لعنا�رش �ملعدنية  للنبات و�حليو�ن و�لإن�سان، ومنها 
فاإّنها  عالية  برت�كيز  وج��دت  ما  �إذ�  �لتي  �لع�سوية  وغري  �لع�سوية 
ترت�كم يف �لرتبة ثم تنتقل عرب �ل�سل�سلة �لغذ�ئية �إىل �لنبات و�حليو�ن 

فالإن�سان ) Balance و Bartram، 1996؛ Chang  و�آخرون، 1995( .
�إن تعميم ��ستعمال �ملياه �لعادمة �ملعاجلة يف �لري يقت�سي بال�رشورة 
در��سة تاأثري �ل�ستعمال �ملديد لهذه �ملياه يف �ملو�رد �لطبيعية �ملحلية 
لأّنه  �لعامة،  �ل�سحة  زر�عية ويف  ومياه جوفية وحما�سيل  تربة  من 
�لزر�عية  �لأر��سي  ري  يف  �ملعاجلة  �ملياه  ��ستعمال  �أّن  �لثابت  من 
�لفيزيائية  �خل�سائ�ص  جممل  يف  و�لإيجابية  �ل�سلبية  تاأثري�ته  له 
هذ�  ويتفاوت   .)1994 �جل��و�د،  )عبد  للرتبة  و�حليوية  و�لكيميائية 
�لع�سوية،  و�ملو�د  �لذ�ئبات،  �ملعاجلة من  �ملياه  تبعًا حلمولة  �لتاأثري 
و�ملكونات �ملختلفة من �سناعية وزر�عية وعنا�رش ثقيلة، كما �سيوؤثر 
�لزر�عية كمًا ونوعًا )حمد  باآخر يف طبيعة �حلا�سالت  �أو  ب�سكٍل  ذلك 

وزمالوؤها، 1997(.

اأهمية العنا�صر املعدنية الثقيلة وخطورتها
�لرتبة  بتلوث  �ملرتبطة  تلك  و�لبيئية هي  �ل�سحية  �ملخاطر  �أكرث  لعل 
�لعنا�رش  تلك  وهي  �لثقيلة،  �ملعدنية  بالعنا�رش  و�لنباتات  و�ملياه 
)5-6غ/�سم3(.  حم��ددة  قيمة  عن  تزيد  بكثافة  تتميز  �لتي  �ملعدنية 
�لبيئة  �ل�سلبية يف  وتتو�جد يف �لطبيعة بن�سٍب متفاوتة لها تاأثري�تها 
و�حليو�ن  �لإن�سان  �سحة  يف  توؤثر  كما  با�ستعمالها،  �لإف��ر�ط  عند 
�لري  مياه  من  �نتقالها  �أّن  عديدة  در��سات  �أو�سحت  حيث  و�لنبات، 
�مللوثة �إىل �لنباتات يختلف باختالف تلك �لنباتات و�لظروف �لبيئية 
خطورة  �لأم��ر  وي��زد�د   ،)1995 و�آخ��رون،   Chang( �ملحيطة  و�لأر�سية 
�جلذور  منطقة  يف  يرت�كم  �لثقيلة  �لعنا�رش  هذه  معظم  �أّن  علمنا  �إذ� 
�لري  ي�سبب  حيث  �جلافة،  �لبيئات  ظروف  يف  �لرتبة  من  �سم(   40–0(
�لنباتية  �ل�سمية  من  �لعادمة يف حالٍت كثرية ظهور حالت  باملياه 
حدتها  تتوقف  �لتي  �ملياه،  هذه  با�ستعمال  �ملرتبطة   )Phytotoxicity(

لهذ�  تعر�سه  وزمن  �لنامي  �ملح�سول  وح�سا�سية  �لعن�رش  تركيز  على 
�لعن�رش  �مت�سا�ص  على  قدرتها  يف  �لنباتات  تتفاوت  �إذ  �لرتكيز، 
�لثقيل وتخزينه يف �أن�سجتها من جهة، وتبعًا لطبيعة �لرتبة من قو�م  
�حليوية  �جلاهزية  ومدى  �لنبات  وعمر   ،pH �حلمو�سة  Textureودرجة 
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)Bioavailability( للعن�رش �ل�سام نف�سه )Saqqar ،1991؛Chang  و�آخرون، 1995 

؛ Papadopoulos ، 1995، جزد�ن 2002؛ Jouzdan و�آخرون، 2007(. 

�لأكرث  تعترب  �لتي  �لثقيلة  �لعنا�رش  بع�ص  �ملقال  هذ�  يف  و�سنتناول 
و�ملعاجلة  �لعادمة  �لري  مياه  يف  �نت�سار�ً  و�أكرث  �لبيئة  يف  م�سادفة 
�مل�ستعملة يف �لري �لزر�عي، و�لأكرث خطورة و�رشر�ً يف �سحة �لإن�سان 

و�حليو�ن.
اأ - الزرنيخ As: ُيعد من بني �لعنا�رش �لثقيلة �لأكرث خطورة و�سمية 
�لنخاع  يف  يرتكز  فهو  له،  �حل�سا�سة  و�لنباتات  �لأحياء  من  للعديد 
�حلد  �أّن  لذلك جند  �أمر��سًا خطرية،  م�سببًا  �لع�سبية  و�جلملة  �ل�سوكي، 
�لأعلى للرتكيز �مل�سموح به يف مياه �لري على �ملدى �لبعيد هو 0.1 مغ . 
لرت1-، و2.0        مغ . لرت1- على �ملدى �لقريب  )�إد�رة �لبيئة �لكندية، 1987؛ 
Pescod، 1991 ؛  EPA 1992(. ويرت�وح تركيز �لزرنيخ يف �لرتب بني 1.1 و 

80 مغ . كغAFNOR، 1983( -1؛Adriano ، 1986(، يف حني يعترب �حلد �مل�سموح 

بتناول  ي�سمح  ل  حيث   ، كغ1-   . مغ   10  -  0.02 �لنب�اتي  �لن�سيج  يف  به 
�لنباتات �لتي يزيد تركي�ز �لزرني�خ يف �أن�سجتها عن �حلد �مل�سموح به 

�أو �عتماده�ا يف تغذي�ة �لإن�سان و�حليو�ن.
�ل�سامة على  �لثقيلة  �أخطر �ملعادن  Cd: ويعد من  ب- الكادميوم 
�مل�سببة  �لعو�مل  �أهم  كاأحد  �حلديثة  �لدر��سات  ت�سنفه  �إذ  �لإط��الق، 
فهو  �لعادمة،  باملياه  �ملروية  �لنباتات  با�ستهالك  �ملرتبطة  لل�سمية 
مادة م�رشطنة ويحل حمل �لكال�سيوم يف �لعظام، ما ي�سبب ه�سا�ستها 
مخ  �لتهاب  �لأخ��رية  مر�حله  يف  وي�سبب  خمتلفة،  عظمية  وت�سوهات 
�لأ�سمدة  �سناعة  مثل  عديدة  �سناعات  عن  �لكادميوم  ينتج  �لعظام. 
)حمد  و�لده�انات  �لغلفاين  �لطالء  وعمليات  و�ملنظفات  �لفو�سفاتية 
مغ   2 و   0.01 بني  �لرتب  يف  �لكلي  تركيزه  ويرت�وح   .)1995 وزمالوؤها، 
. كغAdriano ،1986( -1(، كما يبلغ تركيزه يف مياه �لري �مل�ستعملة على 
�ملدى �لبعيد 0.01 مغ . لرت1-، و0.05 مغ . لرت1- يف �ملياه �مل�ستعملة على 
تر�وح بني  �إذ�  �لنبات طبيعيًا  �أن�سجة  تركيزه يف  ويعد  �لقريب.  �ملدى 
  .)Psecod، 1991( 0.02 و 1.2 مغ . كغ1- ، �أما �إذ� بلغ 5 مغ . كغ1- فيعد �سامًا

�أّن �مت�سا�ص �لكادميوم عن طريق �ملعدة، و�لأمعاء يكون  و�ملعروف 
�سئياًل �إل �أّن ثمة �لعديد من �لعو�مل �لتي تزيد  من درجة �مت�سا�سه 
ك�سو�رد �حلديد و�لكال�سيوم و�لربوتينات )Doull و�آخرون، 1980(. ويبدو �أّن 
�سمية �لكادميوم تظهر بو�سوح يف م�ستوى �جلهازين �لتنف�سي و�لبويل 
م�سببًا ��ست�سقاًء يتطور �إىل �لتهاب حاد قد ينتهي بانتفاخ رئوي مزمن، 
كما ي�سبب هذ� �ملعدن �رتفاعًا مزمنًا يف �سغط �لدم. و�أظهرت �لدر��سات 
فيتلفها  �لبنكريا�سية  �خلاليا   فعالية  يف  يوؤثر  �لكادميوم  �أّن  �حلديثة 
و�لكلى  و�لكبد  �لبحرية  �لأغذية  وتعد  �لدم،  �سكر  �رتفاع  �إىل  وي��وؤدي 
�مت�سا�ص  �أّن  فيبدو  �لنبات  يف  �أما  �لعن�رش.  هذ�  تر�كم  بوؤر  �أكرث  من 
للر�سا�ص  مثيلتها  تفوق  �أن�سجته  يف  وتخزينه  �لرتبة  من  �لكادميوم 

)�جلز�ئري، 1998؛ جزد�ن، 2002(.
ج- الكروم Cr: ُيعد �لكروم من �أكرث �لعنا�رش �لثقيلة �لتي ترت�كم يف 
�ملحا�سيل نتيجة لريها باملياه �لعادمة، وهو من �ملعادن �لثقيلة �لتي 
�لتحويلية كالزجاج و�لغزل  �لفّعاليات �ل�سناعية  �لعديد من  تنتج عن 
و�لن�سيج وت�سنيع �لأ�سبغة و�لأدوية وخملفات �لدباغة وت�سنيع �جللود، 
ويبلغ تركيز �لكروم 0.1 مغ . لرت1- يف مياه �لري �مل�ستعملة على �ملدى 
�لبعيد و1.0 مغ . لرت1- يف �ملياه �مل�ستعملة يف �لري على �ملدى �لقريب. 
ويرت�وح �لرتكيز �لطبيعي للكروم يف �أن�سجة �لنبات 0.5 و 2 مغ . كغ1- ، 
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)Kalra، 1998(، و يرت�وح �ملحتوى �لكلي 
 . مغ  و150   10 بني  �لرتبة  يف  للكروم 
�لكروم  يرت�كم   .)Adriano ،1986( كغ1- 
�خل��ام،  كال�سكر  �لأغ��ذي��ة  يف  ع���ادًة 
�لزبدة،  وخا�سًة  �حليو�نية،  و�لدهون 
يف  فيرت�كم  �لإن�����س��ان  ج�سم  يف  �أم��ا 
�جللد و�لع�سالت و�لن�سج �لدهنية، كما 
�جلملة  يف  �أي�سًا  �لعن�رش  هذ�  يرت�كم 
و�خل�سية،  و�لطحال  و�لكبد  �لع�سبية 
درجة  على  �سميته  درج��ة  وتتوقف 
�لثالثي  �ل�سكل  يكون  حيث  تكافئه، 
�لتكافوؤ �أقل �سمية من �ل�سكل �ل�سد��سي 

�لتكافوؤ )Doull و�آخرون، 1980(.

د- النيكل Ni: من �لعنا�رش �لثقيلة 
�ملهمة �لتي تتو�جد يف �لطبيعة بكمياٍت 
�ملعدنية  �ل�سناعات  تعد  حيث  كبرية، 
�مل��خ��ت��ل��ف��ة، و���س��ن��اع��ة �ل��ب��ط��اري��ات، 
�إىل  �إ���س��اف��ًة  �لنفطية،  و�ل�سناعات 
يف  م�سادره  �أهم  من  �لزيوت  هدرجة 
جلدية  �أم��ر����س��ًا  ي�سبب  حيث  �لبيئة، 
و�لل��ت��ه��اب��ات  باحل�سا�سية  تتمثل 
لبع�ص  رئي�ص  �سبب  �أنه  كما  و�لقروح، 
�لأمر��ص �ل�رشطانية. ويرت�وح �لرتكيز 
�لكلي للنيكل يف �لرتب بني 5 و 500 مغ 
. كغAdriano، 1986( -1(، كما يبلغ تركيزه 

�ملدى  على  �لري  مياه  يف  به  �مل�سموح 
. لرت1-  ، و0.2 مغ  . لرت1-  0.02 مغ  �لبعيد 
لعدد  �سامًا  ويعد  �لقريب.  �مل��دى  على 
يف  تركيزه  يرت�وح  حيث  �لنباتات،  من 
مياه �لري بني 0.5 – 1 مغ . لرت1-. ويعد 
�إذ�  طبيعيًا  �لنبات  �أن�سجة  يف  تركيزه 
تر�وح بني 0-4 مغ . كغ1- ، �أما �إذ� ز�د عن 

.)Kalra ،1998 ( 5 مغ . كغ1- فيعد �سامًا
يعد هذ� �ملعدن   ُ:Pb هـ- الر�صا�س
يف  م�سادفًة  �لثقيلة  �ملعادن  �أكرث  من 
�لبيئة �ملدنية و�لريفية �لزر�عية، وينتج 
�لأ�سمدة  �سناعة  عن  كبرية  بكمياٍت 
و�ملنظفات و�لدهانات و�لطالء و�سناعة 
بالإ�سافة  و�ل��ب��ال���س��ت��ي��ك  �ل��ك��اب��الت 
�لتي  و�لوقود  �ل�سيار�ت  ملحطات خدمة 
�ملعدن  ه��ذ�  م��ن  كبرية  كميات  تنتج 
�لر�س�ا�ص  ويتحرك   ،)1995 )�أك�����س��اد 
حيث  �لرتب�ة،  مقطع  عرب  �سديد  ببطء 
�لر�س�ا�ص  �لك�لي م�ن  يرت�وح �ملحتوى 
. كغ1-،  مغ   200 و   2 ما بني  �لت�رب  ف�ي 
�أما يف مياه �لري �مل�ستعملة على �ملدى 
 . مغ   5 ح��دود  يف  تركيزه  فيقع  �لبعيد 
مياه  يف  تركيزه  يبلغ  حني  يف   ، لرت1- 
�لري �مل�ستعملة على �ملدى �لقريب 10.0 
�لرتكيز  ي���رت�وح  ح��ني  يف  لرت1-،   . م��غ 
�لنباتي  �لن�سيج  للر�سا�ص يف  �لطبيعي 
�لر�سا�ص  ي�سل  كغ1-.   . مغ  و20   3 بني 
�إىل ج�سم �لإن�سان عن طريق �لمت�سا�ص 
�ملعوي و�جلهاز �لتنف�سي على حٍد �سو�ء، 
�إىل  �ل���دم  ط��ري��ق  ع��ن  ب�رشعة  وينتقل 
كما  �لعظام،  نقي  يف  ليرت�كم  �لعظام 
من  ويقلل  و�ل��دم��اغ،  �لكبد  يف  يرت�كم 
تروية �لن�سج بالأك�سجني ويثبط �لناقلية 
�ل�سلل  ي�سبب  ما  لالأع�ساب،  �لكهربائية 
و�سعف �لذ�كرة. وتظهر �أعر��ص �لت�سمم 
باملغ�ص  تبد�أ  حيث  ببطء  �لعن�رش  بهذ� 
با�سطر�بات  لتنتهي  �ل�سديد،  و�لإم�ساك 
ما  وغالبًا  �لأط����ر�ف،  و�سلل  ع�سبية 
لالإ�سابة  عر�سة  �أك��رث  �لأط��ف��ال  يكون 
لقدرتهم  �لكبار  م��ن  �لأع��ر����ص  بهذه 
�لعالية على �مت�سا�ص �لر�سا�ص ب�سبب 
�لر�سا�ص  ي�سعف  �إذ  �ل�رشيع  �لنمو 
حيث  �لأط��ف��ال،  عند  �ل��ذك��اء  تطور  من 
�أثبتت �لدر��سات �لعالقة بني تلوث �لدم 
عند  �لذكاء  منو  و�نخفا�ص  بالر�سا�ص 

.)Prost ، 1997( لأطفال�
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تو�ســــــــــــــــــيات
•تعد خملفات �لن�ساطات �ل�سناعية 
�ملختلفة �أهم م�سدر ملعظم �لعنا�رش 
�لعادمة  �ملياه  يف  �لثقيلة  �ملعدنية 
يجب  لذ�  �ملعاجلة،  وغري  �ملعاجلة 
�لتاأكيد على �رشورة ف�سل خملفات 
ون����و�جت �ل�����رشف �ل�����س��ن��اع��ي عن 

�ل�رشف �ل�سحي �ملنزيل. 
•�إجر�ء عملية معاجلة مياه �ل�رشف 
من  و�لتاأكد  عالية،  بكفاءة  �ل�سحي 

ذلك يف حمطات �ملعاجلة �ملختلفة.
�ملعاجلة  �مل��ي��اه  ��ستعمال  •عدم 
لري �ملحا�سيل و�خل�سار �لتي توؤكل 
توجيه  و�إمن��ا  مبا�رش،  وب�سكٍل  نيئة 
�ملياه  م��ن  �لنوعية  تلك  ��ستعمال 
و�لعلفية  �ل�سناعية  �ملحا�سيل  لري 
و�لنباتات  �حل��ر�ج��ي��ة  و�لأ���س��ج��ار 

�لتزيينية و�مل�سطحات �خل�رش�ء.
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متوفر يف
اجلافة  املناطق  لدرا�سات  العربي  املركز 

واالأرا�سي القاحلة - اأك�ساد 
وافياً  عر�ساً  •يت�سمن 
نباتياً  نــوعــاً   250 لـــ 

ف�سيلة   38 على  مــوزعــة 
من  االأطل�س  تناولها  نباتية 

حيث اال�ستعماالت االقت�سادية 
اىل  اإ�سافًة   ، البيئية  ومتطلباتها 

العلمي  وا�سمه  للنبات  دقــيــق  و�ــســف 
وت�سميته ال�سائعة.

•قام باعداده فريق من خرباء اأك�ساد نتيجة 
509 �سفحات  يف  جــاء  وقــد  درا�ــســة ميدانية، 

من القطع الكبري وغالف فاخر.
الواحدة  للن�سخة  اأمريكي  20 دوالر  ب�سعر  •للجميع 

عدا اأجور الربيد.

ملزيد من املعلومات, يرجى الت�صال على العنوان التايل:
اجلمهورية العربية ال�سورية – دم�سق

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



برنامج الدارة املتكاملة 
للموارد املائية

ل�سمان  �ملنا�سبة  و�لتقنيات  �لأ�س�ص  تطبيق  �إىل  �لربنامج  هذ�  يهدف 
��ستثمار م�ستد�م و�آمن للمو�رد �ملائية �ملتاحة. وقد قامت �لد�رة يف 

�إطار هذ� �لربنامج بتنفيذ عدد من �مل�ساريع:
املتكاملة  الإدارة  لتحقيق  القرار  دعم  نظام  اإعداد  م�رشوع 

للموارد املائية: 
�أحد  �ملائية  �مل��و�رد  �إد�رة  يف  و�ملتكامل  �ل�سمويل  �لنهج  �أ�سبح  لقد 
وي�سكل  �ملائية،  للمو�رد  �ل�سليمة  �لإد�رة  حتقيق  يف  �ملنهجيات  �أهم 
�ملجال،  هذ�  يف  �مل�ساعدة  �لرئي�سة  �لأدو�ت  �أح��د  �لقر�ر  دعم  نظام 
حول  �لقر�ر  ملتخذي  �ملنا�سبة  �ملعلومات  توفري  على  تعتمد  وهي 
�إ�سافة  ل�ستثمارها،  �ملتاحة  و�لإمكانيات  �ملائية  �ملو�رد  �أو�ساع 
يف  ي�ساعد  ما  �ملناخية،  �لتغري�ت  ملو�جهة  �ل�سيناريوهات  �إعد�د  �إىل 
�لتعاون  �ملجال  هذ�  يف  مّت  وقد  �مل�ستد�مة.  �ملائية  �ل�سيا�سات  بلورة 

 BGR �أملانيا  �لفدر�يل لعلوم �لأر�ص و�ملو�رد �لطبيعية يف  مع �ملعهد 
وبالتعاون مع معهد ��ستوكهومل للبيئة يف �لوليات �ملتحدة �لأمريكية 
للتو�سع يف ��ستعمال نظام دعم �لقر�ر �ملعروف با�سم WEAP يف �إد�رة 
�لنظام  ربط  خالل  من  و�جل��ويف،  �ل�سطحي  ْيها  ب�سقَّ �ملائية  �مل��و�رد 
�ملحتملة  بال�سيناريوهات  للتنبوؤ  �جلوفية  �ملياه  منذجة  برنامج  مع 
فقد  �لنظام  هذ�  فعالية  زي��ادة  �جل  ومن  �جلوفية.  �ملياه  ل�ستثمار 
�لفعلية  �ملائية  �لحتياجات  لتحديد  خا�ص  بربنامج  �أي�سا  ربطه  مّت 
بقدرته  �لربنامج  هذ�  ويتميز   ،MABIA با�سم  و�ملعروف  للمزروعات 
قاعدة  فيه  ويتو�فر  للنبات،  �لفعلية  �ملائية   �لحتياجات  تقدير  على 
تقدير  �ل�ستفادة منها يف  و�ملحا�سيل ميكن  للرتبة  كاملة  معلومات 
�لحتياجات �ملائية، كما متت �إ�سافة برجميات �أخرى تتعلق بحركة 
�مللوثات وحتديد مناطق �لتلوث حول حقول �لآبار يف �لطبقات �ملائية 
 MODPATH برنامج  مع   WEAP برنامج  ربط  خالل  من  وذلك  �جلوفية، 

�لذي يهتم بحركة �مللوثات يف �لو�ساط �ملائية �جلوفية. 
ومتت �إ�سافة خو�رزمية لإيجاد �حلل �لأمثل Optimization ل�ستعمالت 
مقد�ر  هي:  رئي�سة  حم��دد�ت  �لعتبار  بعني  �آخذين  �جلوفية،  �ملياه 

اإدارة املـــــــوارد املائيــــــــة 
ت ا�شرتاتيجية عمل املركز  ن�شَّ
العربي يف جمال املياه على 

م�شاندة الدول العربية يف 
جهودها لتحقيق اأمنها املائي 

والغذائي، وذلك من خالل 
حتقيق ال�شتخدام الأمثل 

ملواردها املائية املتاحة، 
وتطوير ال�شيا�شات املائية 
التي تتنا�شب مع طموحات 

التنمية والواقع املائي 
الراهن، و�شمان احلقوق 

املائية لالأجيال القادمة، 
ولتحقيق هذه الأهداف فقد مّت 
الرتكيز يف عمل الدارة على 

تنفيذ ثالثة برامج رئي�شة 
ت�شمل مايلي:

يف 
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تكاليف  �جلوفية،  �ملياه  �سطح  يف  �لهبوط 
�إن�ساء  يتم  عليها  وبناًء  �ملياه.  ونوعية  نقل 
�ل�سيناريو  لع��ت��م��اد  �سيناريوهات  ع��دة 
�لذي يتو�فق مع �لو�سع �ملائي لكل  �لأف�سل 
يف  كبد�يٍة  �لنظام   ه��ذ�  طبق  وق��د  حو�ص. 
�ل�سخ  �آب��ار  من  �ملثلى  �ل�سخ  حجوم  �إيجاد 
تغذي  �لتي  �ل��زب��د�ين،  حو�ص  يف  �ملختلفة 
�لتي  �لقت�سادية  للكلفة  تبعًا  دم�سق  مدينة 
تتغري ح�سب �نخفا�ص �ملياه يف �لآبار �لناجت 
�لنقل و�ل�سياعات  �أنابيب  و�أطو�ل  �ل�سخ  عن 
�ملو�سوع   هذ�  �أهمية   وتكمن  �لهيدروليكية. 
و�لجتماعي  �لقت�سادي  �لعامل  �إدخال  يف 
و�لبيئي يف ��ستعمال �ملو�رد �ملائية �ملتاحة 

وتوزيعها.  

اإدارة املـــــــوارد املائيــــــــة 

يف 
املركز العربي لدرا�صــات املنــــاطق اجلافة والأرا�صي القاحلة - اأك�صـــــــاد 

�سكل يو�سح عمل نظام دعم القرار يف اإدارة 
املوارد املائية لتلبية خمتلف الحتياجات
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ومت تطبيق هذه �لأنظمة لتجربتها يف مناطق 
خمتلفة من �سورية وتون�ص و�ملغرب، كما مت 
تنظيم دور�ت تدريبية للفنيني من موؤ�س�سات 
�لأردن،  تون�ص،  من  كٍل  يف  عربية  ووز�ر�ت 
لبنان، فل�سطني، ُعمان، بال�سافة �ىل �سورية 

و�لبحرين . 
يف  املائية  املـــوارد  درا�ــســة  م�رشوع 

منطقة مغر املري )احلرمون(:
مت �قرت�ح هذه �ملنطقة كم�سدر مائي لأغر��ص 
�لبلديات و�لقرى �ملجاورة  �ل�رشب لعدد  من 
تقدير  �لدر��سة  هذه  ��ستهدفت  دم�سق.  ملدينة 
ما  ل�ستجر�ر  �ملنطقة  يف  �ملائية  �مل���و�رد 
�لحتياجات  لتلبية  ل/ث��ا   400 من  يقارب 
�ملنطقة من خالل حتديد  لل�رشب يف  �ملائية 
وت�سمن  �لنتاجية.  �لآب���ار  من  ع��دد  وحفر 
�مل�رشوع بناء قاعدة معلومات مائية نقطية، 
وقاعدة لأر�سفة �ملخططات و�خلر�ئط، وكذلك 
جيوفيزيائية  �أع��م��اٍل  تنفيذ  على  �ل���رش�ف 
وجماعية،  �إف��ر�دي��ة  �سخ  جت��ارب  و�إج����ر�ء 
�إ�سافة �إىل حتليل �سور �لأقمار �ل�سناعية من 
�أجل تو�سيح �لبنية �لتكتونية ودر��سة �لبنية 
Lineaments، وكذلك حتديد �مل�ساحات  �خلطية 
�سبكة  وبناء  �لأر��سي،  وت�سنيف  �ملزروعة 
مر�قبة لنظام �ملياه �جلوفية، و�إعد�د منوذج 
ريا�سي يحاكي نظام �ملياه �جلوفية ويتنباأ 
عن �لتغري�ت �ملحتملة نتيجة �سحب �لكميات 
تتو�جد  حيث  �جلوفية.  �ملياه  من  �ملطلوبة 
�أربع طب���قات هيدروجيولوجية  �ملنط�قة  يف 
كما  �ل��در����س��ة،   منطقة  كامل  على  م��وزع��ة 
ح�ساب  �لريا�سي  �ل��ن��م��وذج  خ��الل  م��ن  مت 
عدد  وتنفيذ  �ملنطقة  يف  �ملائية  �ملو�زنات 
�جلوفية  �ملياه  ل�ستثمار  �ل�سيناريوهات  من 
مبا يتنا�سب مع �لإمكانيات �ملائية �ملتاحة 
�ل�ستثمار  ويحقق  �ملائية  و�لحتياجات 
من  �لنتهاء  مت  وق��د  �مل���و�رد.  لهذه  �لأم��ث��ل 
بينت  حيث   2011 عام  منت�سف  يف  �مل�رشوع 
هناك  �أن  عليها  �حل�سول  مت  �لتي  �لنتائج 
300 ليرت/ثا من  �إمكانية ل�ستثمار مايقارب 
تبعات  لذلك  يكون  �أن  دون  �جلوفية  �ملياه 
�ملنطقة  يف  �جل��وف��ي��ة  �مل��ي��اه  ع��ل��ى  ح���ادة 
لل�سكان  �ملائية  و�حلقوق  �لينابيع  وجريان 

�ملحليني  .
ن��ظ��ام م��ع��ل��وم��ات��ي حلفظ  ت��ط��وي��ر  وق���د مت 
ومعاجلة �ملعطيات �ملائية، كما مت ��ستعمال 
�إعد�د خمطط  �جلغر�فية يف  �ملعلومات  نظام 

�لغر�سية  و�خل��ر�ئ��ط  �لطبوغر�يف  �لأ�سا�ص 
�ملائي  �لنظام  لتو�سيح  �لالزمة  �ملختلفة 
للنموذج  �ملطلوبة  �ملدخالت  و�إعد�د  �جلويف 
�ملعلومات  ن��ظ��ام  با�ستعمال  �ل��ري��ا���س��ي 
نظام  ��ستخد�م  مت  كما   ،ArcGIS �جل��غ��ر�يف 
MODFLOW لبناء وت�سغيل �لنموذج �لريا�سي.

 م�رشوع الأمن املائي العربي: 
على  �حل��ايل  �لعام  خالل  �ملركز  عمل  تركز 
�ملائي  �لأم��ن  ��سرت�تيجية  �إق��ر�ر  يف  �ل�سعي 
�ملنطقة  يف  م�ستد�مة  تنمية  لتحقيق  �لعربي 
�لعربي  �ل���وز�ري  �ملجل�ص  قبل  من  �لعربية 
�لقت�سادية  �لقمة  لتو�سيات  وفقًا  للمياه، 

�لعربية �لتي عقدت يف �لكويت يف �سهر كانون 
ثاين / يناير 2009 و�لتي �أو�ست ب�رشورة �إعد�د 
�لعربي  �ملركز  قام  وقد  �ل�سرت�تيجية.  تلك 
ومت  لال�سرت�تيجية،  �لأولية  �مل�سودة  باإعد�د 
عر�سها على �ملجل�ص �لوز�ري �لعربي للمياه 
�لذي عقد يف بد�ية �سهر كانون ثاين / يناير 
�أو�سى بت�سكيل جلنة عربية من  2010، و�لذي 

ممثلي عدة دول عربية هي: �لعر�ق، فل�سطني، 
�لأردن،  �مل��غ��رب،  ���س��وري��ة،  ع��م��ان،  �سلطنة 
�سياغة  لإع��ادة  �إقليمية،  ومنظمات  وم�رش، 
�للجنة  عقدت  وفعاًل  �ل�سرت�تيجية.  وثيقة 
�لعربية �جتماعها يف مقر �ملركز �لعربي يف 

�سكل يو�سح متثيل انتقال امللوث من م�سدر معني �سمن املياه اجلوفية

خارطة الهبوط الرتاكمي باملرت للحامل الأول خالل الفرتة 2010-1988
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�لأ�سبوع �لأول من �سهر �أيار، حيث قام �ملركز 
�لعربي جمدد�ً باإعادة �سياغة �ل�سرت�تيجية، 
وجرى عر�سها على �ملجل�ص �لوز�ري �لعربي 
للمياه يف �جتماعه �ملنعقد يف مقر �جلامعة 
يوليو   / متوز  �سهر  يف  �لقاهرة  يف  �لعربية 
كما  �لنهائية،  ب�سيغتها  �أقرها  و�لذي   ،2010

�أعدها  �لتي  �خلم�سة  �مل�ساريع  �ملجل�ص  �أقر 
�لإد�رة  م�����رشوع  �إط���ار  يف  �لعربي  �مل��رك��ز 
�لقمة  �أقرته  �لذي  �ملائية  للمو�رد  �ملتكاملة  
�لقت�سادية يف �لكويت يف عام 2009 مببلغ 10 
�للجنة  ماليني دولر، وجرى بحثها من قبل 
�لفنية �لعليا للمجل�ص �لوز�ري �لعربي للمياه،  
بتوفري  �لعربية  �لتمويل  موؤ�س�سات  و�أو�ست 

�لتمويل �لالزم له. وهذه �مل�ساريع هي: 
�ملو�رد  �إد�رة  يف  �لتكاملي  �لنهج  •تطبيق 

�ملائية 
�ملنطقة  يف  �ملياه  ��ستعمال  كفاءة  •رفع 

�لعربية 
يف  �أثاره  وتقييم  �ملناخي   �لتغري  •م�رشوع 

�ملو�رد �ملائية �ملتاحة يف �ملنطقة �لعربية

• حماية �حلقوق �ملائية �لعربية 
غري  �ملياه  ��ستعمال  يف  �لتو�سع  م�رشوع   •

�لتقليدية 
�لعربي  �ل���وز�ري  �ملجل�ص  ق��ر�ر  على  وبناء 
�ل��دول  جامعة  ع��ام  �أم��ني  �أو���س��ى  للمياه، 
�لتمويل  موؤ�س�سات  ل��دى  بال�سعي  �لعربية 
قام  وفعاًل  �ل��الزم،  �لتمويل  لتوفري  �لعربية 
�إىل  �لعربية بتوجيه كتب  �أمني عام �جلامعة 
كل من �ل�سندوق �لعربي لالإمناء �لقت�سادي 
للتنمية،  �لإ�سالمي  و�لبنك  و�لجتماعي، 
و�سندوق �أوبك، كما �سارك �ملركز �لعربي من 
خالل  من  �لتمويل  لتوفري  �ل�سعي  يف  جهته 
�لتمويل  موؤ�س�سات  مع  مبا�رشة  �ت�سالت 
رغبته  �لعربي  �ل�سندوق  �أب��دى  وقد  ذ�تها، 
من  وطلب  �مل�ساريع  لتلك  �لتمويل  توفري  يف 
�ملركز �لعربي مو�فاته بتفا�سيل كل م�رشوع 
من �مل�ساريع �خلم�سة، وقد �أعد �ملركز وثيقتني 
تف�سيليتني مل�رشوعني من �مل�ساريع �خلم�سة 

وهما :
يف  �ملياه  ��ستعمال  كفاءة  رف��ع  •م�رشوع 

�ملنطقة �لعربية 
يف  �أثاره  وتقييم  �ملناخي   �لتغري  •م�رشوع 

�ملو�رد �ملائية �ملتاحة يف �ملنطقة �لعربية
دور  حتديد  �لوثائق  تلك  خالل  من  مت  حيث 
�ملركز �لعربي و�ملوؤ�س�سات �لوطنية و�لأعمال 

�لتي �سيتم تنفيذها ومو�قع �لتنفيذ .
وقد �أبدى �ل�سندوق �لعربي �هتمامه مب�رشوع 
�ملنطقة  يف  �مل��ي��اه  ��ستعمال  ك��ف��اءة  رف��ع 
�لعربية، و�قرتح �أن تتم در��سة وثيقة �مل�رشوع 
�لتي  �لعربية  �ل��دول  �إليه  تدعى  �جتماع  يف 
كبرية،  �أولوية  �لزر�عي  �لقطاع  فيها  ي�سكل 
�إر�سال وثيقة �مل�رشوع �إىل  ومن �أجل ذلك مت 
�سبع دول عربية، ومت حتديد موعد �لجتماع 

يف �سهر ت�رشين �أول �لقادم.

الربنامج الفرعي 
حلماية البيئة املائية

ارتفاع من�سوب  م�رشوع درا�سة ظاهرة 
الوفرة  منطقة  يف  اجلوفية  املــيــاه 

الزراعية – الكويت: 
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يف  �ل�سمكية  و�ل��رثوة  �لزر�عة  ل�سوؤون  �لعامة  �لهيئة  طلب  على  بناء 
يف  �جلوفية  �ملياه  منا�سيب  �رتفاع  ظاهرة  لدر��سة  �لكويت  دول��ة 
منطقة �لوفرة �لزر�عية و�لتي تعود بالدرجة �لأوىل �إىل �سوء ��ستعمال 
�لتي  و�لقانونية  �لفنية  �لأدو�ت  توفري  عدم  وكذلك   ، �لري  يف  �ملياه 
مبقرتح  �لعربي  �ملركز  تقدم  فقد  �جلوفية،  �ملياه  ��ستثمار  من  حتد 
لتنفيذ م�رشوع بالتعاون مع �لفنيني يف �لهيئة �لعامة ل�سوؤون �لزر�عة 
و�لرثوة �ل�سمكية، حيث يهدف �مل�رشوع ب�سكل رئي�ص يف مرحلته �لأوىل 
زر�عية  تنمية  ل�سمان  �جلوفية  للمياه  �لأمثل  �ل�ستعمال  حتقيق  �إىل 
�إعد�د منوذج ريا�سي  م�ستد�مة يف منطقة �لوفرة �لزر�عية  من خالل 
لتقييم  و�ل��دم��ام(  �لكويت  )جمموعة  �ملنطقة  يف  �ملائية  للحو�مل 
�ملو�رد �ملائية �ملتاحة وتقدير �ملو�زنة �ملائية لكل حامل، مع �إعد�د 
�إىل  �إ�سافة  �لكويتي،  �جلانب  لرغبات  وفقًا  �ملنا�سبة  �ل�سيناريوهات 

و�سع �حللول �ملنا�سبة ملعاجلة هذه �لظاهرة . 
وقد مت لهذ� �لغر�ص توقيع �تفاقية بني �ملركز �لعربي و�لهيئة من �أجل 
�لأعمال  �لتز�مات كل طرف من حيث  فيها حتديد  �مل�رشوع مت  تنفيذ 
�ملطلوبة، بحيث يقوم �جلانب �لكويتي بتوفري �لبيانات �لالزمة لإعد�د 
 18 �لزمنية للم�رشوع يف حدود  �لفرتة  �لريا�سي، وقد حددت  �لنموذج 

�سهر�ً، ومتت �ملبا�رشة يف �مل�رشوع يف منت�سف عام 2011 .
م�رشوع اإعداد درا�سة لتاأهيل حو�ض الليطاين يف لبنان  

�ملتحدة  �لأمم  وبرنامج  �لعربي  �ملركز  بني  �ملوقع  �لتفاق  �إطار  يف 
حو�ص  يف  للبيئة  �لر�هن  �لو�قع  لتقييم  در��سة  �إع��د�د  ب�ساأن  للبيئة 
قام  فقد  �حلو�ص،  تاأهيل  لإعادة  م�رشوع  وثيقة  و�إعد�د  �لليطاين  نهر 
�ملركز �لعربي بتنفيذ كافة �لأن�سطة �لو�ردة يف �لتفاقية، و�لتي ت�سمل 
تو�جهها  �لتي  �مل�ساكل  �حلو�ص، وحتديد  �لبيئية يف  �لأو�ساع  ح�رش 
�إد�رة �حلو�ص يف حماية م�سادره �ملائية من �لتلوث، ومن ثم تقدمي 

�إعد�د وثيقة م�رشوع يتم من  �إىل  �إ�سافة  مقرتحات لتنفيذ م�رشوعني، 
خاللها �لبحث عن توفري�لتمويل �لالزم لإعادة تاأهيل �حلو�ص.

جمرى نهر الليطاين وروافده يف �سهل البقاع  يف لبنان

العـــدد  27 - 2011      �لعــربي �لـوطـــن  املركز العربي - اأك�ســاد     يف 

56



وقد ت�سمنت �خلطو�ت �لتنفيذية تنفيذ زيار�ت 
ميد�نية لالطالع على �لو�قع �لر�هن من حيث 
�إ�ستخد�مات �ملياه، �سو�ًء �جلوفية و�ل�سطحية، 
م�سلحة  �إد�رة  عن  �مل�سوؤولني  مع  و�لجتماع 
�إد�رة  على  تعمل  �لتي  �جلهة  وهي  �لليطاين 

مو�رد �حلو�ص جزئيًا.  
ومن �ملعروف �أن نهر �لليطاين يجري يف �سهل 
�لبقاع، حيث ينبع بالقرب من مدينة زحلة يف 

�أو��سط �سهل �لبقاع، ثم يتجه جنوبًا.
حتديد  �لدر��سة  تنفيذ  خالل  من  �أمكن  ولقد 
�سليمة  �إد�رة  تنفيذ  من  حتد  �لتي  �لأ�سباب 
تنح�رش  و�لتي  �حلو�ص،  يف  �ملائية  للمو�رد 
�ملياه  با�ستثمار  �ملعنية  �جلهات  ت�سعب  يف 
يف �حلو�ص من مياه جوفية و�سطحية، وكذلك 
�أهمية  �ل�سكان حول  �لعام لدى  �لوعي  �سعف 
و�سعف  �لتلوث،  من  �حلو�ص  مياه  حماية 
�ملر�قبة و�ملتابعة لدى �لأجهزة �ملعنية. وقد 
خل�ص �لتقرير �إىل عدة تو�سيات �أهمها �رشورة 
بناء قاعدة معلومات متكاملة تو�سح مو�قع 
و�أنو�ع  �مل�ستعملة  �ملياه  وكميات  �ل�ستثمار، 
تو�سيات  �إىل  �لتقرير  خل�ص  كما  �لزر�عات، 
�ملنطقة  يف  �لفي�سان  مو�جهة  كيفية  تخ�ص 
�ل�سهل  يف  �جلوفية  �ملياه  منا�سيب  و�رتفاع 
نتيجة �ملعوقات �لتي تتو�جد يف جمرى �لنهر، 

كما مت من خالل �أن�سطة �مل�رشوع تنفيذ دورة 
على  �لليطاين  م�سلحة  من  للفنيني  تدريبية 

��ستعمال �لنمذجة �لريا�سية لدرء �لفي�سان .
م�رشوع درا�سة تقدير ح�سا�سية املوارد 
منطقة  يف  البيئية  للتغريات  املائية 

غرب اآ�سيا: 
�لعربي  �ملركز  �ملوقع بني  �لتفاق  على  بناًء 
–�ملكتب  للبيئة  �ملتحدة  �لأمم  وب��رن��ام��ج 

�لإقليمي لدول غرب �آ�سيا، قام �ملركز �لعربي 
ح�سا�سية  م��دى  تقدير  ح��ول  تقرير  ب��اإع��د�د 
فيها  مبا  �لبيئية  للتغري�ت  �ملائية  �مل��و�رد 
منهجية  على  بناء  وذلك  �ملناخية،  �لتغري�ت 
بكني  جامعة  قبل  م��ن  �إع��د�ده��ا  مت  حم��ددة 
من  �لعديد  �إدخ���ال  على  تعتمد  �ل�سني،  يف 
�لو�قع  تقييم  بهدف  و�ملعامالت  �ملوؤ�رش�ت 
يف دول �ملنطقة، ومدى تاأثرها باأية تغري�ت 

�سكل يو�سح درجة الإجهاد املائي لكافة دول غرب اآ�سيا لفاق اأعوام 2020 و2040 حيث يالحظ اأن 
كافة الدول هي اأ�سال حتت اإجهاد مائي ومن املتوقع تطوره ب�سكل ب�سيط يف امل�ستقبل .
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بيئية حمتملة، وقد مت تكليف �ملركز بتغطية 
دول �مل�رشق �لعربي، يف حني كلفت جامعة 
�خلليج �لعربي بتغطية دول جمل�ص �لتعاون. 
كبري  كمٍّ  بجمع  �ملركز  قام  ذلك  �أجل  ومن 
من �ملعلومات �لتي تخ�ص �ل�سكان و�ملو�رد 
�ملائية و�لنتاج �لزر�عي و�و�ساع �ل�رشف 
و�لناجت  �ل�رشب  مياه  توفري  ومدى  �ل�سحي 
�إ�سافة  دول���ة،  ك��ل  يف  �لج��م��ايل  �ملحلي 
بقية  ودور  �لزر�عي  �لقطاع  م�ساهمة  �إىل 
على  وبناء  �لجمايل،  �لناجت  يف  �لقطاعات 
هذه �ملعلومات �لتي مت تخزينها يف قاعدة 
وبا�ستخد�م  بامل�رشوع  خا�سة  معلومات 
ح�ساب  �أمكن  �جلغر�يف،  �ملعلومات  نظام 
دولة  كل  ح�سا�سية  مدى  حتدد  �لتي  �لقيمة 
كما  �لبيئية   للتغري�ت  �ملنطقة  دول  من 
حالة  در����س��ة  �مل�����رشوع  يف  �لعمل  ت�سمن 
حيث  �مل�سرتكة،  �ملائية  �لأحو��ص  �أحد  عن 
للمركز  بالن�سبة  �لفر�ت  حو�ص  �ختيار  مت 
درج��ة  ل��ت��ق��دي��ر  �سطحي  م��ائ��ي  ك��ح��و���ص 

ح�سا�سيته للتغري�ت �لبيئية، يف حني مت تكليف جامعة �خلليج �لعربي 
باإعد�د در��سة عن طبقة �لدمام �مل�سرتكة بني دول جمل�ص �لتعاون.

املوارد  يف  وتاأثرياتها  املناخية  التغريات  درا�سة  م�رشوع 
املائية يف املنطقة العربية:

�أ�سبحت ظاهرة تغري �ملناخ �لعاملي حقيقة و�قعة بعد �أن كانت معظم 
خمتلف  ت�سيب  ع�سو�ئية  مناخية  دور�ت  �إىل  �سابقًا  تعزى  مظاهرها 
مناطق �لعامل، وخا�سة �ملنطقة �لعربية �لتي ت�سود فيها من حني �إىل 
�أو عو��سف مطرية كان من �ل�سعب ربطها بنظام  �آخر دور�ت جفاف 
معني، وبات هناك �إجماع علمي على �أن �ملناخ يتغري نتيجة لالنبعاث 
�لدر��سات  �أ�سارت  وقد   �أ�سا�سًا،  �لب�رشي  �لن�ساط  ي�سببه  �لذي  �لغازي 
�حلكومية  للهيئة  �لأخ��ري  �لتقوميي  �لتقرير  �سمنها  وم��ن  �حلديثة 
�لتقدير�ت  �أن   2007 عام  يف  �ل�سادر   )IPCC( �ملناخ  بتغري  �ملعنية 
�لعلمية ت�سري �إىل �أن �ملنطقة �لعربية �ستكون بحكم �متد�دها �جلغر�يف، 
وتباين ُبناها �لجتماعية و�لقت�سادية، �إ�سافة �إىل حمدودية �ملو�رد 
�لطبيعية فيها، من �أكرث �ملناطق عر�سة للتاأثري�ت �ملحتملة للتغري�ت 
�ملناخية وتفاعالتها �ملختلفة وخا�سة تاأثري�تها يف �ملو�رد �ملائية 
ونظر�ً  �لغذ�ئي.  و�لأمن  �لزر�عي  �لإنتاج  على  تاأثري�ت  من  ومايتبعها 
لأهمية �ملو�سوع فقد قام �ملركز �لعربي باإعد�د وثيقة م�رشوع عر�ست 
يف �إطار �مل�ساريع �خلم�سة �لتي �نبثقت عن م�رشوع �لإد�رة �ملتكاملة 
كانون  �سهر  يف  �لقت�سادية  �لكويت  قمة  �أقرته  �لذي  �ملائية  للمو�رد 

ثاين / يناير 2009 .
�لآثار  لتقييم  �لعربية  �لدول  جهود  تدعيم  يف  �مل�رشوع  �أن�سطة  ترتكز 
�ل�سلبية للتغري�ت �ملناخية، و�إعد�د خطط و�سيا�سات �لتكيف، و�لتخفيف 
من �لتاأثري�ت �ملحتملة للتغري�ت �ملناخية على �ملو�رد �ملائية ب�سورة 
خا�سة، و�لإنتاج �لزر�عي و�لأو�ساع �لبيئية و�لقت�سادية �لجتماعية 
ب�سورة عامة. ومن �أهم �لأن�سطة �لتي يت�سمنها �مل�رشوع �إعد�د قاعدة 
مناذج  �إعد�د  وكذلك  �لعربية،  �ملنطقة  عن  متكاملة  مناخية  معلومات 

ريا�سية مناخية على �مل�ستوى �لإقليمي �لعربي بهدف زيادة �لدقة يف 
�لتنبوؤ بالتغري�ت �ملناخية �ملحتملة، �إ�سافة �إىل �لعمل على تطبيق مناذج 
ريا�سية هيدرولوجية لتحديد مدى تاأثري �لتغري�ت �ملناخية يف �ملو�رد 
�لقت�سادية  �للجنة  مع  تعاون  �تفاق  بتوقيع  �ملركز  قام  وقد  �ملائية. 
و�لجتماعية لدول غرب �آ�سيا �لتابعة لالأمم �ملتحدة )�ل�سكو�( من �أجل 
تطبيق بع�ص �لنماذج �لريا�سية �لهيدرولوجية على �أحو��ص خمتارة يف 
عدد من �لدول �لعربية لدر��سة مدى تاأثري نتائج تطبيق �لنماذج �ملناخية 
على �جلريان �ل�سطحي يف �لأنهار وتغذية �ملياه �جلوفية، و�سيتم �أي�سًا 
من خالل هذ� �مل�رشوع ت�سغيل مناذج مناخية خا�سة باملنطقة �لعربية  

بدقة ت�سل �إىل 25X 25 كم من �أجل �لتنبوؤ بالتغري�ت �ملناخية �ملحتملة.

م�رشوع اإعداد خرائط قابلية املياه اجلوفية للتلوث يف دولة 
المارات العربية املتحدة:

نظر�ً لأن �ملياه �جلوفية ت�سكل �مل�سدر �ملائي �لطبيعي �لوحيد تقريبًا 
يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، طلبت وز�رة �لبيئة و�ملياه يف دولة 
�لإمار�ت من �ملركز �لعربي تنفيذ م�رشوع لإعد�د خارطة حتديد قابلية 
�ملياه �جلوفية للتلوث لدولة �لإمار�ت، بعد �أن حقق �ل�ستثمار �ملتنامي 
للمو�رد �ملائية فيها فو�ئد �جتماعية و�قت�سادية هامة من حيث توفري 
و�إن  و�ل��زر�ع��ة،  كال�رشب  �لتنموية  �لحتياجات  كافة  لتلبية  �ملياه 
يتطلب  و�سبل حمايتها  �ملائية  �لبيئة  �لتلوث وتدهور  م�سكلة  معاجلة 
�ل�سكانية  �ل�سيا�سات  �إيجاد حلول منا�سبة تاأخذ بعني �لعتبار تد�خل 
و�لزر�عية و�لقت�سادية و�حل�رشية با�ستعمال منهجيات حديثة ت�سمح 
�لذي  �ملنهج  وهذ�  للتلوث،  �جلوفية  �ملائية  �لأو�ساط  قابلية  بتحديد 
يعتمد مبد�أ �لوقاية خري من �لعالج ي�سهم يف �حلد من �لتلوث، ويحقق 
معاجلة  تكاليف  �أن  علمنا  ما  �إذ�  خا�سة  �مل�ستد�مة،  �لتنمية  �أهد�ف 
�ملياه بعد تلوثها تعترب مرتفعة جد�ً مقارنة بتكاليف �لوقاية، ويتطلب 
طموحات  بني  تو�زن  �إيجاد  �لتلوث،  من  �ملائية  �ملو�رد  على  �حلفاظ 
توفري  �إىل  �مل�����رشوع  ويهدف  �لبيئة.  حماية  وم�ستلزمات  �لتنمية 

�سكل يو�سح معامل احل�سا�سية للتغريات املناخية  يف منطقة غرب اآ�سيا 
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�ملنا�سبة  و�ملعلوماتية  �لتقنية  �لو�سائل 
دولة  يف  �لقر�ر  و�أ�سحاب  �ملخططني  لدى 
مو�رد  لوقاية  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت 
�ملياه �جلوفية و�لرتبة من �لتلوث، مبا يكفل 
حتقيق �لتنمية �مل�ستد�مة وي�ساعد يف و�سع 
من  �جلوفية  �ملياه  حلماية  مائية  �سيا�سة 

�لتلوث يف �لدولة.
وبناء عليه، عقدت عدة �جتماعات عمل مع 
�لفنيني يف �لوز�رة لتحديد �خلطو�ت �لعملية 
لذلك مبا فيها حتديد �لبيانات و�ملعلومات 
�مل��ط��ل��وب��ة م���ن خ���ر�ئ���ط ط��وب��وغ��ر�ف��ي��ة 
منا�سيب  وقيا�سات  وهيدروجيولوجية 
�ملياه �جلوفية، كما �تفق على �لطريقة �لتي 

�سيتم ��ستعمالها يف �إعد�د تلك �خلر�ئط.
�لعربي  �ملركز  بني  �تفاق  توقيع  مت  وق��د 
 ،2010 ع��ام  خ��الل  و�مل��ي��اه  �لبيئة  ووز�رة 
رقمنة  على  �لعمل  �لعربي  �ملركز  وبا�رش 
�أجل  من  �ملتاحة  �لطوبوغر�فية  �خلر�ئط 
�سي�ستخدم  �ل��ذي  �لأ���س��ا���ص  خمطط  �إع���د�د 
كاأ�سا�ص يتم عليه �إ�سقاط باقي �خلر�ئط كما 
لعد�د  �ملتاحة  �ملعلومات  كافة  جمع  مت 

�خلر�ئط �ملطلوبة .

الربنامج الفرعي 
لتنمية موارد املياه

يف  الأمــطــار  مياه  ح�ساد  درا�ــســات 
املنطقة  يف  الت�سحر  درا�سة  م�رشوع 
اجلنوبية الغربية من اململكة العربية 

ال�سعودية: 
�لدر��سة ثمرة تعاون م�سرتك  ت�سكل هذه 
�ملناطق  لدر��سات  �لعربي  �ملركز  بني 
وهيئة  �ل��ق��اح��ل��ة  و�لأر�����س���ي  �جل��اف��ة 

�إىل  �ل�سعودية، و�لذي هدف  �لعربية  �مل�ساحة �جليولوجية يف �ململكة 
�جلنوبي  �جلزء  يف  �لأر��سي  وتدهور  �لت�سحر  حالة  وتقييم  در��سة 

�لغربي من �ململكة.
من  �ل�سعودية  �لعربية  �ململكة  مناطق  �أهم  من  �لدر��سة  منطقة  ُتعد 
�لطبيعية، فمعدلت �لأمطار فيها جيدة، ما�سمح  حيث تنوع مو�ردها 
�ل�سائدة  �لظروف �جليولوجية  �لرغم من  بتوفر غطاء نباتي جيد على 
و�ملتمثلة بانت�سار �ل�سخور �لبلورية وهي من �سخور �لركيزة �لعربية 
�لتي ل ت�سمح بخزن �ملياه، وبالتايل عدم توفر خمزون جيد من �ملياه 

�جلوفية با�ستثناء جماري �لوديان ودلتا �لو�دي �لرئي�ص. 
�لذي يعترب من  �لليث  �ل�سطحية على و�دي  وقد ركزت در��سات �ملياه 
لتو�فر  نظر�ً  �ململكة  من  �لغربية  �جلنوبية  �ملنطقة  يف  �لوديان  �أهم 
مو�رد مائية جيدة فيه. وتتاأثر �ملياه �ل�سطحية يف و�دي �لليث  تاأثر�ً 
مبا�رش�ً بنظام �لهطول �ملطري وتغري�ته �ملكانية و�لزمانية، وحاليًا ل 

�إما  �ل�سطحي ب�سكل ملمو�ص، ومعظمه يفقد  ي�ستفاد من مياه �جلريان 
بالبخر �أو بالت�رشب �إىل �ملياه �جلوفية �أو باجلريان نحو �لبحر �لأحمر، 
لذ� فاإن تر�سيد ��ستثمار ما يتوفر من �ملو�رد �ملائية �ل�سطحية بطريقة 
وتوفري  �ملر�عي  حت�سني  على  �سيعمل  عالية  وبكفاءة  وعملية  علمية 
م�سدر �إ�سايف ميكن �أن ي�ستخدم يف �لري وتاأمني مياه �ل�رشب لالإن�سان 

و�حليو�ن.  
  WMS مت حتديد خريطة �مل�سيالت �ملائية  با�ستعمال �لنموذج �لريا�سي
وهو عبارة عن منوذج هيدرولوجي متكامل مت �إعد�ده من قبل خمترب 
 Environmental Modeling Research Laboratory �لبيئية  للنمذجة  �لأبحاث 
�لوليات  يف   Brigham young University يونغ  بريغهام  جامعة  يف 
لو�دي  �ل�سطحي  �جلريان  قيا�سات  �أن  وباعتبار  �لمرييكية.  �ملتحدة 
�أماكن حمدودة  �لليث متوفرة لفرتة ق�سرية )ثالث �سنو�ت فقط( ويف 
)عند �أربع حمطات قيا�ص(، ��ستعمل �لنموذج �لريا�سي GSSHA  لتقدير 
 GSSHA Gridded قيمة �جلريان �ل�سطحي يف �لو�دي. �لنموذج �لريا�سي

ملواقع املقرتحة لإقامة حفائر ح�ساد مياه الأمطار يف وادي الليث
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 Surface Subsurface Hydrologic Analysis Downer et al. 2005

عبارة عن منوذج هيدرولوجي فيزيائي ميكن با�ستعماله 
ح�ساب حجم �جلريان �ل�سطحي وحتديد منحني �لت�رشيف 
يف موقع معني بالإ�سافة �إىل  ح�ساب �رشعة �جلريان. مت 
 US Army Engineer Research and Development تطويره من قبل
Center (ERDC(. ويعتمد  ب�سكل �أ�سا�سي على معادلة مانينغ 

�لرتفاع  منوذج  ��ستخدم  كما  �ل�سطحي.  �جلريان  حل�ساب 
30 مرت كاأ�سا�ص للبيانات �لطبوغر�فية  DEM بدقة  �لرقمي 
بيانات  تتوفر  مل   . �لريا�سي  �لنموذج  لت�سغيل  �لالزمه 
مطرية �ساعية من �ملحطات �ملطرية �ملوجودة  يف موقع 
�لف�سائية   �ل�سور  بيانات  على  �لعتماد  مت  لذلك  �لدر��سة 
Tropical Rainfall Measuring Mission TRMM �ملن�سورة من قبل 

وكالة �لف�ساء �لمريكيه نا�سا، وبناء على  هذه �لدر��سات 
بهدف  حفري   31 ل�  مو�قع  �ختيار  مت  �حلقلية  و�ل��زي��ار�ت 
كما  للو�دي،  �ل�ساكب  �حلو�ص  يف  �لأمطار  مياه  تخزين 
مت حتديد �ملناطق �لأكرث مالءمة لتنفيذ �سد�ت ن�رش �ملياه 
�ملياه  �إىل  �لر��سح  وزي��ادة  �ل�سطحية  �ملياه  حجز  بهدف 
لتنفيذ  مو�قع   9 �ختيار  مت  ذلك  �إىل  بالإ�سافة  �جلوفية، 
تقانات  با�ستخد�م  �لنباتي  �لغطاء  لتنمية  ر�ئدة  مناطق 

�حل�ساد �ملائي.

م�رشوع ح�ساد مياه الأمطار يف املنطقة اجلنوبية 
الغربية من اململكة العربية ال�سعودية:

ووز�رة  �لعربي  �ملركز  بني  بالتعاون  �مل�رشوع  هذ�  ينفذ 
ن�رش تطبيق  �ل�سعودية بهدف  �لعربية  �ململكة  �لزر�عة يف 

من  �لغربية  �جلنوبية  �ملنطقة  يف  �لأمطار  مياه  ح�ساد  تقانات 
مو�قع  ثالثة  �ختيار   مت  وقد  –منا�ص   �لباحة  �ململكة–منطقة 
لتنفيذ �مل�رشوع : موقع عبد�ن، موقع �رش�به، وموقع �لربطان ببدوه. 

نبني فيما يلي تقانات ح�ساد مياه �لأمطار �ملقرتحة لكل موقع:
 

م�رشوع ح�ساد مياه الأمطار يف اجلبل الأخ�رش يف ليبيا:
يقع �جلبل �لأخ�رش يف �ل�سمال �ل�رشقي من ليبيا، ويرت�وح �رتفاعه 
عن �سطح �لبحر ما بني 500 �إىل 800 م. ترت�وح  �لهطولت �ملطرية يف 

�ملنطقة  بني 350 و 450 ملم، وقد ت�سل �إىل 600 ملم  �سنويًا.
يرتكز مفهوم ح�ساد مياه �لأمطار يف �ملنطقة على �ل�ستفادة من 
مياه �جلريان �ل�سطحي �سو�ًء عن طريق تخزينه يف من�ساآت خا�سة 
كالبحري�ت �جلبلية �أو �حلفائر، �أو من خالل تخزينه يف قطاع �لرتبة 

با�ستعمال �لأثالم �لكونتورية وغريها من �لطرق . 
ينفذ هذ� �مل�رشوع بالتعاون بني �ملركز �لعربي وليبيا، وبتمويل من 
�لبنك �لإ�سالمي، ويهدف �إىل توفري مو�رد مائية �إ�سافية يف منطقة 
�لأمطار  مياه  ح�ساد  تقانات  ��ستخد�م  خالل  من  �لأخ�رش  �جلبل 

�ملنا�سبة من �أجل زيادة و�سمان �لإنتاجية �لزر�عية. 
وقد مت تنفيذ �ملر�حل �لآتية:

�ملناخ  ح��ول  �ملتاحة  و�ملعلومات  �ملعطيات  وحتليل  •جمع 
و�جلغر�فيا  �لأر��سي  و��س����تعمالت  و�لرتبة  �ملائية  و�مل��و�رد 
�لزر�عية  و�لأنظمة  و�جليولوجيا  و�لهيدرولوجيا  و�ل�سكان 
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وحقوق  و�ل�سيا�سات   و�لجتماعية  �لقت�سادية  و�لظروف 
�مللكية �خلا�سة.  

•حتليل �ملعلومات �ملناخية �ملتاحة.
•تنفيذ در��سة هيدرولوجية تف�سيلية.

•در��سة �لرتبة.
•در��سة طبوغر�فية. 

•�إعد�د در��سة �قت�سادية و �جتماعية.
وبناء على �لدر��سات �لتي متت جرى حتديد 11 موقعًا بهدف 
تنفيذ بحري�ت جبلية وذلك با�ستعمال تقانات �ل�ست�سعار عن 
�لريا�سية.  و�لنمذجة   )GIS( �جلغر�فية  �ملعلومات  ونظم  بعد 
يف  �لعمل  �يقاف  مت  فقد  ليبيا  يف  �لطارئة  للظروف  ونظر�ً 

�مل�رشوع .

م�رشوع و�سع منوذج لتنمية وديان ال�ساحل ال�سمايل 
الغربي من جمهورية م�رش العربية

ينفذ هذ� �مل�رشوع يف �إطار �لتعاون مع مركز بحوث �ل�سحر�ء 
لتنمية  منوذج  و�سع  �إىل  ويهدف  �لعربية،  م�رش  بجمهورية 
�لعربية،   م�رش  جلمهورية  �لغربي  �ل�سمايل  �ل�ساحل  ودي��ان 
وقد مت �ختيار و�دي حلق �ل�سبع وو�دي ها�سم  لتنفيذ بع�ص 

�لأن�سطة وفقا ملا يلي :
وادي حلق ال�سبع

جمرى  يف  �ملوجودة  �لتعويقية   �ل�سدود  وتعلية  �سيانة   .1
�لو�دي.

2. تنفيذ  م�ساطب )مدرجات( على جانبي �لو�دي يف �لأماكن 

�ملالئمة من �لناحية �لطبوغر�فية وعمق قطاع �لرتبة. 
يف  هكتار     10 مل�ساحة  �لرعوي  �لنباتي  �لغطاء  تاأهيل   3.�إعادة 
�حلو�ص �ل�ساكب للو�دي با�ستخد�م تقانات ح�ساد مياه �لأمطار و 

��ستزر�ع نباتات رعوية.
4.حفر بئر للمياه �جلوفية )بلدي / عربي( بعمق تقريبي 10 مرت.

5.تركيب نظام لرفع �ملياه با�ستعمال طاقة �لرياح. 
6.�لتو�سع يف  زر�عة وغر�ص �أ�سجار ب�ستانية و�إدخال �أنو�ع و�أ�سناف 

جديدة
7.در��سة و�سع �حلاجز �لرت�بي )�ل�سد �لرت�بي( وحتديد �أف�سل �ل�سبل 

للتعامل معه.
�سعة كل منها   �لأمطار  8.تنفيذ جمموعة من خز�نات ح�ساد مياه 

يرت�وح بني 150 و 200 م3. 
على  للم�رشوع  و�لجتماعي  �لقت�سادي  للبعد  در��سة  9.تنفيذ 

�لتوطني و�لتنمية على �ملنطقة �ملحيطة بالو�دي.
10.تدريب �لكو�در �ملحلية.

وادي ها�سم
10  هكتار�ً  يف  �لرعوي مل�ساحة  �لنباتي  �لغطاء  تاأهيل   �إعادة   .1
�حلو�ص �ل�ساكب للو�دي با�ستخد�م تقانات ح�ساد مياه �لأمطار و 

��ستزر�ع نباتات رعوية.
2. �لتو�سع يف  زر�عة وغر�ص �أ�سجار ب�ستانية و�إدخال �أنو�ع و�أ�سناف 

جديدة.
وقد مت تنفيذ معظم  �لأن�سطة �ملذكورة با�ستخد�م �لنمذجة �لريا�سية 

و تقانات �ل�ست�سعار عن بعد. 
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     حمايـــة 
امل�صادر الوراثية احليوانيـــــــة

     م�ســــــوؤولية جماعيــــــــة...                                                               
د. خالد النجار            م. زياد عبدو    

م. اأمين احل�صني
املركز العربي - اأك�صــــــاد

املنتجات  اإجمايل  من   % 90 بنحو  م�ستاأن�ساً  حيوانياً  نوعاً   40 اأ�سل  من  نوعاً   14 ي�سهم 
احليوانية يف العامل. ومّت اإن�ساء نحو 6400 �ساللة حيوانية منتجة من الأ�سول الربية. 

مهددة، يف حني  العائلة غري  اأو  الف�سيلة  م�ستوى  على  احليوانية  الوراثية  امل�سادر  تنّوع  اإَنّ 
اأ�سبحت ثلث �ساللت العامل مهدداً بالنقرا�ض، علماً اأنه اختفت قرابة 1000 �ساللة خالل املائة 

�سنة الأخرية، وُقّدَر انقرا�ض نحو 300 �ساللة خالل اخلم�ض ع�رشة �سنة الأخرية.

العـــدد  27 - 2011      �لعــربي �لـوطـــن  املركز العربي - اأك�ســاد     يف 

62



امل�صادر الوراثية احليوانية: 
اأو  �ساللة،  اأو  لعرق،  جمتمع  اأي  هي 
لأجل  تربى  حيواين،  نــوع  اأو  عــرتة، 
)حليب، وحلم،  اإنتاجها  احل�سول على 

و�سوف، وبي�ض(، وذات اأ�سول برية.

املحلية؟  ال�صاللت  تنقر�س  ــاذا  مل
�إح��الل  ب�سبب  �ملحلية  �ل�ساللت  تنقر�ص 
�أ�سباب  وهناك  مكانها،  �لأجنبية  �ل�ساللت 

�أخرى لنقر��ص �ل�ساللت منها �لآتي:
�إحدى  تعد  �لتي  الرعي:  فر�ض  قلة   -  1
�نقر��ص  �إىل  �أدت  �لتي  �لرئي�سة  �لأ�سباب 
�إىل  �لطبيعية  �ملر�عي  حتولت  �إذ  �ل�ساللت، 
مناطق حممية، و�سمن �سياق حماية �حلياة 
�لربية �أو �لطبيعية، ل ي�ستطيع مربي �ملا�سية 
وت�ستمر  �لطبيعية،  �ملر�عي  على  �لعتماد 
هذه �لعملية بالرغم من وجود عالقة تعاي�ص 
�لربية  �حلياة  بني  �لأحيان  �أغلب  يف  حيوي 
لنباتات  �حليوي  �لتنوع  فاإّن  لذ�  و�ملا�سية، 
�لرعي.  حيو�نات  بغياب  ينق�ص  قد  �ملر�عي 
�ملحا�سيل  زر�ع���ة  يف  �لتو�سع  مّت  و�أي�����س��ًا 

�حلقلية، وحتويل �ملر�عي �إىل �أر��ٍص زر�عي.
2 - �سعف التناف�ض الإنتاجي باملقارنة 
مع ال�ساللت املح�سنة: من �لعو�مل �لتي 
�أ�سهمت يف �نقر��ص �ل�ساللت �ملحلية، �لتغري 
يف طلب �ل�سوق. �إذ ُفقد �لهتمام يف منتجات 
�ل�ساللت �ملحلية، وذلك لرغبة مربي �حليو�ن 
من  �لإن��ت��اج  �لعالية  �ل�ساللت  �قتناء  يف 
كما  �ل�سوف.  �أو  �لبي�ص  �أو  �للحم  �أو  �حلليب 
قّل �لهتمام باملا�سية �ملحلية �لتي ت�ستعمل 
يف �أعمال �لفالحة يف �لعديد من دول �لعامل، 

و�لتي �نقر�ست ب�سبب ��ستعمال �جلر�ر�ت.

ـــــدور  وال املـــعـــرفـــة  ــف  ــع ــس �  -  3
املوؤ�س�ساتي:

فيمكن  ما،  ب�ساللة  �هتمام  هناك  يكن  مل  �إذ� 
�أن ذلك لعدم �ملعرفة بال�ساللة، وقد يوؤدي �إىل 
يتفكك  �آخر. كذلك  بعد  �ل�ساللة جيل  �نقر��ص 
بالطريقة  �لأهلية  �لرتبية  موؤ�س�سات  دور 
بالثور  �لح��ت��ف��اظ  �خ��ت��ف��اء  م��ث��اًل  نف�سها. 
�مل�سرتك لدى �ملربني يف �لعديد من �ملناطق 
يف ولية ر�ج�ستان/�لهند، لأّن تربية �ملا�سية 
�ملعرفة  تختفي  عندما  مربحة.  �أ�سبحت غري 
�إعادة  �ل�سعب  من  يكون  �ملوؤ�س�سات،  ودور 

�ل�ساللة، لأننا نفقد �ملعلومات عنها. 

     حمايـــة 
امل�صادر الوراثية احليوانيـــــــة

     م�ســــــوؤولية جماعيــــــــة...                                                               

من  اجلوامي�ض  ا�ستبعاد  اأدى 
الأع�ساب  منو  اإىل  الهند  �سمال 
اختفاء  �سبب  ما  كبري،  ب�سكٍل 
من  للعديد  املنا�سبة  البيئة 
كانت  التي  املهاجرة  الطيور 
وخا�سة  الهند  �سمال  اإىل  تلجاأ 
نتيجة  ومّت  البهاراتبور،  طــري 
اإىل  اإدخال اجلوامي�ض  اإعادة  ذلك 

�سمال الهند.
املا�سية  تغذية  اأدت  اأملانيا،  يف 
غيابها  اإىل  احلظائر  يف  املركزة 
�سبب  ما  الغابات،  مراعي  يف 
يف  ال�سجريات  منــو  يف  كثافة 
اإعادة  منع  الذي  الأمر  الغابات، 
وتدعم  الكبرية.  الأ�سجار  منو 
برناجماً  اأملانيا  يف  احلكومة 
الغابات  على  احلفاظ  اأجــل  من 
مبراعاة  �سمم  ــذي  ال العمالقة 
مربي  يدفع  حيث  املاعز،  وجود 
يوم،  كل  عن  ــض  راأ� لكل  املاعز 

لأجل الرعي يف الغابة.

كمياٍت  املحلية  املا�سية  تنتج 
ولكن  اللحم،  اأو  احلليب  من  قليلة 
اأن يعو�ض  الأداء ميكن  النق�ض يف 
تتطلب  املحلية،  ال�ساللت  لأّن 
من  واأقل  الأعالف،  من  اأقل  كمياٍت 
العناية البيطرية، واأقل اهتمام من 

ناحية الرعاية. 
يف  تعي�ض  الــتــي  املا�سية  تعد 
ال�ساللة  هي  الهام�سية،  املناطق 
يف  العي�ض  على  القادرة  الوحيدة 
ذلك،  على  عــالوة  املناطق،  تلك 
فاإّن الن�ساء اللواتي يهتمن برعاية 
احليوانات، تف�سل ال�ساللت املحلية 
ولديها  جهد  ــل  اأق تتطلب  لأّنــهــا 

مقاومة عالية �سد الأمرا�ض.
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4 - النزاعات والكوارث: ت�سبب �حلروب و�لكو�رث �لطبيعية خ�سارة 
�لأحيان  �أغلب  يف  �لإغاثة  وكالت  ت�ساعد  �ملا�سية.  �أعد�د  يف  كبرية 
يف توفري �ل�سلع �لغذ�ئية و��ستري�د �حليو�نات من �لدول �ملتقدمة، وقد 

�أ�سهم ذلك يف �نقر��ص عدة �ساللت حملية يف �لبو�سنة.
�إنتاجية  مّت حت�سني  املحلية:  لل�ساللت  املوجود  التقييم   -  5
�ل�ساللت  مع  �لرتبوي  �خللط  با�ستعمال  �ملحلية  �ملا�سية  �ساللت 
�لأجنبية. ��ستعملت هذه �لإ�سرت�جتية ب�سكٍل كبري يف �لتنمية �لريفية، 
�ل�ساللت �ملحلية �لتي  �إىل �نقر��ص  �أغلب �لأحيان  �إذ يوؤدي ذلك يف 
�أو�سع  مدًى  تقدم  و�لتي  �ملحلي،  �لبيئي  �لنظام  يف  تكيفًا  �أكرث  هي 
�ملحلية  �ل�ساللت  تقييم  مهام  �إجناز  يجب  حيث  �ملربني،  حلاجات 
�ل�ساللت  نقاء  �حلفاظ على  �لرتبوي مع  �خللط  �لقيام مب�رشوع  قبل 

�ملحلية.
اأو غري امل�سجلة: يتم من خالل  5 - متييز ال�ساللت اجلديدة 
�إجر�ء ح�رش ل�ساللت �لع�سائر �حليو�نية، �لأمر �لذي ي�ساعد يف ك�سف 
�لتي نحن بحاجة لكت�سافها. و�ل�سوؤ�ل �ملطروح،  �ل�ساللت �ملتميزة 

كيف نعرف �إذ� كانت حيو�نات �ملنطقة متميزة.

ميكن اأن ن�صاأل الأ�صئلة الآتية؟...:
1 - هل لدى �ملربني تعبري م�سرتك لالإ�سارة �إىل منوذج �حليو�نات �لذي 
يجب �لحتفاظ بها؟... يوجد لدى �ملربني يف �أغلب �لأحيان ��سم حملي 
ل�ساللتهم )�أحيانًا ميكن �أن ي�سريو� لها فقط با�سم حملي لتمييزها عن 
�ل�ساللت �لأجنبية(. ت�ستخدم ت�سميات حملية ميكن �أن تكون خمتلفة 

عن تلك �لتي ي�ستخدمها �لباحثون.
�أم ي�سرتون حيو�نات من  2 - هل يهتم �ملربون بحيو�ناتهم �ملحلية، 

و��سحة  �ساللة  ذلك عدم وجود  يعني  �لأخ��رية،  كانت  �إذ�  �خل��ارج؟.. 
�ملعامل يف �ملنطقة.

حفظ  لأج��ل  عام  نظام  مثاًل  �أهلية،  تربية  موؤ�س�سات  يوجد  هل   -  3

حيو�نات ذكور للرتبية؟.. �إذ� كان �جلو�ب نعم، هذ� يعني باأّن �ملربني 
مدركون لأهمية �لرتبية، ولذ� فاإنه على �لأرجح يوجد �ساللة معينة.

4 - هل لدى �ملربني مفهوم معني للحيو�ن �جليد، ومثل ماذ� يجب �أن 
يكون، وهل يقومون بانتخابه وفقًا لذلك؟

مهر�ً  تعطى  �ملثال ُ �سبيل  على  �جتماعي؟..  دور  للحيو�نات  هل   -  5

للعرو�ص، �أو كقرو�ص ق�سرية �لأمد �أو طويلة �لأجل.
�لأ�سئلة بنعم، فهذ� يعني هناك �حتماًل  �إذ� كانت �لأجوبة على هذه 

كبري�ً، بوجود �ساللة و��سحة �ملعامل يف �ملنطقة.

مربني  مع  الهند  يف  الأهلية  املنظمات  نفذت 
ال�سوؤال  مّت  وقــد  لل�ساللت،  م�سحاً  املا�سية 
املربون  اأ�سار  املوجودة.  ال�ساللت  ــواع  اأن عن 
املحليون لوجود �ساللة Nori اأو Modi. ل يوجد 
اأي ت�سنيفات علمية م�سجلة لل�ساللة، فكلما مّت 
التق�سي ب�سكٍل اأعمق، كان التاأكيد على اأن ثريان 
الناري كانت جميعها م�سرتاة من منطقة جماورة، 

وتعد ما�سية الناري �ساللة مميزة.
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توثيق ال�صاللت اجلديدة: 
�إذ� كانت  لل�ساللت �جلديدة مهم جد�ً، خا�سة  �ل�سحيح  �لتوثيق  يعد 
�ل�ساللة يف �ملنطقة متميزة. تركز �لطرق �لعلمية عند توثيق �ل�ساللت 
�لأحيان  �أغلب  �لطرق يف  و�ل�سكلية. هذه  �لإنتاجية  على �خل�سائ�ص 
�ملربني، خ�سو�سًا قيمتها  لدى  للحيو�نات  �لكاملة  �لأهمية  تلقى  ل 
�لجتماعية و�لثقافية. يعد و�سف �ل�ساللت �جلديدة غري �ملوثقة من 
باإجر�ء  �ملربني  مع  ت�ساركي  ب�سكٍل  �إجنازها  �ملطلوب  �لأعمال  �أهم 
عمل  ور�سات  خالل  من  وذلك  �ملعلومات،  على  للح�سول  �ملقابالت 
�مل�سطلحات  ت�سجيل  �ملهم  من  �إنه  و�ملربني.  �ملحليني  �خلرب�ء  بني 
�أهد�ف  فهم  لأجل  وذلك  �ل�ساللت  و�سف  يف  �مل�ستخدمة  �ملحلية 

�لرتبية لل�ساللت �ملحلية.

حماية ال�صاللت املحلية:
من  متكن  بيئة  �إن�ساء  �ملحلية،  �ل�ساللت  حلماية  طريقة  �أف�سل  ُتعد 

�لتو��سل بني �ملربني، من خالل �ل�سرت�تيجيات �لآتية:
1 - زيادة الوعي اجلماعي:ُ تعد �أول خطوة يف ��ستمر�رية عملية 
�ملربني  لدى  �مل�سرتك  �لوعي  رفع  �ملحلية،  �ل�ساللت  على  �حلفاظ 
�ملتميزين، وخا�سًة �ملربون �ل�سباب �لذين يهتمون باملحافظة على 

�ساللت �ملا�سية �ملحلية �ملتميزة.
2 - اإن�ساء اإطار عمل �سحيح: �إّن قلة �لو�سول �إىل مناطق �لرعي 
�لطبيعية، منع �ملربني من �لحتفاظ بال�ساللت �ملحلية، لذلك فاإّن 

�إعادة حقوق �لرعي �أو فر�ص �لرعي �رشورية جد�ً.

يف ولية راج�ستان غرب الهند، متتلك كل قرية 
ثور ي�ستعمل ب�سكٍل م�سرتك، ويف اأغلب الأحيان 
يوجد كذلك ثور جامو�ض. مّت �رشاء الثريان ب�سكٍل 
م�سرتك، بحيث �ساهمت كل عائلة يف القرية يف 
ذلك. اأي مربي يف القرية ميكنه ا�ستئجار الثور. 
يتفق املربون على كمية العلف املقدمة من كل 
هو  وما  الثور،  على  احلفاظ  ل�ستمرارية  اأ�رشة 

املال الذي يجب اأن يقدم اإىل مربي الثور. 
ل  اجلمال  تربي  التي  العائالت  ال�سومال،  يف 
الأقارب،  من  الذكر  اجلمل  ت�ستعري  الذكر.  متتلك 
الإناث  الإبل  تقود  اأو  الآخرين،  ت�ستاأجره من  اأو 
كيلومرت،   500-200 بـ  تقدر  بعيدة  مل�سافات 
لكي تلقح من ذكر مميز. هذه الإجراءات ل تقدم 
يجلب  ولكن  الذكر،  مالك  اإىل  مادي  مك�سب  اأي 
بناء نوع من  وي�ساعد على  الطيبة  ال�سمعة  له 

التوا�سل الجتماعي.
يف منطقة راليكا / راج�ستان اأي�ساً. يوجد التزام 
اإجباري لقتناء جمل ذكر ممتاز بامل�ساركة مع 
تلقيح قطيعه من  اأي �سخ�ض يبحث عن خدمة 

الإبل الإناث.
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3 - القدرة على التنظيم وبناء ال�ساللت: �إّن تنظيم �ملربني يف 
�ملحلية.  �حليو�نات  حلماية  ت�سجيع  �أد�ة  تعد  جمعيات،  �أو  تعاونيات 
�أُثبت يف �لرب�زيل، �أّن دعم جمعيات حماية �ل�ساللت �ملحلية، ُتعد من 
موؤ�س�سات  تنجز  �ملحلية.  بال�ساللت  �لهتمام  لزيادة  �لطرق  �أف�سل 
تربية �حليو�ن �لأهلية �أعمال مهمة خا�سة يف حماية ودعم �جلمعيات 

�لريفية.
املحلية: يف  ال�ساللت  بيع منتج  لت�سهيل  �سوق  اإن�ساء   -  4
مّت  لأّنها متلك منتج خا�ص،  �أوربا، متت حماية عدة �ساللت حملية، 
تطوير ت�سويقه حمليًا. مثال على ذلك، خنزير ماجوركن �لأ�سود، �لذي 
هدد بالنقر��ص بعد �إدخال نظم �لإنتاج �ملكثفة و�ل�ساللت �لأجنبية. 
لقد �سكل �ملز�رعون خالل �لفرتة 1980-1989، جمعية تربية �ساهمت يف 
هذه  حلم  من  خا�سة  حمليًا  �مل�سنوع  لل�سجق  خا�سة  عالمة  �إ�سد�ر 
�أ�سدرت �حلكومة �لإ�سبانية عالمة جتارية  �ل�ساللة. وبناء�ً على ذلك، 

ب�سكٍل خا�ص  برم�سيان  �إيطاليا، ي�سنع جنب  �ملنتج. يف  لهذ�  م�سجلة 
وفقط من حليب �ساللة وحيدة من �ملا�سية. 

�ل�ساللت  �أد�ء  حت�سني  ميكن  بالنتخاب:  ال�ساللة  حت�سني   -  6
�لإنتاجية  �ل�سفات  بع�ص  لتطوير  �لنتخاب  مفهوم  بتطبيق  �ملحلية 
بتطبيق  �جلنوبية  �أمريكا  يف  �لباكا  حيو�ن  مربو�  جنح  �ل�سكلية.  �أو 
�لألياف  لأّن  �لألو�ن،  �ملتعددة  �حليو�نات  من  �لتخل�ص  �لنتخاب يف 

ال�ساللت  لتو�سيف  طريقة  الأهلية  املنظمات  طورت 
الطريقة  هذه  الريف.  يف  املربني  مل�ساعدة  املحلية 
باملبادئ  تتكامل  ولكن  التجريب،  طور  يف  زالت  ما 

التالية:
مبعرفة  ربطها  خالل  من  ال�ساللة  تربية  توثيق   -  1
اأ�سولها، وو�سع ذلك على ن�رشات للم�ساهمة يف ثقافة 
املربني من اأجل املحافظة على احلالة الرعوية التي 

�ساعدت يف تن�سئة هذه ال�ساللة.
ا�ستعمال  من  )بدلً  ت�ساركية  تقييم  طرق  اإتباع   -  2
الوعي  م�ستوى  رفــع  يف  ت�سهم  بحثية(  ا�ستمارات 
املحلي حول الكنوز الوراثية احليوانية امل�ستعملة يف 

تزاوجات غري منظمة.
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�مللونة غري مطلوبة. هذ� دليل باأّن حت�سني �ل�ساللت بالنتخاب يكون 
�أكرث فائدة للمربني من �إتباع طريقة �خللط �لور�ثي

النتقال من التقييم اإىل التنفيذ: 
دعت منظمة �لفاو عام 2001، �لدول لتقدمي �لتقارير لتكون قاعدة لأول 
تقرير دويل على حالة �ملو�رد �لور�ثية �حليو�نية يف �لعامل. وقد �أجابت 

�لغذ�ء  �أمن  حتقيق  يف  �لهائلة  �مل�ساهمة  تو�سح  بتقارير  دولة   170

و�لتنمية �لقت�سادية من وجود �لتنوع �لكبري يف حيو�نات �ملز�رع. �إّن 
�لبلد�ن يف حفظ و�إد�رة م�سادرهم  �لعاملية موؤ�رش �هتمام  �لرد  ن�سبة 
�لور�ثية �حليو�نية. �إذ �ساهمت �لتقارير �لكثرية يف �ملعرفة حول حالة 
�مل�سادر �لور�ثية �حليو�نية يف �لعامل. وي�سكل تنوع �حليو�نات �لأليفة 
�ملعلومات  �لنظام  ي��زود  �لفاو.  يف   )DAD-IS( معلومات  لنظام  ن��و�ة 
�ملعلومات  بع�ص  ذلك  ومع  م�سى،  وقت  �أي  من  و�سوح  �أكرث  �سورة 
على �سبيل �ملثال من حيث �حلجم وتركيب �لع�سرية ما ز�ل غري كاٍف. 
�أن تتخذ قر�ر�ت حول �لإد�رة  تعد �ملعلومات مهمة للدول، ولذ� يجب 
�مل�ستقبلية مل�سادرها �لور�ثية �حليو�نية. �إّن للنمو �لقت�سادي للرثوة 
�لور�ثية.  للم�سادر  �مل�ستمرة  �لإد�رة  على  �أف�سلية  حاليًا  �حليو�نية 
ولكن و�سح �لتقييم �لعاملي ل� DAD-IS �رشورة تنفيذ خطو�ت �أ�سا�سية، 
ميز�نياتها  دول  رفعت  حيث  �لدول،  بع�ص  لدى  �لعمل  خطط  لتطوير 
نق�ص  لإيقاف  من�سق  جهد  من  بد  ل  ولكن  �لور�ثية.  �مل�سادر  لإد�رة 
�لور�ثية  للم�سادر  �مل�ستمرة  �لإد�رة  �إّن  �حليو�نية.  �لور�ثية  �مل�سادر 
�لغذ�ء  من  �مل�ستقبلية  �لحتياجات  تاأمني  ل�سمان  مهمة  �حليو�نية 
عالية  خ�سوبة  ل�سمان  و�أي�سًا  و�جللود،  و�ل�سوف،  وحليب(،  )حلم 
للحيو�نات لدى �ملربني حت�سبًا لتغري�ت �لبيئات �لإنتاجية. يجب على 
�ل�سيا�سات  بو�سع  للبدء  �لوقت  حان  وقد  �أولوياتها،  تو�زن  �أن  �لدول 
حلماية �مل�سادر �لور�ثية �حليو�نية ل�سمان بقاءها قبل �أن نفقد �لكثري 

منها �إىل �لأبد.
تنوع �حليو�نات �مل�ستاأن�سة، طورت �لآلف من �ل�ساللت �حليو�نية مع 
تقدم �لزمن و�زدهرت يف مو�قع معينة. تفقد �ليوم �لعديد من �لبلد�ن 
من  لكل  مهمة  تكون  �أن  �ملمكن  من  �لتي  ور�ثية،  حيو�نية  م�سادر 
عمليات  باأّن  �لفاو  منظمة  تخمن  �مل�ستد�مة.  و�لتنمية  �لغذ�ئي  �لأمن 
تطوير �ملا�سية تنمو مبعدل مرتني �أ�رشع من �لنظم �ملزرعية �لتقليدية 
�لتقليدية.  �لرعوية  �لنظم  من  �أ���رشع  م��ر�ت  �ست  ومبعدل  �ملختلطة 
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وكنتيجة لذلك، فاإّن �أعد�د حمددة فقط من �لأنو�ع و�ل�ساللت للما�سية، 
تغطي �لآن معظم �إنتاج �ملا�سية يف �لعامل. يف �لوقت نف�سه، �إن تطوير 
�لإ�سعاعات  ونق�ص  �حليو�نية،  �لنفايات  �إد�رة  �سغط  يعك�ص  �ملا�سية 

وتخفيف �أطالق �لغاز�ت يف حالة �لرتبية �ملكثفة للما�سية.

زيادة ن�صبة الفقد يف ال�صاللت املحلية: 
تعاين حاليًا �أكرث من 20 % من �ل�ساللت يف �لعامل من خطر �لنقر��ص، 
�لفقد  قدر  �حليو�نية، حيث  �لع�سائر  �أفر�د هذه  تعد�د  �نخفا�ص  نتيجة 
60 �ساللة، مبعدل �ساللة و�حدة  �ل�سنو�ت �خلم�سة �لأخرية بنحو  خالل 
يف كل �سهر. ومل متيز �إىل �لآن �لعديد من �ل�ساللت �لأخرى ر�سميًا، وقد 

تختفي بع�ص �ل�ساللت قبل معرفة �أي �سيء عنهم.
ملاذ� نحمي �لتنوع �حليو�ين �حليوي؟ لأّن �ملربني بحاجة �إىل جممع 
يح�سنو�  �أن ُ �أر�دو�  �إذ�  �ل�ستبعاد،  �أو  �لنتخاب  لأج��ل  و��سع  ور�ث��ي 
�ل�ساللت  �أّن  ومبا  �ملختلفة.  �لظروف  حتت  حيو�ناتهم  خ�سائ�ص 
�جلفاف  تتحمل  فهي  �ملحلية،  �لبيئية  �لظروف  مع  متاأقلمة  �ملحلية 
ب�سكٍل �أف�سل من �ل�ساللت �ملدخلة، لذ� تقدم �حليو�نات �ملحلية فر�ص 
�لدول  يف  �مل�ستهلكون  يهتم  �جلوع.  من  �لفقر�ء  �ملربني  حلماية  �أكرث 
�لنامية ب�سكٍل متز�يد باأ�سول �ملنتج )منتجات بلدية( و�رشوط �لإنتاج. 
وهم يتطلعون مل�ستوى عاٍل لالإنتاجية من �ل�ساللت �ملحلية، �لتي يتم 

�إنتاجها بالطرق �لتقليدية.

اأولويات العمل الوطنية: 
ما هي �خلطو�ت �لإ�سرت�تيجية �لتي يجب على �لدول �تخاذها.

•�ملر�قبة �لفّعالة لكامل �أفر�د �ل�ساللة.
•حت�سني خ�سائ�ص �ل�ساللة.

• تاأ�سي�ص بر�مج حماية وطنية.
�لعملية  و�ملمار�سات  بال�ساللة  �خلا�سة  �ملعلومات  �ملحافظة على   •

و�أ�ساليب �لتعامل معها، �لتي تدعم جهود حمايتها.

�ملو�رد  �إد�رة  يف  �لتكامل  خالل  من  �ل�ساللت  لتطوير  •�لتخطيط 
�لور�ثية �حليو�نية.

•حت�سني ظروف �لإد�رة و�لبحث ودعم �لقدرة �ملوؤ�س�ساتية جلرد �لأعد�د 
و�ملر�قبة و�خل�سائ�ص.

•حت�سني �سيا�سة �لتنمية من خالل �سياغة قانونية حلماية �مل�سادر 
�لور�ثية �حليو�نية موجهة �إىل �لقوى �ملختلفة �لتي توؤثر يف قطاع 

�ملا�سية.
•زيادة �لوعي �لعام لدور وقيمة �مل�سادر �لور�ثية �حليو�نية، من �أجل 

ت�سجيع �ل�ستثمار يف هذ� �لقطاع �أق�سى ما �أمكن.

العمل على امل�صتوى الإقليمي:
•ت�سجيع �لتعاون مل�ساعدة �لدول على حت�سني ظروف رعاية �ساللتها 
مو�ردها  تطور  يف  ل�ستخد�مها  وذل��ك  لأع��د�ده��ا،  ح�رش  و�أف�سل 

�لور�ثية �حليو�نية.
•حت�سني �إجر�ء�ت حتديد حالت �خلطر للمو�رد �لور�ثية �حليو�نية.

•�لتعاون يف �لبحث على �أف�سل منهجيات حتديد �خل�سائ�ص، و�لتقييم 
�لقت�سادي لأجل حت�سني ��ستعمال �ملو�رد �لور�ثية �حليو�نية.

�أجل  من  و�ملتربعني،  �مل�ستفيدين  من  لكل  �لجتماع  فر�ص  •توفري 
حتقيق �أف�سل دعم.

•تاأ�سي�ص نقاط مركزية �إقليمية لأجل حت�سني �لتعاون �لإقليمي.
•تقوية دور �ملنظمات �لدولية يف دعم �لرب�مج �لوطنية. 

مقرتحات للم�صتقبل: 
�لور�ثية  �مل�سادر  يف  �ملوجودة  �لعرت�ت  حتت  بع�ص  �أد�ء  تو�سيف 
�جلبلي  و�ملاعز  �ل�سامي  و�ملاعز  �لعو��ص  �أغنام  ل�ساللت  �حليو�نية 
�لعك�سية  و�لأبقار  �ل�سامية  و�لأبقار  �لعربية  و�خليول  �ل�سامية  و�لإبل 

و�لدجاج �ملحلي يف �جلمهورية �لعربية �ل�سورية. 
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تقييم ح�صــا�صــية النباتات الرعويــة 
للتغريات املناخية يف الباديــة ال�صــورية...

د. عزيز اأولد بلقا�صم
برنامج املراعي واملوارد احلراجية - اأك�صاد 

حتتل البادية ال�سورية امل�ساحة العظمى من م�ساحة 
املراعي الطبيعية ال�سورية، التي تبلغ اأكرث من 10 مليون 

هكتارا ً. 
تتواجد اأغلب اأرا�سيها يف املناطق اجلافة 

اإىل �سديدة اجلفاف، حيث يرتاوح معدل الهطول املطري 
ال�سنوي بني  100 اإىل 200 مم، 

وهذه الكميات غري م�ستقرة بل تتفاوت كثرياً من عاٍم اإىل 
اآخر، ما ينعك�ض على كثافة الغطاء النباتي ونوعيته. 

ففي حال الهطولت املطرية املرتفعة، واملوزعة ب�سكٍل 
جيد مبا يتنا�سب واحتياجات النباتات املائية، فاإّن 

مراعي البادية ت�سهم بتقدمي العلف بن�سبة كبرية للرثوة 
احليوانية. وتختلف هذه الن�سبة من عاٍم اإىل اأخر ح�سب 

كمية الهطول املطري. ال�سنوي.

)حالة الروثـــا والرمث(
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البادية ال�صورية 
وتغري املناخ

 تعاين �لبادية �ل�سورية من تدهوٍر حاد للغطاء 
�ل�ستغالل  ب�سبب   ،Vegetation cover �لنباتي 
�ملفرط )�لرعي �جلائر، و�لحتطاب(، ودرجة 
ب�سبب  ل���الزدي���اد  مر�سحة  ه���ذه  �ل��ت��ده��ور 
�لتاأثري�ت �ملتوقعة لتغري �ملناخ �لذي ت�سهده 
�رتفاع معدل  �أهم �سماته  �سورية، و�لذي من 
�لهطول  معدل  و�نخفا�ص  �حل��ر�رة،  درجات 
و�سدته.  ت��وزع��ه،  طبيعة  و�خ��ت��الل  �ملطري 
بتطويرها  �لنباتية  �لأن��و�ع  خمتلف  وتتميز 
�لإج��ه��اد�ت  م��ع  للتكيف  خمتلفة  لآل��ي��اٍت 
 ،Drought �جل��ف��اف  وخا�سًة  �لال�أحيائية، 
 Seasonal fluctuations �ملو�سمية  و�لتغري�ت 
معدلت  بخف�ص  وذل��ك  �حل���ر�رة  ل��درج��ات 
 ،Assimilation rate �ل�سوئي  و�لتمثيل  �لنمو، 
�ملغذية،  �ملعدنية  �لعنا�رش  و�مت�سا�ص 
�ملركبات  تركيز  وزي��ادة  �لأن�سجة،  وجتديد 
�لثانوية، �إل �أّن هذه �لآليات �أ�سبحت مهددة 
�أي وقٍت م�سى بالفقد�ن بفعل تغري  �أكرث من 
�لذي يفوق يف �رشعته و�سدته مقدرة  �ملناخ 
�لنظم �لبيئية �لطبيعية عامة، �ملر�عي خا�سًة 
�لتوقعات  ك��ل  وت�سري  م��ع��ه.  �لتكيف  على 
�ملر�عي  �إنتاجية  �نخفا�ص  �إىل   Predictions

�ملر�عي،  يف  �لأنو�ع  ثر�ء  وتر�جع  �لطبيعية، 
و��سطر�ب دورة حياة �لنباتات، و�زدياد �سدة 

�لت�سحر.
�لذي  �لربنامج  �إطار  �لدر��سة يف  هذه  تندرج 
�ملناطق  لدر��سات  �لعربي  �ملركز  يطوره 
حول  )�أك�ساد(  �لقاحلة  و�لأر����س��ي  �جلافة 
�لعربية  �ل��دول  يف  �ل��زر�ع��ي  �لقطاع  تكيف 
وتهدف   ،Climate change �ملناخي  �لتغري  مع 
)�لروثا،  رعويني  نوعني  ح�سا�سية  تقييم  �إىل 
و�لرمث( من �لف�سيلة �ل�رشمقية، ينت�رش�ن يف 

�لبادية �ل�سورية، جتاه هذه �ملخاطر.

�لتوزع البيئي للروثا و الرمث
 يف البادية ال�صورية

تعد �لأر��سي �لطينية �لطميية مبنزلة �لرتب   ُ
كما   ،Salsola Vermiculata �لروثا  لنمو  �ملثلى 
جب�سية،  كل�سية  ق�رشة  ذ�ت  ترب  على  تنمو 
وغري   Saline soils �مل��احل��ة  �ل���رتب  وع��ل��ى 
�جلافة. ومن  و�لتالل  �ملنحدر�ت  �ملاحلة يف 
�لتي تنت�رش فيها �سمن  �لبيئية  �أهم �ملناطق 
�لبادية �ل�سورية، هي �حلماد و جبال �لبادية. 
وهو نبات عايل �لقيمة �لرعوية، حيث ترعاه 

�حليو�نات يف كل �لأطو�ر، وهو م�ست�ساغ من 
ف�سلي  خ��الل  و�لب��ل  و�ملاعز  �لأغ��ن��ام  قبل 
�جلائر  �لرعي  وي��ق��اوم  و�خل��ري��ف،  �ل�سيف 
حتول  ونتيجة  �خلا�ص،  منوه  نوعية  بف�سل 
تاأكلها  �أن  بعد  �أ�سو�ك  �إىل  �جلديدة  �لأغ�سان 

�حليو�نات )�سنكري، 1980(.
�لأنو�ع  من   Hammada salicornica �لرمث  ُيعد 
�لنباتية �لتي تتميز بتحملها �لكبري للظروف 
بيئاٍت  �ل�سديدة �جلفاف، وينمو يف  �ملناخية 
�ملتميزة  �ملناطق  �لنمو يف  خمتلفة، ويف�سل 

نبات الروثا
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ب�ستاء يتميز باأنه قليل �لربودة �إىل �سبه حار، 
�ملاحلة  و�ل�سحاري  �لرملية  �لأر��سي  ويف 
و�لتالل  �لكل�سية  �مل��ح��ج��رة  و�مل��ن��ح��در�ت 
�ملنب�سطة  �لأر��سي  يف  يوجد  كما  �لبازلتية، 
�ل�سغرية  �لرملية  �لكثبان  وفوق  و�ملنخف�سة 

�أر�����صٍ  �لأح��ي��ان  م��ن  كثري  يف  تغطي  �لتي 
جب�سية )�سنكري، 1980(. و�لرمث نبات �سالح 

ن�سبيًا للرعي، وخا�سًة من قبل �لإبل. 
ينمو �لرمث يف ف�سلي �خلريف و�ل�ستاء حينما 
�ملر�عي،  يف  �جليدة  �حلولية  �لنباتات  تقل 

بالروثا  ��ست�ساغته  مقارنة  ميكن  ل  ولكن 
�لأكرث ��ست�ساغة.

النمذجة الريا�صية
�أجريت �لدر��سة يف �ملنطقة �لو�سطى للبادية 
مليون هكتار�ً،    3 قر�بة  ت�سكل  �لتي  �ل�سورية، 
باإجر�ء  حظيت  �لتي  �ملناطق  �إح��دى  وه��ي 
)�أك�ساد،2004(.  �لطبيعية  مل��و�رده��ا  م�سح 
ت�ستمل �ملنطقة على �سال�سل جبلية كالتدمرية 
وعلى  �لب�رشي،  وجبل  و�جلنوبية،  �ل�سمالية 
�لت�ساري�ص �ل�سطحية �لتموجية و�مل�سطحات. 
ورطب  د�فئ  ب�ستاٍء  يتميز  متو�سطي  مناخها 
و�سيف حار وجاف. وترت�وح كمية �ملتو�سط 
مم  100و300  ب��ني  �مل��ط��ري  للهطل  �ل�سنوي 
�ل�سمال  نحو  �لغربي  و�جلنوب  �جلنوب  يف 

و�ل�سمال �لغربي.
لتقييم ح�سا�سية نباتي �لروثا و�لرمث للتغري 
�ملناخي مّت �عتماد �أمنوذج مقاربة �لأنرتوبيا 
للنباتات  �جل��غ��ر�يف  لالنت�سار  �لق�سوى 
 Maximum Entropy Approach to Species

�حد�ث  ومّت   ،Distribution Modeling : Maxent

خارطتي �لنت�سار �جلغر�يف للنوعني مبنطقة 
�خلارطة  على  بالعتماد   2004 ل�سنة  �لدر��سة 
م�سح  م�رشوع  �إطار  يف  �أعدت  �لتي  �لنباتية 

�لبادية )�أك�ساد، 2004(.
�حلالية  �ملناخية  �ملعطيات  حتميل  مّت  كما 
و�ملتوقعة يف �أفق �سنة 2050 ملنطقة �لدر��سة 
�أكرث  يعترب  �ل���ذي   ،)A2( �ل�سيناريو  ح�سب 
�لتي  تلك  بني  من  ت�ساوؤمًا  �ل�سيناريوهات 
�ملعنية  �لدولية  �حلكومية  �لهيئة  �عتمدتها 
معامل   19 �سمن  ومن   .)IPCC( �ملناخ  بتغري 
تعترب  معامالت   8 على  �لعتماد  مّت  مناخي 
�لأكرث عر�سة للتغيري و�لأكرث تاأثري�ً، وخا�سة 
يف �لتكيف و�نت�سار �لنباتات �لطبيعية، وهي 
و�لتغري  �ل��ه��و�ء،  حل��ر�رة  �ل�سنوي  �ملتو�سط 
لل�سهر  �لق�سوى  �ملو�سمي للحر�رة،  و�حلر�رة 
�لأ�سد  لل�سهر  �لدنيا  و�حل��ر�رة  ح��ر�رة،  �لأ�سد 
برودة، و�ملتو�سط �ل�سنوي للهطولت، و�لتغري 
هطول  ومتو�سط  �ملطرية،  للهطولت  �ل�سنوي 
�ل�سهر  هطول  ومتو�سط  رطوبة  �لأكرث  �ل�سهر 
�لنت�سار  ليرتبط  وح��ت��ى  ج��ف��اف��ًا.  �لأك���رث 
�لنوعني  من  لأي   2050 �سنة  خالل  �ملتوقع 
�لنباتني فقط ح�سب متطلباته �ملناخية، مّتت 
�إ�سافة بع�ص �خلر�ئط �لغر�سية �لبيوفيزيائية 
تربة  بخ�سائ�ص  �ملتعلقة  )�أك�ساد،2004( 

�ملنطقة و جيومورفولوجيتها.

نبات الرمث
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بني ح�صا�صية الروثا 
و تكيف الرمث

م�ساحة  يف  مهمًا  تقل�سا  ل��ل��روث��ا  يتوقع 
�سنة  �مل�سجلة  تلك  مع  باملقارنة  تو�جدها 
�جلنوب  باأق�سى  تو�جدها  وينح�رش   .2004

يف  �أق��ل   وب��درج��ٍة  �لدر��سة  ملنطقة  �لغربي 
�جلهة �ل�رشقية، يف حني يتوقع �نقر��سها يف 
�ل�سيناريو  يظهر  �لتي ُ �لأخرى  �ملو�قع  �أغلب 
�ست�سهد  �ملناخية  خ�سائ�سها  �أّن  �ملعتمد 
خ�سائ�سها  يف  �سلبًا  يوؤثر  ما  كبري�ً،  تدهور�ً 
�لبيوفيزيائية �لتي �ستزد�د ه�سا�سًة. وميكن �أن 
توؤدي هذه �لتغري�ت �إىل عدم تو�فر �ملتطلبات 
 Seedling �لبادر�ت  با�سرت�ساء  �لكفيلة  �لبيئية 
�لنباتي،  �لنوع  هذ�  و�نت�سار   establishment

�آلية  �أية  متلك  ل  باأّنها  �لروثا   تعرف  حيث 
�إذ  طويلة،  م��دة  حيويتها  على  للمحافظة 
�أ�سهر. ويعد  تفقد حيويتها خالل ب�سعة  �أّنها 
متو�سط هطول �ل�سهر �لأكرث رطوبة من �سمن 
هذ�  يف  تاأثري�ً  �لأك��رث  �ملناخية  �ملعامالت 
�لجتاه، حيث ميكن �أن ي�سهم بنحو 50 % يف 
تف�سري هذه �لظاهرة، وياأتي يف �ملرتبة ثانية 
برودة  �لأ�سد  لل�سهر  �لدنيا  �حل��ر�رة  معامل 
للهطول  �ملو�سمي  �لتغري  يعد  كما   %  19.2

)نحو  �ملهمة  �ملتغري�ت  �إجماًل من  و�حلر�رة 
30 %(، �لتي حتد من �نت�سار �لروثا يف �لبادية 

�سو�ًء  يذكر  ت��اأث��ري  هناك  ولي�ص  �ل�سورية. 

على  للحر�رة  �أو  للهطول  �ل�سنوي  للمتو�سط 
تو�جد هذ� �لنوع �لنباتي. 

�ملتحدة  �لأمم  برنامج  توقعات  مع  تو�فقًا 
لتغري  �ملتوقعة  �لآثار  تت�سمن   ،)2010( للبيئة 
ثر�ء  تر�جع  �ل�سورية  �لبادية  على  �ملناخ 
�أن  �ملتوقع  من  حيث  �ملر�عي،  يف  �لأن��و�ع 
ذكر  كما  �لروثا  نطاق  من  �ملناخ  تغري  يحد 
ت�ستفيد  �أن  �ملتوقع  فمن  ذلك،  ومع  �سابقًا. 

خارطة موقع املنطقة الو�سطى 
للبادية ال�سورية.

النت�سار اجلغرايف لنباتي الروثا و الرمث باملنطقة الو�سطى للبادية 
ال�سورية خالل �سنة 2004.

مراجع لال�ستزادة:
م�سح  م�رشوع  تقرير   .2004 �أك�ساد   -
مو�رد �لبادية �ل�سورية. دم�سق ، �سورية. 

110 �سفحة.

 .2010 - برنامج �لأمم �ملتحدة للبيئة. 
و�أن�سطة  �مل��ن��اخ  تغري  �آث���ار  �إدم����اج 
ب�ساأن  �لعمل  برنامج  يف  �ل�ستجابة 
�جلافة  لالأر��سي  �لبيولوجي  �لتنوع 
و�سبه �لرطبة. مذكرة من �لأمني �لعام. 

نريوبي، 20 �سفحة.
بيئات   .1980 نذير  حممد  �سنكري،   -
ونباتات ومر�عي �ملناطق �جلافة و�سبه 
جامعة  من�سور�ت  �ل�سورية.  �جلافة 
و�ملطبوعات  �لكتب  مديرية  ح��ل��ب. 

�جلامعية.
http://www.gisweb.ciat.org/GCMPage/-

download.htm
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للبادية  �لبيولوجي  �لتنوع  مكونات  بع�ص 
نتائج  وتفيد  �مل��ن��اخ.  تغري  م��ن  �ل�سورية 
�أغلب  على  �لرمث  نطاق  بتو�سع  �لنمذجة 
و�عتماد�ً  للبادية.  �لو�سطى  �ملنطقة  �أر��سي 
�لنباتي  �لنوع  لهذ�  �لبيئية  �ملتطلبات  على 
تو�جده  ملناطق  �لبيوفيزيائية  و�خل�سائ�ص 
ي�سري  �ل��زور(،  ودير  حم�ص،  )بادية  �حلالية 
�سنة  �أف��ق  يف  �ملتوقع  �ل�سا�سع  �نت�ساره 
�لإيكولوجية  �لنظم  نطاق  تو�سع  �إىل   2050

�ل�سحر�وية. 
�أهم  م��ن  للحر�رة  �ملو�سمي  �لتغري  يعترب 
�إذ  �لرمث،  نبات  تو�جد  يف  �ملوؤثرة  �لعو�مل 
تفوق م�ساهمته 60 % باملقارنة مع خمتلف 
يف  �مل�ستعملة  �لأخرى  �ملناخية  �ملعامالت 
�لنمذجة، وهو ما ي�سري �ت�ساع �ملدى �لبيئي 
و�لتاأقلم  �لتكيف  على  قادٍر  كنباٍت  للرمث 
كانت  مهما  و�لبيئات  �لظروف  خمتلف  مع 
�ملعامالت  �سمن  ومن  ه�سا�ستها.  درج��ة 
هذ�  يف  ت��اأث��ري�ً  �لأك��رث  �لأخ���رى  �ملناخية 
�لجتاه، �إن �ملتو�سط �ل�سنوي للحر�رة ي�سهم 
�لظاهرة.  ه��ذه  تف�سري  يف   %  30 من  باأكرث 
وتعترب م�ساهمة �ملعامالت �ملتعلقة بكميات 
وتوزع �لهطولت متدنية جد�ً و لي�ص لها �أي 
تاأثري ن�سبي يف �نت�سار �لرمث، وهو ما يوؤكد 
�لقدرة �لكبرية لهذ� �لنوع �لنباتي على حتمل 

�جلفاف �ل�سديد و�ملتو�تر )�سنكري 1980(.

.2A خرائط النت�سار اجلغرايف للروثا و الرمث باملنطقة الو�سطى للبادية ال�سورية ل�سنة 2004 واملتوقع ل�سنة 2050 ح�سب ال�سيناريو
رمثروثـــــا

نحو اإعداد  
اإ�صــــرتاتيجية تكيــــّف

 نظر�ً حلدة �ملخاطر �ملتوقعة �لتي تتمثل 
�نقر��ص  �لدر��سة  ه��ذه  بّينت  ما  ح�سب 
�لعالية  �لرعوية  �لقيمة  ذي  �لروثا  نبات 
�لبادية  يف  �مل���و�ق���ع  م��ن  �ل��ع��دي��د  م��ن 
�ل�سورية، فاإّنه �أ�سبح من �ل�رشوري �إعد�د 
مع  وغريه  �لنوع  لهذ�  تكيف  �إ�سرت�تيجية 
�لعنا�رش  على  ترتكز  �ملناخية  �لتغري�ت 

�لآتية:
�لروثا  لنبات  �حليوي  �لتنوع  •در��سة 
و�نتخاب  �ل�سورية،  �لبادية  يف  �ملتو�جد 
�لتكيفية  �ل��ق��درة  ذ�ت  �ل��ور�ث��ي��ة  �ل��ط��رز 
�لإجهاد�ت  ملختلف  و�ملتحملة  �لعالية، 
و�حلر�رة  �جلفاف  وخا�سًة  �لال�أحيائية، 
�إعادة  بر�مج  يف  ل�ستعمالها  �ملرتفعة، 
تطبيق  م��ع  �مل��ت��ده��ورة  �مل��ر�ع��ي  تاأهيل 
�ملو�قع  يف  �لأمطار  مياه  ح�ساد  تقانات 

�ملالئمة.
ممثلة  ر�ئ���دة  مر��سد  وتركيز  •�ختيار 
وو�سع  �ل�سورية،  �لبادية  بيئات  ملختلف 
�لنباتي  �لغطاء  تطور  ملر�قبة  برنامج 
�لرعوي د�خلها، وتطوير خطط لإد�رتها من 
خالل �عتماد دور�ت رعوية �أو تطبيق مبد�أ 

�حلمى بالتعاون مع �ل�سكان �ملحليني.
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الزراعـــة الع�صويـــــة 
للكرمـــــــة

م. اأ�صــــامة �صــــليمان �صـــــمونة
رئي�س �صعبة الكرمة

الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية
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املهمة،  ال�سجريات  من  الكرمة  �سجرية  تعد 
الفاكهة  اأ�سجار  ـــواع  اأن �سمن  والرئي�سة 
لأهميتها  وذلك  العامل،  يف  انت�ساراً  الأو�سع 
وتنوع  والطبية،  والغذائية،  القت�سادية، 
وتعدد  بذور(،  ثمار،  )اأوراق،  منها  ال�ستفادة 
ع�سري  جمففة،  )طازجة،  ثمارها  ا�ستعمالت 
طازج، دب�ض، خل، م�رشوبات روحية اإلخ(، ما 
قوياً  ودعماً  للمزارع،  اأف�سل  معي�سة  يحقق 

لالقت�ساد الوطني.

الزراعـــة الع�صويـــــة 
للكرمـــــــة

الن�سبة %املكونات
70 - 80ماء

15 - 25كربوهيدر�ت

8-13 غلوكوز

7 - 12فركتوز

0.08 - 0.20�سكروز

0.01 - 0.10بكتني

0.02 -  0.08�إينو�سيتول

0.3 - 1.5�أحما�ص ع�سوية

0.2-1طرطريك

0.1 -  0.8ماليك

0.01 -  0.05�سيرتيك

0.01 -  0.10تانينات

0.02 -  0.17مركبات �آزوتية

0.001-0.01بروتني

0.017-0.11�أمني

0.01 - 0.002هيومني

0.001-0.004�أميد

0.001-0.012�أمونيا

0.2 - 0.5مركبات معدنية

0.003�أملنيوم

0.007بورون

0.03 - 0.025كال�سيوم

0.01 - 0.010كلور

0.0003نحا�ص

0.003حديد

0.01 - 0.025مغنيزيوم

0.0051منغنيز

0.15 - 0.25بوتا�سيوم

0.02 - 0.05فو�سفات

0.020�سوديوم

0.03 - 0.035�سلفات

A, B1, B2, B6, P, Cفيتامينات

تتميز ثمار العنب بغناها باملواد 
الغذائية ال�رشورية جل�سم الإن�سان، 
ويحتوي 100غ من الثمار الطازجة 

على املكونات الآتية:
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دخ��اًل  للكرمة،  �لع�سوية  �ل��زر�ع��ة  ت��وؤم��ن 
منا�سبًا ملز�رعي �لكرمة، رغم �رتفاع كلفتها، 
�لأوىل،  �ملر�حل  يف  �إنتاجيتها  و�نخفا�ص 
 ،)Conventional( باملقارنة مع �لزر�عة �لتقليدية
وتاأثرها �ل�سديد بعو�مل �لطق�ص، وح�سا�سيتها 
لالأمر��ص و�حل�رش�ت. �إل �أّن �لزر�عة �لع�سوية 
للكرمة تعطي �إنتاجًا �سحيًا ونافعًا لالإن�سان 
وخلوه  �لطبيعية،  �لغذ�ئية  ب��امل��و�د  لغناه 
تقريبًا من �لآثار �ملتبقية للمبيد�ت �حل�رشية، 
وكذلك  �لكيميائية،  و�لأ�سمدة  و�ملر�سية، 
يلبي ذوق �مل�ستهلك �لذي �أ�سبح و�عيًا وملمًا 

باملنتجات �لع�سوية.  
تعد �لأ�ساليب و�ملمار�سات �لزر�عية مت�سابهة 
 )Organic(لع�سوية� �ل���زر�ع���ة  م��ن  ك��ل  يف 
و�لتقليدية )Conventional(، مثل �ختيار �ملوقع، 
و�لتقليم، و�لرتبية، وطريقة �لزر�عة، و�ختيار 
�أنو�ع  �أ�سهل  �ل�سنف �ملالئم. ويعد �لعنب من 
حيث  ع�سويًا،  �إنتاجها  ميكن  �لتي  �لفاكهة 
ميكن �لتحكم بالآفات، و�لأمر��ص، من خالل 
�ملمار�سات  بني  جتمع  منظمة  �إ�سرت�تيجية 
تقنيات  و�ل�سنف،  �ملوقع  )�ختيار  �لزر�عية 
�لب�ستان(،  تاأ�سي�ص  �لتقليم و�لرتبية،  �لزر�عة، 
خالل  م��ن  ل��الآف��ات،  �لع�سوية  و�ملكافحة 
�لزر�عة  يف  بها  �مل�سموح  �مل��و�د  ��ستعمال 
�لع�سوية )�لزيوت، �ل�سابون، �ملو�د �ملعدنية، 
�ملكافحة  يف  �مل�ستعملة  �لفطور  مبيد�ت 
�حليوية(. �إذ�ً هو منتج مماثل للمنتج �لتقليدي 
�إل �أننا ن�سيف عليه بع�ص �لأ�ساليب �لطبيعية 
و�مل��و�د  �مللوثات  �إىل  �للجوء  ع��ن  عو�سًا 
�مل�سّنعة �لتي من �ساأنها تخريب �لبيئة ون�رش 

�لأمر��ص و�لأوبئة.

  
ماذا نعني 

بالزراعة الع�سوية؟..
تعّرف �لزر�عة �لع�سوية باأّنها نظام �لإنتاج، 
�لذي يهدف �إىل ��ستعمال �مل�سادر  �لطبيعية 
بطريقٍة م�ستد�مة. �أو هي �لنظام �ل�سامل لإد�رة 
�أ�سكال  جميع  وي�سجع  يعزز  �ل��ذي  �لإن��ت��اج، 
و�قت�ساديًا.  و�جتماعيًا  بيئيًا  �لغذ�ء  �إنتاج 
�لإنتاج هذ� من خ�سوبة �لرتبة  ويتخذ نظام 
�ملحلية كمفتاح لالإنتاج �لناجح، كما ي�سجع 
�ملزرعة، ويتخذ من  �لتنوع �حليوي يف  على 
�ملكافحة �حليوية �أ�سا�سًا له يف �إد�رة �لآفات 

و�لأمر��ص.
ملاذا نلجاأ 

اإىل الزراعة الع�سوية؟..
1 - �ملحافظة على �لطبيعية و�لنظام �لبيئي.

و�حلد  �لطبيعية  �لرثو�ت  ��ستنز�ف  جتنب   -  2

من �لتلوث.
غري  و�مل���و�رد  �لطاقة  ��ستهالك  تقليل   -  3

�ملتجددة.
�ل�سحي  �لغذ�ء  من  كافية  كمياٍت  �إنتاج   -  4

و�لنافع بجودٍة عالية.  
5 - توفري عائد �قت�سادي من خالل عمل بيئي 

�سحي و�آمن.
6 - �ملحافظة على خ�سوبة �لرتبة وحت�سينها 

ب�سورٍة م�ستد�مة.
�ملزرعة،  �سمن  �حليوية  �ل��دور�ت  تعزيز   -  7

وخا�سًة �لدور�ت �لغذ�ئية.
8 - توفري عن�رش �لآزوت )N( من خالل تكثيف 

زر�عة �ملحا�سيل �لبقولية.
�إد�رة  يف  �حليوية  �ملكافحة  ��ستعمال   -  9

�أ�سا�ص  على  تعتمد  �لتي  و�لأمر��ص  �لآفات 
�لوقاية.

و�أن���و�ع  �ملحا�سيل  �أ���س��ن��اف  ت��ن��وع   -  10

�حليو�نات �ملالئمة للظروف �ملحلية.
مع  ي��ت��الءم  مب��ا  �حل��ي��و�ن��ات  ت��رب��ي��ة   -  11

�حتياجاتنا منها.
�لكيميائية  �مل���و�د  ��ستعمال  جتنب   -  12

�مل�سّنعة. 
جاءت  �لع�سوية  �لزر�عة  باأّن  �لقول:  ميكن   

حاًل للم�سكالت �لآتية:
�حل�رشية،  )�ملبيد�ت  �ل�سحة  م�سكالت   -  1

�مل�ساد�ت �حليوية، �لهرمونات(.
2 - م�سكالت بيئية )�ملبيد�ت �حل�رشية، �ملو�د 
�لكيميائية �مل�سّنعة، تدهور �لتنوع �حليوي، 

�إز�لة �لأ�سجار، تدهور �لرتبة، ...(.
3 - م�سكالت �قت�سادية-�جتماعية )�نخفا�ص 
دخل �ملز�رع، قلة �ملو�رد �ملائية، حمدودية 
�ملز�رعني  تهمي�ص  �لأ���س��و�ق،  �إىل  �لدخول 
�لنحد�ر  �ملدينة،  �إىل  �لهجرة  �ل�سغار، 
�ل�سحي  �ل��غ��ذ�ء  و�لج��ت��م��اع��ي،  �ل��ث��ق��ايف 

و�لآمن، ...(.

ملاذا نلجاأ 
اإىل الزراعة الع�سوية للكرمة؟

و�ملمار�سات  �لع�سوية،  �لزر�عة  �أ�س�ص  تعد   •
�لتي  �لأدو�ت  �أهم  �إحدى  �مل�ستد�مة،  �لعملية 

ميكن ��ستعمالها لتح�سني �إنتاج �لعنب.
ب�سكٍل  �سورية  يف  �لبيئية  �لظروف  •ت�ساعد 

عام على �إنتاج �لعنب �لع�سوي.
•ميكن ل�سجرة �لكرمة �أن تنمو ب�سكٍل ع�سوي 
يف خمتلف �أماكن زر�عة �لكرمة �إذ� ما روعيت 
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مكافحة �لآفات )خا�سًة �لأمر��ص(، و�ختيار 
�ل�سنف �ملالئم لكل منطقة بيئية.

 عملية التحول 
اإىل الزراعة الع�سوية

 ُيق�سد بفرتة �لتحول Transition period، �لفرتة 
وحتى  �لع�سوية  �لزر�عة  تطبيق  من  �لزمنية 
 Organic �لع�سوي  �ملنتج  على  �حل�����س��ول 
يف  �أدن��ى  كحٍد  �سنو�ت  ثالث  وهي   ،product

حالة �لأ�سجار �ملثمرة.
  

 كيفية التحول 
اإىل الزراعة الع�سوية؟..

عو�سًا  �ملتجددة  �لطاقة  م�سادر  ��ستخدم   •
عن غري �ملتجددة. 

• �بتعد عن ��ستعمال �ملدخالت غري �ملتجددة، 
�لتي ميكن �أن ت�رش ب�سحة �ملز�رع، �أو �لبيئة، 

�أو عمال �ملزرعة، �أو �مل�ستهلك. 
•��ستعمل �ملو�د �لناجتة ب�سكل طبيعي، عو�سًا 

عن �ملو�د �مل�سنعة. 
و�لأع�ساب  و�لأمر��ص،  �لآف��ات،  ب��اإد�رة  •قم 

عو�سًا عن مكافحتها. 
�لتي ميكن  �لعالقات �حليوية  •�إعادة تكوين 
خف�سها  عن  عو�سًا  �مل��زرع��ة،  يف  تن�ساأ  �أن 

و�نح�سارها.
�ملقدرة  لتح�سني  معينة  �إ�سرت�تيجية  •�عتمد 
�حليو�نات  و�أنو�ع  �ملزروع،  للنبات  �لتكيفية 
عو�سًا  �مل���زرع���ة،  بيئة  م��ع  �مل��زرع��ة  يف 
متطلبات  مع  للتكيف  �مل��زرع��ة  تعديل  عن 

�ملحا�سيل و�حليو�نات. 

•�لتاأكيد على �ملحافظة على �لرتبة، و�ملاء، 
و�لطاقة، و�ملو�رد �حليوية. 

•دمج فكرة �ل�ستد�مة طويلة �لأمد يف ت�سميم 
و�إد�رة �لنظام �لبيئي للمزرعة.

تاأ�سي�س مزارع 
الكرمة الع�سوية

�لنظام  وف��ق  ك��رم��ة  م��زرع��ة  تاأ�سي�ص  عند 
�لع�سوي لبد من �ملرور باملر�حل �لآتية:

�لختيار  وين�سوي  املوقع:  اختيار  اأ - 
�ملعطيات  جتميع  ع��ل��ى  للموقع  �ل�سليم 
�ملناخية عن �ملوقع )معدل �لهطول �ملطري، 
ودرجات �حلر�رة �ل�سغرى و�لعظمى، و�رشعة 
�لرياح، وموعد بد�ية ونهاية حدوث �ل�سقيع 
�ساعات  ع��دد  معرفة  من  ب��ّد  ول  �ملتوقع(. 
�لربودة يف �ملوقع، حيث ترت�وح �حتياجات 
نبات �لعنب من �ساعات �لربودة خالل ف�سل 
ومعرفة  ب��رد.  �ساعة   100  -  1500 بني  �ل�ستاء 
oم 

10 من  �لفّعالة  �حل��ر�رة  درج��ات  جمموع 
وما فوق، وذلك خالل مرحلة �لنمو �خل�رشي 
من �سهر ني�سان وحتى ت�رشين �أول، �لذي يفيد 
�ملوقع.  زر�عته يف  �ملر�د  �ل�سنف  يف حتديد 
ومعرفة �لرتفاع عن �سطح �لبحر، ملا له من 
تاأثري يف �لن�سج وحدوث �ل�سقيع، فالرتفاع 
و�لرتفاع  لل�سقيع،  �أكرث  معر�ص  جد�ً  �لقليل 
ويعد  �لعناقيد،  عنده  تن�سج  ل  ج��د�ً  �لعايل 
م.   800-500 بني  للكرمة  �ملنا�سب  �لرتفاع 
وحتديد �جتاه �ل�سفح، حيث وجد باأّن �ل�سفوح 
�جلنوبية �أف�سل كونها معر�سة �أكرث لل�سم�ص، 
ومعرفة  �حل���ر�رة.  تر�كم  على  ي�ساعدها  ما 
�مليل �أو �لنحد�ر، حيث وجد باأّن �مليل يجب 

�سيتم  و�إل  �لعمل  ل�سهولة   %  30 عن  يزيد  �أل 
�للجوء �إىل عمل �ملدرجات. وحتديد خ�سائ�ص 
�لرتبة �لفيزيائية و�لكيميائية. وكمية ونوعية 
مياه �ل�سقاية، حيث تبني �أّن �سجري�ت �لكرمة 
�ملعمرة،  من  �أك��رث  �مل��اء  �إىل  حتتاج  �لفتية 
ب�سبب قلة تعمق جمموعها �جلذري يف �لرتبة. 
�لنباتية  �لأن���و�ع  معرفة  من  ب��ّد  ل  و�أخ���ري�ً 

و�حليو�نية �ملتو�جدة يف �ملنطقة.
ــع: وي��ت�����س��م��ن نقب  ب-حتــ�ــســري املــوق
�لرتبة  طبقات  لتك�سري  �سم   90 لعمق  �لرتبة 
�لع�سوية  بالأ�سمدة  �لرتبة  وت�سميد  �ل�سماء، 
�ملنا�سب،  �لري  نظام  و�ختيار  و�لكومبو�ست، 
�لزر�عية،  �لآليات  حركة  لتاأمني  طرق  وعمل 
�لزر�عة  م�سافات  وحتديد  �لرتبة  وتخطيط 
�سم،   50×50×50 �أب��ع��اد  على  �حلفر  و�إع����د�د 

وتثبيت �لدعامات و�لأ�سالك.  
ج-اختيار ال�سنف املالئم: يعتمد �ختيار 
و�لهدف  �مل��ز�رع،  وذوق  رغبة  على  �ل�سنف 
من زر�عة �ل�سنف )مائدة، ع�سري، نبيذ، زبيب 
...(، ومدى مالئمة �ل�سنف للموقع ومقاومته 
)مبكر،  �لن�سج  وموعد  و�لآف��ات،  لالأمر��ص 
ونوعيته،  �لإنتاج  وكمية  متاأخر(،  متو�سط، 
وذوق  و�خل���ارج���ي،  �مل��ح��ل��ي  و�ل��ت�����س��وي��ق 

�مل�ستهلك.
د-اختيار الأ�سل: ُتعد م�سكلة �نت�سار ح�رشة 
�لفيلوك�رش� يف مز�رع �لكرمة خطر�ً كبري�ً يهدد 
�أجنع  ولعل  �لكرمة،  زر�ع��ة  وتطور  م�ستقبل 
�لطر�ئق للوقاية من خطرها هو �لتطعيم على 
�أ�سول مقاومة، ومن �أكرث �لأ�سول ��ستخد�مًا 
�لأمريكية  و�لأ���س��ول  �لأمريكية  �لأ���س��ول 
�لأمريكية  و�لأ���س��ول  بع�سها،  مع  �ملهجنة 
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�ملهجنة مع �أ�سناف �لنوع �لأوروبي V.vinfera . ويعتمد �ختيار �لأ�سل 
�ملالئم ح�سب �ملعايري �لآتية:

درجة مقاومته �لعالية حل�رشة �لفيلوك�رش�، و�سهولة جتذيره، ومالءمته 
للظروف �لبيئية �ل�سائدة يف �ملوقع )مناخ وتربة(، وحتمله للكل�ص �لفّعال 
يف �لرتبة، ومقاومته لالأمر��ص و�لآفات، وحتمله للجفاف و�ل�سقيع، 

وقوة منوه، وعدد �لعقل �لناجتة منه، وتو�فقه مع �لأ�سناف. 
هـ-اختيار طريقة الرتبية، والتقليم: يعتمد �ختيار طريقة �لرتبية 

و�لتقليم على �لأمور �لآتية:
كبري  ب�سكٍل  يتاأثر  �لتقليم  طريقة  �ختيار  �إّن  و�ل�سنف:  �لنوع   -  1

باخل�سائ�ص �لف�سيولوجية، و�حليوية للنوع، و�ل�سنف فهناك �أنو�ع، 
�أو �لق�سري، وذلك  للتقليم �جلائر  و�أ�سناف من �لعنب ت�ستجيب جيد�ً 
�أخرى  �لعيون فيهاGamay،Carenian، و�أ�سناف  ب�سبب خ�سوبة جميع 
ت�ستجيب للتقليم �لطويل ب�سبب عقم �لعيون �ل�سفلية �لأوىل و�لثانية 

.)Sultanine(

2  -  تاأثري �لرتبة: هناك �رتباط وثيق بني خ�سوبة �لرتبة ومدى غناها 
جهة  من  �لتقليم  طريقة  �ختيار  وبني  جهة  من  �لغذ�ئية  بالعنا�رش 
�لتي  �خل�سبة  �لأتربة  �لطويل يف  �لتقليم  تطبيق  �أخرى، حيث ميكن 
يف  ��ستعماله  ميكن  ل  حني  يف  �لنبات،  قوة  على  �إيجابًا  تنعك�ص 
�لأتربة �لفقرية �لتي يكون فيها �لنبات �سعيف �لنمو بل تطبق طريقة 

�لتقليم �جلائر.
كيف نزيد 

التنوع يف مزارع الكرمة؟..
1 - زر�عة �أ�سناف متعددة. 

2 - زر�عة م�سد�ت �لرياح و�حلو�جز �لنباتية ونباتات �لأ�سيجة. 
3 - زر�عة نباتات �لتغطية مثل �ملحا�سيل �لبقولية. 

4 - �لدورة �لزر�عية يف حما�سيل �لتغطية. 
5 - تقليل �حلر�ثة �إىل �أقل حٍد ممكن. 

6 - �إ�سافة �لأ�سمدة �لع�سوية.
:Soil management اإدارة الرتبة

ُتعد �لرتبة �جلزء �لأ�سا�ص، و�ملفتاح �لرئي�ص �لذي يجب �لهتمام به يف 
�لزر�عة �لع�سوية من خالل حت�سني خ�سوبتها وزيادة �لن�ساط �حليوي 

فيها من خالل �لعمليات �لآتية:
1 - �إر�ساء نظام زر�عي يهدف �إىل تغذية �لأر�ص قبل تغذية �لنبات.

2 - �ملحافظة على �لتو�زن �لبيئي للرتبة.
�لع�سوية لتح�سني خ�سوبتها  �أ�سا�سي على �ملادة  ب�سكٍل  �لعتماد   -  3

زيادة �لن�ساط �حليوي فيها. 
4 - جتنب ��ستعمال مبيد�ت �لأع�ساب.

5 - تغطية �سطح �لرتبة باملخلفات �لنباتية )Mulch(، مثل نو�جت �لتقليم، 
و�أور�ق، و�أفرع.

تعمل  �لتي   Green cover crops �خل�رش�ء  �لتغطية  حما�سيل  زر�عة   -  6

على زيادة �ملادة �لع�سوية يف �لرتبة وحت�سني خ�سوبتها، وحت�ّسن 
فيها،  تخزينه  على  ي�ساعد  ما  للماء،  �مت�سا�سها  وزيادة  نفاذيتها 

كما ت�سهم يف حت�سني �لإنتاج كمًا ونوعًا.
7 - �لري.

املواد امل�ستعملة يف اإدارة خ�سوبة الرتبة: 
الأ�سمدة الع�سوية: 

و�لأ�سمدة  و�لكومبو�ست،  �لبلدي،  و�ل�سماد  �خل�رش�ء،  �لأ�سمدة  وت�سمل 
وم�ساحيق  �ملعدنية  و�لأ�سمدة  �حليوية،  و�ملخ�سبات  �لع�سوية، 
يف  �لع�سوية  �لزر�عة  يف  �خل�رش�ء  �لأ�سمدة  �أهمية  وتكمن  �لأحجار. 
�ملحلية،  �مل��و�رد  على  �لأحيان  غالب  قي  وتعتمد  مكلفة  غري  كونها 
وتعد من �أهم �ملو�رد �لعلفية، ولها مز�يا عديدة على �لرتبة وعلى بيئة 
�أخ�رش  ك�سماٍد  �ملختارة  �لنباتية  �لأن��و�ع  تكون  �أن  ويحب  �لب�ستان. 
ح�سا�سة  وغري  قليلة،  مائية  �حتياجات  وذ�ت  غزيرة،  و  �لنمو  �رشيعة 
لالأمر��ص �أو �لآفات �لتي ميكن �أن ت�سيب �ملحا�سيل، وميكن �ل�ستفادة 
�ملنا�سبة  �لأنو�ع  ومن  �حليو�ن.  �أو  لالإن�سان  �إ�سايف  كمح�سوٍل  منها 
لالأر��سي �لثقيلة: �لرب�سيم، و�لفول �لبلدي �أو �لرومي، و�للوبية،و�حللبة، 
و�لفول  �لرتم�ص،  �خلفيفة:  �لرملية  لالأر��سي  �ملنا�سبة  و�لأن���و�ع 
�إد�رة  �لبلدي يف  �ل�سماد  �أهمية  �ل�سود�ين، و�لرب�سيم �حلجازي. وتكمن 
خ�سوبة �لرتبة يف كونه متو�فر يف �لعديد من �ملناطق �لزر�عية، وغني 
بالعنا�رش �لغذ�ئية �ملتنوعة، وميتد مفعوله لعدة �أ�سابيع، ولكن يوؤخذ 
عليه �حتمال تعر�سه للتلوث باملعادن �لثقيلة �ملحرمة كالر�سا�ص، و 
غري ذلك، و�حتو�ئه يف غالب �لأحيان على م�سادر �لأمر��ص و�لآفات 
�لتي ت�سيب �خل�رشو�ت يف �ملر�حل �لأوىل من �لنمو، و�رتفاع �لتكلفة 
�إن مل يكن متو�فر�ً يف �ملزرعة. و�أهم �أنو�عه �سماد �لغنم، و�ملاعز �لأكرث 
من  يعد  �لذي  �لدجاج،  و�سماد  �لبقر،  و�سماد  للخ�رشو�ت،  ��ستعماًل 
�أغنى �لأ�سمدة بالآزوت. وي�ستعمل كمخ�سب �أ�سا�سي يف بد�ية �لزر�عة 
و�إعادة  �لرتبة  يف  �حليوي  �خللل  لتقومي  وكو�سيلة  �لف�سل(،  بد�ية  )�أو 
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�لتو�زن فيها، وملحاربة �آفة �لنيماتود� Bio-fumigation. وترت�وح �لكميات 
�مل�ستعملة بني 20 ـ 100 طنًا للهكتار، ح�سب �لهدف من �ل�ستعمال.

الكومبو�ست واأهميته يف اإدارة خ�سوبة الرتبة: 
ي�ستعمل �لكومبو�ست كمخ�سب ي�ساف مبا�رشًة �إىل �لرتبة، حيث ُي�ستعمل 
كمورد �إ�سايف لل�سماد �لبلدي، و�لأ�سمدة �خل�رش�ء، مبعدل يرت�وح بني 
�لبلدي  �ل�سماد  مع  باملقارنة  �آين  مبفعوٍل  ويتميز  للهكتار.  طن   20-10

ولكن  مرحلتني،  وغالبًا  مر�حل،  على  �إ�سافته  وميكن  �أي��ام(،  )خالل 
يجب �لنتباه �إىل جودة �ملنتج عند �قتناء كومبو�ست جتاري. وتكمن 
كم�ساد  وي�ستعمل  �لغذ�ئية،  للعنا�رش  مهمًا  م�سدر�ً  كونه  يف  �أهميته 
�إىل  ي�ساف  �أن ُ وميكن  �لزغبي.  كالبيا�ص  �لفطرية،  �لأمر��ص  لبع�ص 

ماء �لري، �أو ُير�ص على �لأور�ق.
اإدارة الآفات واحل�رشات يف الزراعة الع�سوية

مبادئ عامة متيز �لزر�عة �لع�سوية عن �لزر�عة �لتقليدية:
•�إعطاء �لوقاية �أهمية �إ�سرت�تيجية، ولي�ست فقط تكتيكية.

•��ستبد�ل مفهوم " لكل مر�ص �أو �آفة مبيد" مبفهوم "لكل مر�ص �أ�سباب 
يجب �حلد منها".

•�عتماد �ملكافحة �ملتكاملة يف مكافحة �لأمر��ص، و�لآفات.
•�لعتماد على �ملو�رد �لبيئية.

•زر�عة �لأ�سناف، و�لأ�سول، و�لأنو�ع �ملقاومة.
 ما هي مزايا املكافحة يف الزراعة الع�سويــــة؟..

•عدم �لتاأثري �ل�سلبي يف �لبيئة.

•مفعول بطيء مقارنة مع �ملبيد�ت. 
•�أغلبها يتمتع مبفعول مزدوج �سد �لأمر��ص، و�حل�رش�ت.

املواد امل�ستعملة يف مكافحة الآفات والأمرا�ض يف املزارع 
الع�سوية:

�لرتبية،  وتقنيات  �لفيزيائية،  و�لطر�ئق  �لور�ثية،  �ملقاومة  الوقاية: 
وتطبيق �لدور�ت �لزر�عية، و�لر�ص �لوقائي. 

من  للعديد  كم�ساد  �لنحا�ص  وي�ستعمل  و�لكربيت.  كالنحا�ص  �ملعادن 
رئي�سة:  �أ�سكال  ثالثة  يف  متو�فر  وهو  �لبكترييا.  وبع�ص  �لفطريات، 
�سلفات �لنحا�ص )20 % من �لنحا�ص(، وهيدروك�سيد �لنحا�ص )30 ـ 50 % 
من �لنحا�ص(، و�أك�سي كلور �لنحا�ص )50 % من �لنحا�ص(. وتقّدر �لكمية 
1250ـ5000 غ يف �لهكتار. ول ير�ص عند �نخفا�ص  �ملو�سى بها بنحو 
�حلر�رة دون 10 ° م �أو يف حالة �جلفاف. �أّما �لكربيت في�ستعمل كم�ساد 
للفطريات، ومنفر للح�رش�ت، و�لأكارو�سات. وي�ستعمل كم�سحوق )20 ـ 

35 كغ . هكتار1-( �أو �سائل )5 ـ 10  كغ . هكتار1-(.

وهي نوعان  �ملبيد�ت �ملحتوية على مكونات  احليوية:  املبيدات 
مكونات  على  �ملحتوية  �ملبيد�ت  و   ،)Bacillus Thuringiensis( بكتريية 

.)Granulose( فريو�سية
- �لزيوت �لنباتية، و�ملعدنية.

- �لأمالح �لطبيعية. 
- �ملكافحة �حليوية.

- �مل�ستح�رش�ت �لنباتية.
- م�ساحيق �لأحجار.

مكافحة الأمرا�س 
مر�ض البيا�ض الدقيقي Powdery Mildew: ُيعد هذ� �ملر�ص من 
�سيوعًا يف  �أكرثها  ومن  �لعنب،  ت�سيب  �لتي  �لفطرية  �لأمر��ص  �أخطر 
�سورية، وينتج عن �لفطر Uncinula nector. وتعد �أ�سناف �لنوع �لأوروبي 
V. vinifera ح�سا�سة جد�ً لهذ� �ملر�ص، يف حني ُتعد �لأنو�ع �لأمريكية �أكرث 

مقاومًة له. وباملقابل جند �أّن �لأ�سناف �لفرن�سية �لناجتة من تهجني 
�لنوع �لأوروبي و�لأنو�ع �لأمريكية تتفاوت يف درجة مقاومتها. ُي�سبب 
�لإنتاج، وتدهور�ً  �ل�سجرية، و�نخفا�سًا يف  هذ� �ملر�ص �سعفًا يف منو 
لالأور�ق  �لعلوي  �ل�سطح  على  �لفطر  مي�سليوم  ينمو  �لثمار.  نوعية  يف 
بلون ف�سي يف �لبد�ية ومع يتحول لون �أن�سجة �لأور�ق �إىل �للون �لبني 
وتت�ساقط �لأور�ق فيما بعد. ت�ساعد كثافة �لزر�عة على زيادة �لإ�سابة 

بن�سبة 80 %، وتعترب �أف�سل درجة حر�رة لنمو �لفطر بني o 27 - 25م.
مكافحته 

املمار�سات الزراعية: ت�سهم بع�ص �لعمليات �لزر�عية يف �لتخفيف من 
و�جتاه  �ملنا�سبة،  �لزر�عية  و�مل�سافات  �ملوقع،  �ختيار  مثل  �لإ�سابة 
خطوط �لزر�عة وطريقة �لرتبية و�لتقليم ومنع تز�حم �لعناقيد، وخف 
�لأور�ق لل�سماح لأ�سعة �ل�سم�ص بالدخول �إىل �سجرية �لكرمة، وتهويتها 

جيد�ً.
الر�ض ببع�ض املواد امل�سموح بها يف الزراعة الع�سوية: ت�ستعمل بع�ص 
وبيكربونات  و�لكومبو�ست،  و�لزيوت،  �لكربيت،  مركبات  مثل  �ملو�د 
�ل�سوديوم، و�لبوتا�سيوم، ور�ص �لأور�ق باحلليب بعد مزجه مع �ملاء 

. Bacillus pumilus بن�سبة 1:10. �أو ��ستعمال �لأعد�ء �حليوية، مثل �لفطر
فطري  مر�ص  هو   :Downy Mildewالزغبي البيا�ض  مر�ض 
ي�سببه فطر Plasmopara viticola،  وتعد �أ�سناف �لنوع �لأوروبي ح�سا�سة 
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و�ملحاليق،  و�لعناقيد،  �لأور�ق،  �لفطر  هذ�  يهاجم  �ملر�ص. ُ لهذ�  جد�ً 
على  ل��الأور�ق  �لعلوي  �ل�سطح  على  �لإ�سابة  وتظهر  �لغ�سة،  و�لطرود 
�سكل بقع بنية، يف حني ينمو �لفطر على �ل�سطح �ل�سفلي لها. ويكافح 
�لنحا�سية  باملركبات  بالر�ص  �ملر�ص  هذ�  �لع�سوية  �لكرمة  مز�رعو 

)�أوك�سي كلور �لنحا�ص( وحملول بوردو. 
 

مكافحة احل�رشات 
عثة �لعنبGrape Berry Moth: يرجع �ملوطن �لأ�سلي حل�رشة عثة �لعنب 
كبري�ً  �رشر�ً  حتدث  حيث  �أمريكا،  �رشقي  �سمال  �إىل   Endopiza viteana

ن�رش  هو  �حل�رشة  لهذه  مكافحة  و�أجنع  و�لثمار.  و�لأزه��ار  �لرب�عم  يف 
بي�ص �لطفيلي Trichogramma minutum. كما ميكن دفن �لأجز�ء �مل�سابة 
�مل�سائد  ��ستعمال  ميكن  كما  منها،  و�لتخل�ص  جمعها  �أو  �لرتبة  يف 

�لفرمونية يف �حلد من �لإ�سابة يف �حلقل. 
مكافحة الآفات الفقارية:

يف  كبرية  خ�سارة  �لع�سفور  وخا�سًة  �لطيور  ت�سبب  الطيور:  مكافحة 
�لعنب،  حبات  ن�سج  قبل  �ملنا�سبة  �لتد�بري  تتخذ  مل  �إذ�  �لعنب  مز�رع 
وتعد مكافحة  �لع�سفور مكلفة جد�ً و�سعبة لأنه يتنقل با�ستمر�ر، ومن 
�لتخويف قبل  �أدو�ت  ��ستعمال  �لع�سفور،  �ملتخذة ملكافحة  �لأ�ساليب 
حدوث �لإ�سابة مثل بنادق �ملفرقعات، و�لأعالم، و�لبالونات، و�لأو�ين 
�سيد  �أو  �لع�سافري.  منها  تفزع  طقطقة  لإح��د�ث  �لفارغة  �ملعدنية 
�لع�سافري باإطالق �لنار عليها قبل حدوث �لإ�سابة، ولكنها عملية غري 
م�سموح بها يف ت�رشيعات �لقانون �لأوروبي للزر�عة �لع�سوية. وميكن 

��ستعمال �لطيور �جلارحة مثل �ل�سقور عند بد�ية تلون �حلبات وهي 
طريقة ناجحة وجيدة، �أو ��ستعمال �ل�سباك يف تغطية حقل �لكرمة ملنع 

و�سول �لع�سفور �إىل �حلبات وهي �أف�سل طريقة ملكافحة �لع�سفور.
�أخطر �حليو�نات  يعد فاأر �حلقل من  الثديية: ُ احليوانات  مكافحة 
�لثديية �لتي تلحق �رشر�ً كبري�ً يف �حلقول و�ملز�رع كونها تتغذى على 
�جلذور و�ل�ساق و�لأفرع و�لثمار، وهناك عدة طر�ئق ملكافحته، �أهمها: 

�مل�سائد، وحيو�نات مفرت�سة مثل �لقطط، وحر�ثة �حلقل.

اإدارة الأع�ساب 
تتباين �إد�رة �لأع�ساب يف مز�رع �لعنب تبعًا لختالف �ملناخ، و�لأنو�ع، 

وطريقة �لري، وطبيعة �لرتبة. ومن هذه �لتد�بري نذكر �لآتي:
�ل�سنو�ت  يف  �لأق��ل  على  �لتغطية  وحما�سيل  �لأع�ساب  منو  •منع 
�لكرمة  تاأ�سي�ص �ملزرعة، لتجنب مناف�ستها لغر��ص  �لأوىل من  �لثالثة 

�ملزروعة.
•�إز�لة �لأع�ساب حول �سجرية �لكرمة للحد من �ملناف�سة.

ولتقطيع  ن�ساطها،  وزيادة  لتحريكها،  للرتبة  �سطحية  حر�ثة  •�إجر�ء 
�لأع�ساب �لنامية.

•حرق �لأع�ساب بو��سطة بع�ص معد�ت �للهب. 
فيزيد  �لرتبة  �سطح  لتغطية  ��ل�سجري�ت  بني  ون�رشها  �لأع�ساب  •ح�ص 

بذلك �لن�ساط �حليوي فيها.
•��ستعمال �لأغنام لرعي �لأع�ساب.

�لزر�عة  يف  بها  �مل�سموح  �لبديلة،  �لأع�ساب  مبيد�ت  •��ستعمال 
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�لليمون،  وزيت  �خلل،  حم�ص  مكوناتها  يف  يدخل  �لتي  �لع�سوية، 
وزيت �لقرنفل.

 
اإ�سرتاتيجية 

ت�سويق العنب الع�سوي
�ملزرعة،  بتاأ�سي�ص  �لبدء  قبل  �لع�سوية  �لكرمة  مز�رعي  على  يجب 
و�سع خطة و�قعية لت�سويق  منتجاتهم نظر�ً  لكلفة �لإن�ساء من جهة، 
�لكلفة، نفقات  �أخرى. وت�سمل هذه  و�ملحافظة على �ملزرعة من جهة 

بالرتبية  تقوم  �لتي  �لعاملة  و�ليد  و�لري،  و�لزر�عة،  �لأر�ص،  جتهيز 
منح  نفقات  بعدها  تاأتي  ثّم  و�لقطاف.  �ملزرعة،  وخدمة  و�لتقليم، 
�ملانحة  �لوكالت  بح�سب  تختلف  �لتي  �لع�سوية  �لزر�عة  �سهادة 
و�لتي ميكن  )150-400 دولر(،  �ملفت�سني  �أجور  تت�سمن  �لتي  لل�سهادة، 
وع�سوية(،  تقليدية  )خمتلطة  ونوعها  �ملزرعة  حجم  ح�سب  تزيد  �أن 
�ل�سهادة. وجتدر  ومدى تعقيدها )حما�سيل متعددة(، ونفقات جتديد 
 % 75 نحو  تغطي  �لتي  �لوكالت  بع�ص  يوجد حاليًا  �أنه  �إىل  �لإ�سارة 
من نفقات منح �ل�سهادة، بحيث ل تتجاوز 500 دولر�ً. �أظهرت در��سة 
�أجريت ملدة خم�ص �سنو�ت يف ولية نيويورك �لأمريكية باأن تكاليف 
�إن�ساء �ملزرعة و�ملحافظة عليها كانت ترت�وح بني 69-91 % يف �لزر�عة 
على  يجب  كما  �لتقليدية.  �لزر�عة  مع  باملقارنة   )Organic( �لع�سوية 
�ملز�رع �ختيار �ل�سنف �ملر�د زر�عته بعناية فائقة من حيث مالءمته 
من  و�لغر�ص  لالأمر��ص  ومقاومته  �ملنطقة  يف  �ملناخية  للظروف 
�أ�سناف  وجود  لوحظ  فقد  �مل�ستهلك.  وذوق  نبيذ(  )مائدة،  ��ستعماله 
مالئمة للظروف �ملناخية ولكنها ح�سا�سة لبع�ص �لأمر��ص كالبيا�ص 
�أ�سناف  هناك  كانت  �أخ��رى  جهة  ومن  �لرمادي،  و�لعفن  �لدقيقي 
جيدة  مقاومة  �أب��دت  ولكنها  و�لربيعي،  �ل�ستوي  لل�سقيع  ح�سا�سة 

لالأمر��ص.
يف�سل  حيث  �مل�ستهلك،  ذوق  ح�سب  �لعنب  وبيع  ت�سويق  يختلف 
�مل�ستهلكني �لكبار، �لعناقيد �لتي تتميز بحجم �حلبة �لكبري، و�لنكهة 
�لعنب  ��ستهالك  �ل�سن  �سغار  �مل�ستهلكون  يف�سل  حني  يف  �جليدة، 
�لعنب  �مل�ستهلكني يف�سلون  �أّن كثري من  �أكرث. كما  و�لع�سائر  �ملعلب 
�أو  �أو �لعنب ذو �للون �لأ�سود  �أو �لعنب ذو �لطعم �لعطري  عدمي �لبذور 
نظر�ً  يوم،  بعد  يومًا  يتز�يد  �لع�سوي  �لعنب  ت�سويق  و�أ�سبح  �لأبي�ص. 
�لعنب  �لتي حتتويها حبات  �لعالية  �لغذ�ئية  بالقيمة  �مل�ستهلك  لوعي 
�ملو�د  ن�سبة  )زي��ادة  �ل�سحية  و�لفو�ئد  �لع�سوية،  بالزر�عة  �ملنتجة 
�مل�سادة لبع�ص �لأمر��ص(، �لتي �أظهرتها من حيث عدم �إ�سافة �ملو�د 

�لكيميائية، و�لعتماد ب�سكٍل رئي�ص على �ملو�د �لع�سوية �لطبيعية.
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الطق�ســــو�س

�ضجرة معمرة 
دائمة اخل�ضرة .....

Taxus baccata L.

التاك�سو�ض، ُويعرّب  بالطق�سو�ض.  
ويعرف هذا النوع اأي�ساً بال�رشو الأوروبي، اأو ال�رشو النكليزي. 

 ،Gymnospermes وهو �سجرة دائمة اخل�رشة من عريانات البذور
.Taxaceae تتبع الف�سيلة التاك�سو�سية

د. ثروات ابراهيم
 خبري يف املركز العربي- اأك�صاد

م. مي�س اأحمد
كلية الزراعة - جامعة دم�صق
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املوطن الأ�صلي والت�صمية 
�لنباتي يف جنوب  �لنوع  �أ�سجار هذ�  تتو�جد 
وو���س��ط وغ���رب �أوروب�����ا، وم��ن��اط��ق �أوروب���ا 
غرب  و���س��م��ال  ل��ل��روي��ج  و���س��وًل  �ل�رشقية 
�آ�سيا،  غرب  وجنوب  �إي��ر�ن،  و�سمال  �إفريقيا، 
و�لقوقاز و�سمال �أمريكا. وتغيب يف مرتفعات 
�لألب  وجبال  �لهنغاري  و�ل�سهل  �لأنا�سول  
 Taxus �جلن�ص  ��سم  �أ�سل  و ماز�ل  �ملركزية. 
مو�سع نقا�ص وجدل، حيث يعتقد �لبع�ص �أّنه 
م�ستق من �لأ�سل �لأغريقي Taxos، �أو �لكلمة 
�ليونانية Toxin وتعني �ل�سم، يف حني يعتقد 
�لبع�ص �لآخر �أّن هذه �لت�سمية جاءت من �ل�سم 
�لالتيني Texere، ويعني �لن�سيج، وذلك يعود 
�إمكانية  �لأفرع، وكذلك  �لأور�ق على  لرتتيب 
�سناعة �لن�سيج من �أليافه، يف حني �أتى ��سم 
ت�سبه  �لتي  �لثمار  �سكل  من   baccata �لنوع 

ثمار �لتوت �أو �لعليق.
ظروف منو ال�صجرة

�لطق�سو�ص بطيء جد�ً،وحتتاج  �سجرة  �إّن منو 
قر�بة 20 �سنة لت�سل حتى �رتفاع 4.5 م. فرتة 
ويعي�ص  و�ل�سيف.  �لربيع  يف  �لن�سيط  �لنمو 
هذ� �لنوع �لنباتي على �لرتب �لكل�سية �جلافة 
ب�سكٍل جيد، ويتحمل �جلفاف و�لتلوث �جلوي 
و�لرياح �لقوية وكربونات �لكال�سيوم �ملرتفعة 
يف �لرتبة ودرجات �حلر�رة �ملنخف�سة، لكنه 
�لثقيلة،  �ملعدنية  بالعنا�رش  للتلوث  ح�سا�ص 

ول ينجح يف �لرتب �حلام�سة.
الو�صف النباتي

�أخ�رش  بلون  �لتاج  �خل�رشة،  د�ئمة  �ل�سجرة 
غامق، �سغرية �إىل متو�سطة �حلجم، خمروطية 
ك�سياٍج  �لأحيان  �أغلب  يف  ت�ستعمل  �ل�سكل. ُ
ق�سها  و�سهولة  فروعها  كثافة  ب�سبب  نباتي 
�ل�سكل  رحمية  د�ئ��م��ة  �لأور�ق  وت�سكيلها. 
منب�سطة ذ�ت نهاية حادة ق�سرية غري و�خزة، 
منت�سب  ق�سري،  �ل�ساق  ق�سري.  حامل  متلك 
م�ستقيم عادًة. �للحاء قليل �ل�سماكة، متق�رش، 
من  �لأوىل  �ل�سنني  يف  ناعم  حممر،  �أرج��و�ين 
�لعمر وي�سبح رمادي قلياًل مع تقدم �ل�سجرة 
ت�سطف  �سغرية  رقائق  �إىل  ينف�سل  بالعمر، 
�جلن�ص   منف�سل  �ل��ن��وع  وه��ذ�  �ل�ساق.  على 
�لثمرة  �مل�سكن.  وحيد  ونادر�ً  �مل�سكن  ثنائي 
�لنبات،  من  �ل�سام  غري  �لوحيد  �جل��زء  هي 
عند  �لأحمر  �إىل  �لأخ�رش  من  لونها  يتحول 
�سامة  �لبذرة  و�حدة.  بذرة  وحتتوي  �لن�سج، 
ولكن غالفها لي�ص �سامًا، لونه �أحمر�ً، هالمي 
�لقو�م، حلو �ملذ�ق. �خل�سب قا�ٍص جد�ً، مقاوم 

لالآفات ومطاطي ويفتقر �إىل �لر�تنج. ُي�ستعمل 
�لهياكل  وبناء  �خل�سبي  �لأث��اث  �سناعة  يف 
�لنحل و�ملنحوتات �خل�سبية و�أطباق  وخاليا 
�لأقو��ص  �ملا�سي  يف  منه  و�سنعت  �لطعام. 
�لطويلة كاأ�سلحٍة �رشورية يف حروب �لقرون 
ولون  �أبي�ص،  �ملحيط  خ�سب  لون  �لو�سطى.  
خ�سب �لقلب برتقايل حممر ذو ملعان جميل، 

لذلك ي�ستعمل لتطعيم �خل�سب ويف �لنحت. وله 
�لأدو�ت،  مقاب�ص  منها  خمتلفة  ��ستعمالت 
ومتاثيل، وترو�ص، و�أوتاد ، ومقاب�ص �لأبو�ب 

ووقود، ويحرق كبخور. 

ملحة عن تاريخ ال�صجرة
�لتاك�سو�ص   وجدت بقايا متحجرة من نبات 
��ستطاع  فقد  �لع�رش�جلور��سي،  من  باكاتا 
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�لبقاء رغم �لتغري�ت �ملناخية �لعظيمة. ووجد 
ولوحظ  �ليوم.  حتى  و�لبقاء  للتكيف  طرقًا 
و�لكنائ�ص  �ملقابر  يف  �ل�سجرة  ه��ذه  وج��ود 
ت  ف�رّشّ �لتي  �لنظريات  تعددت  وقد  �لقدمية، 
�ملقد�سة  �لأم��اك��ن  ه��ذه  مثل  يف  وج��وده��ا 

ومنها:
�لأنو�ع  من  باكاتا  �لتاك�سو�ص  �سجرة  تعد   .1
�سجرة  �أح��ي��ان��ًا  وت�سمى  �ل�سامة،  �لنباتية 

�ملوت.
�سمن  �ل�سامة  �لتاك�سو�ص  �سجرة  ت��زرع   .2
�ل��ك��ن��ائ�����ص لإب��ع��اد  �مل��ق��اب��ر ويف ب��اح��ات 
�ملز�رعني عن رعي ما�سيتهم يف هذه �لأماكن 

�ملقد�سة.
3. تعمر �سجرة �لتاك�سو�ص باكاتا طوياًل، فهي 

ترمز للخلود .
ال�صتعمالت الطبية

�لعديد  مثل  باكاتا  �لتاك�سو�ص  نوع  يو�جه   
من �لنباتات �لطبية �لأخرى خطر �لنقر��ص 
�ملتز�يد  �لطلب  ب�سبب  �لطبيعية،  بيئته  يف 
و��ستغل  �ل�سيدلة،  �رشكات  قبل  من  عليه 
لال�ستفادة  و��سع  نطاٍق  على  �لتاريخ  عرب 
  Taxol �لتاك�سول  مركب  وم��ن  �خل�سب،  م��ن 

�لأهمية  ذك��رت  وق��د  �ل��ل��ح��اء.  �مل��وج��ود يف 
حيث  �لقدم،  منذ  �لنباتي  �لنوع  لهذ�  �لطبية 
�لع�سبي  980 - 1037 �ملخدر  ��ستعمل �بن �سينا 
من �لتاك�سو�ص باكاتا كعالج لأمر��ص �لقلب. 
و�أظهر مركب �لتاك�سول �إمكانية مثرية كعالٍج 
و�عد �سد �ل�رشطان، حيث �أثبتت �لدر��سات �أّنه 
�أعلى  و�إّن  �ل�رشطانية.  �خلاليا  �نق�سام  يثبط 
�للحاء،  �لتاك�سول ترتكز يف  ن�سبة من مركب 
ثّم �لأور�ق، ثّم �جلذور، ويف �لفروع �خل�رشية، 
فالبذور، يف حي يكون تركيزه يف حده �لأدنى 

يف �خل�سب.
مقتطفات  باختبار  علماء  بد�أ  �ل�ستينات  يف 
يف  لكفاءته  باكاتا  �لتاك�سو�ص  حل��اء  م��ن 
و�أظهرت  �ل�رشطان.  �أن���و�ع  بع�ص  معاجلة 
�ل�رشطان  معهد  م���ن   �ل��در����س��ات  ن��ت��ائ��ج 
�لتاك�سول  م��رك��ب  �أّن  �لأم��ري��ك��ي  �ل��وط��ن��ي 
�سد  �ملهمة  �مل��خ��درة  �مل��رك��ب��ات  �أح���د  ه��و 
�أّن  م��ن  �ل��رغ��م  وعلى  �ل�رشطانية.  �لأور�م 
على  م�ستعماًل  ز�ل  م��ا  "تاك�سول"  �ل���س��م 
مايرز   - بري�ستول  �رشكة  ،فاإّن  و��سع  نطاق 
"�لتاك�سول"  �سجلت   قد  ل��الأدوي��ة  �سكويب 
�لعلمية  �لأو�ساط  �إىل  وطلبت  جتاري،  كا�سم 
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"باكليتاك�سيل"  paclitaxel بدًل  ��ستعمال ��سم 
 )FDA( و�لأدوي��ة  �لأغذية  �إد�رة  و�سدقت  منه. 
عام  �ملبي�ص  �رشطان  معاجلة  يف  ��ستعماله 
 .1994 ع��ام  �لثدي  �رشطان  وملعاجلة   ،1992

مطلع  ويف   .)Wickremsinhe and Arteca, 1993(

عام 1996 �أعلن فريق من �لعلماء )تاأ�س�ص يف 
جامعة �إميوري( �لنتائج �مل�ستمدة من در��سة 
�لباحثون  و�أكد  �ل��دو�ء،  حول  �أجريت  و��سعة 
�لنتائج  لهذه  ووفقًا  �ملتوقعة،  غري  فاعليته 
عا�ست �لن�ساء �مل�سابات مبر�حل متقدمة من 
بالتاك�سول  �للو�تي عوجلن  �ملبي�ص  �رشطان 
ز�دت  ف��رتًة  لل�رشطان،  م�ساد  �آخ��ر  دو�ء  مع 
14 �سهر�ً عن �لفرتة �لتي عا�ستها غريهن من 

�أخرى.  معاجلات  تلقني  �للو�تي  �ملري�سات 
�أ�سبح   )NCI( �لدويل  �ل�رشطان  ملعهد  وطبقًا 
�لأكرث  �ملنتج  �ل�رشطان(  )خم��در  �لتاك�سول 
رو�جًا. ويف �لت�سعينات �عتمد معهد �ل�رشطان 
�لوطني �لتاك�سول كعالٍج و�عد مهٍم جد�ً �سد 
�لر�هن  �لوقت  يف  �ملعهد  ويتبع  �ل�رشطان. 
عدة ��سرت�تيجيات جلمع �لنباتات لي�ص �سعيًا 
فح�سب،  لل�رشطان  �مل�ساد  تاأثريها  ور�ء 
فريو�ص  وظيفة  عرقلة  على  ملقدرته  و�إمّن��ا 

نق�ص �ملناعة �ملكت�سب لالإن�سان، �لذي ي�سبب 
مر�ص �ليدز. ومّت با�ستعمال �ملذيبات بن�سٍب 
�أور�ق  من  �لتاك�سول  �نتز�ع  خمتلفة  مئوية 
نبات  �لتاك�سو�ص، وتوجد عالقة بني حمتوى 
حيث  �ل�سجرة،  وعمر  �للحاء  يف  �لتاك�سول 
�لتاك�سول  من  �لأ�سجار  حلاء  حمتوى  ي��زد�د 

بازدياد عمر �ل�سجرة.
عقار �لتاك�سول �لذي �أنتجته �رشكة بري�ستول- 

مايرز �سكويب لالأدوية
�لتاأثري�ت  بع�ص  من  يخلو  ل  دو�ء  �لتاك�سول 
�ل�رشطان،  ملعاجلة  ُي�ستعمل  عندما  �جلانبية 
فقد يكبت �لأجهزة �ملناعية للمري�ص، كما قد 
يوؤدي �إىل موت �لأع�ساب �حل�سية، وقد ي�سبب 
�لكيميائيون  ويعكف  �ل�سعر.  وفقد�ن  �لغثيان 
لل�رشطان  �مل��ق��اوم  �ل��ع��ام��ل  ط���ورو�  �ل��ذي��ن 
من  عائلة  ��سطناع  على  تاك�سول  و�مل�سمى 
يومًا  ت�ساعد  قد  �لتي  له،  �مل�سابهة  �ملركبات 

ما على قهر مر�ص �ل�رشطان. 
طرق الإكثار

�لتاك�سو�ص  �إكثار  �إّن  بالبذور:  الإكثار   -  1
�سنتني  ي�ستغرق  جد�ً،  بطيء  بالبذور  باكاتا 
�لإنبات  عملية  ت�رشيع  �أن  وميكن  و�أك���رث، 
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يف  �لنا�سجة  للبذور  تن�سيد  ب��اإج��ر�ء 
�خل��ري��ف. �لإن��ب��ات ه��و�ئ��ي، �ل��ب��ادر�ت 

�لفتية ح�سا�سة جد�ً لل�سقيع.
�إكثار  يتم  اخل�رشي:  الإكــثــار   -  2
�لتاك�سو�ص باكاتا خ�رشيًا ب�سكٍل �أ�رشع 
م��ن �إك��ث��اره ب��ذري��ًا، وذل��ك ع��ن طريق 

�إكثاره بالعقل و�لتطعيم.
البحوث التطبيقية املنفذة

�لنباتي  �ل��ن��وع  ه���ذ�  لأه��م��ي��ة  ن��ظ��ر�ً   
�إىل  بالإ�سافة  �ملتعددة،   و��ستعمالته 
�ملجالت  من  �لكثري  يف  �لطبية  فو�ئده 
�لأور�م  �سد  فعاليته  مقدمتها  ويف 
�ل�رشطانية، فقد �أجريت در��سة تطبيقية 
لإكثاره بالعقل حتت ظروف �جلمهورية 
ن�سف  عقل  �أخ��ذ  مّت  �ل�سورية.  �لعربية 
�ل�سفلية  �لأفرع  من  ومتخ�سبة  متخ�سبة 
من  كافية  كمية  تتلقى  �لتي  و�جلانبية 
باكاتا  تاك�سو�ص  ل�سجرة  �ل�سم�ص  �أ�سعة 
بعمر15 �سنة مدخلة من �إيطاليا، وتر�وح 
طول �لعقلة بني 10-13 �سم. ومّتت �لزر�عة 
يف �أ�س�ص د�ئرية يف �لبيت �لبال�ستيكي 
فيه  �جلوية  �لن�سبية  �لرطوبة  وكانت 
�ملتو�فرة  و�لإ���س��اءة   ،%  90-80 قر�بة 
�حلر�رة  درجة  تر�وحت  حني  يف   ،%  60

و��ستعملت  مئوية.  درج��ة   25-15 ب��ني 
و�خلفان   ،%  50 )�لتورب  تر�بية  خلطة 

كاأو�ساٍط   )%  40 طحالب  و   ،%  10 �ملطحون 
هرمون  يف  �لعقل  وغمرت  �لعقل.  لتجذير 
�لتجذير )حم�ص �إندول �لبيوتريك IBA برتكيز 
90 %(، و��ستعمل �لكحول كمذيب ع�سوي، ومّت 

�لتمديد باملاء �ملقطر للح�سول على �لرت�كيز 
�أربع معامالت  �ملختلفة. ومّتت �لدر��سة على 
خمتلفة يف تركيز �لهرمون )1000, 2500, 4000, 
مر�ت  معاملة ثالث  كل  وكررت   ،)ppm 10000

تبعًا لفرتة �لغمر بالهرمون )3 ثانية، 5 ثانية، 
ب�سكٍل  وريها  �لعقل  مر�قبة  ومّتت  ثانية(.   8

دوري وت�سجيل �ملالحظات و�لنتائج.

اأّنه  الدرا�سة  نتائج  من  لوحظ 
اأي  ال�ساهد  معاملة  يف  يتفتح  مل 
اأي  لها  يح�سل  مل  ثّم  ومن  برعم، 
جتذير، ما ي�سري اإىل اأّن التاك�سو�ض 
من  بّد  ول  التجذير،  �سعب  باكاتا 
لدفع  التجذير  هرمون  ا�ستعمال 
العقل على ت�سكيل اجلذور. وكانت 
ن�سبة التجذير الأعلى معنوياً عند 
الرتكيز 10.000جزء باملليون ملدة 
3 ثانية يف الهرمون، وقد اعتمدت 
من  بدلً  امل�ستل  يف  النتيجة  هذه 
الرتكيز 4.000 جزء باملليون، الذي 

كان معتمداً �سابقاً.
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القطب ال�صري�صي
Tribulus terrestris L.

ال�صري�س, احل�صك , �صر�س العجوز

 اإعداد الدكتور و�صيم هاين احلكيم
خبري النباتات الطبية

ع�سب حويل متعدد ال�سوق م�ستلقي على الأر�ض، مغطى 
باأوبار خ�سنة ، طوله 40-60 �سم. الأوراق مركبة ري�سية، 
طولها 4-8 �سم، متو�سعة يف اأ�سفاع غري مت�ساوية احلجم. 
�سيمية  نورات  يف  جمتمعة  اأو  مفردة  خنثوية،  الأزهار 
رحمية  �سبالت  خم�ض  حتوي  �سم.   1.5 قطرها  عقربية، 
حرة، طولها 5 مم تقريبا. كما حتوي خم�ض بتالت  �سفراء، 
البتالت.  من  اأق�رش  حرة،   ،10 الأ�سدية   . حرة  م�ستطيلة 
يتاألف املاأنث من خم�سة اأخبية، املي�سم خمروطي ال�سكل 
غري  قا�سية  ثمريات   5 من  موؤلفة  الثمرة   . لطئ  �سبه 
متفتحة، تك�سوها اأوبار رمادية وعليها اأربع اأ�سواك قوية.  
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اجلزء امل�ستخدم : �لأجز�ء �لهو�ئية �ملزهرة ، �لثمار
املركبات الكيميائية: حتوي �لأجز�ء �لهو�ئية مركبات �سابونية 
 ،ruscogenin رو�سكوجينني   ،gitogenin جيتوجينني  منها:  �ستريوئيدية 

ديو�سجينني diosgenin، تيجوجينني tigogenin، �إلخ... 
�إيزور�منيتني   ،gracillin جر��سيلني  منها:  جليكو�سيدية  مركبات 

 .isorhamnetin

�لأزهار  حتوي   .harman هارمان   ،norharman نورهارمان  قلويد�ت: 
  ،kaempferol و�لكامفريول   quercetin �لكوير�ستني   : : فالفونوئيد�ت  على 
ومركبات �ستريولية stigmasterol. حتوي �لثمار زيتًا ثابتًا �أهم �أحما�سه 
�لدهنية )حم�ص �لكتان �لزيتي .linoleic a، حم�ص �لزيت .oleic a، حم�ص 
�لنخل .palmitic a.، stearic a. ، behemic a( . �إ�سافة �إىل �آثار من قلويد�ت، 

جليكوزيد�ت، زيت طيار، ر�تنجات، بروتينات، ن�سبة من �لنرت�ت. 
اخلوا�ض وال�ستعمالت الطبية: ��ستعمل �لنبات يف �لطب �ل�سعبي 
�أية  �لنبات  . ليحوي  �لروماتيزم  �لعربي كم�ساد ت�سنج وم�سكن لآلم 
مركبات هرمونية، ولكن يبدو �أنه يتّمتع بخو��سها، فقد �أثبت �لأبحاث 
يزيد  �ستريوئيدية(  �سابونية  )مركبات  �لنبات  م�ستخل�ص  �أن  �حلديثة 
�إىل  ت�سل  بن�سبة    testosterones �لتي�ستو�ستريون  هرمون  �إنتاج  من 
30  - 50 %، مما يح�ّسن عملية ��سطناع �لربوتينات ويزيد حجم �لكتلة 

�لع�سلية يف �جل�سم ويّح�سن �أد�ءها ) دون �للجوء �إىل �لأدوية �ملن�سطة( 
�لرجال ويح�سن  �جلن�سية عند  �لرغبة  �لتحّمل وين�سط  يرفع طاقة  كما 
�أد�ئها ويرفع عدد �حليو�نات �ملنوية ون�ساطها وي�ساعد على �لتخل�ص 

من حالت �لعقم مما جعله دو�ء هاما يف هذ� �ملجال.
�إ�سافًة لذلك فقد بّينت �لدر��سات تاأثري �لنبات يف تنبيه جهاز �ملناعة، 
  )B. subtilis, B. cereus, P. vulgaris ، C. diphtheriae( وفعاليته كم�ساد بكتريي
وفطري  )C. albicans( . مما يف�رّش ��ستعماله يف عالج �لتهاب �جلهازين 

�لتنا�سلي و�لتنف�سي )�لتهاب �حلنجرة و�لفم(. 
ن�سبة  يف  زي��ادة  م�ستح�رش�ته  ت�ستعمل  �لتي  �لن�ساء  عند  لوحظ  وقد 
�لإبا�سة  �لرغبة �جلن�سية ون�سبة  ي�سهم يف رفع  oestradiol مما  هرمون 
ي�ستعمل  �ل�سهرية.  للدورة  �ملر�فقة  �لأعر��ص  من  و�لتخفيف  لديهن 
�حّلد من  �لتاجية، وثبتت فعاليته يف  �ل�رش�يني  �لنبات لعالج مر�سى 

�لأور�م �ل�رشطانية. 
م�ستخل�ص  فعالية  �لتجارب  فئر�ن  على  �أجريت  �لتي  �لأبحاث  �أثبتت 
�لثمار كم�ساد للت�سنج وم�سكن لآلم �لقرحة ، وعالج مر�سى �ل�سكري 
�جلروح  عالج  يف  و�لنافعة  �لقاب�سة  خو��سه  �لأبحاث  بينت  كما   .
خلل  عن  �لناجت  �ل�سعر  ت�ساقط  من  �لعقار  يبطئ  �جللدية.  و�لبرث�ت 

هرمون �لتي�ستو�ستريون.
حماذير ال�ستعمال: نبات متو�سط �ل�سّمية مبا يحويه من قلويد�ت 
كبدي(  �سوئي  )حت�س�ص  �لكبد  يف  ��سطر�ب  ��ستعماله  ي�سّبب  ونرت�ت، 
و�لعيون مما يوجب عدم ��ستخد�مه من قبل �لن�ساء �حلو�مل )جمه�ص( 

�إل حتت �إ�رش�ف طبي.
القيمة العلفية: من �لأنو�ع �ل�سامة للمجرت�ت وي�ّسبب لها ��سطر�بات 

كبدية، وح�سا�سية �سوئية.
�ملناطق  يف  طبيعيًا  �لنبات  ينت�رش  والزراعة:  البيئية  املتطلبات 
ني�سان  من  يزهر  �ل�سارة،  �لأع�ساب  من  ويعترب   . و�ملد�رية  �ملعتدلة 
)�أبريل( �إىل �أيلول )�سبتمرب(. ينمو على �لرتب �مل�سم�سة �لفقرية �لرملية 

يف �ملنخف�سات �لأر�سية �لرطبة. يتكاثر بو��سطة بالبذور. 
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