















                          

الإفتتاحيـــة 

�أ. د.  رفيــق علي �صــالح
�ملدير �لعام للمركز �لعربي

لدر��صــــــات �ملنـــاطق �جلـافــــــة 
و�لأر��صي �لقاحلة-�أك�صاد

هذه  مييز  ما  �أهم  هو  كافًة،  �مليادين  يف  و�لتقاين،  �لعلمي  �لتقدم  �إن 
�ملرحلة من تاريخنا �ملعا�رص،  و�إن �لبحاثة هم �الأقدر على �ال�ستفادة 
من نتاج هذ� �لرت�كم �ملعريف �لكبري يف �إجر�ء در��سات ت�سهم يف  �لتغلب 
على م�سكالت جمتمعاتهم،  ز�دهم يف ذلك عملهم �لدوؤوب و�حلثيث يف 

�لبحث �لعلمي �لذي يوؤدي دور�ً �أ�سا�سًا يف تطور هذه  �ملجتمعات. 
�لقاحلة  لدر��سات �ملناطق �جلافة و�الأر��سي  �لعربي  لقد خطى �ملركز 
من  كبري�ً  كمًا  حمققًا  ونوعية،  و��سعة  خطو�ت  ن�ساأته  منذ  )�أك�ساد( 
على  مهمًة  ومكانًة  ر�ئ��د�ً  موقعًا  يحتل  ماجعله  �ملميزة،   �الإجن��از�ت 
�ل�سعيدين �لعربي و�لدويل. و مل يقت�رص دور �أك�ساد على �لبحث و�لتدريب 
كبيت خربة للعرب، بل عمل جاهد�ً للربط �لفعال بني �لنظرية و�لتطبيق،  
ن�رص  خالل  من  �لعربية  �لدول  �إىل  و�لتقانات  �ملعارف  نقل  عرب  وذلك 
نتائج بحوثه ودر��ساته �لتطبيقية وتعميمها. وت�سكل �إ�سد�ر�ت �أك�ساد 
ر�فد�ً �سافيا ً وعذبا ً ي�سب يف نهر �لعلم �لذي يرتوي منه طالب �لعلم 

و �ملعرفة.  
وعليه ي�رص هيئة �لتحرير �أن تعود وت�سع بني �أيدي �لقر�ء �الأعز�ء من 
�لبحاثة و�ملهتمني، �لعدد �لثامن و�لع�رصين من جملة �لزر�عة و�ملياه 
�لعلمية  جملتنا  يف  جديد  من  �حلياة  نب�ض  ليبد�أ  �لعربي  �لوطن  يف 

غنية  مو�سوعات  تتناول  �الأبحاث  من  عدد�ً  دفتيه  بني  ي�سم  و�لذي  بطموحها،   �لكبرية 
ومتنوعة يف خمتلف �لعلوم �لزر�عية. 

�إننا يف هيئة حترير �ملجلة، ومع و�سولنا لهذ� �لعدد، مّلا نزل نطمح �إىل حتقيق �ملزيد من 
لتو�كب  �لطموحة،  �ملجلة  ودعمكم خلطط  بتو��سلكم  مرهونًا  يظل  �لذي  و�لتقدم،  �لتطور، 
�أهد�ف وطموحات �لقائمني عليها، وتقدم عماًلً يرقى مل�ستوى �لتطلعات نحو �آفاق �أرحب، 
موؤكدين للقر�ء �الأعز�ء �أن �سدر �ملجلة من�رصح لكل ن�سح بناء، ونقد هادف، و�قرت�ح مثمر، 
�أ�سحاب  بني  �لعلمي  للتو��سل  ميد�نًا  لتكون  مكانتها  يرفع  مما  وفعاًل،  قواًل  بها  ي�سمو 

�الأقالم و�الأفكار يف جميع جماالت �لعلوم �لزر�عية يف �لوطن �لعربي.
رت �أقالمهم  ي�سعدنا يف �فتتاحية هذ� �لعدد �أْن نعيد �إزجاء �ل�سكر لل�سادة �لبحاثة �لذين عمَّ
كل  حري�سة  و�إد�رتها  جملتكم  �ملجلة  هذه  �أن  جديد  من  موؤكدين  �لعدد،  هذ�  �سفحات 
�لذي بني  �لعدد  �أن يلقى هذ�  �أبحاث، وهي تتمنى  �إر�سائكم مبا تقدمه من  �حلر�ض على 
�أيديكم ��ستح�سانكم، لعّلنا نرتقي حتى نقرتب مما ير�سي طموحاتنا وطموحات �لبحاثة 
و�ملهتمني �لذين ينهلون من معيننا ما يكون لهم �رص�جًا على طريق �لعلم �لنافع،  و�هلل 

ن�ساأله �أْن يكون لنا خري هاٍد وُمِعني وهو ويل �لتوفيق.
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•املجلة ترحب باإ�صهامات مراكز البحوث الزراعية واجلامعات العربية واملتخ�ص�صني والباحثني الزراعيني العرب. 
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•املجلة غري ملزمة باإعادة اأي مادة ترد للن�صر.
•الإعالنات التي ترد من الدول العربية يتفق عليها مع اإدارة املجلة.

جميع املرا�سالت توجه با�سم  جملة الزراعة واملياه يف الوطن العربي 
املركز العربي لدرا�صات املناطق اجلافة والأرا�صي القاحلة - اأك�صاد

هاتف : 50 62 226 11 00963 - 51 62  226 11 00963  
email@acsad.org :فاك�س :  07 47 226 11 00963  الربيد الكرتوين

دم�صق - اجلمهورية العربية ال�صورية
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�لأهمية �لقت�صادية للمر�عي �لطبيعية
 تتمثل �الأهمية �القت�سادية للمر�عي �لطبيعية باالآتي: 

رقعتها،  الت�ساع  نظر�ً  �ملتجددة  �لطبيعية  �مل��و�رد  �أهم  من  تعد   .1
�أحيائها  وتباين �الأحزمة �لبيئية �لتي ت�سملها، و�لتنوع �لكبري يف 
ونباتاتها، وقدرتها على جتديد بنيتها، وهي بذلك ت�سهم بفاعلية 

يف �حلفاظ على بيئة �الأر��سي �جلافة �لتي متيز �لوطن �لعربي.
2. �أدى �ملوقع �جلغر�يف للوطن �لعربي، و�ت�ساع م�ساحته، و�ختالف  
تكويناته �جليولوجية وتنوع مظاهر �سطحه، و�ختالف مناخه من 
منطقة �إىل �أخرى، �إىل وجود �لعديد من �لبيئات �لطبيعية، مما �أدى 
�إىل تنوع كبري يف تركيب �لغطاء �لنباتي �لطبيعي، وت�سري �لدر��سات 
�لعربية ترت�وح  �لدول  �ملوجودة يف  �الأنو�ع  �أعد�د  �أن  �إىل  �حلديثة 
منها  نوع    600 من  و�أكرث  �لنباتات،  من  نوع   4500 و   300 بني  ما 
عدد  على  حتتوي  و�لتي  �ملختلفة،  بيئاته  على  موزعًة  م�ستوطن، 

كبري من �لنباتات �لرعوية.
�لكامل  �لعلف  تقدم  بكونها  �لطبيعية  �ملر�عي  نباتات  تتميز   .3
�لربوتينات  م��ن  جيدة  ن�سب  يف  و�ملتمثل  �ل��رع��ي،  حل��ي��و�ن��ات 
و�لكربوهيدر�ت و�الألياف و�ملعادن و�لفيتامينات مقارنًة بال�سعري 

مثاًل �أو باالأعالف �الأخرى .
�إنتاج كبرية،  �أقل، كونها ال تتطلب م�ستلزمات  �إنتاجها  �إن تكلفة   .4
كقنو�ت �لري و�ل�رصف بالن�سبة لالأعالف �ملزروعة، �إ�سافًة �إىل قلة 

�حتياجاتها من �ملياه .

اجلدوى الفنيـة واالقت�صـــاديـة 

لإع�دة ت�أهيل املـــراعي الطبيعيــــة 
يف الوطـن العربــي

د.حممد �صعد عبد �لقادر - خبري �قت�صادي 
�ملركز �لعربي - �أك�صاد

يت�سف �لغطاء �لنباتي يف �ملناطق �لرعوية يف �لوطن 
�لعربي بال�سعف �لعام وقلة �لكثافة، وهي بالتايل مر�ٍع 
فقرية منخف�سة �الإنتاجية �لرعوية، الأن غالبيتها تقع 
�الأمطار   ت�ساقط  �سمن نطاق �ملناخ �جلاف بني خطي 
�لرعي  �أّن  �إىل  �لدر��سات  ت�سري  �ل�سنة.  في  مم   200 و   50

�لرعوية  للمو�رد  �ل�سليمة  و�الإد�رة غري  �جلائر و�ملبكر، 
�لغطاء  يف  ت��ده��ور�ً  �سّببا  �لعربية،  �ل��دول  معظم  يف 
كبرية  م�ساحات  وخرجت  �مل�ست�ساغ،  �لرعوي  �لنباتي 
من د�ئرة �الإنتاج و�أ�سبحت �ملر�عي غري كافية لتلبية 
وتر�جعت  �الأع��الف،  من  �حليو�نية  �لرثوة  �حتياجات 
معدالت �ال�ستفادة منها،  باالإ�سافة �إىل �سيادة �لعديد 
للرعي)�سوكية،  �ل�ساحلة  غري  �لنباتية  �الأن���و�ع  من 
متدنية،  �إنتاجية  كفاءة  ذ�ت  نباتية  و�أن��و�ع  و�سامة(، 
�لرعوية،  �لبيئية  �لنظم  تدهور  �إىل  �أدى  �ل��ذي  �الأم��ر 
�حليو�ين  �الإن��ت��اج  نظم  و�نهيار  ت��و�زن��ه��ا،  و�خ��ت��الل 
�حليو�نية  �حلمولة  �أ�سبحت  بحيث  عليها،  �ملعتمدة 
�لر�هنة للمر�عي �لطبيعية يف �لدول �لعربية تزيد بنحو 

20% عن طاقتها �ال�ستيعابية �حلالية. 

�لعربية  �ل��دول  يف  �لطبيعية  �مل��ر�ع��ي  �إنتاجية  تعد 
منخف�سًة باملقارنة مع �لدول �الأخرى، �إذ متثل حو�يل 
20 % من �إنتاجية �ملر�عي يف �لدول �ملتقدمة وحو�يل 

�الإح�سائيات  وت�سري  �لنامية.  �لدول  يف  مثيالتها  ثلث 
�لوطن  يف  �لطبيعية  �ملر�عي  م�ساحة  �أّن  �إىل  �حلديثة 
عام  يف  هكتار  مليون   510 نحو  من  �نخف�ست  �لعربي 
تر�جعت  ثم  عام2007،  يف  هكتار  مليون   312 �إىل   1986

2008 نظر�ً النخفا�ض معدالت  14.3 %  يف عام  بن�سبة 
هطول �الأمطار يف معظم �لدول �لعربية. وجتدر �الإ�سارة 
 %  35 حو�يل  مثَلت  �لطبيعية  �ملر�عي  م�ساحة  �أن  �إىل 
 2008 عام  يف  �لعربية  للدول  �الإجمالية  �مل�ساحة  من 
وهذ�   ،)2010 �ملوحد،  �لعربي  �القت�سادي  )�لتقرير 
�لرعاية و�الهتمام �لالزمني لتطوير  ماي�ستدعي توفري 
�أد�ء هذه �ملناطق، ومنع ��ستمر�ر �ملمار�سات �لزر�عية 
وقلع  و�ملبكر،  �جلائر  بالرعي  �ملتمثلة  �ملنا�سبة  غري 
وتنظيم  �لتحطيب،  لغر�ض  �ملعمرة  �لعلفية  �ل�سجري�ت 
و�إعادة  �أ�س�ض علمية وتنظيمية،  ��ستغالل �ملر�عي وفق 

تاأهيلها. 
�لطبيعية  �ملر�عي  وتاأهيل  تطوير  جم��االت  وتتمثل 
و�لتقوية  �لطبيعية  �حلماية  يف  �لعربية  �ل��دول  يف 
تنفيذ  خ��الل  م��ن  �ل��رع��وي��ة  للنباتات  �ال�سطناعية 
وتطبيق  �لنباتي،  �لغطاء  تاأهيل  �إع��ادة  م�رصوعات 
�لدورية، ودعم  �حلماية  مبد�أ  تقوم على  رعوية  دور�ت 
�ملو��سي  مربي  وتوعية  �حليو�ين،   – �لنباتي  �لتكامل 
وتنفيذ  و�سع  يف  و�إ�رص�كهم  وتنظيمهم  و�إر�سادهم 
بع�ض �لرب�مج، و�إ�سد�ر �لت�رصيعات �ملنا�سبة وتطبيقها 

حلماية �ملر�عي من �العتد�ء�ت و�لتجاوز�ت.

5. يعد �لرعي كنظام �إنتاجي و�إعا�سي �لن�ساط �لرئي�ض �لذي �ساد 
�ملناطق �جلافة و�سبه �جلافة يف �لوطن �لعربي منذ �لقدم �سمن 
�لتقليدي  �لنمط  �لنظام هو  و�لرتحال، ويبقى هذ�  �لبد�وة  �إطار 
�ملنطقة  يف  �لطبيعية  �ملر�عي  �أر��سي  من  كثري  يف  �لرئي�ض 

�لعربية.
6 . �إ�سافًة �إىل كونها توفر �لغذ�ء للحيو�ن، ت�سهم �ملر�عي �لطبيعية  
حيث  من  و�لرعوية،  و�لبدوية  �لريفية  �ملجتمعات  دع��م  يف 

�عتمادها على ما توفره قطعانها من �ألبان وحلوم و�أ�سو�ف...
يف  �لطبيعية  �ملر�عى  على  تعتمد  �لتي  �حليو�نات  �أعد�د  تقدر   .7

�لوطن �لعربي بنحو 338 مليون ر�أ�ض، منها 133 مليون ر�أ�ض يف 
جمهورية �ل�سود�ن وحدها.  ت�سهم هذه �الأعد�د يف توفري حو�يل 4 
مليون طن من �للحوم �حلمر�ء، وحو�يل 21 مليون طن من �الألبان 

�سنويًا.
�جلوفية  �ملياه  م��و�رد  حت�سني  يف  �لطبيعية  �ملر�عي  ت�سهم   .8

موؤ�رص�ت  ظل  يف  حيوي  �أمر  وهو  �ل�سطحي،  �جلريان  وتنظيم 
�لعجز �ملائي �لذي تتعر�ض له �ملنطقة �لعربية.

�لآثار �لقت�صادية و�لجتماعية 
لتدهور �لأر��صي  �لرعوية وت�صحرها

�لدول  من  عدد  يف  وت�سحرها  �لرعوية  �الأر��سي  تدهور  •�أدى 
من  لكثري  وفقدهم  �ل�سكان  معي�سة  م�ستوى  تدين  �إىل  �لعربية 

�لت�سحر  جر�ء  �لكثري  باأ�رصه  �ملجتمع  خ�رص  كما  مدخر�تهم، 
نتيجة ��ستنز�ف �ملو�رد �لطبيعية وتدهور �إنتاجيتها، �أو �لتدهور 
تاأهيل  �إعادة  تكاليف  �أن  كما  �الأ�سا�سية،  �لبنيات  ي�سيب  �لذي 
و�ل�سكان  �لعامة  �خلزينة  على  عبئًا  ت�سكل  �ملتدهورة  �ملناطق 

�ملحليني. 
•يف �ل�سبعينيات وحتى منت�سف �لثمانينيات من �لقرن �ملا�سي، 
�الإفريقي،  �ل�ساحل  مناطق  عّم  �ل��ذي  �جلفاف  �سنو�ت  وخ��الل 
و�ملو�رد  �الأر��سي  تدهورت  �ل�سود�ن،  غربي  �إىل  تاأثريه  و�متد 
�لطبيعية، ما �أ�سفر عن �أ�رص�ر كارثية على �ل�سكان �لذين فقدو� 
كثري�ً من مو�ردهم و�سبل عي�سهم، �الأمر �لذي دفع باأعد�ٍد كبرية 
للهجرة �إىل �ملدن. وهنالك �رتباط وثيق بني �لت�سحر و�لهجرة، 
ظهرت نتائجه يف �لوطن �لعربي، وقد ت�سبب يف نزوح ق�رصي من 
�لتي جتلت يف  �لنازحني  �إىل معاناة  �أدى  �إىل �ملدن، ما  �لريف 
عدم �لقدرة على �لتاأقلم مع �رصور�ت �ل�سكن يف �ملدن، وظهور 

�الأحياء �لفقرية، و�الإجهاد �الجتماعي للتجمعات �ل�سكانية.
�إنتاجية  فقد�ن  تكاليف  يف  �القت�سادية  �لت�سحر  �آثار  •تتعدد 
و�لبنى  �مل���و�رد  تاأهيل  �إع���ادة  وتكاليف  �مل��ت��اأث��رة،  �مل���و�رد 
ب�سورة  عديدة  �قت�سادية  ن�ساطات  يف  و�لتاأثري  �الأ�سا�سية، 
مبا�رصة وغري مبا�رصة، فالت�سحر يت�سبب يف حدوث �لعو��سف 
باملمتلكات،  �أ���رص�ر  عنه  ينجم  �لذي  �لهو�ء،  وتلوث  �لرت�بية 
و�نخفا�ض يف م�ستوى �لروؤية، وم�ساكل �سحية  لبع�ض �ل�سكان. 
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كما يحدث يف منطقة �لبادية �ل�سورية.  وقد ُر�سدت هذه �لظو�هر 
و�آثارها �القت�سادية و�الجتماعية يف دول عربية �أخرى، فاإز�لة 
�لغطاء �لنباتي عمومًا و�ل�سجري خ�سو�سًا يف �الأر��سي �جلبلية 
�أكرث  �لفي�سانات  جعل  �لعربي  �ملغرب  دول  يف  و�ملنحدرة 
�لبنى  �الأ�سا�سية، و�سياع  حدوثًا، ما يت�سبب �سنويًا يف تدمري 

كميات كبرية من �ملياه و�لرتبة.
•قدرت در��سات �لبنك �لدويل �لكلفة �القت�سادية بالن�سبة لتلوث 
�لعربية  �لدول  �ل�ساحلية يف بع�ض  �ملناطق  و�لهو�ء يف  �ملياه 
وتر�وحت  �الإجمايل،  �ملحلي  �لناجت  من   %  6.4 بنحو  كاملغرب 
و�سورية،  و�الأردن،  ولبنان،  و�جلز�ئر،  تون�ض،  يف  �لكلفة  هذه 
وم�رص بني2.7  و 7.4 % من �لناجت �ملحلي �الإجمايل لهذه �لدول.  
•يوؤدي �لتدهور و�لت�سحر �إىل خف�ض �الإنتاجية، ومن ثم �لناجت 
�ملحلي، وُيخرج بع�ض �ملو�رد �لطبيعية من �لدورة �الإنتاجية، 
وميكن  �لعربية،  �لدول  �قت�ساديات  على  كبري�ً  عبئًا  ماي�سكل 
للت�سحر  و�لكلية  �حلقيقية  �لكلفة  تقدير  �سعوبة  �إىل  �الإ�سارة 
نتيجة وجود تاأثري�ت يف�سل �ل�سوق يف تقدير تكلفتها وح�رصها 

جميعًا.

�لفعاليات �لأ�صا�صية 
لتطوير وتاأهيل �ملر�عي �لطبيعية

�إن تطوير وتاأهيل �ملر�عي �لطبيعية يعتمد ب�سكل عام على تنفيذ 
ثالث فعاليات �أ�سا�سية مرت�بطة مع بع�سها، هي: حماية �ملر�عي، 

وحت�سينها، و�إد�رتها، ولعل من �أهم �خلطو�ت �لتي يجب �أن ُتتخذ 
يف نظام ��ستغالل �ملر�عي �لطبيعية حماية �ملر�عي، وتكاد تكون 
�لعربية نظام  �الأو�ئل يف �جلزيرة  �لعرب  �تبع  �الأولوية، وقد  لها 
�حلمى )Hemma(، وُيعد هذ� �لنظام �أقدم �سيا�سة رعوية �ُتبعت يف 

�لعامل وقد ثُبت جناحها.
Range Protection(، وت�سمل: 

’
Reserve Range( 1. حماية املراعي

.)Over Grazing( حلماية من �لرعي �جلائر�•
• �حلماية من �حلر�ثة و�لزر�عة )Plaughing and Cultivation(، وذلك 

مبنع فالحة �الأر��سي �لرعوية.
)Up Rooting(،  هذ�  �لوقود  الأغر��ض  �ل�سجري�ت  �قتالع  •�حلد من 
 Grazing Carrying( �لرعوية  �حلمولة  من  �ملر�عي  حماية  وتزيد 
Capacity(، يف �أر��سي �ملر�عي مبقد�ر خم�سة �أ�سعاف، وال�سيما 

عن طريق �لت�سييج )Fencing Enclosures(، وذلك بهدف حتقيق منو 
�لنبت �لطبيعي، وبالتايل ت�سجيع تكاثر و�نت�سار بذور �لنباتات 

�لرعوية يف �ملنطقة خارج �مل�سيج.
  )Range Improvement( 2. حت�سني املراعي

وتنجز هذه �لعملية بتنفيذ �الإجر�ء�ت �الآتية: 
�ملياه  ون�رص  جمع  طريق  عن  وذل��ك  �ل��رتب��ة،  حفظ  •عمليات 
)Watershed Management( وح�ساد �ملياه )Water Harvesting(، عن 

طريق �لقيام باأعمال حب�ض �ملياه يف �لوديان وم�سايل �ملياه 
من خالل �إقامة �حلو�جز �ملائية �لب�سيطة بهدف تنمية نباتات 
�ملر�عي �لطبيعية، وكذلك �ملحافظة على �لرتبة من �الجنر�ف 

�لرعوية، وبالتايل رفد �ملياه  �الأر��سي  و�حليلولة دون ت�سحر 
�ل�سجري�ت  ��ستزر�ع  باأعمال  و�لقيام  �إ�سافية،  مبياه  �جلوفية 

و�لبذور �لرعوية يف تلك �ملناطق. 
�الأر��سي �ملتموجة  �لكونتورية يف  •�إقامة �مل�ساطب و�خلطوط 
 )Pitting( ب�سيطة  �أر�سية  حفر  و�إجناز  �ملالئمة،  �لتالل  ومناطق 

بهدف زر�عتها بالبذور و�ل�سجري�ت.
�لت�ستيل يف  �أو   ،)Seed Reseeding( �لطبيعية  •�إعادة بذر �ملر�عي 
�الأر��سي �ملتدهورة و�لفي�سات نتيجًة ل�سوء ��ستغاللها بالرعي 
�ل�رصورة  تق�سي  لذ�  �لزر�عية.  لالأغر��ض  و��ستغاللها  �جلائر، 
فيها،  �الأم��ط��ار  �سقوط  مو�عيد  قبل  �لفعاليات  بتلك  �لقيام 
ويف�سل �أن تطبق يف �الأر��سي �لتي تبلغ كميات �الأمطار فيها 
200 مم فاأكرث. لقد �أثبتت �لتجارب �أن عمليات �لبذر �ال�سطناعي 

تعد غري �قت�سادية يف �ملناطق �لتي تقل فيها �الأمطار عن هذ� 
�ملعدل، و�أن ��ستخد�م �ل�ستالت و�لف�سائل هي �الأجدى وال �سيما 
مع �تخاذ �إجر�ء�ت فنية لزيادة �لرطوبة يف �أماكن ت�ستيل هذه 
�أو �حلر�ثة �لكونتورية،  �أو عمل نقر،  �لنباتات مثل ن�رص �ملياه، 
ن�سبة جناح زر�عة  �لعمليات ترفع  �ل�ستالت. وكل هذه  وزر�عة 

هذه �ل�ستالت.  
  )Range Management( 3. اإدارة املراعي

كمية  �أعلى  على  للح�سول  �ملر�عي  ��ستغالل  �إىل  �الإد�رة  تهدف 
�ملر�عي،  بطاقة  �الإخ��الل  دون  �مل�ستمر  �حليو�ين  �الإنتاج  من 
�لتو�زن بني �الإنتاج �حليو�ين و�لنباتي، وذلك يف  و�حلفاظ على 

  ،)Grazing Rotation( سوء حمولتها �لرعوية، و�إقامة دور�ت �لرعي�
و�سع  يف  يبقى  بحيث   ،)Range Trends( �ملرعى  منحى  ودر��سة 
جيد و�إنتاج م�ستد�م. لذلك فاإن �أعمال حت�سني �ملر�عي وحمايتها 

يف �ملناطق �جلافة تكت�سب �أهمية �قت�سادية فائقة.

در��صة �جلدوى �لفنية 
�إن �ل�سوؤ�ل �لذي ُيثار هو هل هنالك جدوى فنية من �إعادة تاأهيل 
مناطق �ملر�عي �لطبيعية يف �لبالد �لعربية ؟ �أي هل هنالك جدوى 
فنية من عملية حماولة �إعادة �لغطاء �لنباتي �إىل مناطق �ملر�عي 
�لبد�ئل  �أو  �خليار�ت  هي  وما  ؟  �لعربية  �ملنطقة  يف  �لطبيعية 
�لفنية �ملمكنة لذلك؟ وما هي �أف�سل �لبد�ئل �ملمكن �ختيارها من 
تكلفة(؟  �أقلها  �لفنية  �لبد�ئل  �أف�سل  يكون  �أن  ي�سرتط  )وال  بينها 
وماهي �لتقانات �ملمكن �ختيارها لهذه �لعملية و�ملتنا�سبة مع 
�لظروف �ملحلية و�ملو�قع �ملختارة )من حيث �مل�ساحة، و �حلجم، 
ونوعية و�أ�سلوب �لتنفيذ و�لطاقة �مل�ستخدمة، ومدى مالءمتها( ؟ 
ولالإجابة على هذ� �ل�سوؤ�ل �لكبري البد من �لتطرق �إىل نتائج بع�ض 

�مل�ساريع �لتي ُنفذت يف بع�ض �لدول �لعربية:
�لربع �الأخري  �لعر�ق خالل  �لطبيعية يف  �إد�رة �ملر�عي  �أقامت   .1
�ل�سحر�ء  يف  �مل��ر�ع��ي  حمطات  من  ع��دد�ً  �ملا�سي  �لقرن  من 
�مل�سيجات  بها  وُيق�سد  �ملحميات،  من  عدد  يتبعها  �لغربية، 
�الأر��سي  �إقامتها يف  على  �لرتكيز  وقد مت  منا�سبة،  ومب�ساحات 
�لنباتية  �لعديد من �النو�ع  �ملتدهورة و�لتي كانت حتتوي على 
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�لرعوية �مل�ست�ساغة، يف �ملناطق �ل�سحر�وية منها خا�سًة، بغية 
�إعادة �لغطاء �لنباتي فيها، ومت ذلك فعاًل على م�ساحة تزيد على 
�ملليون دومن )250 �ألف هكتار(، وللتاأكد من مدى فائدة �حلماية 
لها بهذ� �ل�ساأن وملعظم �ملناطق �ملحمية باملقارنة مع �ملناطق 
�سنو�ت،  ثالث  خالل  در��سة  �أجريت  �مل�سانة،  وغري  �ملجاورة 
 ،1989 1987 وحتى نهاية عام  �بتد�ًء من تاريخ �حلماية يف عام 
وذلك على �أربعة م�سيجات م�سانة وموزعة يف منطقة خ�رص �ملاء 
يف �لبادية �جلنوبية، وحمطة مر�عي �لرطبة يف �لبادية �ل�سمالية، 

فكانت �لنتائج كالتايل: 
تعادل  �مل�سيج  د�خل  كبرية  �أع��د�د�ً  �ملعمرة  �لنباتات  •�أعطت 

خم�سة �أ�سعاف نظريتها خارجه.
ع�رصة  يعادل  ما  �لنمو  من  �حلولية  �ملعمرة  �لنباتات  •�أعطت 

�أ�سعاف ما �أعطته خارج �مل�سيج. 
منها  و�لنافعة  �مل�ست�ساغة  �لرعوية  �ل�سجري�ت  ومنو  •ظهور 
�لنباتات �الأخرى، و�لتي �ختفت تقريبًا قبل  �لعديد من  وكذلك 
فر�ض �حلماية، بحيث �أ�سبحت تغطي حو�يل 90 % من جمموع 

�مل�ساحات �لكلية للمناطق �ملحمية خالل مدة �لدر��سة.
�مل�سيج،  د�خل   )Soil Texture( للرتبة  �ل�سطحية  �لطبقة  •حت�سنت 
�مت�سا�ض  على  ق��درًة  و�أك��رث  تركيبًا،  �أف�سل  �أ�سبحت  بحيث 
منو  على  ي�ساعد  مما  وحفظها،  فيها  �لرطوبة  وزي��ادة  �مل��اء 
�أجريت  �أخ��رى  جتربة  ويف  و��سع.  نطاق  على  �لنباتي  �لغطاء 

�إنتاجية  �لرعي يف معدل  �أثر �حلماية من  �أهمية  للوقوف على 
�لدومن �لو�حد من �لنبت �لطبيعي )كغ مادة جافة(، يف مناطق 
�سبه �سحر�وية يف �لفرتة �ملذكورة نف�سها �آنفًا وذلك يف ثالث 
هو  كما  �لتجربة  نتائج  وكانت  �لعر�قية،  �لبو�دي  من  مناطق 

مو�سح يف �جلدول 1.  
2 . �أدت حماية بع�ض �ملناطق �لرعوية مبنطقة �جلوف يف �ململكة 
�لعربية �ل�سعودية �إىل زيادة �الإنتاجية �إىل 1700 كغ مادة جافة 
مادة  كغ   1030 �إىل  �الإنتاجية  وو�سلت  معيلة،  مب�سيج  للهكتار 
يف  �الإنتاجية  بلغت  بينما  �لتمريات،  مب�سيج  للهكتار  جافة 

�ملناطق �ملعر�سة للرعي 100 كغ مادة جافة للهكتار. 
تاأهيل  و�إع��ادة  �لرتبة  �سيانة  عمليات  تنفيذ  نتائج  �أظهرت   .3

�ملتدهورة  �الأر��سي  من  �أمنوذجية  منطقة  يف  �لنباتي  �لغطاء 
�الإد�ري��ة  �حل��دود  �سمن  و�ل�رصة(  )�سبحا  �الأردنية  �لبادية  يف 

ملحافظة �ملفرق، �الآتي:
�إعادة  عمليات  بعد  �لنباتية،  �لتغطية  يف  كبري  تطور  •حدوث 
تاأهيل �لغطاء �لنباتي، فعند مقارنة �لتغطية �لنباتية يف ربيع 
�لتغطية عند بدء �مل�رصوع، ُيالحظ وجود حت�سن  2005 مع تلك 

غطت   2000 عام  ففي  �لرتبة،  ل�سطح  �لنباتات  تغطية  يف  كبري 
�لنباتات 46.3% من �سطح �لرتبة، بينما �رتفعت �لتغطية �إىل 62.9 
% يف عام 2005  بزيادة مقد�رها 16.6%، كما �زد�د متو�سط تغطية 

�ل�سجري�ت من 9% �إىل 19% بعد خم�ض �سنو�ت من بدء �مل�رصوع. 

�لتي  و�حلماية،  �ال�ستزر�ع  عمليات  فاعلية  �لنتائج  هذه  تبني 
�أدت �إىل زيادة �لتغطية �لنباتية وبالتايل خف�ض م�ساحة �لرتبة 

�ملعر�ض لالجنر�فني �ملائي و�لهو�ئي.
نتائج  �ل�رصة  موقع  يف  �ملطبقة  �حلماية  عمليات  �أظهرت   •
وحت�سني  �لطبيعي،  �لنباتي  �لغطاء  من��و  جتديد  يف  ب��اه��رة 
�أ�ساًل، فهناك  �أنو�ع جديدة مل تكن موجودة  �إنتاجيته، وظهور 
زيادة ملحوظة يف �لكثافة و�لتغطية �لنباتية و�لتنوع �حليوي، 
و�لروثا،  لل�سيح،  �لنمو �خل�رصي  �لكثافة وحت�سن  �زد�دت  حيث 

و�ل�سمعة، و�لقباأ، و�لعذم، و�لثوم �لربي، و�ل�رّص، و�جلعدة.
من  �سنة  بعد  �ملحمية  د�خل  �لنباتية  �لكثافة  متو�سط  •و�سل 
�ملحمية         خ��ارج  بال�ساهد  مقارنًة  نبات/م2   79 �إىل  �حلماية 
)21.8 نبات/م2 نباتات غري رعوية(، �أما �لتغطية �لنباتية فكانت 

43% د�خل �ملحمية بينما كانت لل�ساهد خارج �ملحمية %24.

• �أظهر �مل�سح �مليد�ين حلالة �لغطاء �لنباتي يف حممية �ل�رصة، 
ما  �لنباتي يفوق كثري�ً  و�لتنوع  و�لكثافة  �لنباتية  �لتغطية  �أن 
�ل�ساملة  �لتغطية  وال�سيما  �ملا�سية،  �ل�سنو�ت  يف  عليه  كانت 

اجلدول1. نتائج التجربة اخلا�سة باأثر حماية املراعي الطبيعية يف اإنتاجية الدومن)*( الواحد من النبت الطبيعي يف البوادي العراقية 
من1987 إلى 1989.

 الإنتاجية )كغ مادة جافة(نوع النباتطبيعة املرعىاملحطةاملنطقة

�حل�رصبادية �جلزيرة
�أع�ساب متنوعة �أر�ض منخف�سة د�خل �مل�سيج

وح�سائ�ض
390

50�أر�ض مفتوحة للرعي )غري م�سانة( وجماورة للم�سيج.

�لبادية �ل�سمالية 
�لرطبة�لغربية

�أر�ض منب�سطة د�خل �مل�سيج 
250�سجرية �ل�سيح

50�أر�ض منب�سطة ومفتوحة للرعي وجماورة للم�سيج.

�لبادية �جلنوبية 
ب�سية�لغربية

�أر�ض منب�سطة د�خل �مل�سيج 
�سجرة �لرمث

175

30 �أر�ض منب�سطة ومفتوحة للرعي وجماورة للم�سيج.
* �لدومن �لعر�قي = 2500 م2
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لل�سمعة، و�لعذم، و�لكثافة �لعالية للروثا، باالإ�سافة �إىل �لنمو 
�خل�رصي �لكثيف لل�سجري�ت �لرعوية  )�لقطف و �لروثا(.

•دلت نتائج �مل�سح �لنباتي على جناح عملية �حلماية وعمليات 
�الإنتاجية  �رتفعت  حيث  �ملحمية،  د�خل  �ملطبقة  �ال�ستزر�ع 

�لنباتية و�الإنتاجية �لرعوية.
�لرتبة  تثبيت  �لرعوية من  بال�ستول  �ال�ستزر�ع  •متكنت عمليات 

وزيادة �الإنتاجية �لرعوية للغطاء �لنباتي �ملتجدد �ملح�سن.
•حققت عمليات �لنرث �ملبا�رص جناحًا ملحوظًا، وال�سيما باأنو�ع 
�لروثا و�لقطف �ل�سوري، وميكن حت�سني نتائج هذه �لتقانة يف 
حال حت�سني عمليات جني �لبذ�ر من حيث حتديد موعد �جلمع، 

ومالحظة نقاوة �لبذ�ر.
•�ساعدت �لزر�عة �لكونتورية للروثا على تنظيم �جلريان �ملائي 
�لتجدد  وتن�سيط  �ملائي،  �الجن��ر�ف  عمليات  ووقف  �ل�سطحي، 

�لطبيعي.
زيادة  �إىل  �لوديان  يف  �ل�سخرية  �ملو�نع  ترميم  عمليات  •�أدت 

�لو�رد �ملائي للزر�عات �حلر�جية و�لرعوية وتنظيم جريانه.
�سبحا،  موقع  يف  �ملنفذة  �ملياه  ن�رص  �سد�ت  منظومة  •وفرت 
هذه  �أم��ام  �ملزروعة  �حلر�جية  �الأ�سجار  لري  �لالزمة  �ملياه 

�ل�سد�ت لزيادة �لرقعة �خل�رص�ء يف �ملوقع.
4 - خُل�ست نتائج تنفيذ عمليات �إعادة تاأهيل �الأر��سي �لرعوية 
�حلدود  �سمن  �ل�سورية(،  )�لبادية  �لب�رصي  جبل  يف  �ملتدهورة 

�الإد�رية ملحافظة دير �لزور �إىل �الآتي: 
�أ�ساليب �حلماية خالل ثالث �سنو�ت على جتديد �ملرعى  •عملت 
�لرتكيبة  مع  �لنباتية  �لكثافة  وتطوير  �إنتاجيته،  وحت�سني 
�لنمو  وحت�سن  �لكثافة،  فازد�دت  �لرعوية،  لل�سجري�ت  �لنوعية 

�خل�رصي لل�سيح و�لعلندى و�لعذم و�لهربك و�لقبا و�ل�سمعة.
بعد  �لربيع،  فرتة  يف  �حلماية  نتيجة  �ملرعى  �إنتاجية  •و�سلت 
 / جافة  مادة  كغ   200 �إىل  مطرية(  )�سنة  حماية  �سنو�ت  خم�ض 
هكتار/ �سنة خارج �ملنطقة �لر�ئدة، و 490 كغ/ هكتار/ �سنة د�خل 
من  �سنو�ت  ثالث  وبعد  �خلريف  فرتة  يف  �أما  �لر�ئدة.  �ملنطقة 
�حلماية )�سنة جافة(، فقد بلغت �الإنتاجية 148 كغ مادة جافة / 
هكتار/ �سنة د�خل �ملنطقة �لر�ئدة، و32 كغ/ هكتار/ �سنة خارج 
من  �سنو�ت  خم�ض  وبعد  �لنباتية  �لكثافة  �أما  �لر�ئدة،  �ملنطقة 

�حلماية فكانت كاالآتي:                                 
اجلدول 2. الكثافة النباتية بعد 5 �سنوات من احلماية )نبات / 100م2(.

•�أ�سفرت عمليات �لنرث خالل خم�ض �سنو�ت عن ��ستعادة �لغطاء 
و�لقطف  �لروثا  لنباتات  �ملرعى  �إنتاجية  وحت�سني  �لنباتي، 
باأنو�عه، وبلغت �الإنتاجية 270 كغ مادة جافة / هكتار بالن�سبة 

  200 �أعيد تاأهيلها بالنرث �ملبا�رص، و  �لتي  لالأر��سي �ملتدهورة 
كغ مادة جافة / هكتار يف �الأر��سي غري �مل�ست�سلحة .

للروثا،  بالن�سبة  �سم   15 �سنو�ت  بعد ثالث  �لبادر�ت  وبلغ طول 
لل�سيح  �ملبا�رص  �لنرث  طريقة  حققت  كما  للقطف،  �سم   25 ـ  و20 
�لتقانة على  لتطبيق هذه  م�سجعة  الأول مرة جناحات  و�لعذم، 

نطاق و��سع.
من  �حلد  على  �لرعوية  بال�ستول  �ال�ستزر�ع  عمليات  •�ساعدت 
ظاهرة �الجنر�ف �لريحي، وعلى تثبيت �لرتبة، وزيادة �إنتاجية 
�ملرعى على هذه �الأر��سي، وهذ� ماتو�سحه نتائج �لقيا�سات، 
�لرعوية  و�الأ�سيجة  �ل�رص�ئطية  �لزر�عة  عمليات  �ساعدت  كما 
�الجنر�ف  معدالت  خف�ض  على  �لرياح  �جتاه  على  �ملتعامدة 
من 0.6 - 1 طن/ �سا على عر�ض 100م عند �رصعة �لرياح 10 - 12 
فكانت  �الإنتاجية  �أما  بها،  �مل�سموح  �حلدود  مادون  �إىل  ثا،  م/ 
باملتو�سط 148 كغ مادة جافة/ ه� بعد مرور ثالث �سنو�ت مقارنًة 
باملناطق غري �مل�ستزرعة، و�لتي تكون فيها �الإنتاجية ال تذكر 
)32 كغ مادة جافة/ ه�(، و�رتفعت �الإنتاجية بعد خم�ض �سنو�ت 
�إىل 314 - 400  كغ مادة جافة/ ه� . �أما بالن�سبة للكثافة �لنباتية، 

وبعد خم�ض �سنو�ت من �حلماية )�سنة مطرية( فكانت كاالآتي:
�ملنحدر�ت  على  للروثا  �لكونتورية  �الأخدودية  �لزر�عة  •حققت 
وحت�سينًا  �ملائي،  �الجنر�ف  لعمليات  وقفًا  �لكل�سية  و�له�ساب 
للمر�عي على هذه �ملنحدر�ت، وظهرت عمليات �لتجدد �لطبيعي 
�أما  �الأم،  �ل�سجري�ت  وج��ود  من  م   300 ُبعد  على  حتى  للروثا 
620  كغ/  -  490 نحو  فبلغت  �ملناطق  هذه  �ملرعى يف  �إنتاجية 

مادة جافة/ ه� بعد خم�ض �سنو�ت.
جبل  يف  �ل��ربي  و�للوز  �الأطل�سي  �لبطم  زر�ع��ة  نتائج  •�أظهرت 
وو�سل   ،%  90 �لنجاح  ن�سبة  كانت  �إذ  م�سجعة،  نتائج  �لب�رصي 

يف  �للوز  �أ�سجار  و�أثمرت  �سم،   150  -  100 �إىل  �الأ�سجار  �رتفاع 
عودة  �إمكانية  �لتجارب  هذه  توؤكد  كما  �لر�بعة.  �ل�سنة  نهاية 
و�لتد�بري  �الإج���ر�ء�ت  �ُتخذت  ما  �إذ�  �الأطل�سي  �لبطم  �سجرة 

�ل�رصورية.
يف  زيادًة   2001 عام  �لربيعي  �لنباتي  �مل�سح  عمليات  •�أظهرت 
�إنتاجية �ملر�عي نتيجًة للعمليات �ملطبقة الإعادة تاأهيل �لغطاء 
�لنباتي، فقد ُقِدرت كمية �الأعالف �ملتاحة �جلاهزة لال�ستهالك 
من قبل �حليو�نات ب� 111 طنًا يف �ملنطقة �لر�ئدة، وهي متثل 30 % 
�أن تغطي  �الإنتاجية  �لالزم، وت�ستطيع هذه  �لعلفي  �الإنتاج  من 

�حتياجات 1200 ر�أ�ض من �لغنم ملدة �سهرين )�جلدول 3(.

توفري  �مل�رصوع  يف  �ملنفذة  �ملياه  ح�ساد  من�ساآت  •��ستطاعت 
250,000 م3 من �ملياه، وهي كمية تكفي �ل�سكان �ملحليني حتى 

نهاية �سهر حزير�ن / يونيو، وهو �لتاريخ �لذي تبد�أ فيه هجرة 
مربي �الأغنام �إىل �جلزيرة لرعي خملفات �حل�ساد.

�جلدوى �لقت�صادية 
بعد �أن مت �لتعرف على �جلدوى �لفنية من �إعادة تاأهيل �ملر�عي 

�لطبيعية يف بع�ض �ملناطق �لعربية، ومن خالل موؤ�رص�ت حمددة، 
�لتقومي  �إج��ر�ء  خالل  من  �القت�سادية  �جل��دوى  معرفة  من  البد 
عملية  على  �مل�رصوفة  �لتكاليف  مقارنة  ويت�سمن  �القت�سادي، 
�لتاأهيل مع �لعو�ئد �مل�ستح�سلة من هذه �لعملية، و�لتي ي�ستلزم 
و�لد�خلة  �خلارجة  �لنقدية  بالتدفقات  ج��د�ول  تهيئة  تطبيقها 
�مل�رصوع  مكونات  حتويل  عن  عبارة  هي  و�لتي  �مل�رصوع،  �إىل 
�أن يتم ت�سخي�سها ب�سكل كمي.  �إىل قيم بعد  من تكاليف وعو�ئد 
ميكن  �آنفًا،  �إليهما  �مل�سار  �الأخريين  �مل�رصوعني  �إىل  وبالرجوع 
�لتعرف على �جلدوى �القت�سادية لتاأهيل �ملر�عي �لطبيعية من 

خالل �ملوؤ�رص�ت �الآتية:
��ستناد�ً  وذلك  مب�سط،  باأ�سلوب  �القت�سادية  �لعائدية  •مت حتديد 
للعمليات  �القت�سادية  �لتكاليف  ح�ساب  مت  حيث  للنتائج، 
�لوحد�ت  ومقد�ر  )هكتار(  �مل�ساحة  لوحدة  �ملنفذة  �لزر�عية 
�لعلفية �لناجتة عنها وقيمتها، وبالتايل �ملقارنة بني �لتكاليف 

و�لعو�ئد وحتديد حجم �لربح و�خل�سارة.
•ُقدرت تكاليف خدمات �لتح�سني من حماية ونرث، من خالل ما 
�أنفق فعاًل خالل �سنو�ت تنفيذ �مل�رصوع، ومن ثم تق�سيم تكاليف 
وعلى  �مل�ساحة  وحدة  على  �لرعوية  �ل�سجري�ت  وزر�ع��ة  �لنرث 
�لرعوية تعطي فو�ئدها  �ال�ستزر�ع  �أن عمليات  20، حيث  �لرقم 

على مدى 20 �سنة. 
•�أما قيمة �لعو�ئد فقد ُح�سبت من خالل ما قدمته وحدة �مل�ساحة 
�لعلفية بالدينار  �لوحدة  من وحد�ت علفية، ومن ح�ساب قيمة 
�الأردين �أو باللرية �ل�سورية وهو متو�سط �سعر 1كغ �سعري )يعادل 
�لعلفية  �لوحدة  7 لري�ت �سورية(، ذلك الأن  �أو  �أردنية،  9 قرو�ض 

تقدم قيمة غذ�ئية تعادل ما يقدمه 1 كغ �سعري.
من  الأنها  �الأر���ض،  �أجور  حُت�سب  مل  �أنه  �إىل  هنا  �الإ�سارة  •جتدر 

�لناحية �ملالية هي �أر��ٍض عامة وم�ساع للرعي دون مقابل.

�إعادة تاأهيل �لأر��صي �لرعوية �ملتدهورة 
يف  �لبادية �لأردنية 

)�صبحا و�ل�صرة يف حمافظة �ملفرق(   
للأرا�سي  التاأهيل  اإع��ادة  لعمليات  املبا�رشة  العوائد  اأ. 

الرعوية:  
�لتاأهيل،  عملية  الإج��ر�ء�ت  �القت�سادية  �جلدوى   4 �جلدول  يبني 
و�لذي يعك�ض عو�ئد �الأن�سطة �ملختلفة �لنتائج �ملتعلقة بكل من 
لوحدة  �ل�سافية  �ملادية  �لعو�ئد  و�أظهرت  �مل�ستخدمة.  �لطر�ئق 
�مل�ساحة نتائج �إيجابية يف ن�سبة �الأرباح ، وكانت �أف�سل �لطر�ئق 
للح�سول على ربحية عالية هي نظام �حلماية �أو �حلماية مع نرث 

�لبذور.
ب. العوائد غري املبا�رشة لعمليات اإعادة التاأهيل للأرا�سي 

الرعوية، وتتمثل باالآتي :
•�سيانة �لرتبة من �الجنر�فني �لريحي و�ملائي، وهذه �لعو�ئد مل 
ُتقوم ماديًا، وهي ذ�ت قيمة بيئية ال تقدر بثمن الأن  �لرتبة ُتعد 

ثروة وطنية.
•�أظهرت �لتجارب يف حممية �سبحا جناح �لنرث �ملبا�رص للقطف 

خارج املنطقةاملنطقة املحمية النبات
نادرة2�لروثا
117�ل�سيح

2153�حلاذ

نادر1�لعذم
نادر1�لنيتون

اجلدول 3. تاأثري عمليات اإعادة تاأهيل الغطاء النباتي يف زيادة الإنتاجية 
النباتية والرعوية ) كغ/ه� ( واحلمولة الرعوية  )راأ�س/ه� /180 يوماً(. 

1995199820012005 )بدء المشروع(التاأثري

90148377.9737.97�الإنتاجية �لنباتية 

4574188.8367.5�الإنتاجية �لرعوية 

12.413.737.1143.2�إنتاجية �ل�سجري�ت 

0.2170.3570.911.775�حلمولة �لرعوية 

�مل�سدر: �أك�ساد. 2006. مر�قبة �لت�سحر ومكافحته يف جبل �لب�رصي � �لبادية �ل�سورية� دم�سق.
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•�إن �أف�سل طريقة من �لناحية �القت�سادية لتنمية �ملر�عي تكمن 
يف نظام �حلماية، وهذه �حلالة �أثبتت �سحتها �سو�ء من خالل 
جتربة جبل �لب�رصي �أو من خالل جتارب �أخرى، الأن �لتكاليف 

منخف�سة، وال يرتتب عليها �أي قدر من �لقطع �الأجنبي.
نتائج  �ل�سيول  مياه  ون�رص  �ل�سد�ت  �إق��ام��ة  جت��ارب  •�أظهرت 
�ملو�قع  يف   �ملر�عي  حالة  حت�سني  حيث  من  جيدة  �قت�سادية 

�لتي مت فيها ن�رص �ملياه.
اأما العوائد غري املبا�رشة، والتي ي�سعب قيا�سها مادياً  ب. 

فيمكن ح�رشها بالآتي:
•حفظ �الأر��سي من �الجنر�ف، وهذه �لعو�ئد ال تقدر بثمن.

• �إعادة �لتو�زن �لبيئي للمنطقة، و�حلفاظ على �لتنوع �حليوي.
و�لتكاثر  للحياة  مو�تية  ظروف  وخلق  �لربية،  �حلياة  •تنمية 
�زدياد  لوحظ  و�لطيور �ملختلفة. وقد  �لربية  للحيو�نات  و�لنمو 

و�حلجل  و�ل��در�ج  �لقطا  مثل  �لربية  �لطيور  و�أن��و�ع  �أع��د�د  يف 
و�الأر�نب �لربية.

•�حلد من �لعو��سف �لغبارية و�لرملية �لتي لها تاأثري�ت �قت�سادية 
و�دي  و�لع�سبية يف  �لزر�عية  و�ملحا�سيل  �حليو�نية  �لرثوة  يف 
توؤدي  بالرياح  �ملحمولة   و�لغبار  �لرمال  �أن  حيث  �لفر�ت، 
�لنتح  عمليات  وعرقلة  �خل�رصي،  �ملجموع  �سطوح  تغطية  �إىل 
�الإنتاجية،  تر�جع  وبالتايل  �ليخ�سوري،  و�لتمثيل  و�لتنف�ض 
باالإ�سافة �إىل �الأ�رص�ر �ل�سحية �لتي ت�سببها �لعو��سف �لغبارية 

لل�سكان.
•تنمية �لرثوة �حليو�نية عن طريق توفري �أعالف طبيعية ت�سهم ب� 

60 % من �الحتياجات �لعلفية �لالزمة للحيو�ن.

•تعد �ملنطقة �لر�ئدة م�سدر�ً للبذور، و�لتي تقدر ب 3 طن �سنوًيا، 
وميكن �عتمادها كحقول �أمهات للبذور �لرعوية.  

لتنمية  �أ�سا�سًا  تكون  �أن  ميكن  نتيجة  وهذه  و�لروثا،  �ل�سوري 
�لغطاء �لنباتي يف �أر��سي �لباديتني �ل�سمالية و�ل�رصقية.

•�أظهر تطبيق تقانات ح�ساد �ملياه �أهميته يف جناح �لزر�عات 
�ل�سمالية  �لباديتني  يف  �مل��ت��ده��ورة  �الأر����س��ي  يف  �لرعوية 
حالة  حت�سني  يف  جيدة  �قت�سادية  نتائج  له  و�أن  و�ل�رصقية، 

�ملر�عي.
•�إعادة �لتو�زن �لبيئي، وحماية �لتنوع �حليوي، وتنمية و��ستعادة 

�حلياة �لربية.
�لطبيعية،  �ملر�عي  تنمية  خلفية  على  �حليو�نية  �لرثوة  •تنمية 
وحماية �ملو�رد �لرعوية و�الأر��سي، و�إحد�ث تغيري يف �أ�ساليب 

�ال�ستثمار يف �لبادية �الأردنية.
�إنتاج  �رتفع  فقد  �ملربني،  ودخ��ل  �لقطعان  �إنتاجية  •حت�سني 
�حلليب و�للحوم نتيجة زيادة �الإنتاجية �لنباتية و�لرعوية، ما 

�أدى �إىل زيادة دخل �ملربني.
�لالزمة  للبذور  وم�سدر�ً  �أمهات  حقول  �لرعوية  �لزر�عات  •ُتعد 

لعمليات �إعادة تاأهيل �لغطاء �لنباتي يف مو�قع �أخرى.
�مل�رصوع  من  �مل�ستفيدين  و  �ملحلية  �ملجتمعات  وعي  زيادة   •
و�لقائمني عليه باجلدوى �لفنية و�القت�سادية من �إعادة �لتاأهيل 

للغطاء �لنباتي و�رصورة حمايته و��ستد�مته.

 �إعادة تاأهيل �لأر��صي �لرعوية �ملتدهورة 
يف �لبادية �ل�صورية 

  )جبل �لب�صري يف حمافظة دير �لزور(  
اأ. العوائد املبا�رشة لعمليات اإعادة التاأهيل للأرا�سي الرعوية: 
�لتاأهيل،  عملية  الإج��ر�ء�ت  �القت�سادية  �جلدوى   5 �جلدول  يبني 
و�لتي تعك�ض عو�ئد �الأن�سطة �ملختلفة �لنتائج �ملتعلقة لكل �إجر�ء 

تطبيقي حقلي. 
و�أظهرت �لعو�ئد �ملادية �ل�سافية لوحدة �مل�ساحة، نتائج �إيجابية 
ربحية  على  للح�سول  �لطر�ئق  �أف�سل  وكانت  �الأرباح،  ن�سبة  يف 

عالية هي نظام �حلماية، �أو �حلماية مع نرث �لبذور. 
�الأرخ�������ض كلفًة  �مل��ب��ا���رص ه��ي  �ل��ن��رث  ت��ق��ان��ة  �أن  ل��وح��ظ  وق���د 

�لنباتات  �إكثار  حيث  من  باهرة  نتائج  �أعطت  �إذ  نقاًل،  و�الأ�سهل 
�لرعوية �ملحلية يف �الأر��سي �ملتدهورة.

•�أظهرت �لعو�ئد �ملالية �ل�سافية لوحدة �مل�ساحة، باملقارنة مع 
غاية  يف  نتائج  �مل�رصوع  ملنطقة  �مل�سابهة  �ل�سورية  �ملر�عي 
�إىل  �الأهمية عند �لتح�سني و�لتطوير، حيث كانت ن�سبة �الأرباح 
�لتكاليف مرتفعًة جًد�، وو�سل �لرقم �لقيا�سي يف حالة �حلماية 
د�خل �ملنطقة �لر�ئدة �إىل �أكرث من 200 % مقارنة باحلالة �لعادية 
�لنتائج  هذه  �أهمية  وتنبع  �ملختلفة(.  �لتح�سينات  �إجر�ء  )دون 
للتكاليف  �الأرباح  ن�سبة  �أن  ومن  جهة،  من  �لبادية  �ت�ساع  من 
يف �لبادية �أعلى من �أي ن�ساط �قت�سادي زر�عي �أو �سناعي �أو 

خدمي من جهة �أخرى.

اجلدول  4. التكاليف والعوائد والدخل ال�سايف للهكتار نتيجة عمليات تنمية املراعي الطبيعية )دينار اأردين/هكتار/�سنة( ملوقع ال�رشة يف الأردن.

الإنتاجية التكاليفالن�ساط املنفذ
) وحدة علفية(

القيمة 
)الدينار(

�سايف العائدية 
)دينار اأردين(

الرتتيب اجلدويل 
القت�سادي

1.25032028.827.72�حلماية )300 هكتار(

7.5331.529.829.51نرث مبا�رص

-----�أن�سطة ل�سيانة �لرتبة

24334130.712.13زر�عة �أخدودية كنتورية للروثا

220202.218.211.04زر�عة �أخدودية كنتورية �رص�ئطية للروثا

108339.230.55.45زر�عة �أخدودية كنتورية للقطف

52113.310.22.66�أ�سيجة رعوية نباتية ملكافحة �الجنر�ف �لريحي

�مل�سدر: �أك�ساد .2007. مر�قبة �لت�سحر ومكافحته يف �لبادية �الأردنية )�سبحا و �ل�رصة(، دم�سق.

الوحدةالبيان
دون زراعة الغرا�س الرعويةالنرث املبا�رشاحلماية

اإجراءات 
حت�سني

خارج 
املنطقة 
الرائدة

داخل 
املنطقة 
الرائدة

اأرا�سي 
حم�سنة

اأرا�سي 
طبيعية غري 

حم�سنة
الزراعة 
الأخدودية

الأ�سيجة الرعوية 
والزراعة 
ال�رشائطية

23260027020055036032وحدة علفية/ه�كمية �الإنتاج

162442001890140038502520224ل.�ض/ ه� قيمة �الإنتاج

7560004051180 75ل.�ض/ ه�تكاليف �لعمليات

154941251290140034452402224ل.�ض/ ه� �لدخل �ل�سايف

5146237ل.�ض/ ه�ترتيب �لدخل �ل�سايف

اجلدول 5. التكاليف والعوائد والدخل ال�سايف )ل.�س. للهكتار( نتيجة عمليات تنمية املراعي الطبيعية يف جبل الب�رشي يف دير الزور - �سورية.

�مل�سدر: �أك�ساد .2006. مر�قبة �لت�سحر ومكافحته يف جبل �لب�رصي- �لبادية �ل�سورية، دم�سق.
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�لأ�ص�س �لو�جب �عتمادها لإقامة 
�لبحري�ت �جلبليــــــة

�خلا�سة  �ملن�ساآت  �إق��ام��ة  عند  يتوجب 
بحجز مياه �الأمطار و�جلريانات �ل�سطحية 
مو��سفات  �إىل  �إخ�ساعها  و�لفي�سانات، 
دقيقة وتقانات خا�سة، جتمع بني �حرت�م 
�لقو�عد �لفنية و�ملعطيات �الجتماعية، مع 
حتى  �الإجن��از  لعمليات  تكلفة  �قل  �سمان 
منا�سبة  �قت�سادية  مردودية  على  نح�سل 
�خلا�سة  �ملن�ساآت  دميومة  �إن  ومعقولة. 
بحجز مياه �الأمطار و�جلريانات �ل�سطحية 
�ال�ستغالل  بح�سن  مرتبطة  و�لفي�سانات 
مناهج  و�سع  �آخر  مبعنى  �أي  و�ال�ستثمار، 
وتوظيفها  �ل�سليم،  �ال�ستغالل  و�أمن���اط 

و�لبيئية،  �القت�سادية  �الأه���د�ف  خلدمة 
وُتعّد  �لتدهور.  �أ�سكال  كل  من  وحمايتها 
�إقامة �ملن�ساآت �خلا�سة بحجز مياه �الأمطار 
من  و�لفي�سانات  �ل�سطحية  و�جلريانات 
�لتنموية لكل بلد، وال�سيما تلك  �الأولويات 
�لتي تقع يف �ملناطق �جلافة و�سبه �جلافة 

ك�سورية على �سبيل �ملثال.

تق�سم �ملن�ساآت �خلا�سة بحجز مياه �الأمطار 
�إىل  و�لفي�سانات  �ل�سطحية  و�جلريانات 
حمددة،  وظيفة  منها  لكل  �أق�سام،  ثالثة 

وهي:
1. من�ساآت خا�سة باخلزن و�لتعبئة )�ل�سدود 

و�لبحري�ت �جلبلية(. 
2. من�ساآت خا�سة بتغذية �لطبقات �ملائية 

�جلوفية و�حلو�مل �جلوفية �لتي تتعر�ض 
�ىل ��ستغالل حاد و��ستنز�ف ق�رصي. 

�ملياه  وفر�ض  لن�رص  ت�ستخدم  من�ساآت   .3

�جلارية و�ملتدفقة يف �الأودية عن طريق 
يف  تقام  حو�جز  بو�ساطة  م�ستو�ها  رفع 
�لو�دي، وتوجيهها لري �الأر��سي  جمرى 

�لزر�عية �ملتاخمة لها .

�لقو�عد و�ملعايري �لفنية �خلا�صة 
مبن�صاآت حجز مياه �لأمطار 

و�جلريانات �ل�صطحية و�لفي�صانات
�الأمطار  مياه  حجز  من�ساآت  ت�ستجيب 
�إىل  و�لفي�سانات  �ل�سطحية  و�جلريانات 
بدورها  متكن  فنية،  ومقايي�ض  ق��و�ع��د 

هذه  درا���س��ة  م��ن  ال��غ��اي��ة  اإن 
اأماكنها،  حتديد  هي  البحريات 
وحتديد  القت�سادية،  واأهميتها 
م�ساحة البحرية وكيفية اإن�سائها 
وطبيعة  الأمطار،  مياه  لتجميع 
وامليزانية  املنا�سبة  الأرا���س��ي 
اإن�ساء  اأهمية  وتاأتي  ال��لزم��ة. 
البحريات اجلبلية مما توؤمنه من 
للأرا�سي  التكميلي  للري  مياه 
الزراعية املجاورة لتلك البحريات 
واإمداد الطائرات باملياه ملكافحة 
امل�س�����احات  وري  احل��رائ��ق، 
يف  منها  وال�ستفادة  اخل�رشاء، 
)كالفنادق  ال�س���ياحي  املجال 
واملتنزهات  ال�سطياف  واأماكن 
اخل�رشاء امل�سادة بالقرب منها(، 
حيث تعد هذه البحريات من اأهم 
كثافة  نتيجة  ال�سياحية  الأماكن 
اإ�سافًة  حولها،  النباتي  الغطاء 
اإىل مياهها العذبة، وُتعد التجربة 
التجارب  اأه���م  م��ن  الفرن�سية 
البحريات  تطوير  يف  ال��رائ��دة 
اجلبلية، ويف الدول النامية تعد 
تون�س من الدول املتقدمة يف هذا 

املجال 

�لطبيعة  ح�سب  �لتدخل  نوعية  حتديد  من 
�إ���س��ادة  �مل����ر�د  للمنطقة  �لطبوغر�فية 
على  تقام  مثاًل  فال�سدود  عليها،  �ملن�ساأة 
من  متّكن  بحيث  �لكبرية،  �الأودية  جماري 
حو�ض  يف  وخزنها  �جلريان  مياه  حجز 
�أما من�ساآت  ��سطناعي مت جتهيزه م�سبقًا، 
�لتغذية فتمّكن من �إعاقة قوة تدفق �ملياه 
�ملائية  �لطبقات  �أو  �ل���و�دي  جم��رى  يف 
ملن�ساآت  وبالن�سبة  و�لعميقة،  �ل�سطحية 
متكن  مطرية  ري  طريقة  فهي  �ملياه  ن�رص 
من رفع م�ستوى �ملياه �ملتدفقة يف جمرى 
�لو�دي، بعد ح�سول �سّد�ت مطرية خا�سة، 
ري  قنو�ت  �إىل  حتويلها  يتم  ذل��ك  وبعد 
�لزر�عية  �الأر��سي  لري  مفتوحة،  تر�بية 

�ملجاورة لها.
�لبحيـــــــر�ت �جلبليــــــة

ه��ي ع��ب��ارة ع��ن ح��و�ج��ز ت��ر�ب��ي��ة، ُتنجز 
من  معينة  نقاط  م�ستوى  على  ميكانيكيًا 
فنية  مقايي�ض  ح�سب  �الأودي����ة  جم���اري 
�ملتدفقة  �ملياه  جتميع  من  متّكن  حمددة، 
�ل�سباب، وخزنها يف حو�ض  من �حلو�ض 
�حلاجز  خلف  ب���دوره  يقع  ��سطناعي، 

�لرت�بي لل�سد �خلا�ض بالبحرية .
1. املوا�سفات الفنية للبحريات اجلبلية: 
بني  �لتمييز  يتوجب  �لفنية  �لناحية  من 
و�لبحري�ت  �جلبلية،  و�ل�����س��دود  �ل�����س��دود، 
و�حدة  منظومة  باملح�سلة  فهي  �جلبلية، 
فيكمن  �الختالف  �أما  �الإجناز،  ناحية  من 
على  منها  لكل  �ملعتمدة  �ملقايي�ض  يف 

جيومورفــولوجيـــة
وهيدرولـــوجيـــة

 

اجلبليـــة البحريات 

�أن  �أي  �لت�سمية،  �أو حتى من ناحية  حدة، 
ت�ستجيب  �لكبرية منها،  �ل�سدود، وال�سيما 
�للجنة  قبل  من  ُت�سبط  عاملية  ملقايي�ض 
�جلهة  وه��ي  �لكبرية،  لل�سدود  �لعاملية 
�ملخولة تنفيذها على �الأر�ض، وت�سمل كل 
�ملن�ساآت �لتي يزيد  �رتفاعها عن 20 م، �أما 
�ل�سدود �جلبلية فيرت�وح �رتفاعها بني 10-
20م و�سعة حو�سها بني 0.25 - 5 مليونم3، 

حجمًا  �أ�سغر  فهي  �جلبلية  �لبحري�ت  �أما 
حيث اليتجاوز �سعة حو�سها �ل� 350000م3  
وي�����رت�وح  �رت��ف��اع ح��اج��زه��ا �ل��رت�ب��ي              
بني 6 - 13م وهذ� مايعك�ض بدوره طريقة 

ومنط �ال�ستغالل للمن�ساأة.
البحريات  لإجن��از  الفنية  املراحل   .2

اجلبلية : وت�سمل �ملر�حل �لتالية:
�لهيدروغر�فية  �مل��ع��ط��ي��ات  •در��سة 
و�جل��ي��وم��ورف��ول��وج��ي��ة و�مل��ن��اخ��ي��ة : 
�جل��غ��ر�يف  �مل��وق��ع  در�����س���ة  وتت�سمن 
�ملناخ  طبيعة  ودر��سة  �لدر��سة،  ملنطقة 
و�لو�سع �جليومورفولوجي )بنية �ملنطقة 
�لبحرية(  م��وق��ع  عليها  �سي�ساد  �ل��ت��ي 

و�لهيدروغر�يف.
: يتطلب  • در��سة �ملعطيات �جليولوجية 
جيد�ً  �إمل��ام��ًا  �جلبلية  �لبحري�ت  �إجن���از 
و�أهم  و�لتكتوين،  �جليولوجي  بالتاريخ 
�ملوقع  منطقة  يف  �ملنت�رصة  �ل�سخور 
�جليولوجية  و�الأعمار  للبحرية  �ملقرتح 
�لتابعة لها، و �لر�سوبيات �ملت�سكلة منها 

ودرجة �مليول ..... .
�لهيدروجيولوجية  �ملعطيات  •در��سة 
در��سة  هنا  �ملهم  من  و�لهيدرولوجية: 
�أ�ساليب �رت�ساح مياه �الأمطار يف �ل�سقوق 
هذه  يف  �ملوجودة  �الأولية  و�النك�سار�ت 
�ل�سخور، ودر��سة �إمكانية قابلية �نحالل 
�ل�سخور، وال�سيما �لكار�ستية منها باملياه، 
�ل�سخور  ه��ذه  خ�سائ�ض  �أه��م  ودر����س��ة 
بني  �ملختلفة  وطبيعتها  كالنفاذية، 
�حلو�ض  حالة  در��سة  كذلك  و�آخر،  �سخر 
�لرئي�ض  �ل��و�دي  م�سار  وتبيان  �ل�سباب، 
�أطو�لها،  وحتديد  �لثانوية،  و�ل��ودي��ان 
وهل  �ل�سباب،  �حلو�ض  م�ساحة  وحتديد 
�لو�دي؟  �لرئي�ض للجريان يف  هو �ملغذي 
ويجب  �ملت�سكل؟  �جلريان  حجم  وماهو 
�جلبلية  �مل�ساحات  ��سهام  مدى  مالحظة 
�جلريان  رف��د  يف  لها  �لتابعة  و�ل�سفوح 
�لتبخر  كمية  وحتديد   ، �ل�سطحي  �ملائي 

�حلا�سلة يف �الأ�سهر �حلرجة.

م.  ح�صني �لعو�س
�لهيئة �لعامة للبحوث �لعلمية �لزر�عية

�إد�رة بحوث �ملو�رد �ملائية- �صورية
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�لطبوغر�فية:  �ملعطيات و�مل�سوح  •در��سة 
�لطبوغر�يف  �ملخطط  و�سع  خالله  يتم 
م�سوح  و�إج���ر�ء  و�جل��دي��د  �ل��ق��دمي  للموقع 
طبوغر�فية تف�سيلية تو�سح م�سار �لو�دي 
هو  �ملقايي�ض  و�أف�سل  جدر�نه،  و�رتفاع 
تباعد  �أن اليكون  200/1، ويتوجب  و   500/1

خطوط �لت�سوية �أكرث من 0.5 م عن بع�سها 
خطوط  خارطة  ت�سميم  حال  يف  �لبع�ض 

ت�سوية للموقع.
• در��سة �ملعطيات و�مل�سوح �جليوفيزيائية: 
ي��ت��وج��ب ه��ن��ا �ل��ق��ي��ام مب��ج��م��وع��ة من 
ت�ستهدف  و�لتي  �جليوكهربائية،  �مل�سوح 
��ستك�ساف �لبنية �ل�سخرية �حلاملة لل�سدة 
�لكتيم  �لغطاء  �سماكة  وحتديد  �ملقرتحة، 
�سخر  يغطي  �ل��ذي  �لغ�سارية  �لرتبة  من 
مقاومته  وحتديد  ع��ادًة،  �لكل�سي  �الأ�سا�ض 

�لكهربائية.....

�ملقايي�س �ملعتمدة يف �ختيار موقع 
�لبحرية �جلبليــــــــة 

تخ�سع عملية �ختيار موقع �لبحرية �جلبلية 
�إىل جملة من �ملقايي�ض �ملعتمدة ، �أهمها :

تعتمد هذه   : الهيدرولوجية  •املقايي�س 
�ملوؤ�رص�ت،  من  جمموعة  على  �ملقايي�ض 
منها �لتوزع �جلغر�يف لن�سب هطول �الأمطار 
فيها،  �لبحرية  �إجن��از  �مل��ر�د  �ملنطقة  يف 
جماري  ل�سبكة  �لهيدروغر�فية  و�لكثافة 
الإجناز  �لتدخل  منطقة  وحتديد  �الأودي���ة، 
�خلا�سة  �لتقدير�ت  �إن  �جلبلية.  �لبحرية 
بكمية �ملياه �جلارية من �حلو�ض �ل�سباب 

�لطبوغر�فية  �ملعطيات  مع  ومقارنتها 
ميّكن  �إ�سادتها،  �ملقرتح  �لبحرية  ملوقع 

�إقامة  من  للجدوى  �أويل  تقومي  �إعطاء  من 
�لبحرية �جلبلية يف موقع ما، حيث �أن:

�حلجم �ل�سنوي للجريان )م3/�ل�سنة( = 
ن�سبة معدل �جلريان )م/�ل�سنة( × م�ساحة 

�حلو�ض �ل�سّباب ) م2(. 
وعليه، وكما هو معلوم عامليًا، يتوجب �أن 
يكون حجم �لبحرية �أكربمن �حلجم �ل�سنوي 
�ملو�قع  ُتعّد  �أخرى  ناحية  ومن  للجريان، 
�ملتميزة  �لهيدرولوجية  �الأح��و����ض  ذ�ت 
باالجنر�ف  وتاأثرها  �أر��سيها  به�سا�سة 
�ملن�ساآت  هذه  الإقامة  منا�سبة  غري  �ملائي 
مياه  جتلبها  �لتي  �لرت�سبات  لكرثة  نظر�ً 
�جل��ري��ان��ات و�ل��ت��ي ت���وؤدي ب��دوره��ا �إىل 

�الطماء �ملبكر.
�لقول  ميكن  الطبوغرافية:  •املقايي�س 
�إن  م��ن �ل��ن��اح��ي��ة �جل��ي��وم��ورف��ول��وج��ي��ة 
طبيعة  ح�سب  تختلف  �الأودي����ة  جم��اري 
�الأ�سلي،  �ملجرى  �نحد�ر  ودرجة  �لرتبة،  
�حلو�ض  خزن  قدرة  يف  يوؤثر  بدوره  وهذ� 
فاالأودية  �جلبلية،  للبحرية  �ال�سطناعي 

ذ�ت �النحد�ر �ملرتفع  ) �أكرث من 2 %( متّكن 
من جمع كميات �سعيفة من �ملياه مقارنةَ 
باملو�قع �لطبوغر�فية ذ�ت �مليول �ل�سعيفة 
)�أقل من 2 %(، وذلك يف حال �عتبار �حلاجز 
لكن  �حلالتني،  كلتا  يف  نف�سه  هو  �لرت�بي 
�ملناطق  ذ�ت جدوى يف  ُتعد  �ملو�قع  هذه 
ملحدودية  نظر�ً  �لعالية  �لتبخر  ن�سب  ذ�ت 
م�ساحة �سطح �ملاء فيها. من ناحية �أخرى، 
م�ستوى  على  �ل��و�دي  جانبي  �رتفاع  ُيعّد 
�ملوقع من �أهم ركائز �ال�ستنتاج �ل�سحيح 
على مدى �إنتاجية ومردودية �ملوقع �لفنية 

و�القت�سادية. 
•املقايي�س اجليولوجية واجليوتكنيكية: 
مُيّكن �إن�ساء �لبحري�ت و�ل�سدود �جلبلية من 
و�لفي�سانات  �جل��ري��ان��ات  مياه  تخزين 
ُي�سار  حتى  �ال�سطناعي،  �حل��و���ض  يف 
�الحتياج  �أوق����ات  يف  ��ستعمالها  �إىل 
وقلة  �جلافة  كالف�سول   ( �ملطلوب  �ملائي 

جيولوجية  مقايي�ض  يتطلب  ما  �الأمطار(، 
نفاذ  اليتم  حتى  �لتخزين،  حلو�ض  معينة 
باطن  �إىل  وت�رصبها  �ملخزنة  �لكميات  كل 
�لغر�ض  وذل��ك يف ح��ال مل يكن  �الأر����ض، 
�لتغذية  هو  �لبحرية  �أو  �ل�سد  �إن�ساء  من 
وتغذية  �جل��وف��ي��ة،  للمياه  �ال�سطناعية 
عجز  م��ن  تعاين  �لتي  �ملائية  �لطبقات 
مائي م�سطرد. وعند �إيجاد �لظروف �لفنية 
�لبحرية  �إ�سادة  موقع  الختيار  �ملنا�سبة 
�لطبقات  م��ن  �لتثبت  يتوجب  �جلبلية، 
�جليولوجية، و�لقيام بحفريات حتى نتاأكد 
من عدم وجود ممر�ت لنفوذ �ملياه �ملوجودة 
يف �خلز�ن �ال�سطناعي، ومن ناحية �أخرى 
�لبحرية  �لدر��سة �جليولوجية ملوقع  مُتكن 
يف  وتاأثريها  �لرتبة  معرفة  من  �جلبلية 
�لناحية  من  �أما  �ملحجوزة،  �ملياه  نوعية 
�الأويل  �ال�ستك�ساف  فاإن  تكنيكية  �جليو- 
حول  يتمحور  �ملوقع  �ختيار  م�ستوى  يف 
خ�سو�سية  ذ�ت  تربة  وج��ود  من  �لتاأكد 
متّكن من �إقامة �حلاجز �لرت�بي وذلك على 
مقربة من موقع �لبحرية، حتى اليوؤثر ذلك 

يف كلفة �جنازها.
والجتماعية:  القت�سادية  •املقايي�س 
�جلبلية  �لبحرية  �إقامة  من  �الأهد�ف  حتدد 
بالن�سبة لهذه �ملقايي�ض، ويتوجب �لنظر �إىل 
مدى مطابقتها مع �ملعطيات �الجتماعية 
ويتوجب  �لتدخل،  ملنطقة  و�القت�سادية 
�أمور فنية مهمة لتطوير �ال�ستفادة  در��سة 

من هذه �ملقايي�ض .
احلو�س  بدرا�سة  اخلا�سة  •املقايي�س 
للبحرية  �ملائي  �لتزويد  )حو�ض  ال�سباب 
�ملوقع  حت��دي��د  ي��ت��م  �أن  ب��ع��د  �جل��ب��ل��ي��ة(: 
من  و�لتاأكد  �جلبلية،  للبحرية  �ملنا�سب 
جدو�ها �القت�سادية و�الجتماعية،  ُتدر�ض 
مبقيا�ض  تف�سيلية  خارطة  على  بعدها 
م�ساحة  لتحديد  وذل��ك   ،)25000  /1( جيد 
�حلو�ض �لعلوي )�ل�سباب( للموقع، وحتديد 
�ملعدل  در����س��ة  م��ن  للتمّكن  خ�سائ�سه 
�ملطري،  �لهاطل  �أو  للجريان  �ل�سنوي 
لت�رصيف  �لعظمى  �لكمية  حتديد  وكذلك 
�لنظرية و�لتجريبية  �لقو�عد  �جلريان وفق 

�ملعتمدة.
الرتابي  للحاجز  الفنية  •املقايي�س 
�ل�����س��دود  تتطلب  اجلبلية:  للبحرية 
�لفنية  �ملو��سفات  �جلبلية  و�لبحري�ت 
�سد  لدر��سة  �عتمادها  يتم  �لتي  نف�سها  درا�سة هيدروجيو-فيزيائية ملقاطع الرتبة يف ج�سم احلو�س للبحرية اجلبلية. 
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لكن  �الأم���ان  بعو�مل  �الأخ���ذ  م��ع  ت��ر�ب��ي، 
ب�سكل �أقل منها عند �أخذ �ملو��سفات �لفنية 

الإن�ساء �ل�سدود �لكبرية، و�أهمها :
�الأتربة  على  �لت�سييد  يف  �الع��ت��م��اد   .a

�ملتجان�سة �لرتكيب �لبرتوغر�يف.
تفريغ  ق���درة  �حت�ساب  على  �ل��ق��درة   .b
نتيجة  �ملت�سكلة  �لفي�سانية  �مل��وج��ات 

�لغز�ر�ت �لنوعية لالأمطار.
c. يتوجب �أن يكون مفي�ض �لفي�سانات ذ� 

هيكلية متجددة مع �سيانة دورية. 
�ال�ستخد�م  ثنائية  و�ح��دة  قناة  وجود   .d

)للتفريغ و�ال�ستعمال (.
من  يتكون  الرتابي:  احلاجز  مكونات   •
تربة �الأ�سا�ض �ملوجودة يف �أر�ض �ملوقع، 
ويكون عادًة قليل �لعمق، ويبنى من �لرت�ب 
% من   30 -  20 �ملتجان�ض �ملتكون بن�سبة  
حماية  تتم  وغالبًا  �لغ�سارية،  �الأر��سي 
من  بطبقة  للحاجز  �الأم��ام��ي  �ملنحدر 
�حلجارة كبرية �حلجم على �رتفاع 30�سم، 
�أما �النحد�ر �خللفي فتتم حمايته بغر��سة 
مو�د  ُت�ستح�رص  �أن  ويف�سل  �ل�سجري�ت، 
�لغ�سارية  و�لنو�ة  �جلبلية  �لبحرية  ج�سم 
من منطقة �لغمر يف �لبحرية، كما ُي�ستفاد 
من مو�د �حلفر يف �ملفي�ض يف ردم ج�سم 
�ل�سدة، على �أن يتم ردم كل �لرتب ور�سها 
دفاتر  م��ن  �لعديد  يف  معمول  ه��و  كما 

�ل�رصوط �لفنية �ملحلية �أو �لدولية .
•  مرافق ومن�ساآت البحرية اجلبلية 

- �ملفي�ض: ويتاألف من خندق ومن قناة 
قدرة  ح�ساب  ويتوجب  �سديد،  �نحد�ر  ذ�ت 
�أعظمي  ت�رصيف  مترير  على  �ملفي�ض 
�سنة   50 كل  في�سان  ح��دوث  باحتمالية 

مثاًل، و�لغاية منه مترير �لفي�سان عندما 
دون  وذل��ك  ممتلئًا،  �ل�سد  حو�ض  يكون 

�ملاء  يبلغ  �أن  ودون  بهيكله  �الإ����رص�ر 
�مل�ستوى �الأعلى للحاجز.

- حو�ض تخفي�ض �رصعة �لت�رصيف �أو 
�لتدفق: �لغاية منه تفريغ مياه �لفي�سان 
بعد  للو�دي  �الأ�سلي  �ملجرى  يف  وذل��ك 

خف�ض قوة �جلريان فيه.
متر  �جلبلية:  للبحرية  �لتفريغ  قناة   -
ومتّكن  �لرت�بي،  �حلاجز  حتت  �لقناة  هذه 
يف  �جلبلية  �لبحرية  حو�ض  تفريغ  من 

وقت اليتجاوز �ل� 48 �ساعة .
�حلاجز  ج�سم  د�خل  �ملياه  م�رصف   -
�أنبوبة فوالذية،  وهو عبارة عن  �لرت�بي: 
يف  وتو�سع  �سم   25 ع��ادة  قطرها  يبلغ 
خندق حتت �ل�سدة �لرت�بية، على �أن ُي�سب 
�خلندق حول �الأنبوبة بالبيتون و�أن يجهز 
طريق  عن  معدين  ب�سبك  �الأنبوبة  مدخل 
حجرة بيتونية، كما جتهز نهاية �الأنبوبة 

مبغالق متحرك �سمن حجرة بيتونية .
 

��صــــــتثمار �لبحري�ت �جلبليــــة 
م��ن �أه���م �ل��ع��و�ئ��ق �ل��ت��ي ق��د ت���وؤدي �إىل 
�جلبلية  �لبحري�ت  م�ساريع  �إجناز  عرقلة 
مبنطقة  �ملحيط  �ل��ع��ق��اري  �لو�سع  ه��و 
�مل�سكلة  وه��ذه  �جلبلية،  �لبحرية  �إن�ساء 
�الأعمال  �إجن��از  �أو  تنفيذ  دون  حت��ول  قد 
لل�سدود  بالن�سبة  �ل��ظ��روف.  �أح�سن  يف 
�لفالحني  تعوي�ض  مبد�أ  �عُتمد  �جلبلية 
�لبحرية  مبياه  �ملغمورة  �الأر����س��ي  عن 
بع�ض  يتطلب  وهذ�  �حلو�ض،  �أو  �جلبلية 
�أما   ، �لقانونية  �ملعامالت  الإجر�ء  �لوقت 
بالن�سبة للبحري�ت �جلبلية فقد �ُعتمد مبد�أ 
�سمن  �ملوجودين  �لفالحني  مع  �لت�ساور 
�ملوقع، وذلك ال�ستعمال �أر��سيهم �لو�قعة 
تكون  �أن  على  �ملن�ساأة،  تنفيذ  مكان  يف 
�الأولوية يف ��ستغالل مياه �لبحرية لهوؤالء 
�لوقت  بع�ض  يتطلب  وه���ذ�  �ل��ف��الح��ني، 
للقيام باالإر�ساد �لكايف لهم ما يوؤدي �إىل 

تاأخر يف �الإجناز. 
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ومتنح مكافاآت جمزية للباحثني و�ملقومني �لعلميني.

تر�صل �ملادة �لعلمية �ملر�د ن�صرها بعد ��صتيفائها �صروط �لن�صر بالربيد �مل�صجل �ىل �لعنو�ن:
�ض.ب 2440 - دم�سق - �جلمهورية �لعربية �ل�سورية

�أو على �لعنو�ن �الإلكرتوين:
E-mail:jornalAE@acsad.org

�ملجلـــة 
�لعربيـــــة 
للبيئــــات 
�جلافـــة
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�أهمية و�أهد�ف �لرتقيم 
�حليو�ن  تتبع  يف  �لرتقيم  هدف  يكمن 
�الإنتاجية،  حياته  خ��الل  ومنتجاته 
معلومات  ق��اع��دة  تكوين  وب��ال��ت��ايل 
��ستعمالها يف  و�إنتاجية ميكن  �سحية 
خمتلف  على  �حليو�ين  و�لتتبع  �لتقومي 
يف  كبرية  قيمة  وللرتقيم  �مل�ستويات. 
�لتحكم يف بر�مج �سحة �حليو�ن، حيث 
�لتح�سني،  بر�مج  فعالية  يف  ُت�سهم 
ومر�قبة �حليو�ن و�ل�سيطرة على تنقله، 
�حليو�نية  �الأم��ر����ض  ع��ن  و�الإع����الم 
و�رصعة  ب��دق��ة  و�مل��ع��دي��ة  �ملتف�سية 
متّكن من �ل�سيطرة عليها.  كما تتجلى 
بر�مج  كفاءة  رفع  يف  �لرتقيم  �أهمية 
وحت�سني  نظم  وتطوير  �حليو�ن  �إد�رة 
�لتح�سني  بر�مج  وتطبيق  �إنتاجيته، 
�لور�ثي لل�سفات �القت�سادية، وتفعيل 
�ملر�قبة يف �مل�سالخ وم�سانع �الأغذية.  
كما �أن للرتقيم �أهمية كربى يف ت�سويق 
خالل  من  وذل��ك  ومنتجاته،  �حليو�ن 
�لقدرة على تتبع ومتييز نوعية وجودة 

يف  ك��ربى  �أهمية  وللرتقيم  �ملنتج. 
عن  �لالزمة  �ملعلومات  على  �حل�سول 
�ل�سحية،  وحالته  و�إنتاجيته  �حليو�ن، 
حيث  �لبعيد،  �مل��دى  على  و�لتنا�سلية 
�خلطط  بناء  �ملعلومات يف  ُت�سهم هذه 
مل�ستقبل  �ل��وط��ن��ي��ة  �ال���س��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
وُيعد  ع��ام.  ب�سكل  �حليو�نية  �ل���رثوة 
�حلديثة  بالتقانات  �حل��ي��و�ن  ترقيم 
تزويرها،   الميكن  ملكية  �إثبات  و�سيلة 
�ل�سباق  حليو�نات  بالن�سبة  وال�سيما 
و�لرتبية عالية �لثمن. وله �أي�سًا �أهمية 
�حليو�نات  تهريب  من  �حلد  يف  كربى 
ون�رص �الأمر��ض �حليو�نية عرب �ملناطق 

�حلدودية بني �لدول. 
 

�أ�ص�س �لرتقيم 
�أ�سا�سًا يف بر�مج  ُيعد �لرتقيم �حليو�ين 
ميكن  خ��الل��ه  فمن  �الإن��ت��اج،  حت�سني 
تتبع �حليو�ن ومنتجاته طو�ل حياته، 
بر�مج  تتميز  �أن  �ل�����رصوري  م��ن  ل��ذ� 

�لرتقيم �حليو�ين �لناجحة باملو��سفات 
�لتالية: 

�أن يكون لكل حيو�ن رقم و�حد، و�أن   •
تبقى �الأرقام د�ئمة مع �حليو�ن طو�ل 

حياته.  
طو�ل  �حليو�ن  هوية  على  •�ملحافظة 

حياته �الإنتاجية.  
•�سهلة �لقر�ءة، وغري قابلة للتحريف �أو 

�لفقد�ن.  
والت�سبب  �لقطيع  �أو  �حليو�ن  •التزعج 

م�ساعفات مر�سية للحيو�ن.
•ذ�ت تكلفة �قت�سادية مقبولة. 

�أنو�ع وتقانات �لرتقيم 
• الرتقيم التقليدي: 

�لقدم، وتعتمد  �لطر�ئق منذ  ُعرفت هذه 
وخ��ربة  �ملجتمع  ثقافة  على  غالبًا 
بني  �لطر�ئق  ه��ذه  وتتباين  �مل��رب��ني، 
�سهلة  ومعظمها  �ملختلفة،  �ل��ب��ل��د�ن 
�لو�سم،  �أهمها:  �لتكلفة  قليلة  �لتطبيق 
و�لكي، و�سق �الأذن، و�الأقر�ط، و�الأطو�ق 

وغريها. 

• الرتقيم اللكرتوين: 
تعتمد هذه �لطر�ئق على ��ستخد�م �أرقام 
�سري�ميكية  �أو  بال�ستيكية  �سناعية 
�لكرتونية خا�سة، تزرع  حتوي �رص�ئح 
وتعتمد  �حليو�ن  ج�سم  د�خل  �أو  خارج 
هذه �لتقانة على �ال�ستفادة من موجات 
�لرتدد �لتي ت�سمى نظم تردد�ت �لر�ديو  
  .Radio Frequency Identification  )RFID(

ويهدف ت�سجيل �حليو�ن �الإلكرتوين �إىل 
ما يلي: 

•ترقيم �حليو�نات وتعريفها وت�سجيلها 
�إلكرتونيًا.

�الإنتاجية  �لبيانات  �سجل  •�إن�ساء 
و�ل�سكلية و�ل�سحية و�لتنا�سلية للقطيع 
�النتخاب  ب��ر�م��ج  يف  ال�ستخد�مها 

وحت�سني �لن�سل. 
الإد�رة   )Traceability( �لدقيق  •�لتتبع 
�لتنا�سلية،  و�ل�سحة  �لعامة  �ل�سحة 
�ال�سطناعي  �لتلقيح  بيانات  وت�سجيل 

وك�سف �حلمل و�لوالدة و�ملو�ليد.
�آليًا  �لقطيع  �ل�سهلة ملعلومات  •�الإد�رة 

دون �حلاجة للعمل �لكتابي �ليدوي. 

نظم ترقيــــم �حليو�نات �لزر�عيـــــــة 
�إلكرتونياً

Numbering Of Livestock Systems
Electronically د. عبد �لو�يل حممد �لأغربي 

م.  عدنان �لأ�صعد
�ملركز �لعربي)�أك�صاد(

ظهرت العديد من طرائق الرتقيم التقليدية  للحيوانات يف القرن املا�ضي، مثل الرتقيم 
نظم حديثة  اإىل  الرتقيم  تقانات  تطورت  ثم  والبال�ضتيكية،  املعدنية  والأطواق  بالأقراط 
تعتمد على الرتقيم الإلكرتوين مبختلف اأنواعه حيث ُتعد نظم ترقيم احليوان اإلكرتونيًا 
وحتى  الولدةِ  منذ  احليوان  وتتبع  تعّقَب  مِْن  املربي  التي متكن  احلديثة  التقانات  من 
احلديثة،  الرتبية  نظم  الأهمية مبكان يف  من  ُتعّد  و  باملوِت،  اأو  بالَذْبح  منه  التخل�ص 
وتتمثل يف تعريف وتقومي اخل�ضائ�ص الإنتاجية والتنا�ضلية واملتابعة ال�ضحية للقطيع 
لي�ضتفاد من ذلك يف برامج النتخاب وحت�ضني الن�ضل. تعتمُد نظُم ترقيِم احليوانِ على 
بطاقةِ  وا�ضتخدام   Radio Frequency Identification (RFID) الراديو  ترددات  نظم  تقانة 
الأذنِ املمغنطة (Coded Ear tag) اأَوالكب�ضولت (Rumen bolus) للَتعريف باحليوان، وهي 
مبنية على ا�ضتخدام الرتّدد املنخف�ص (LF) برتددِ ت�ضغيل قدره kHz 2.134 وهوامل�ضتخدم 
واملو�ضى به عامليًا لتطبيقات الرتقيم احليوانيةِ، مما ميكن خرباء الرثوة احليوانية منِ 
القيام بكل العملياِت الزراعية كالتغذية، واإدارة خدمات �ضحة وتربية احليوان، وال�ضجالت 
الإنتاجية والإدارية بالكامل، كما يتيح برنامج ترقيم وتعريف احليوانات تعّقب احليوان 

ومراقبة املنتجات ذات املن�ضاأ احليواين. 
تعني عبارة "تعّقب احليوان"حتديد بلد املن�ضاأ، ومزارع الرتبية والإنتاج، واأ�ضماء مربي 
احليوانات، وتعّقب مراحل انتقال احليوان من مزرعة الإنتاج اإىلمنافذ البيع اأو امل�ضالخ. 
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�لتعريف  ل��ب��ي��ان��ات  �الآيل  •�مل�سح 
�ملتوفرة يف �لرقم �الإلكرتوين.

عرب  �ل�����رصي��ع��ة  �مل��ع��ل��وم��ات  •توفري 
و�لبيان�ات،  �الح�سائيات،  ��س��رتجاع 
و�مل�سرتي  للُمنتج  �لالزمة  و�ل�سجالت 

و�لباحث.
•متابعة �حليو�نات منذ �مليالد وحتى 

مو�قع �ال�ستهالك و�لت�سدير. 
�لعاملي  للم�ستورد  �ملعلومات  •توفري 
�لعاملية  �لتجارة  منظمة  لو�ئح  ح�سب 
�لرتقيم  ت��ق��ان��ات  �أه���م  وم��ن   .)WTO(

�اللكرتوين على �ملا�سية:
A. الأقراط الإلكرتونية: 

تعد تقانة حديثة يف ترقيم �حليو�نات، 
وت�ستخدم �أقر�ط بال�ستيكية ذ�ت �ألو�ن، 
�الأذن،  يف  تثّبت  خمتلفة،  و�أ���س��ك��ال 
�إلكرتونية،   �رصيحة  على  وحت��ت��وي 
ومي��ك��ن روؤي����ة �الأرق������ام وق��ر�ءت��ه��ا 
يدوية  ��ستقبال  �أج��ه��زة  با�ستخد�م 
عن  مثبتة  ق��ر�ءة  �أج��ه��زة  �أو  متنقلة، 
�لعلم  �سم، مع   100 -  50 بعد ت�سل ملدى 
�لطريقة  بهذه  �الأق��ر�ط  فقد  معدل  �أن 

منخف�ض جد�ً اليتجاوز 7 %.
B. ال�رشائح الإلكرتونية: 

هي تقانة غري مرئية لرتقيم �حليو�ن، 
�إلكرتونية  �رصيحة  زرع  على  وتعتمد 
دق��ي��ق��ة حت��ت �جل��ل��د يف ع���دة �أم��اك��ن 
و�ملنطقة  و�لذيل  و�الأذن  �لرقبة  مثل 
�الإبطية.  وتزرع حتت �جللد با�ستعمال 
�إبرة حقن خا�سة، وغالبًا تتم زر�عتها 
يف �لرقبة عند �ملا�سية و�الأغنام، حيث 
يتم تخزين معلومات �حليو�ن �الأ�سا�سية 
جهاز  با�ستخد�م  قر�ءتها  ميكن  بحيث 
قارئ، وهناك �حتمال لهجرة �ل�رصيحة 
الأماكن �أخرى يف ج�سم �حليو�ن.  عمومًا 

�لطريقة  هذه  يف  �لفقد  معدل  ي�سل  قد 
�ملختلفة،  �الأجنا�ض  ح�سب   %  10 �ىل 

وح�سب مكان زرع �ل�رصيحة.  
ا�ستخدام الرقائق اللكرتونية:

مت حديثًا ��ستخد�م رقائق �سغرية بحجم 
حبة �الأرّز، م�سّفرُة ومرمزة ب�سكل د�ئم، 
ب�سهولة  تزرع  �قت�سادي،  �سعر  وذ�ت 
�حلياة  مدى  لتبقى  �حليو�ن  جلد  حتت 
ال  �لروتيني.  للتطعيم  م�سابه  كاإجر�ء 
توؤثر يف �سحة �حليو�ن، وذلك لغر�ض 
�الإر�سال،  ذبذبة  باإ�ستعمال  �لتعريف. 
با�ستخد�م  �حليو�ن  هوية  حتديد  كن  مُيْ
طريقة  وهي   ،)RFID(ل�سوئي� �ملا�سح 
�ل��ظ��روف  يف  ل��ال���س��ت��خ��د�م  منا�سبة 
مقرتنة  تكون  �أن  على  ج��د�ً،  �لقا�سية 
�مل�سّممة  �ل�سجالت  بطاقة  ب��رب�م��ج 

 . )RFID software( خ�سي�سًا للحيو�نات
كيفّية زراعة ال�رشائح الإلكرتونية: 

�الأذن  يف  تعريف  بطاقة  تثبيت  يتّم 
�ليمنى لالأغنام و�ملاعز، عندما تتجاوز 

�ل�سهر من �لعمر، ولالأبقار، عندما تبلغ 
�رصيحة  وُتو�َسع  �أ�سبوعني،  من  �أك��رث 
�إلكرتونية حتت �جللد يف �جلهة �لي�رصى 
�سهر�ً  �لعمر  من  تبلغ  �لتي  �الإبل  لرقبة 

�أو �أكرث.  
يف  توؤّثر  ال  هذه  �لتعريف  عملّية  �إن 
و�أد�ئه.   �إنتاجّيته  �أو  �حليو�ن،  �سحة 
�لفنيني  م��ن  مهني  ط��اق��م  ي��ق��وم 
ترقيم،  برنامج  بتنفيذ  �مل��درب��ني 
وت��ع��ري��ف �حل��ي��و�ن��ات م��ن خ��الل 
�ملربية، ورقم  ��سم �ملربي�أو  ت�سجيل 
�إلكرتوين  جهاز  على  �لهوية  بطاقة 

حممول.
�خلطو�ت  �لتعريف  عملية  تت�سّمن 

�لتالية:
1. قر�ءة بطاقة �لتعريف بو�ساطة قارئ 

�إلكرتوين.
2. تركيب �لبطاقة وتثبيتها بعد و�سعها 

ر. يف حملول مطِهّ
على  �الإلكرتونية  �ل�رصيحة  تثبيت   .3

جمّدد�ً  و�لتاأّكد  للحيو�ن  �ليمنى  �الأذن 
من �لرقم. 

للحيو�ن يف  �لت�سل�سلي  �لرقم  تخزين   .4

�ملركز  �إىل  و�إر�ساله  �إل��ك��رتوين  جهاز 
�لرئي�ض جلهاز �لرقابة. 

)عملية  �ل��و�ق��ي��ة  �مل��الب�����ض  تغيري   .5

من  �النتقال  عملية  خالل  �ح��رت�زي��ة( 
�نتقال  عملية  لتفادي  الأخ��رى  مزرعة 

وتف�سي �الأمر��ض.
c. الكب�سولت ال�سرياميكية: 

بد�ية  يف  �ل��ت��ق��ان��ة  ه���ذه  ����س��ُت��خ��دم��ت 
وذلك  �ملا�سي،  �لقرن  من  �لثمانينيات 
د�خل  �الإلكرتونية  �ل�رصيحة  بو�سع 
وجترع  بال�سري�ميك  مغطاة  كب�سولة 
للحيو�ن لت�ستقر يف �لكر�ض طو�ل فرتة 
حياته، وتتم ��ستعادة �لكب�سولة ب�سهولة 
عند ذبح �أو موت �حليو�ن.  ميكن قر�ءة 
با�ستخد�م  �لطريقة  بهذه  �حليو�ن  رقم 
بعد.  عن  م�ستقبالت  �أو  يدوية  قارئات 
��ستخد�م  �أن  �لدر��سات �حلديثة  و�أثبتت 
�حليو�ن  �سحة  يف  التوؤثر  �لتقانة  هذه 
ومنوه �أو تغذيته، بل يح�سن معدل ه�سم 
�الألياف يف �الأغنام، وت�ستخدم يف هذه 
ترت�وح  �أوز�ن  ذ�ت  كب�سوالت  �لطريقة 
من 80 �ىل 90 غ، وبحجم من 1 �إىل 25 مل 
للما�سية. يف حني ت�ستعمل  يف �ملجرت�ت 
�ل�سغرية  كب�سوالت ذ�ت  وزن من 22 - 25 
غ، وحجم نحو 6 مل وهذه �لطريقة �أكرث 
كلفة من �لطر�ئق �لتقليدية يف �لقطعان 
�ل�سغرية �لتي اليتجاوز عدد �حليو�نات 

فيها 70 حيو�نًا. 
لزيادة ن�سب جناح �لرتقيم بالكب�سوالت 
مدرب  فني  تو�فر  يجب  �الإلكرتونية 
�سعوبات  �أغلب  الأن  �لتقانة  هذه  على 
و�أخطاء �لتطبيق تكون ب�سبب �خلطاأ يف 
�أثناء  �حليو�ن  لرقبة  �ل�سحيح  �لو�سع 
و�سع  �إىل  ي��وؤدي  مما  �لعملية،  تطبيق 
�لكب�سولة ب�سكل خاطئ، وقد �أدى  �خلطاأ 
يف �لتطبيق عند �الأغنام  �إىل رفع ن�سبة 

�لنفوق نحو 4 %.  
�لرتقيم  تقانة  م��ن  �ال�ستفادة  ميكن 
يف  �أي�سًا  �الإلكرتونية  بالكب�سوالت 
�ل�سياع و�لتاأكد من حدوث  �لك�سف عن 
��ستخد�م  ميكن  �أنه  تبني  فقد  �لتلقيح، 
بالكب�سوالت  �الإلكرتوين  �لرتقيم  طريقة 
�ملعدلة للكبا�ض و�لنعاج يف �لك�سف عن 

�ل�سياع و�لتلقيح. 
احليوان  وت�سجيل  تعريف  م��ع��دات 

اللكرتونية وت�سمل:
1. بطاقة �الأذن �ملمغنطة 

.)Coded Ear Tag(
.)Rumen Bolus( 2. كب�سوالت �لكر�ض

.)RFID Scanner( 3. ما�سح �سوئي

4. �ساغط بطاقة �الأذن 

.)Ear Tag Applicator(
5. �ساغط كب�سوالت �لكر�ض 

.)Rumen Bolus Applicator(

6. بر�مج قاعدة �لبيانات  
.)RFID Database Software(

7. �أجهزة �حلا�سوب و�سبكة �لربط.

�أهمية �لرتقيم يف تتبع �حليو�ن 
)مثل  �حليو�نية  �ملنتجات  تتبع  بهدف 
�أن  �للحوم( بدقة وفعالية عالية، يجب 

كفاءة ال�سرتجاعكفاءة القراءة )%(  القابلية للقراءة )%(  التلف والفقدانالتطبيقالتقانة امل�ستخدمة

�سهل--88-96عايل�سهلبال�ستيكية�الأقر�ط
�سهل95100-99  قليل�سهل�لكرتونية

�ل�رص�ئح
�سعب----عايل�سهليف �لرقبة
متو�سط82-9394-97قليل�سعبيف �الأذن

متو�سط96-9799-99قليل�سهلحتت �الإبط
�سهل99100-100قليل�سهليف �لكر�ض )�ل�سبكية(�لكب�سوالت

اجلدول 1. مقارنة لكفاءة تقانات الرتقيم الإلكرتوين املختلفة على املا�سية والأغنام )Caja وزمالؤه، 2002(.
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 ُتعد حافرة الأنفاق يف البندورة ).Tomato Leafminer )Tuta absoluta  Meyrick من اأهم الآفات احل�رشية 
التي ت�سبب اأ�رشاراً اقت�سادية ملح�سول البندورة يف مناطق كثرية من العامل. املوطن الأ�سلي للح�رشة هو 
اأمريكا اللتينية ، ومنها انتقلت اىل اأوروبا و �سمايل اإفريقيا ومنطقة ال�رشق الأو�سط ، واأ�سبحت اآفة رئي�سة يف 
مناطق انت�سارها اجلديدة. �ُسجل اأول ظهور للح�رشة يف �سورية يف عام 2010، حيث �سببت اأ�رشاراً اقت�سادية 
كبرية ملح�سول البندورة يف الزراعات املحمية واحلقول املفتوحة،  وت�سري التقارير اإىل خ�سارة كبرية تعر�س 
لها منتجو البندورة داخل البيوت البل�ستيكية يف ال�ساحل ال�سوري جراء اإ�سابة البندورة بهذه احل�رشة، والتي 
اأتت على املح�سول كلّه، ويتحدث املزارعون مبرارة عن خ�سائر مادية ج�سيمة اأملت بهم، واأحلقت ال�رشر ب� 

30  األف بيت بل�ستيكي من اأ�سل 110441 بيتاً. 
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�النطالق  نقطة  هو  �الإلكرتوين(  �أو  )�لتقليدي  �لرتقيم  يكون 
بحيث يتبع �خلطو�ت �لتالية: 
•ترقيم �حليو�ن عند �لوالدة.  

يف  �الإنتاجية  حياته  ط��و�ل  للحيو�ن  نف�سه  �لرقم  •بقاء 
�ملزرعة.  

وحتى  نقله  خالل  للحيو�ن  نف�سه  �لرقم  وج��ود   •��ستمر�ر 
و�سوله للم�سلخ.  

 •�نتقال �لرقم من �حليو�ن �إىل �ملنتَج يف �مل�سلخ.  
من  �حليو�ن  نف�سه ملنتجات  �لرقم  ��ستخد�م  •�ال�ستمر�ر يف 

�للحم بعد جتهيزها.  

 •عند توزيع �ملنتَج يف منافذ �لت�سويق يجب �أن يحمل �لرقم 
نف�سه.  

�لنظرة  �مل�صتقبلية
ميّكن �لرتقيم �حليو�ين من تتبع وخزن جميع بيانات �الإنتاج 
للحيو�ن،  �ل�سحية  و�حلالة  و�خل�سوبة،  �لنمو،  معدل  مثل 
وكذلك تكوين قاعدة للمعلومات �لالزمة لعمليات �لتح�سني 
مز�رع  يف  وال�سيما  �ملزرعة،  �إد�رة  نظم  وحت�سني  �لور�ثي، 
�الإنتاج �ملكثف. ومتلك طر�ئق �لرتقيم فائدة كبرية لل�سحة 
وتقلل  �ملر�ض،  م�سدر  تتبع  ت�سهل  الأنها  خا�سًة،  �لعامة 
وم�سببات  و�لهرمونات،  �مل�ساد�ت،  متبقيات  خطورة  من 
�أهمية  تربز  كما  �مل�ستهلك،  �سحة  على  �خلطرية  �الأمر��ض 

�لتتبع يف �ل�سيطرة على �الأمر��ض �مل�سرتكة.  
�حليو�نات،  منتجات  لتتبع  دولية  م�ساريع  حديثًا  ظهرت 
وال�سيما بعد �لتوجه للعوملة و�نت�سار �الأمر��ض �خلطرية مثل 
جنون �لبقر، وحمى �لو�دي �ملت�سدع، و�الأنفلونز�.  ول�سهولة 
تنقل �حليو�نات ومنتجاتها بني �لدول، ميكن بو�ساطة نظم 
�لرتقيم �حلديثة تتبع م�سدر �حليو�ن بغ�ض �لنظر عن �ملكان 

�لذي ظهر به �ملر�ض.  
لذ� فاإن تطبيق �لتقانات �حلديثة للرتقيم �حليو�ين، وال�سيما 
�لعمل  ي�سهل  �سوف  �ملختلفة  باأنو�عه  �الإلكرتوين  �لرتقيم 
وهذ�  �حليو�نية،  للرثوة  بيانات  قو�عد  توفري  على  م�ستقباًل 
ماي�ساعد يف تعقب �حليو�نات ومنتجاتها عند ظهور �الأوبئة 
�أو �الأمر��ض �مل�سرتكة، مما �سيكون له �أثر �إيجابي يف �ل�سحة 

�لعامة للمجتمع وحماية �الأمن �لغذ�ئي. 
وهذ� �لنظام �سيمنح �لثقة للم�ستهلك يف �ملنتجات �حليو�نية 
�لعاملية  للمنتجات  ومناف�ستها  دخولها  وي�سمن  �ملحلية 
و�ل�رصوط  للمقايي�ض  تخ�سع  عالية،  جودة  ذ�ت  كمنتجات 

�لدولية.  

ال�سلبياتالإيجابياتنوع الرتقيم

�لتقليدي
• �سهولة قر�ءة �ملعلومات و�لتعامل معها. 

• �ملعلومات ملمو�سة وميكن روؤيتها. 
• قر�ءة مبا�رصة للحيو�ن. 

• �سهولة تطبيقها على �حليو�ن. 

• �سعوبات يف �لتعامل �حلقلي عند قر�ءة 
�ملعلومات، وال�سيما يف �لقطعان �لكبرية. 
• �إمكانية فقد �لرقم �أو تغيريه �أو حتريفه. 

• ت�سبب �أملًا و�إجهاد�ً للحيو�ن عند �لرتقيم. 
• �سعوبة جمع وربط بيانات �حليو�ن. 

�الإلكرتوين

• �سعوبة تزويرها.
• قلة �خلطاأ فيها ب�سكل كبري. 

• ذ�ت ن�سبة بقاء عالية. 
• �سهولة جمع �لبيانات وربطها مع �ملعلومات �الأخرى للحيو�ن. 

• ذ�ت �سعة عالية خلزن �ملعلومات.

• تكلفتها �أعلى من �لطرق �لتقليدية ن�سبيًا. 
• حتتاج لفني ذي خربة حقلية لتطبيقها. 

• حتتاج ملعد�ت قر�ءة وبر�مج متقدمة.

اجلدول 2. اإيجابيات و�سلبيات تقانات الرتقيم.

اآفـة ت�صـت�صـري 
وروؤيــــة 

للت�صــدي...

�أ.د. عبد �لنبي ب�صري
خبري وقاية �لنبات 

�ملركز �لعربي - �أك�صاد 

توتـــــ� اأب�ســـــلوت� 
Tuta absoluta Mayrick.
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�لنباتات  �إىل  �مل�سابة  �لنباتات  وم��ن 
�ل�سليمة يف �لبيت نف�سه.

�لأ�صر�ر و�أعر��س �لإ�صابة
�لرئي�سة  �الآف��ة   T. absoluta ح�رصة  تعد 
يف  �لد�فئة  �ملناطق  يف  �لبندورة  على 
�حلقول �ملك�سوفة ويف �لزر�عات �ملحمية، 
حدة،  �أق��ل  �لبطاطا  على  �ل�رصر  ويكون 
يف  �لبطاطا  درن��ات  التهاجم  فاحل�رصة 
�حلقل ويف �ملخزن. ُتعد �حل�رصة  �ملفتاح 
يف  �جلنوبية  �أمريكا  يف  لالآفات  �لرئي�ض 
ت�سبب  حيث  �ملحمية،  و�لزر�عات  �حلقول 
خالل  من  للمح�سول  ونوعيًا  كميًا  فقد�ً 
نتيجة  حتدثها  �لتي  �ملبا�رصة  �الأ���رص�ر 
�لهو�ئية  �الأج����ز�ء  جلميع  مهاجمتها 
�ملبا�رصة  غري  و�الأ�رص�ر  �لبندورة،  لنبات 
عن  �لناجمة  �لرمية  �الأعفان  منو  نتيجة 
�إىل  �لتقارير  �أ�سارت  باحل�رصة.  �الإ�سابة 
�لبندورة  حم�سول  يف  �خل�سارة  ن�سبة  �أن 
 50 بني  ترت�وح  باحل�رصة  �الإ�سابة  نتيجة 
و 100 %.  تهاجم �حل�رصة �الأجز�ء �لهو�ئية 
�لفينولوجية  �الأط��و�ر  جميع  ويف  كافًة، 
لنبات �لبندورة. وتف�سل �حل�رصة مهاجمة 
تهاجم  كما  �لثمار،  ثم  و�ل�ساق  �الأور�ق 
�أنفاقًا بني ب�رصتي  �الأور�ق وحتفر  �لريقة 
�أكيا�ض  �سكل  على  �الأنفاق  وتبدو  �لورقة، 
�لتي  �الأن��ف��اق  ت�سبه  ب��ال��ه��و�ء  مم��ل��وءة 
لالأنفاق  �حلافر  �لذباب  ح�رص�ت  حتفرها 
).Liriomyza sp(، لكن �أنفاق ح�رصة حافرة 

على  عري�سة  تكون  �لبندورة  يف  �الأنفاق 
�لتي  �الأن��ف��اق  تكون  بينما  بقع،  �سكل 
لالأنفاق  �حلافر  �لذباب  ح�رص�ت  حتفرها 
وتكون  ما.  حد  �إىل  �ل�سكل  دودي��ة  �سيقة 
مبعرثة  �الأنفاق  حافرة  ح�رصة  خملفات 
د�خل �لنفق، بينما تكون خملفات �لذباب 
�سيق  خيط  �سكل  على  لالأنفاق  �حلافر 
د�خل �لنفق، ويرقة عثة حافرة �الأنفاق يف 
بر�أ�ض  متتاز  حقيقية،  يرقة  هي  �لبندورة 
و��سح و�أرجل  مميزة على �ل�سدر و�لبطن، 
بينما يرقة �لذباب �حلافر لالأنفاق دودية 
تتغذى  و�أرج���ل،  ر�أ���ض  لها  لي�ض  �ل�سكل 
�لريقة على �ليخ�سور، وترتك �لب�رصة فقط، 
�إىل  يتحول  ثم  بنيًا،  �لنفق  لون  ويكون 
�الأبي�ض �ل�سفاف، وترتك �لريقة خملفاتها 
�للون �ال�سود مبعرثة يف �لنفق �لذي  ذ�ت 
حتفره، كما ترتك �لريقات �أنفاقها لتهاجم 

�ملدى �لعائلي للح�صرة
�لبندورة  ه��و  للح�رصة  �لرئي�ض  �لعائل 
)Lycopersicum  esculentum(،و�ُسجلت 
�لبطاطا  مثل  �أخ��رى  عو�ئل  على  �حل�رصة 
و�لباذجنان   )Solanum tuberosum(
من  و�لعديد   )Solanum. melongena(
�الأنو�ع �لع�سبية من �لف�سيلة �لباذجنانية 
 Solanum  nigrum مثل نبات Solanaceae

 ،S.elaeagnifolium، S.puberulumو
من  وغ��ريه��ا    Datura stramonium و 
نباتات �لزينة من �لف�سيلة نف�سها   ),2007 
CABI(،  كما �سجلت �حل�رصة يف �الأرجنتني 

. Nicotina glauca  على نبات �لتبغ

طر�ئق �نتقال �حل�صرة
مناطق  م��ن  �ل��ب��ن��دورة  ثمار  •��ستري�د 
�الأفر�د  �نتقال  مت  فقد  �الآفة،  فيها  تنت�رص 
�لكاملة للح�رصة من خالل  ثمار �لبندورة 
�مل�سابة و�لتي �ُسحنت �إىل �رصكة �لتغليف 
 )Netherlands Plant Protection Service(

عثة  �أثرت  كما   ،2009 عام  يف  هولند�  يف 
�لبندورة بالفعل وب�سكل كبري يف �سادر�ت 
�أخري�ً  رف�ست  و�لتي  �أوكر�نيا،  �إىل  تركيا 
�إ�سابتها  ب�سبب  �لبندورة  من  �ساحنة   50

باحل�رصة.
و�أدو�ت  وعبو�ت  حاويات  طريق  •عن 
تنت�رص  مناطق  من  �لبندورة  ثمار  نقل 
فيها �الآفة �إىل مناطق جديدة، وكان �سبب 
�نت�سار �لعدوى يف بريطانيا هو مو�د ربط 
�أطو�ر  على  و�حلاوية  �مل�ستوردة  �لعبو�ت 
�الآفة. بينت �لدر��سات �أن ق�سبات تعري�ض 
�حل�رصة  �نتقال  و�سائل  �أهم  هي  �لبندورة 
يف منطقة حو�ض �ملتو�سط، باالإ�سافة �إىل 

�أدو�ت وو�سائل �لنقل.
•عن طريق  �ستول �لبندورة �أو �لباذجنان 

�مل�ستوردة و�مل�سابة باالآفة.
�لف�سيلة  من  �لزينة  نباتات  •عن طريق  

�لباذجنانية �مل�سابة باحل�رصة.
من  �حل�رصة  �نتقال  على  �لرياح  •ت�ساعد 

مناطق م�سابة �إىل مناطق �سليمة.
فقد  �الإن�سان،  بو�ساطة  �حل�رصة   •�نت�سار 
بينت �لتقارير �أن �لز�ئرين للبيوت �ملحمية 
من  �نتقالهم  وعند  بالبندورة  �ملزروعة 
بيت �إىل �آخر دون �أخذ �الحتياطات �لالزمة 
كتغيري �ملالب�ض مثاًل .يقومون بنقل �الآفة 
�ل�سليمة،  �لبيوت  �إىل  �لبيوت �مل�سابة  من 

وورقة تظهر عليها الإ�سابة بح�رشة الذباب احلافر للأنفاقورقة تظهر عليها اأعرا�س الإ�سابة بح�رشة حافرة الأنفاق يف البندورة
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�لنبات كالثمار و�ل�سوق  �أخرى من  �أجز�ء 
�لفتية.

�لنا�سجة  غري  �لثمار  يف  �لريقات  حتفر 
�لثمار  على  �الإ�سابة  وتبدو  و�لنا�سجة، 
�أنفاق وحفر حماطة مبخلفات  �سكل  على 
�الإ�سابة  وت��وؤدي  �للون،  غامقة  �حل�رصة 
توؤدي  �لتي  �ملمر�سة  �لكائنات  منو  �إىل 
�الإ�سابة  �لثمار. ت�سبب  �إىل تعفن  بدورها 
 .% و100   80 بني  يرتو�ح  �لغلة  يف  فقد�نًا 
و�لرب�عم  �ل�سوق  يف  �ل��ريق��ة  حتفر  كما 
�لقمية  م�سببًة تفريغ �ل�سوق من حمتو�ها 

و�إتالف �لرب�عم �لقمية.

�لدر��صة �حلياتية و�لبيئية
�ملفتوحة  �حل��ق��ول  يف  �حل�����رصة  توجد 
متوز/  يف  وال���س��ي��م��ا  �ل�����س��ي��ف،  خ��الل 
�أغ�سط�ض يف جنوبي �أمريكا،  �آب/  و  يوليو 
�لعو�مل  حتمل  على  ق���ادرة  غ��ري  وه��ي 
�أ�سارت  �ل�س����تاء.  ف�سل  يف  �ملناخية 
يف  تدخل  �حل�س����رة  �أن  �إىل  �لدر��س����ات 
عن  �حلر�رة  درجة  �نخفا�ض  عند  �س��كون 
�إىل  �أخرى  در��سات  �أ�سارت  كما   ،oم  9  -  6

�أكرث من  �رتفاع  �أن �حل�رصة ال توجد على 
 3500 1000م، يف حني �ُسجلت على �رتفاع 

�أي�سًا  �لدر��سات  و�أ�سارت  فنزويال.  يف  م 
يف هولند� �إىل �أن �حل�رصة توجد يف �حلقول 
�أيار/ مايو و �آب/  �ملفتوحة يف �لفرتة بني 
�أغ�سط�ض الأن درجة �حلر�رة تكون منا�سبة 
�أطو�ر �حل�رصة، )غري  لن�ساط ومنو خمتلف 
هولند�(.  يف  �ل�ستاء  حتمل  على  ق���ادرة 
�سفر  �ختالف  �إىل  �لدر��سة  �أ�سارت  كما 
 )Threshold temperatures( للح�رصة  �لنمو 

)Day Degrees( و�ملجموع �حلر�ري �لفعال
ح�ساب  ويفيد  من��وه��ا،  ط��ور  باختالف 
�ل��ف��ع��ال يف حتديد  �حل����ر�ري  �مل��ج��م��وع 
�ملنا�سب  �مل��وع��د  يف  �ملكافحة  �أوق���ات 
�ملكافحة  لو�سائل  �ملنا�سبة  و�لكميات 
�ملختلفة. و�أ�سارت �لدر��سة �إىل �أنه )وح�سب 
�ملجموع �حلر�ري �لفعال للح�رصة(، ميكن 
�حلقول  يف  �أج��ي��ال  ثالثة  تنهي  �أن  لها 
�لزر�عات  يف  �أجيال  وت�سعة  �ملفتوحة، 
�لدر��سات  بينت  عامة  وب�سورة  �ملحمية، 
تختلف  �لو�حد  �جليل  مدة  �أن  �ملخربية 
باختالف درجات �حلر�رة �ل�سائدة. تف�سل 
وت�سعه  �لبي�ض،  لو�سع  �الأور�ق  �الأنثى 
على �ل�سطح �لعلوي للورقة، وت�سلك �الأنثى 
 ، �لبي�ض  و�سع  يف  �الن��ف��ر�دي  �ل�سلوك 
وي�سل متو�سط ما ت�سعه �أنثى و�حدة �إىل 

نحو 250 بي�سة.

�ملكافحة
�لبندورة  يف  �الأنفاق  حافرة  ح�رصة  ُتعد 
الأن  �مل��ك��اف��ح��ة   �سعبة  �حل�����رص�ت  م��ن 
تتد�خل  وبالتايل  ق�سرية،  حياتها  دورة 

�لريقة حتفر  �أن  �الأجيال فيما بينها، كما 
فيها  مبا  �ملهاجمة  �لنبات  �أن�سجة  د�خل 
و�سائل  عن  بعيدًة  تكون  لذلك  �لثمار، 
�لبيانات  �أ�سارت  �مل�ستخدمة.  �ملكافحة 
حازمة  �إج����ر�ء�ت  تطبق  مل  �إذ�  �أن��ه  �إىل 
�لناجت  �ل�رصر  فان   ، �الآف��ة  �أع��د�د  ل�سبط 
فقد  جد�ً،  كبري�ً  �سيكون  �حل�رصة  هذه  عن 
بلغت �خل�سائر �لناجتة عن �الإ�سابة بهذه 
�حل�رصة يف هولند� نحو 5 - 25 مليون يورو 
�سنويًا، ونحو 4 ماليني يورو قيمة تكاليف 
�ملدرو�ض  غري  �ال�ستخد�م  �إن  �الآفة.  �إد�رة 
ظهور  �إىل  ي��وؤدي  �لكيميائية  للمبيد�ت 
�ل�سالالت �ملقاومة من �حل�رصة باالإ�سافة 
�إىل قتل �الأعد�ء �حليوية �لطبيعية، وحدوث 
تلوث للبيئة.  �أ�سارت بع�ض �لدر��سات �إىل 
�أن ح�رصة Tuta absoluta �كت�سبت �ملناعة 
مثل   �لكيميائية  �مل��ب��ي��د�ت  م��ن  للعديد 
 ،Permethrin و   Methamidophos و  Methomyl

�الأرجنتني  �أجريت يف  در��سة  �أ�سارت  كما 
ملبيدي  مقاومة  �كت�سبت  �حل�رصة  �أن  �إىل 
Abamectin و Deltamethrin. لذلك وللحد من 

�أ�رص�ر هذه �الآفة و�سبط �أعد�دها البد من 
�لبندورة   حم�سول  الإد�رة  برنامج  تطبيق 

من   Integreted Crop Management )ICM(

خالل ��ستخد�م �لو�سائل �ملختلفة �ملتاحة 
�ملفتوحة  �حل��ق��ول  يف   �الآف����ة  الإد�رة 

و�لزر�عات �ملحمية. 
و�لذي  لالآفة،  �ملتكاملة  �الإد�رة  نظام  �إن 
�لنظام  هو  �حليوية  �الأع���د�ء  على  يعتمد 
�الآف����ة و�سبط  �الأم���ث���ل مل��ك��اف��ح��ة ه���ذه 
مبيد�ت                                ��ستخد�م  ميكن  حيث  �أع��د�ده��ا، 

Indoxacarb  و   Tracer Spinosad

يف هذ� �لربنامج وهناك نحو 20 نوعًا من 
�حل�رصة  على  م�سجلة  �حل�رصية  �ملتطفالت 
 Tichogramma �لبي�ض  متطفل  �أهمها 
متطفل  �سجل  �لرب�زيل  ويف   ،pretiosum
و   Trichogramma brassicae �لبي�ض 
�حل�رصة،  على   Trichogramma achaeae
على  �مل��ف��رت���س��ات  بع�ض  ��ج��ل��ت  ���سُ ك��م��ا 
هي   و ي��ل   ز � ل��رب � يف  ة  حل�����رص بي�ض �
 Cycloneda sanguinea  L و   Xylocoris sp

�حل�رصة   ي��رق��ات  على  �ملتطفالت  وم��ن 
 Pseudoapanteles dingus �ملتطفل 
 Dineulophus phtorimaeae و�ملتطفل 
 Cornua sp �ملتطفل  �ُسجل  �لعذر�ء  وعلى 
تفرت�ض  و�لتي  �ملهمة  �ملفرت�سات  وم��ن 
جميع �أطو�ر �حل�رصة غري �لكاملة �ملفرت�سات 
و   Nabispseudo  ferus )Hem.:Nabidae(

 Nesidiocoris tenuis )Reuter( )Het.:Miridae(

�أ�سارت  وقد   ،Macrolophus pygmaeusو
قادرة  �ملرييد  مفرت�سات  �أن  �إىل  �لدر��سة 
على تنظيم �أعد�د �الآفة  عند ن�رصها ب�سورة 
منتظمة ومبعدل فرد �إىل فردين في املتر املربع 
من  لها  �إ�سافية  تغذية  تقدمي  مع  الواحد 

بيو�ض فر��سة �لطحني. 
من �ملمكن �ل�سيطرة على �الآفة عندما تنفذ 
�أعد�د هذه �حل�رصة يف  لتنظيم  فنية  خطة 
و�سائل  با�ستخد�م  وذل��ك  �ملو�سم،  بد�ية 
�إد�رة �الآفة كافًة وب�سورة متكاملة  ولذلك 
�تباع  من  الب��د  �الآف��ة  ه��ذه  مكافحة  عند 

�خلطو�ت �لتالية :
�ل�سم�سي  �لتعقيم  ويف�سل  �لرتبة،  •تعقيم 
يف  �ل�ساكنة  �حل�رصة  �أط��و�ر  من  للتخل�ض 

�لرتبة.
�لبال�ستيكي،  �لبيت  �إغ���الق  •�إحكام 
�لثغر�ت  جميع  و�سد  ك��ام��اًل،  وتغطيته 
�حل�����رص�ت من  دخ���ول  و�ل��ف��ت��ح��ات ملنع 

�خلارج.
�أبو�ب �سبكية مزدوجة، بحيث  •��ستخد�م 
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Tuta absoluta �احل�رشة الكاملة ل

يرقة احل�رشةبيو�ض �حل�رصة

Tuta absoluta عذراء ح�رشة

اأعرا�س الإ�سابة باحل�رشة حافرة الأنفاق يف البندورة على الثمار.
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بالذبابة  خا�ض  �خلارجي  �لباب  يكون 
)مزود  بالعثة  خا�ض  و�لد�خلي  �لبي�ساء 
نهاية  حتى  ثقب/�سم2(   9x6 بفتحات 

�ملو�سم.
•تطبيق �لدورة �لزر�عية و��ستخد�م �ستول 

�سليمة.
�الأج����ز�ء  و�إز�ل�����ة  �ل���دوري���ة  •�ملر�قبة 
�لرتبة  يف  طمرها  �أو  وحرقها  �مل�سابة 
�أكيا�ض مغلقة على عمق اليقل عن  �سمن 
وين�سح  �الأع�ساب  �لتخل�ض من  و  �سم،   30
بعدم زر�عة عو�ئل �الآفة بالقرب من �لبيت 
�ملح�سول  بقايا  �إت��الف  و  �لبال�ستيكي، 
�لنظامي،  بالتخمري  �أو  باحلرق  �ل�سابق 
�إغالق  و�لتخل�ض من �الأور�ق �مل�سابة، و 

�لبيوت �ملحمية قبل �لغروب.
للمحافظة  �ملبيد�ت  ��ستخد�م  •تر�سيد 

على �لتو�زن �حليوي.
من  و�لتاأكد  نظيفة،  �أدو�ت  •��ستخد�م 
عند  �ملختلفة  �حل�رصة  �أط��و�ر  من  خلوها 
نباتات  تعري�ض  عند  �أو  �لثمار،  تن�سيد 
�لتخل�ض  و  �ملفتوح،  �حلقل  يف  �لبندورة 

من �الأور�ق �لقاعدية.
•و�سع �مل�سائد �لفرمونية  مبعدل م�سيدة 

و�حدة يف �لبيت ملر�قبة �حل�رصة.
�أو  �ملائية  �جلاذبة  �مل�سائد  •��ستخد�م 
�لبيت  في  م�سيدة   3  -  2 مبعدل  �ل�سوئية 
�لبال�ستيكي، وذلك عند �لتقاط 3 - 4 ح�رص�ت 

يف م�سائد �ملر�قبة خالل يومني.
على  للق�ساء  �سيفًا  �جليدة  •�لفالحة 

�الأطو�ر �ملوجودة يف �لرتبة.

�مل�صائد
و�ملائية  �لفرمونية  �مل�سائد  ت�ستخدم 
و�لكهربائية يف برنامج �الإد�رة �ملتكاملة 
تو�سع  حيث  �أع��د�ده��ا،  و�سبط  للح�رصة 
للرياح  �لرئي�ض  �الجت���اه  يف  �مل�سائد 
يف  �لرتبة  �سطح  عن  �سم   40 وبارتفاع  
فيما  �سم   120 �ىل  وترفع  �لزر�عة،  بد�ية 
بعد. يف حال ��ستخد�م �مل�سائد �لفرمونية 
ملر�قبة �حل�رصة  يو�سع 10 - 20 م�سيدة في  
�لهكتار يف حقل �الأمهات، و2 - 3 م�سائد 
مرًة  �مل�سائد  ُتر�قب  �ملحمي،  �لبيت  يف 
�لو�حد،  �الأ�سبوع  يف  �الأق��ل  على  و�ح��دًة 

ويبدل نا�رص �لفريمون كل 4 - 6 �أ�سابيع.
يو�سع يف حال ��ستخد�م �مل�سيدة ملكافحة 
) mass-trapping( الآفة بطريق �ل�سيد �لغزير�

فرمونية/  مائية  م�سيدة   40  -  20 مايلي: 
 60  - و40  �ملحمية،  �ل��زر�ع��ة  يف  هكتار 
م�سيدة / هكتار يف �حلقل �ملفتوح، ويجب 

تغيري نا�رص �لفريمون كل 6 �أ�سابيع.

�أما يف حال ��ستخد�م �مل�سائد �لفرمونية 
�لتز�وج  ملكافحة �حل�رصة بطريقة ت�ستيت 
نا�رص   100 ن�رص  فُيُ  ،)Mating distreption(
�مل�سائد  ُت�ستخدم  �لهكتار.  يف  فريموين 
تطور  ديناميكية  در��سة  يف  �لكهربائية 

عند  �ل�سوئية  �مل�سائد  وت�ستخدم  �الآف��ة، 
تو�سع  �أن  ويف�سل  �لفجر  �أو  �ل��غ��روب 
�أبو�ب �لدخول  �مل�سائد �ل�سوئية بجانب  

يف �لزر�عات �ملحمية.

م�سيدة دلتا

امل�سائد املائية الفرمونية

امل�سائد ال�سوئية

م. رول نبيــــــه زيــــــــادة
�ملركز �لعربي - �أك�صاد

حٌق يف ا�ستغالل املوارد الطبيعية 
وم�سوؤوليٌة يف حماية البيئة...

دور اأك�ساد يف التنمية امل�ستدامة

التنميـــة 
امل�ســـتدامة

اأول ظهور له يف نادي روما عام 1986،  ُيعد م�سطلح التنمية امل�ستدامة حديث الن�ساأة، اذ كان 
الذي اقرتح ما ي�سمى Eco - development،  اأي التفاعل بني القت�ساد والبيئة يف دول ال�سمال 
وهو   - والبيئة  التنمية  حول  الدولية  اللجنة  قبل  من  ُعرّفت  فقد   1987 عام  اأما يف  واجلنوب. 
-  باأنها التنمية القت�سادية، والبيئية، والجتماعية التي تلبي حاجات  التعريف الأكرث �سيوعا ً
اأخرى  وبعبارة  اخلا�سة.  احتياجاتها  تلبية  على  املقبلة  الأجيال  بقدرة  امل�سا�س  دون  احلا�رش 
تعني التنمية امل�ستدامة ال�ستعمال املثايل الفّعال جلميع امل�سادر: البيئية، احلياة الجتماعية، 
اأفراد  اأف�سل ذات قيمة عالية لكل فرد من  والقت�سادية، للم�ستقبل البعيد مع الرتكيز على حياة 

املجتمع يف احلا�رش وامل�ستقبل.
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تر�سخ مفهوم �لتنمية �مل�ستد�مة عام 1992، 
يف قمة "ريو دي جانريو" �أو قمة �الأر�ض 
جمعيات  عدة  ظهرت  حيث  �لرب�زيل،  يف 
بعد  ذ�ت  بالبيئة،  مهتمة  حكومية  غري 
يف  وال�سيما  وع��امل��ي،   و�إقليمي  وطني 
كل  عليه  و�ف��ق��ت  وق��د  �ملتقدمة،  �ل���دول 
�أدى  ما  �التفاقية،  يف  �مل�ساركة  �ل��دول 
 ،21 �لقرن  باأجندة  ي�سمى  ما  �نبثاق  �إىل 
هي  �لربنامج  لهذ�  �الأ�سا�سية  و�ل�سمة 
�لتنمية  �أو  �الهتمام بالتنمية �ملتو��سلة، 
ثابتة  حالة  المتثل  و�ل��ت��ي  �مل�ستد�مة 
عملية  هي  و�إمن��ا  فح�سب،  �الن�سجام  من 
�ال�ستثمار�ت،  وتوجيه  �ملو�رد،  ��ستغالل 
و�لتغيري�ت  �لتكنولوجي،  �لتطور  ودع��م 
�الحتياجات  مع  تتما�سى  �لتي  �الإد�ري��ة 
�الحتياجات  ع��ن  ف�ساًل  �مل�ستقبلية، 
نظرية  هي  �مل�ستد�مة  فالتنمية  �حلالية. 
جتعل �الإن�سان منطلقها وغايتها، و�ل�رصط 
�ملادية،  �لطاقات  هو  لتحقيقها  �الأ�سا�ض 
فقط،  �الإنتاج  يف  �لزيادة  هدفها  ولي�ض 
ب�سكل  �لعي�ض  من  �الإن�سان  متكني  و�إمن��ا 
كلها  لي�ست  �الإن�سان  فحاجات  �أف�سل، 
ميكن  و�جتماعية،  معنوية  بل  م��ادي��ة، 
وتو�فر  و�لثقافة،  بالتعليم،  تلخي�سها 
�خلاّلقة،  �لن�ساطات  ملمار�سة  �لفر�ض 
وحق �مل�ساركة يف تقرير �ل�سوؤون �لعامة، 
وحق �لتعبري، و�حلفاظ على �لبيئة الأجيال 

الحقة. 

عنا�صر�لتنمية �مل�صتد�مة
•�الإنتاجية )قدرة �الإن�سان على �الإنتاج(.

• �مل�ساو�ة )تكافوؤ �لفر�ض دون متييز(.
•�ال�ستد�مة )عدم �إحلاق �ل�رصر باالأجيال 

�لالحقة(.
لي�ض  و  بالنا�ض  تتم  )�لتنمية  •�لتمكني 

من �أجلهم فقط(.
للمعلومات  كثرية  م�سادر  �إيجاد  ميكن 
حول �لتنمية �مل�ستد�مة، وكلما توفر حجم 
تنوع  هناك  كان  �ملعلومات  من   �أك��رب  
�أف��ر�د  جلميع  عالية  وفائدة  �أك��رث  ودق��ة 
�ملجتمع للتعرف على م�سادر �ملعلومات 
�ملختلفة.  كما �أن موؤ�رص �لتنمية �مل�ستد�مة 
هو �ملوؤ�رص �لذي ي�ساعد على تو�سيح، �أين 
�أي طريق �سوف نتجه؟.. وكم  نحن؟.. يف 
هو  وما  �ملن�سود؟..  �لهدف  عن  �لبعد  هو 
قبل  �مل�سكلة  يحدد  �ل��ذي  �جليد  �ملوؤ�رص 

وقوعها �أو قبل �أن حت�سل �لكارثة؟... 
 

�لعمل لتحقيق �لتنمية �مل�صتد�مة
يتم �لعمل من خالل:

البيئة وامل�سادر الطبيعية:
�لطبيعية  �مل�سادر  ب��اإد�رة  �الهتمام  �إن 
�مل�ستد�مة،  للتنمية  �لفقري  �لعمود  هو 
ونوعية  كمية  على  تركز  �لتحركات  فكل 
�الأر�سية.  �لكرة  على  �لطبيعية  �مل�سادر 
وعامل �ال�ستنز�ف �لبيئي هو �أحد �لعو�مل 
�مل�ستد�مة،  �لتنمية  مع  تتعار�ض  �لتي 
علمية  معرفة  �إىل  بحاجة  نحن  لذلك 
الإد�رة �مل�سادر �لطبيعية ل�سنو�ت قادمة 
طر�ئق  على  �حل�سول  �أج��ل  م��ن  ع��دي��دة 
منهجية مرت�بطة وفعالة مثل �تباع �سبل 
�لطر�ئق  لتح�سني  مربجمة  وخطط  علمية 

منتج  على  �حل�سول  وبالتايل  �لزر�عية، 
�لغذ�ئية، و�حلفاظ  بالقيمة  �سحي وغني 
�لتنوع �حليوي مبا يف ذلك �حلفاظ  على 
وقطع  �جلائر  �لرعي  من  �لغابات  على 
�الأ�سجار ملا لها من تاأثري مهم يف تلطيف 
�لناجتة  �ل�سلبية  �الآث��ار  وتخفيف  �جل��و 
من  �لكربون  �أك�سيد  وث��اين  �أول  غاز  عن 
�حلر�رة  درج��ات  و�رتفاع  �لتلوث  حيث 
تبني  يجب  كما  �الأوزون،  طبقة  وتدمري 
بر�مج �ال�ستخد�م �الأمثل للمياه، و�لطاقة، 

و�ملعادن �لطبيعية....
النواحي الجتماعية:

حيث  من  باملو�طنني  �الهتمام  وتعني 
و�لوفيات،  و�ملو�ليد  �ل�سكاين،  �لتز�يد 
لبناء  �ل�سليمة  �ل�سحية  �لو�سائل  و�تباع 
جمتمع قوي متني، ودر��سة �أ�سباب �لفقر، 
�ملجتمع،  الأف��ر�د  �لعمل  فر�ض  وزي��ادة 
باملر�أة  �اله��ت��م��ام  زي���ادة  �إىل  �إ���س��اف��ة 

و�لطفل.
القت�ساد:

يجب �أن يكون مو�سوع �لتنمية �مل�ستد�مة 
م�ستوى  لرفع  وم�سجعًا  مهمًا  ع��ام��اًل 
�الإنتاج على جميع �الأ�سعدة، وعليه يجب 
وت�سجيع  �ملختلفة  �ملهار�ت  �سوية  رفع 
�مل�ستد�مة  للتنمية  تتيح  �لتي  �لفر�ض 
حتديد طبيعة �ل�سناعات �لتي تتالءم مع 
توفري بيئة نظيفة وحياة �جتماعية �أف�سل. 
ومن هنا يجب �لتوجه نحو �سيا�سة �لتعليم 
�ملوؤ�س�سات  �إد�رة  على  للقائمني  �مل�ستمر 
ما  وفّعالة  متكاملة  نقاط  �إىل  للو�سول 
لتطوير  �ملمكنة  و�لتوقعات  �اللتز�م  بني 

�إ�سرت�تيجية �لتنمية �مل�ستد�مة من حيث:
الأهداف املادية وغري املادية.

�لتنمية  ت��ع��ن��ي  �ل��ع��م��ل:  حم��ي��ط  •يف 
�ملال  ور�أ�ض  �الأ�سخا�ض  �إد�رة  �مل�ستد�مة 
�لطبيعي بطريقة �ل�رصيان نف�سها �لتي يتم 
تطبيقها يف �إد�رة ر�أ�ض �ملال. وعليه يجب 
�لرتكيز على �ل�سناعات �ل�سديقة للبيئة، 

لتحقيق م�ساريع �لتنمية �مل�ستد�مة. 
نتيجة  تعك�ض  �مل�ستد�مة  •�لتنمية 
تد�خل  طبيعة  على  �لتعرف  وهي  مهمة، 
�الجتماعية  و�حلياة  و�لبيئة،  �القت�ساد، 
�مل�ستهلك  وت��وع��ي��ة  دم���ج  ط��ري��ق  ع��ن 
�لتاأكد  �أجل  من  �ل�سلع  مكونات  بطبيعة 
من �حلاجة للمادة �ملنتجة �أو �مل�ستوردة 
من  البد  وعليه  �لبيئي.  بالعامل  وربطها 
�الإ�سارة �إىل �أن �ل�سناعات �لتي ال تر�عي 
�لتاأثري�ت �جلانبية �مل�رصة بالبيئة وعلى 
�ملدى �لبعيد، �سوف تخ�رص ثقة �مل�ستهلك 
وهذ�  و�لعاملي،  �ملحلي  �ل�سعيدين  على 
م�ستوى  وتر�جع  �الإف��ال���ض  �إىل  �سيوؤدي 

�القت�ساد �إىل م�ستوى �أدنى.
للتنمية امل�ستدامة �ستة مبادئ تعتمد 

على ثلثة عنا�رش:
العن�رش الأول: �لكوكب )كوكب �الأر�ض(، 
�لكوكب  �سون  هما:  مبد�آن  به  ويتعلق 

و�إد�رة مو�رده  بفعالية.
العن�رش الثاين: �لنا�ض ) �ملورد �لب�رصي(، 
�لنا�ض  �ح���رت�م  �لعن�رص  بهذ�  ويتعلق 

وحمايتهم، و�لعمل مع �أ�سحاب �ل�ساأن.
)�مل����ردود  �ل��رب��ح  ال��ث��ال��ث:  العن�رش 
�لربحية  توفري  خالل  من  �القت�سادي(، 
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�جلدوى  )حتقيق  �مل���و�رد  ��ستغالل  من 
)حتقيق  �ملجتمع  و�إف��ادة  �القت�سادية(، 

�جلدوى �الجتماعية(.
و لتحقيق �لتنمية �مل�ستد�مة ب�سكل فعلي، 

ال بّد من �لرتكيز على:
وتطوير  �ل��ب�����رصي��ة،  �مل����و�رد  •تنمية 

�ملهار�ت و�لكفاء�ت.
�حلكومات  ب��ني  �ل��ف��ّع��ال  •�لتو��سل 

و�لقطاع �خلا�ض و�جلهات �الأهلية.
•�ال�ستغالل �الأمثل للمو�رد �لطبيعية.

•�لتنويع �القت�سادي.
�ال�ستفادة  يف  �ملو�طنني  جميع  •�إ�رص�ك 

من نتائج �لتنمية.
•�حلفاظ على �ملكت�سبات.

حت�سني  �مل�ستد�مة  �لتنمية  وتتطلب 
دون  �لنا�ض  جلميع  �ملعي�سة  ظ���روف 
ب�سكل  �لطبيعية  �ملو�رد  ��ستخد�م  زيادة 
ي��ت��ج��اوز ق���درة ك��وك��ب �الأر������ض على 
�مل�ستد�مة  �لتنمية  وجُت���رى  �لتحمل. 
�لنمو  ه��ي:  رئي�سة  جم��االت  ثالثة  يف 
�لطبيعية  �مل��و�رد  وحفظ  �القت�سادي، 
من  �إن  �الجتماعية.  و�لتنمية  و�لبيئية، 
�لتنمية  تو�جهها  �لتي  �لتحديات  �أه��م 
من  �ل��ف��ق��ر،  على  �لق�ساء  �مل�ستد�مة 
�إنتاج  �أمناط  �تباع  على  �لت�سجيع  خالل 
يف  �الإف���ر�ط  دون  متو�زنة،  و��ستهالك 

�العتماد على �ملو�رد �لطبيعية.
وفيما يلي ��ستعر��ض بع�ض �الأمثلة الأهم 
�أهد�ف �لتنمية �مل�ستد�مة من خالل بع�ض 
�لبنود �لتي من �ساأنها �لتاأثري مبا�رصة يف 

�لظروف �ملعي�سية للنا�ض:
�القت�سادية  �ال�ستد�مة  تهدف  •املياه: 
�ملياه،  من  كاٍف  �إم��د�د  �سمان  �إىل  فيها 
�لتنمية  يف  �ملياه  ��ستخد�م  كفاءة  ورفع 
�لزر�عية و�ل�سناعية و�حل�رصية و�لريفية. 
وتهدف �ال�ستد�مة �الجتماعية �إىل �سمان 
�حل�سول على �ملياه �لكافية يف �ملنطقة 
�ل�سغرية  و�لزر�عات  �ملنزيل  لال�ستعمال 
تهدف  ح���ني  يف  �ل��ف��ق��رية.  ل��الأغ��ل��ب��ي��ة 
�حلماية  �سمان  �إىل  �لبيئية  �ال�ستد�مة 
و�ملياه  �مل��ائ��ي��ة  للمجمعات  �لكافية 
و�أنظمتها  �لعذبة  �ملياه  ومو�رد  �جلوفية 

�الإيكولوجية.
�القت�سادية  �ال�ستد�مة  تهدف  •الغذاء: 
من  �الإنتاجية  رفع  �إىل  �حلالة  هذه  يف 
�الإقليمي  �لغذ�ئي  �الأم���ن  حتقيق  �أج��ل 
و�لت�سدير. وتهدف �ال�ستد�مة �الجتماعية 
�لزر�عة  و�أرب��اح  �الإنتاجية  حت�سني  �إىل 
�ل�سغرية و�سمان �الأمن �لغذ�ئي �ملنزيل. 
�إىل �سمان  �لبيئية  �ال�ستد�مة  كما تهدف 
�ال���س��ت��خ��د�م �مل�����س��ت��د�م و�حل��ف��اظ على 
�لربية  و�حل��ي��اة  و�ل��غ��اب��ات  �الأر�����س���ي 

و�الأ�سماك ومو�رد �ملياه.
تهدف �ال�ستد�مة �القت�سادية  •ال�سحة: 
خالل  م��ن  �الإن��ت��اج��ي��ة  زي���ادة  �إىل  هنا 
وحت�سني  و�لوقائية  �ل�سحية  �لرعاية 
�ل�سحة و�الأمان يف �أماكن �لعمل. وتهدف 
�إىل فر�ض معايري  �ال�ستد�مة �الجتماعية 
�سحية للهو�ء و�ملياه و�ل�سو�ساء حلماية 
�ل�سحية  �لرعاية  و�سمان  �لب�رص،  �سحة 
تهدف  كما  �لفقرية.  لالأغلبية  �الأول��ي��ة 
�حلماية  �سمان  �إىل  �لبيئية  �ال�ستد�مة 
و�الأنظمة  �لبيولوجية  للمو�رد  �لكافية 

�الإيكولوجية....
�لتنمية  تهدف  واخل��دم��ات:  •املاأوى 
مو�د  توفري  �إىل  �مل�ستد�مة  �القت�سادية 
�ل�سليم  �ال�ستعمال  و���س��م��ان  �ل��ب��ن��اء، 
�ملو��سالت  ونظم  و�سائل  وتوفري  لها، 
و�الت�������س���االت. وت���ه���دف �ال���س��ت��د�م��ة 
�حل�سول  و�سمان  توفري  �إىل  �الجتماعية 
�إمد�د  على  و�لعمل  �ملنا�سب،  �ل�سكن  على 
و�ملو��سالت  �ل�سحي  �ل�رصف  �سبكات 
�لتنمية  ت��ه��دف  كما  �ل��ف��ق��ر�ء.  الأغلبية 
�ال�ستخد�م  �سمان  �إىل  �مل�ستد�مة  �لبيئية 
و�لغابات  لالأر��سي  و�ملثايل  �مل�ستد�م 

و�لطاقة و�ملو�رد �ملعدنية.
�القت�سادية  �لتنمية  تهدف  •الدخل: 
�مل�ستد�مة �إىل زيادة �لكفاءة �القت�سادية 
و�لنمو وفر�ض �لعمل يف �لقطاع �حلكومي، 
دعم  �إىل  �الجتماعية  �ال�ستد�مة  وتهدف 
�لوظائف  وت��وف��ري  �ل�سغرية  �مل�ساريع 

للغالبية �لفقرية يف �لقطاع �الأهلي.
 دور �ملركز �لعربي 

لدر��صات �ملناطق �جلافة 
و�لأر��صي �لقاحلة - �أك�صــــــاد 

 يف �لتنميــــة �مل�صـــــتد�مــــة
ي�سهم �أك�ساد يف حتقيق �لتنمية �مل�ستد�مة، 
فهو يعمل من خالل عدة بر�مج على تنمية 
�ملو�رد �ملائية �لعربية وتر�سيد ��ستخد�مها 
من خالل �أحدث �لو�سائل، ومنها ��ستعمال 
�لنماذج �لريا�سية الإد�رة �ملياه �جلوفية 
و�إد�رة �إمد�د�ت �ملياه، �إ�سافًة �إىل �هتمام 
خالل  من  �ملائية  �لبيئة  بحماية  �أك�ساد 
وبر�مج  �لنباتي  �لغطاء  تاأهيل  �إع��ادة 
�ملياه،  )ح�ساد  �ملائية  �مل��و�رد  تنمية 
�لت�سحر..(،  ومكافحة  �لفي�سانات،  ودرء 

�لدول  ومن خالل تقدمي خرب�ته مل�ساندة 
�أما من  �أمنها �ملائي.  �لعربية يف حتقيق 
حتقيق  على  �أك�ساد  فيعمل  �لغذ�ء  ناحية 
تطوير  خالل  من  �لعربي  �لغذ�ئي  �الأم��ن 
ذ�ت  و�ل�سعري  �لقمح  من  حم�ّسنة  �أ�سناف 
للجفاف  ومتحملة  عالية  �إنتاجية  كفاءة 
يف  زي��ادًة  �أك�ساد  حقق  وقد  و�الأمر��ض، 
�إنتاجية �لقمح بلغت 27 % ب�سكل و�سطي، 
بن�رص  قام  كما  لل�سعري،  بالن�سبة   %  42 و 
�لعربية،  �ل��دول  يف  �ملح�سنة  �الأ�سناف 
ون�رص  حت�سينها  على  د�ئ��م  ب�سكل  وعمل 
�لزر�عة  ن�رص  على  كماعمل  زر�ع��ت��ه��ا، 
تقلل  �أنها  �لتجارب  �أثبتت  �لتي  �حلافظة 
�لتكاليف وتزيد �الإنتاجية. ويعمل �ملركز 
�لعربي على بر�مج حت�سني �إنتاج �الأغنام 
و�ملاعز ما يرفع من دخل مربي �ملو��سي 
بتوزيع  يقوم  �أنه  وال�سيما  كبري،  ب�سكل 
تطوير  �إىل  باالإ�سافة  �ملح�ّسنة،  �لكبا�ض 
�ل�سحية  و�لرعاية  و�لتغذية  �الإد�رة  نظم 
بالعمل  �أك�ساد  وي��ق��وم  ه��ذ�  للمو��سي. 
�ملثمرة  �الأ�سجار  تطوير  برنامج  على 
وتنميتها، وال�سيما �سجرة �لنخيل �إ�سافًة 
لرب�مج �لنباتات �لرعوية و�حلر�جية. وكل 
ذلك من �أجل حتقيق �لتنمية �مل�ستد�مة يف 

�لوطن �لعربي.

موؤمتر التنمية امل�ستدامة 2012

�نعقد موؤمتر لالأمم �ملتحدة حول �لتنمية �مل�ستد�مة يف حزير�ن / يونيو  2012، 
�لعديد من  بلد�ً، منهم   190 �أكرث من  ُم�سارك من  �ألف   50 �أكرث من  فيه  و�سارك 
روؤ�ساء �لدول و�حلكومات.  و�سكل هذ� �ملوؤمتر حمطًة مهمة يف جمال �لتنمية 

�مل�ستد�مة حيث مت و�سع معامل يف �لعديد من �مليادين، �أهمها:
•�إطالق عملية حتديد �الأهد�ف �لكونية للتنمية �مل�ستد�مة.

�لتمويل  لعمليات  �ملركزي  بالدور  و�العرت�ف  للتمويل  جديدة  �آليات  •و�سع 
�ملبتكر من �أجل تنفيذ �لتنمية �مل�ستد�مة.

•مزيد من �الهتمام للحفاظ على �ملحيطات.
•�العرت�ف باالقت�ساد �الأخ�رص و�لعادل.

•تهديد �لتنوع �لبيئي وعدم �مل�ساو�ة �لبيئية وحماربة �لفقر.
كما �أكّد �ملوؤمتر على �أهمية �النخر�ط �لقوي للمجتمع �ملدين �لذي ُي�سارك يف 
�لعديد من �مليادين  �لتي تتقدم يف  �لديناميكية �جلماعية، و�أكد على �حلركة 

مثل تعبئة �ملو�رد.
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 )Ratites( الرواك�س  عائلة  اإىل  النعام  ينتمي 
هذه  اإىل  وينتمي  تطري،  ل  التي  الطيور  وتعني 
التي  الطيور  اأكرب  من  وهو  رتب،  خم�س  العائلة 
تعي�س على �سطح املعمورة اذ ي�سل وزن الطيور 
ي�سل  كيلوجرام يف حني   150 اإىل  منه  البالغة 
اإرتفاعه اإىل ما يقارب ثلثة اأمتار. مل يكن العامل 
حتى نهاية الن�سف الأول من القرن التا�سع ع�رش 
يعرف اإ�ستئنا�س النعام حيث كان يعي�س يف الرب 
على �سكل جمموعات وقطعان وذلك يف املناطق 
عديدة  اأنحاء  يف  ال�ستوائية  و�سبه  الإ�ستوائية 
من العامل مثل اأ�سرتاليا واإفريقيا، وبع�س اأنحاء 
اآ�سيا ك�سبه اجلزيرة العربية واإيران. وُيذكر اأن اآخر 
كان يف  العربية  اجلزيرة  �سوهد يف  نعام  طائر 
�سوهد يف  اأنه  ذكر  كما  املا�سي،  القرن  منت�سف 
اإ�ستئنا�س  بداأ    .1966 عام  بالأردن  معان  اأر�س 
النعام يف الن�سف الثاين من القرن الثامن ع�رش 
جبارة  جهود  وُبذلت  اأفريقيا،  جنوب  دولة  يف 
من  عالية  اإنتاجية  ذات  �سللت  لنتخاب  هناك 
ال�سللت الربية امل�ستاأن�سة حديثاً. كان الغر�س 
الأ�سا�س من تربية النعام هو اإنتاج الري�س واجللد، 
اإنخف�س  الثانية  العاملية  نهاية احلرب  لكن مع 
الطلب على ري�س النعام وك�سدت جتارة وتربية 
تربية  عادت  اأن  اإىل  الري�س  اإنتاج  لأجل  النعام 
النعام للإزدهار بعد ذلك لأجل اإنتاج اللحوم يف 
جنوبي اأفريقيا، وتطورت �سناعة وتربية النعام 
اإىل اأن و�سلت اأعداد النعام املذبوح فيها اإىل اأرقام 
فلكية، لذلك ُتعد جنوب اإفريقيا الدولة الرائدة يف 
جمال الإنتاج املكثف للنعام يف العامل. فقد قامت 
املا�سي  القرن  من  ال�سبعينيات  يف  الدولة  هذه 
بت�سدير ال�سللت التجارية امل�ستخدمة الآن يف 
العديد من الدول املنتجة للنعام يف العامل مثل 
 Black-neck( سللة النعام ذي الرقبة ال�سوداء�
 Struthio camelus وميثلها جن�س )ostriches
 domesticus  اإىل العديد من دول العامل مثل 
الأمريكية  املتحدة  والوليات  وفرن�سا  بريطانيا 
وكندا واأ�سرتاليا وموؤخراً دول ال�رشق الأو�سط مثل 
اململكة العربية ال�سعودية وفل�سطني وجمهورية 

م�رش العربية والأردن.

�إن�صــــاء و�إد�رة �ملز�رع �ملكثفة للنعـــــام
�أمد  منذ  �لعربية  �جلزيرة  يف  وجد  �الأ�سل،  عربي  طائر  �لنعام 
�جلزيرة  من  و��سعة  �أنحاء  يف  ترعى  قطعانه   كانت  حيث  طويل، 
�الأ�سا�سية  �الأ�سناف  �لنعام من  كانت حلوم  �ملا�سي  �لعربية. يف 
وقد  �خلا�سة،  و�الحتفاالت  �ملنا�سبات  يف  �لرومان  مو�ئد  على 
من  للعديد  عالجًا  �لنعام  دهن  �لقدمية  �ل�سعوب  بع�ض  ��ستعملت 
�الأمر��ض �مل�ستع�سية، كذلك ��سُتخدمت �حل�سو�ت �مل�ستخرجة من 
�أُ�سُتخدم  كما  �لب�رص.  عند  �لعيون  �أمر��ض  لعالج  �لنعام  حو�سالت 
ري�ض �لنعام يف م�رص �لفرعونية رمز�ً للعد�لة وذلك لت�ساوي جزئي 
ن�سل �لري�سة على �جلانبني، ويف تزيني قبعات �لفر�سان و�سيد�ت 
�سنع  ويف  �لروماين،  �لع�رص  خالل  و�الأم��ري�ت  �لرثيات  �ملجتمع 
�لو�سائد و�أعمال �لديكور، وو�سعت ق�سور بي�ض �لنعام على �ملباين 

�ملرتفعة كمانعاٍت لل�سو�عق، و�أو�ٍن ل�رصب �ملاء. 

�ملتطلبات �لأ�صا�صـــــية 
لقيام �مل�صـــــاريع �لتجاريـــــة للنعام 

ت�سمل �خلطوة �الأوىل د�ئمًا قبل �لبدء يف تنفيذ �أي م�رصوع الإنتاج 
�إجر�ء در��سات �جلدوى �لفنية و�القت�سادية �لالزمة لهذ�  �لنعام 
�مل�رصوع، و�لتاأكد من تلك �جلدوى، وحتديد �الأهد�ف �ملرجوة من 

�الإنتاج، وي�سمل ذلك �الأهد�ف �لتالية:
•�إنتاج �ل�سي�سان وتربيتها، ثم بيعها يف �أعمار �أكرب )�سي�سان 

�أكرب �أو طيور نامية �أو �أمهات(.
•�إنتاج بي�ض �لنعام وبيعه ملز�رع �أخرى للتفريخ.

•�إنتاج �ل�سي�سان وتربيتها الأجل بيع حلوم �لنعام و�ملنتجات 
�الأخرى كاجللد و�لدهن و�لري�ض.

يت�سمن  �أن  ويجب  للمزرعة  �لالزم  �ملوقع  �ختيار  ذلك  بعد  يتم 
�الآتي :

م�ساريع  ال�سيما  �الأخرى  �حليو�ين  �الإنتاج  م�ساريع  عن  •�لبعد 

�لوبائية،  �الأمر��ض  عدوى  �نتقال  لتجنب  وذلك  �لدو�جن،  تربية 
كذلك �البتعاد عن �ملناطق �ملعروفة با�ستيطان �أمر��ض �لدو�جن 

�لوبائية فيها.
•توفر �لتهوية �جليدة و�لت�رصيف �ملائي �جليد.

�لكثرية كاملطار�ت، ملا  �ل�سو�ساء و�حلركة  •�لبعد عن مناطق 
ت�سببه من �إزعاج  و��سطر�ب للطيور. 

ميكن اأن ت�سمل مكونات مزارع النعام الآتي:
- مباين �حل�سانات ومفاق�ض �لبي�ض.

- حظائر لرعاية �لطيور و�ل�سي�سان �ل�سغرية.
- حظائر للطيور �لنامية.

- حظائر �الأمهات.
-  م�سنع وم�ستودع �الأعالف.

لدباغة  ومدبغة  وم�سلخ  �لعاملني  وم�ساكن  �الإد�رة  مكاتب   -
�جللود �إن �أمكن ذلك.

وبناء  تخطيط  عند  مالحظتها  من  الب��د  �أ�سا�سية  نقاط  هناك 

اإن�ســ�ء واإدارة 

املزارع التـــجارية للنعـــام

�أ.د. حامد عقب حممد
خبري يف �إد�رة �لإنتاج �حليو�ين 

�ملركز �لعربي -�أك�صـــــــاد
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�حلظائر وت�سمل تلك �لنقاط :
�الأخ���رى،  ع��ن  �الأق�����س��ام  بع�ض  •�إبعاد 
ومفاق�ض  ح�����س��ان��ات  م��ب��اين  وال���س��ي��م��ا 
لتجنب  �ملزرعة  �أج��ز�ء  بقية  عن  �لبي�ض 
�حل�سانات  مباين  �إبعاد  وكذلك  �لتلوث، 

عن مدخل �ملزرعة.
�ملعني  �لق�سم  مباين  �إي��ف��اء  •مالحظة 
�ملر�د  �لطيور  و�أعمار  باحتياجات نوعية 
لتقليل  �ملباين،  تلك  يف  وتربيتها  حفظها 
�ملباين  �سوء  عن  تنتج  قد  �لتي  �خل�سائر 
�ملرحلة  متطلبات  لبع�ض  تلبيتها  وعدم 

�لعمرية �ملعينة.
�خلارجي  �ل�����س��ور  ي��ك��ون  �أن  •�رصورة 
دخ��ول  مينع  وو�ق��ي��ًا  متينًا  للحظائر 
و�حليو�نات  �الأخ��رى  �الأليفة  �حليو�نات 

�لربية.
توافرها  من  لبد  �رشوط  اأي�ساً  وهناك 
عند ت�سميم احلظائر الأخرى وت�سمل :

بقدر  رملية  �حلظائر  �أر�سية  تكون  •�أن 
�الإمكان، و�أن ال تكون �سلبة �أو بها حجارة 

ملنع تك�رص �لبي�ض.
•�أن يكون لل�سور �خلارجي �رتفاع منا�سب، 
وال توجد به نتوء�ت توؤذي �لطيور، وخاليًا 
من �أية مو�د ميكن �أن ت�سبب �لنفوق نتيجة 
للنعام  �أن  وال�سيما  عليها،  �لطيور  تعلق 

�أظفار حادة ومقو�سة.
متال�سقة  �لتز�وج  حظائر  تكون  ال  •�أن 
�الأ�سو�ر،  عرب  �لذكور  بني  �لعر�ك  لتجنب 

نفوق  لوجود  يوؤدي يف حاالت عديدة  ما 
ممر�ت  عمل  وميكن  �الأ���س��و�ر،  وتخريب 
تف�سل  �أكرث  �أو  و�حد  فا�سلة عر�سها مرت 

بني �حلظائر.
�أجل ت�سهيل �خلدمة وتقليل �لعمالة  •من 
و�لتكلفة �ملادية، يف�سل �أن تكون �حلظائر 
مقابلة لبع�سها �لبع�ض، وال�سيما �الأبو�ب 

و�ملعالف وم�سارب �ملياه.
•�أن تكون �أ�سو�ر �حلظائر مرتفعة بحو�يل 
خروج  لت�سهيل  �الأر����ض  عن  مرت  ن�سف 
�لعاملني يف حالة وجود خطر عليهم من 

ذكور �لنعام.
وم�سارب  �ملعالف  تكون  �أن  •ي�ستح�سن 
�لتنظيف  �سهلة  مو�د  �ملياه م�سنوعة من 
�ملياه،  ه��در  م��ن  تقلل  و�أن  و�لتعقيم، 
�الأر���ض  �سطح  ع��ن  مرتفعة  تكون  و�أن 
ثم  وم��ن  د�خ��ل��ه��ا  �ل��ط��ي��ور  �سقوط  ملنع 
�سعة  تكون  �أن  يف�سل  كما  غرقًا،  �مل��وت 
�إ�سافة �الأدوية  �مل�سارب معلومًة لت�سهيل 

و�لفيتامينات �إليها.
متطلبات مباين رعاية ال�سي�سان :

عمر  وحتى  �لفق�ض  من  �الأوىل  •�ملرحلة 
وج��ود  �ملرحلة  ه��ذه  تتطلب  ي��وم��ًا:   15

�لطيور يف غرف مغلقة ذ�ت تهوية جيدة 
ح��ر�رة  درج��ة  )ح�سب  منا�سبة  وح���ر�رة 
على  �ل�سي�سان  و�سع  ويف�سل  �لطق�ض(. 
�أ�سطح مرتفعة �أو على �أر�سية خ�سنة ملنع 

�نزالقها.

•�ملرحلة �لثانية من عمر 15 يومًا �إىل 45 
باالإ�سافة   - �ملرحلة  هذه  تتطلب  يومًا: 
�إىل �لغرف- وجود م�ساحة خارجية ذ�ت 

�أر�سية �سلبة، تخرج فيها �ل�سي�سان عند 
�عتد�ل �جلو.

�إىل  يومًا   45 عمر  من  �لثالثة  •�ملرحلة 

وجود  �ملرحلة  هذه  تتطلب  �أ�سهر:  ثالثة 
حظائر مع  توفر مظالت ظليلة و�قية من 
حر�رة  �ل�سم�ض ومياه �الأمطار، ويف�سل �أن 

تكون كذلك و�قيًة من �لربد و�ل�سقيع.
على  �ل�سي�سان  و�سع  جتنب  •يف�سل 
�الأر�سيات �لرملية �ملجردة، حتى ال تلتهم 
و�ن�سد�د  �له�سم  ب�سوء  فت�ساب  �لرمال 
وميكن  بالرمل،  المتالئها  نتيجة  �الأمعاء 
على  وفر�سه  �جل��اف  �لرب�سيم  ��ستخد�م  
�أكل  لتجنب  و�حلظائر  �لغرف  �أر�سيات 

�لرمل.
•يف�سل تقليل عدد �ل�سي�سان يف �لغرف 
منو  معدالت  الأن  �الإمكان،  قدر  و�حلظائر 
�لغرفة،  قل عددها يف  كلما  تزد�د  �لنعام 
وك��ذل��ك تقل م��ع��دالت ع��دوى �الأم��ر����ض 

�لوبائية فيما بينها.
�ل�سغرية  �ل�سي�سان  ح�سا�سية  •نتيجة 
وق��اب��ل��ي��ت��ه��ا ل��ل��م��وت �ل�����رصي��ع يف ه��ذه 
)يبلغ معدل �لنفوق يف �ملتو�سط   �ملرحلة 
من  �ل�سحية  �لعناية  توفري  يجب   ،)%  30

�لفر�سة  لالأر�سيات، و�رصعة تغيري  نظافة 
�ملتبقية  �ل�رصب  مياه  وتغيري  �الأر�سية، 

بامل�سارب عدة مر�ت يوميًا.
غرف  د�خل  بالتهوية  �لعناية  •�رصورة 
عند  خا�سًة،  �ل�ستاء  ف�سل  يف  �ل�سي�سان 
فاإن  �لنو�فذ،  و�إغ��الق  �مل��د�يفء  ��ستخد�م 
د�خل  �الأمونيا  �أو  �لن�سادر  غ��از  تر�كم 
من  كبرية  �أع��د�د  نفوق  �إىل  يوؤدي  �لغرف 

 Ammonia( للت�سمم  نتيجًة  �ل�سي�سان 
عديدة  منافذ  وجود  يجب  لذ�   ,)toxication

�ملرت�كمة  �لغاز�ت  ل�سحب  �سفط  وم��ر�وح 
خلارج �لغرف.

ب��االأم��ر����ض  �مل���وب���وءة  �مل��ن��اط��ق  •يف 
�لنيوكا�سل  مر�ض  وال�سيما  �لوبائية، 
�ل�سي�سان  حت�سني  من  البد   ،)Newcastle

�الأول  �ليوم  يف  �الأوىل  �جلرعة  و�إعطائها 
�ملفق�ض(،  من  �ل�سي�سان  ��ستالم  )عند 
مياه  عرب  �للقاح  تقدمي  طريق  عن  وذلك 
وجوه  على  �ل�سبابي  بالر�ض  �أو  �ل�رصب 
هذ�  �سد  �لثانية  �جلرعة  �أما  �ل�سي�سان. 
عن  �أ�سابيع   3 عمر  عند  فُتعطى  �ملر�ض 
تعطى  حني  يف  �لع�سلي،  �حلقن  طريق 
�لثالث  �ل�سهر  نهاية  يف  �لثالثة  �جلرعة 

باحلقن �لع�سلي.
ت�سيب  �أخ��رى  وبائية  �أم��ر����ض  •هناك 
�لتح�سني �سدها يف  �ل�سي�سان،  وميكن 
حالة وجود �حتماالت لالإ�سابة بها مثل 
�ملعدي  �لهو�ئية  �لق�سبة  �لتهاب  مر�ض 
جدري  ومر�ض   ،)Infectious bronchitis(

.)Avian pox( لطيور�
•البد من تنظيف �حلظائر و�لغرف و�إبعاد 
�الأج�سام �لغريبة و�لالمعة و�حلادة منها، 
و�إلتهامه  �ل�سديد  بف�سوله  يتميز  فالنعام 
حلدوث  يوؤدي  قد  مما  �لغريبة،  لالأج�سام 
تلك  ت��ب��ت��ل��ع  �ل��ت��ي  لل�سي�سان  ن��ف��وق 

�الأج�سام.
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ماُيعد  �لرتّي�ض،  �أجل  من  لل�سي�سان  و��سعة  م�ساحات  •توفر 
عاماًل م�ساعد�ً على �رصعة منوها ويف�سل �أن تكون تلك �مل�ساحات 

م�ستطيلة �ل�سكل.
ُتعد ب�سكل  �أن  ��سمنتية للغرف يجب  �أر�سيات  •يف حالة جتهيز 

مائل، لت�سهيل عملية �لتنظيف �ليومي لها.
• يجب توفري �أكرب عدد ممكن من �ملعالف و�مل�سارب لل�سي�سان، 

حتى تتمكن من �الأكل و�ل�رصب ب�سهولة.
عدة  وعلى  قليلة  بكميات  لل�سي�سان  �الأع��الف  تقدمي  •يف�سل 
مر�ت يوميًا، الأن �لنعام يف�سل د�ئمًا �الأعالف �جلديدة، وينفر من 

�الأعالف �لقدمية، وال�سيما ذ�ت �لر�ئحة �لكريهة.
ال  حتى  �ملظالت،  د�خل  �ل�رصب  ومياه  �الأعالف  و�سع  •يف�سل 

تت�رصر �ملكونات �لغذ�ئية �ملختلفة بفعل �حلر�رة �ملرتفعة.
متطلبات حظائر الطيور النامية :

�ل�سي�سان  رعاية  مباين  بخ�سو�ض  �أعاله  ذكره  ورد  مما  �لكثري 
مالحظة  مع  �لنامية  �لطيور  حظائر  ت�سميم  عند  مر�عاته  يجب 

�الآتي :
•الحاجة هنا للغرف، بل تكفي مظالت لتقي �لطيور �لنامية من 

حر�رة �ل�سم�ض.
•��ستمر�ر توفري فر�سة )من �لرب�سيم مثاًل( على �الأر�سيات �لرملية 

لتجنب �أكل �لرمل.
متطلبات املفق�ص :

•�أن يتم و�سعه بعيد�ً عن مدخل �ملزرعة وبقية �أجز�ئها.
•�سهولة تنظيف وتطهري �ملبنى وتعقيمه ووجوده يف مكان جيد 

�لتهوية.
بقية  عن  منف�سلًة  �الإد�رة  مبانى  تكون  بحيث  �ملبنى  •ت�سميم 
مبنى �حل�سانات، �أو عند مدخل �ملبنى، ملنع دخول �لز�ئرين �إىل 
�لد�خل، وكذلك يجب �أن يتم ت�سليم �ل�سي�سان �ملنتجة يف �جلزء 

�الأخري من �ملبنى.
�أي  ح��دوث  حل��االت  حت�سبًا  كهربائية  مولدة  تاأمني  •�رصورة 

�نقطاع للتيار �لكهربائي من �ل�سبكة �لعامة.

 �إد�رة مز�رع �لنعام 
اإدارة ورعاية ال�سي�سان : 

وتهيئة  �لالزم  �إعد�د  يجب  �ملفق�ض  من  �ل�سي�سان  ��ستالم  قبل 
�لغرف ال�ستقبالها، وباالإ�سافة �إىل ما �سبق ذكره عند �حلديث عن 

متطلبات مباين رعاية �ل�سي�سان البد من تاأمني �لتايل :
•يف�سل تاأخري تقدمي �الأعالف لل�سي�سان ليومني �أو ثالثة، وذلك 
�لبي�ض  �سفار  �أو  �ملح  مادة  من  ج��زء�ً  �ل�سو�ض  ي�ستهلك  حتى 
�أكرب  �سي�سان  ب�سع  و�سع  ميكن  باملقابل  بطنه.  يف  �ملوجود 
�ل�سي�سان  من  �جلديدة  �ملجموعات  مع   )Foster parents( عمر�ً 
بتقليد  فتقوم  �لتقليد  حتب  �لنعام  �سغار  �أن  حيث  �ل�سغرية، 

�ل�سي�سان �لكبرية عندما تتناول �لطعام.
•�الهتمام �لفائق بالنظافة و�لتهوية �جليدة وجتفيف �الأر�سيات 

من �ملياه و�ملخلفات و�لتح�سني �سد �الأمر��ض �لوبائية.
•جتنب �الزدحام و خلط �أعمار خمتلفة من �ل�سي�سان، فالطيور 

�لكبرية د�ئمًا تعتدي على �لطيور �ل�سغرية وتت�سبب يف نفوقها.
•يف�سل د�ئمًا فرز �ل�سي�سان ح�سب �أحجامها وب�سكل �أ�سبوعي، 
وو�سع �الأحجام �ملتماثلة يف حظائر مع بع�سها �لبع�ض وعدم 

خلط �أحجام متباينة.
يف  �لطيور  حلركة  يومي  ور�سد  دقيقة  �سجالت  عمل  •�رصورة 
�مل�ستلمة  �ل�سي�سان  �أع��د�د  حيث  من  ح��دة،  على  جمموعة  كل 
كل  تقومي  ليتم  وذلك  و�أ�سبابه،  �ليومي  و�لنفوق  �ملفق�ض،  من 
كميات  ر�سد  يف�سل  كذلك  �ملو�سم.  نهاية  عند  �ملجموعات 
و�لطيور  �لتح�سني  وبرنامج  و�مل�ستهلكة  �ل���و�ردة  �الأع���الف 

�ملري�سة و�لعالجات �مل�ستخدمة.
•يجب عزل �لطيور �ملري�سة و�لهزيلة عن بقية �لطيور �ل�سليمة، 
كما  �ل�سحية.  حالتها  مقت�سيات  ح�سب  وتغذيتها  ومعاجلتها 
طريق  عن  لل�سهية  و�لفاقدة  �لهزيلة  �ل�سي�سان  م�ساعدة  ميكن 

تغذيتها يدويًا باملقويات و�ملركز�ت �ل�رصورية.
و�مليكروبات  �مللوثات  وجتنب  �لالزمة  �لوقاية  طر�ئق  •�إتباع 

�ملنقولة بو�ساطة �ل�سيار�ت و�ساحنات �الأعالف، وذلك عن طريق 
لتعقيم  �ملزرعة  مدخل  عند  باملطهر�ت  و�لر�ض  �ملغاط�ض  عمل 
لتخ�سي�ض  �رصورة  توجد  كذلك  و�خلارجة.  �لد�خلة  �ل�سيار�ت 
مالب�ض و�أحذية خا�سة للعمال يتم ��ستخد�مها فقط د�خل حظائر 

وغرف �ل�سي�سان.
فيها  �أطباق  و�سع  يف�سل  ��سمنتية  �أر�سيات  وجود  حالة  •يف 
�ل�سي�سان، وذلك الأهميته يف طحن  لتتناوله  كمية من �حل�سى 

�الأعالف، وال�سيما �حلبوب د�خل �حلو�سلة �ملعدية.
•�رصورة �لتدرج عند  تغيري نوعية �الأعالف و�أحجامها وم�سادرها، 
وميكن خلط �لنوع �جلديد مع �لنوع �لقدمي لب�سعة �أيام ثم �سحب 

�لقدمي تدريجيًا وعدم �النتقال �ملفاجئ �إىل �لنوع �جلديد.
�لغرف  د�خل  �ل�سي�سان  مع  للعمال  �لد�ئم  �لوجود  •�رصورة 
�الأيام  �ل�سي�سان يف  �أعد�د من  و�حلظائر ملر�قبتها، حيث تنفق 

�الأوىل نتيجة �سقوطها د�خل �ملعالف و�مل�سارب.
�مل�ساد�ت  ال�ستخد�م  ملحة  حاجة  هناك  توجد  ال  •غالبًا 
�حليوية خالل �الأيام �الأوىل �إذ� كانت هناك �إد�رة جيدة للمزرعة، 
و�لربوبيوتيك  و�لفيتامينات  �ملقويات  �إعطاء  من  باأ�ض  ال  لكن 
�جلهاز  يف  �ملفيدة  �لبكترييا  من  ر�سيد  لتكوين   ،)Probiotics(

�له�سمي لل�سي�سان.
اإدارة الطيور النامية :

�إىل  �ل�سي�سان  رعاية  ق�سم  من  �لنامية  �لطيور  ترحيل  •يف�سل 
لهذ�  خم�س�سة  مم��ر�ت  وعرب  �الأرج��ل  على  م�سيًا  �لنمو  حظائر 

�لغر�ض، وال يف�سل نقلها بال�سيار�ت منعًا لالإجهاد.
• جتنب �الإزدحام وو�سع �أعد�د من �لطيور تنا�سب حجم وم�ساحة 
�حلظائر و�ملظالت، ومبعدل طائر و�حد لكل 20 – 25 م2 بحيث ال 

تتجاوز 30 طائر�ً يف كل حظرية.
�ل�سهر  �لنيوكا�سل يف نهاية  �لر�بعة �سد مر�ض  •ُتعطى �جلرعة 

�ل�ساد�ض باحلقن �لع�سلي.
•�إن �الإ�سابات باالأمر��ض �لطفيلية نادرة �حلدوث يف �لنعام يف 
بيئتنا �لعربية، وذلك لطبيعة �ملنطقة وجغر�فيتها �لتي ال ت�ساعد 

على منو �لطفيليات يف تلك �الأجو�ء.
مبرحلة  مقارنًة  �لنفوق  معدالت  كثري�ً  تقل  �ملرحلة  هذه  •يف 
�أ�سباب �لنفوق هنا غالبًا على حاالت �سوء  �ل�سي�سان، وتقت�رص 

�له�سم بو�ساطة �لرمال وحاالت �عوجاج �الأرجل.
 اإدارة اأمهات النع���ام :

�لنعام  �أمهات  تو�سع  �أن  يف�سل  لالإنتاج،  �الأوىل  �ملو��سم  •يف 
مبعدل ذكر و�حد لكل �أنثى يف حظائر مب�ساحات 40x80 م  للزوج 
بالن�سبة  �لبي�ض  �أعد�د  ناحية  من  �الإنتاج  لر�سد  وذلك  �لو�حد، 
�الإنتاج ملو�سمني  بعد ر�سد  للذكور.  لالإناث ومعدالت �خل�سوبة 
�أو ثالثة يتم تقومي �الأزو�ج من ناحية جودة �الإنتاج،  �إنتاجيني 
�أكرب من �الإناث �ملمتازة يف حظائر  �أعد�د  بعد ذلك ميكن و�سع 
مثاًل(   �إن��اث   8 مع  ذكور   4( �ملمتازة  �لذكور  من  �أقل  �أع��د�د  مع 
�إناث  مع  وو�سعها  �ملتبقية  �جليدة  �ل��ذك��ور  من  و�ال�ستفادة 

جديدة.
• ي�ستح�سن ف�سل �لذكور عن �الإناث عند نهاية مو�سم �لتز�وج، ثم 

�إعادتها عند بد�ية �ملو�سم �لتايل لتجديد �حليوية و�لن�ساط.
�أن تتم تغذية �لذكور تغذيًة منف�سلًة عن �الإناث، لكون  •يف�سل 
�لغذ�ئية �ملطلوبة لالإناث تتعار�ض مع �حلاجة  �لعنا�رص  بع�ض 
�أعالف  يف  �لكال�سيوم  ن�سبة  �رتفاع  مثل  للذكور  �لف�سيولوجية 
�الإناث �لبيا�سة، حيث ثبت �نها توؤثر �سلبًا يف �إنتاج �حليو�نات 
�ملنوية عند  �لذكور. وهنا ميكن تغذية �لذكور ب�سورة منف�سلة 
يف �ل�سباح، ثم �إدخالها حلظائر �الإناث لبع�ض �لوقت للتلقيح، ثم 

�إعادتها حلظائرها بقية �ليوم.
�إال  •رغم �أن �لنعام �لبالغ لديه ح�سانة �سد مر�ض �لنيوكا�سل، 
ولي�ض  �الإنتاجية  �ملو��سم  نهاية  �الأمهات يف  �أنه ميكن حت�سني 
قبل ذلك، حيث ثبت �أي�سًا �أن حت�سني �الأمهات خالل مو�سم و�سع 
�لبي�ض يوؤثر �سلبًا يف كميات �لبي�ض �ملنتجة، و�لغر�ض هنا من 
�لتح�سني هو توفري مناعة مكت�سبة لدى �ل�سي�سان من �الأمهات 

عرب �لبي�ض.

4243
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حم��سيل جديدة 

مروية 
باملياه 

املاحلة 
يف املن�طق 
اجل�فـــــة 

و�ســـبه اجل�فــة

�أجر�ها  �لتي  و�الأبحاث  �لدر��سات  �أثبتت 
باالإمكان  �أن��ه  )�أك�ساد(  �لعربي  �ملركز 
ومتو�سطة  �مل��احل��ة  �مل��ي��اه  ��ستعمال 
عالية  وكفاءة  جيدة  �إد�رة  حتت  �مللوحة 
�لعلفية  �ملحا�سيل  من  �لعديد  ري  يف 
على  و�حل�سول  �حلقلية  �أو  �ل�سناعية  �أو 
بالري  مقارنًة  جيد  �قت�سادي  م��ردود 
زر�ع��ة  ن�رص  مت  حيث  �ل��ع��ذب��ة،  باملياه 
�ل�سي�سبان،  مثل  �ملحا�سيل  تلك  من  عدد 
و�لدخن، و�للفت �لعلفي، و�حللبة، و�لقطن، 
مناطق  يف  و�لف�سة،  �لعلفية،  و�لبيقية 
�مللوحة  ومتو�سطة  �ملاحلة  �ملياه  توفر 
يف �لعديد من �ملناطق يف �لدول �لعربية 

و�الأردن،  وتون�ض،  وم�����رص،  ك��اجل��ز�ئ��ر، 
وليبيا، و�سورية، وذلك بهدف:

�مل���و��سي  وم��ربي  �لف��الحني  •ح��ث 
�لعلفية  �ملحا�سيل  بع�ض  زر�ع��ة  على 

و�ملقاومة للملوحة. 
يف  �ل��زر�عي���ة  �ملح��ا�سي��ل  •ت��نوي��ع 

�ملنطقة. 
•زيادة دخل �ملز�رعني وحت�سني م�ستوى 

معي�ستهم.
و�ملتاأثرة  �ملاحلة  �الأر��سي  •��ستثمار 

بامللوحة. 
يف  �مل���احل���ة  �ملي�������اه  •��ستغ���الل 

�لري �لزر�عي.

�أثبتت  �لتي  وفيما يلي بع�ض �ملحا�سيل 
مع  �ل��ت��اأق��ل��م  على  وق��درت��ه��ا  ج��د�رت��ه��ا 
و�سبه  �جلافة  للمناطق  �لبيئية  �لظروف 

�جلافة، وال�سيما مبا يتعلق بامللوحة.
�ل�صي�صبان 

Sesbania aculeata L.
�ل��و�ع��دة  يف  �لبقولية  �الأع��الف  من  يعد 
�ملنطقة نظر�ً الإنتاجيته �مل�سجعة وقدرته 
�لبيئية  �لظروف  مع  �لتاأقلم  على  �لعالية 
�جليدة  مقاومته  وال�سيما  �ملختلفة، 
من  �أكرث  �إىل  �أحيانا  ت�سل  �لتي  للملوحة 
- 7 غ/ل.   6 �أي ما يعادل حو�يل   dS/m10

عمل �أك�ساد على �إدخال هذ� �لنبات �جلديد 
ملز�ياه �لعديدة، و�أهمها �رصعة �لنمو، كما 
�لفرتة  يف  علفي  م�سدر  تاأمني  ي�سمن  
عالية  ن�سبة  على  ويحتوي  �ل�سيفية، 
�إ�سافًة  �جلافة،  �ملادة  يف  �لربوتني  من 
وحتمله  �لرتب  �أنو�ع  معظم  مع  لتالوؤمه 
للملوحة، وهو نبات متعدد �حل�سات خالل 
�سماد�ً  ��ستعماله  وميكن  �لنمو،  مو�سم 
يف  حبوبه  ��ستعمال  ميكن  كما  ع�سويًا، 

�لعالج و�لتد�وي كنبات طبي. 
�لعائلة  �إىل  �ل�سي�سبان  ن��ب��ات  ينتمي 
ميتاز  ح��ويل  حم�سول  وه��و  �لبقولية، 
ثانوية حتمل  �ل�سكل وجذور  بجذر وتدي 
لالآزوت  مثبتة  بكترييا  على  حتوي  عقد�ً 
�إىل  ت�سل  طويلة،  ب�ساق  وميتاز  �جل��وي، 
�أما ثماره  �أمتار و�أور�ق مركبة،   4 حو�يل 
يرت�وح  مل�ساء،  ق��رون  عن  عبارة  فهي 
حتتوي  و  �سم   22  -  12 ب��ني  م��ا  طولها 
40 بذرة ذ�ت لون بني و�أخ�رص              -  20 على 

)3 مم(. 
طريقة الزراعة: 

تنعم     ثم  �لرتبة  الرتبة: حترث  •حت�سري 
وت�سوى الإعد�د �ملهد �ملنا�سب للبذور.

�سهري  خالل  �ل�سي�سبان  ي��زرع  •البذر: 
كمية  وتبلغ  مايو،  �أيار/  و  �أبريل  ني�سان/ 
بني  �مل�سافة  وتكون  كغ/ه�   40 �ل��ب��ذور 
�لبذر  يتم  حيث  �سم،   40 �لزر�عة  خطوط 

على عمق 2 - 3 �سم. 
�ل�سي�سبان  حم�سول  يحتاج  •الت�سميد: 
�إىل كمية �سغرية ال تتعدى 20 كغ /هكتار 
من �ل�سماد �الآزوتي، �إ�سافًة �إىل �لعنا�رص 
كالبوتا�سيوم  لنموه  �الأخرى  �ل�رصورية 
 / كغ   100 �إىل  يحتاج  حيث  و�لفو�سفور، 

هكتار من كل عن�رص.

جفاف  من  �لعربية  �ملنطقة  ت�سهدها  �لتي  �ملناخية  �لتغري�ت  �أدت 
و�رتفاع ملحوظ يف درجات �حلر�رة �ملرت�فق مع �نخفا�ض يف معدل 
�ملياه  على  �لطلب  �زدي��اد  �إىل  �إ�سافًة  �ل�سنوية،  �ملطرية  �لهطوالت 
الأغر��ض عديدة كالزر�عة و�ل�سناعة و�ل�سياحة و�ال�ستهالك �ملنزيل، 
يف  و�سح  نق�ض  �إىل  عام،  بعد  عامًا  �مل�سطرد  �ل�سكان  عدد  و�زدي��اد 
�ملياه �لتقليدية �ملتاحة يف �ملنطقة، وباتت �حلاجة ملحة للبحث عن 
م�سادر مائية غري تقليدية كمياه �ل�رصف �ل�سحي �ملعاجلة، و�ملياه 
�ملاحلة و�لع�رصة مبختلف م�سادرها، �سو�ًء كانت مياه �رصف زر�عي 
�لنق�ض  ل�سد  �لزر�عي  �لري  يف  ��ستعمالها  ميكن  جوفية،  مياهًا  �أو 
�لنوعية  �إدخال تلك  �إمكانية  �لتقليدية، مع  �لكبري يف �ملو�رد �ملائية 
من �ملياه غري �لتقليدية يف �ملو�زنة �ملائية للمنطقة و��ستغاللها يف 
ري بع�ض �ملحا�سيل �ملتحملة للملوحة، ما ي�سهم يف حتقيق �لتنمية 

�لزر�عية �مل�ستد�مة يف �ملنطقة .

د. عمر جزد�ن 
خبري �لرتبة و��صتعمالت �ملياه غري �لتقليدية 

 �ملركز �لعربي -�أك�صاد 

ال�ســي�ســب�ن 
واحللبـــة 

ــفــي   ــعــل ـــت ال ـــف ـــل وال
والرتيتيــــك�ل
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يف  م���رة  �ل����ري  ع��م��ل��ي��ة  ت��ت��م  •الري: 
منو  مر�حل  ح�سب  تتغري  قد  و  �الأ�سبوع، 
ترت�وح  حيث  �لبيئية،  و�لظروف  �لنبات 
10000 م3   -  8000 �ملائية بني  �حتياجاته 

/ هكتار يف �ملناطق �ل�سحر�وية. 
اخل�����رشي:  امل����ردود  اأو  •احل�ساد 
�الأخ�رص  �لعلف  �ل�سي�سبان  نبات  يوفر 
حيث  �ل�سيف  ف�سل  خ��الل  للحيو�نات 
�إىل  �خل�رص�ء  �مل��ادة  من  �إنتاجه  ي�سل 
عدد  �أن  �لعلم  م��ع  طن/ه�،   40 ح���و�يل 
عملية  وتتم  ح�سات،   4  -  3 يبلغ  �حل�سات 
مابني  �لنبات  طول  ي�سل  عندما  �حل�ض 
�أما مردوده من �حلب فيبلغ  �سم.   50 -  40

2 طن/ ه� تقريبًا.
�حللبة 

Trigonella foenum graecum L.

ُيعد نبات �حللبة من �ملحا�سيل �لزر�عية 
وغذ�ئية  علفية  فو�ئد  من  لها  ملا  �ملهمة 
وطبية وخ�سوبية، وُذكرت يف �لعديد من 
�لدر��سات و�الأبحاث و�ملر�جع، حيث قيل 
من  فيها  مبا  �لنا�ض  علم  لو  �حللبة:  يف 

فو�ئد ال�سرتوها بوزنها ذهبًا. 
يف  كليرب  �الإجنليزي  �لعامل  ذكرها  كما 
جميع  و�سعت  لو  ق��ال:  حيث  در��ساته 

�حللبة  وو�سعت  ميز�ن  كفة  يف  �الأدوي��ة 
يف �لكفة �الأخرى لرجحت كفة �حللبة.

�حللبة حم�سول بقويل حويل �ستوي، يبلغ 
�رتفاعه 60 �سم، له �ساق متفرعة، �الأور�ق 
ثالثية م�سننة طويلة، ومن قاعدة �الأور�ق 
تظهر �الأزهار �لتي تتحول �إىل ثمار على 
�سكل قرون، طول كل قرن حو�يل 10 �سم، 
يف  ما  حد  �إىل  ت�سبه  بذور  على  وحتتوي 
�أ�سفر  ل��ون  ذ�ت  وه��ي  �لكلية،  �سكلها 

خم�رص. 
طريقة الزراعة:

ثم  �لرتبة  حر�ثة  تتم  الرتبة:  •جتهيز 
�ملهد  �إع��د�د  بهدف  وت�سويتها  تنعيمها 

�ملنا�سب للبذور.
تزرع �حللبة خالل �سهر ت�رصين  •البذر: 
�الأول / �أكتوبر وتبلغ كمية �لبذور 20 كغ/

�لزر�عة  خطوط  بني  �مل�سافة  وتكون  ه�، 
عمق      على  �لبذر  ويتم  �سم،   30  -  20 من 

2-3 �سم. 

و�لتع�سيب  �لعزق  عملية  جترى  •العزق: 
مرحلة  بعد  وال�سيما  الأخ��رى،  ف��رتة  من 
 10 �لبادر�ت  طول  ي�سبح  عندما  �الإنبات 
من  �لرتبة  تهوية  على  ت�ساعد  الأنها  �سم 
ناحية و�إز�لة �الأع�ساب �ل�سارة �ملناف�سة 

للمح�سول من ناحية �أخرى.  

يحتاج حم�سول �حللبة �إىل   : •الت�سميد 
كمية ال تتعدى 20 وحدة من �الآزوت، و50 
من  وحدة  و100  �لبوتا�سيوم،  من  وحدة 

�لفو�سفور يف �لهكتار.
�أ�سبوعيًا،  مرًة  �لري  عملية  تتم  •الري: 
وال�سيما يف �الأر��سي �لرملية، وقد تتغري 
و�ل��ظ��روف  �ل��ن��ب��ات  م��ر�ح��ل من��و  ح�سب 
�الحتياجات  ت����رت�وح  ح��ي��ث  �لبيئية، 
يف  هكتار   / م3   9000-7000 بني  �ملائية 

�ملناطق �ل�سحر�وية. 
ي�سل  اخل�رشي:  املردود  اأو  •احل�ساد 
�إىل  �خل�����رص�ء  �مل��ادة  من  �حللبة  �إن��ت��اج 
يتجاوز  ح��ني  يف  طن/ه�،   21.2 ح��و�يل 
�أن  علمًا  طن/ه�،   2 �حل��ب  م��ن  �مل���ردود 

.dS/m 4 ملوحة مياه �لري كانت بحدود

�للفت �لعلفي
Brassica Napus Oleifera L. 

للعائلة  �لعلفي  �ل��ل��ف��ت  ن��ب��ات  ينتمي 
�ستوي،  حويل  حم�سول  وهو  �ل�سليبية، 
ميتاز بجذور  وتدية و�ساق متفرعة و�أور�ق 
عري�سة، وثماره عبارة عن قرون يرت�وح 
 30 -  20 - 10 �سم حتتوي من   8 طولها بني 
�لن�سج  عند  �أ�سود  لون  ذ�ت  �سغرية  بذرة 

�لتام، ويبلغ حجمها تقريبًا من 1-2مم. 
طريقة الزراعة :

•جتهيز الرتبة: حر�ثة �لرتبة على عمق 
30 �سم ثم تنعيمها وت�سويتها.

�الأول/ ت�رصين  يف  �لنبات  يزرع  •البذر: 
10كغ/ه�،   -  6 �لبذور  كمية  وتبلغ  �أكتوبر، 
و�مل�سافة بني �خلطوط 30 �سم ويتم �لبذر 

على عمق 1-2 �سم. 
كمية  �إىل  �ملح�سول  •الت�س�ميد:يحتاج 
وحدة   100 ب�  تقدر  �الآزوت��ي  �ل�سماد  من 

���س��اف��ي��ة يف �ل��ه��ك��ت��ار، ت�����س��اف ع��ادة 
�الأخ���رى  �الأ���س��م��دة  و�إىل  م��ر�ح��ل،  على 
يحتاج  حيث  و�لفو�سفور  كالبوتا�سيوم 

�إىل نحو 150 وحدة/ه� من كل عن�رص.
مر�حل  ح�سب  �ل�سقي  عملية  تتم  •الري: 
وترت�وح  �لبيئية،  و�لظروف  �لنبات  منو 
�حتياجاته �ملائية بني 7000 - 8000 م3 / 

هكتار يف �ملناطق �ل�سحر�وية. 
الأخ�����رش:  والعلف  احل��ب  •ح�ساد 
�الأخ�رص  �لعلف  �لعلفي  �للفت  نبات  يوفر 
وي�سل  �ل�ستاء،  ف�سل  خالل  للحيو�نات 

 28 نحو  �إىل  �خل�رص�ء  �ملادة  من  �إنتاجه 
ه�. بينما مردوده من �حلب يتجاوز  طن/ 

4.5 طن/ ه�.

�للفت �لعلفي حم�سواًل علفيًا ناجحًا  يعد 
يف ظروف �مل�ن�اطق �ل�سحر�وية من حيث 
ي�ت�اأث�ر  ال  وهو  و�ملناخ،  و�ملياه  �لت�ربة 
�ل�ف��س�ة،  كمح�سول  �س�ت�اًء  بالب�رودة 
�ل�ع�ل�في  �ملخ�ط�ط  �إدماج�ه يف  ي�جب  لذ� 
�حليو�ن  �حتياجات  ل�ت�غ�ط�ي�ة  �ل�سن�وي 

من �الأع�الف �خل�رص�ء.

اإدخال �سنفني من الرتيتيكال
نفذ �ملركز �لعربي - �أك�ساد بني عامي 2004 و 2005 وبالتعاون مع �ملعهد �لتقاين لتنمية �لزر�عة �ل�سحر�وية يف �جلز�ئر 
جتربة جرى خاللها متابعة وت�سجيل عدد من �ملالحظات �ملتعلقة باأطو�ر منو ومردود �ل�سنفني جو�لينو والمب2  من 
�لرتيتيكال، ومعرفة مدى تالوؤم �ل�سنف مع �لظروف �لبيئية خالل �ملر�حل �ملختلفة للنمو، ومدى قابليته �أو مقاومته 

للظروف �لبيئية ولالأمر��ض و�حل�رص�ت.
نتائج القراءات امل�س���جلة على �سنفي الرتيتيك�������ايل املختربين

ع������ددالبادرات الأ�سناف
)م2(

ع������ددال�سناب�ل 
)م2(

ع������دد احلبات 
يف ال�سنبلة

وزن 1000 
حبة )غ (

وزن احل���ب 
)طن/ه�(

وزن التب����ن 
)طن/ه�(

طول ال�ساق 
)�سم(

2143895243.765.235.50117جو�لينو

1753106032.293.045.0097المب 2
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 �لرتيتيكال )�لقمحيلم(
 Triticum Secale L.

�لنجيلية  �ملحا�سيل  من  �لرتي�تك�ال  يع�د 
خمتل�ف  مع  كبي�ر  ب�تاأقل��م  تتمي�ز  �لتي 
وحتمله�ا  و�ملن�اخية،  �لبيئي�ة  �لظ�روف 
للجف�اف و�مللوح�ة يف �آن معًا. وهو ناجت 
لذلك  و�ل�سيلم،  �لقمح  نباتي  �لتهجني بني 
يعرف يف بع�ض �ملناطق با�سم �لقمحيلم.  

من مز�يا حم�سول �لرتيتيكال:
)�أبقار  للحيو�نات  علفًا  ��ستعماله  •ميكن 
�إدماجه  �عطى  فقد  ودو�ج���ن(،  �أغنام  و 
�لنتائج  �أف�سل  �حليو�نية  �لتغذية  يف 
بالعالئق  مبقارنتها  وذلك  �خلرفان،  عند 
�الأخرى )�لعلف �ملركز و�ل�سعري(، وبالذرة 

�ل�سفر�ء عند تغذية �لدو�جن. 
عند  جيد  حم�سول  �لرتيتكال  �أن  •�ت�سح 
�إدخاله يف تركيب �خلالئط �لعلفية مقارنة 

بال�سعري �أو �ل�سيلم. 
•�أعطى �لرتيتكال دقيقًا متو�زنًا ذ� نوعيٍة 
�خلبز  �سناعة  يف  ��ستعماله  ميكن  جيدٍة، 

�إىل  �لرتيتكال  دقيق  من   %  30 باإ�سافة 
دقيق �لقمح �لطري. 

•�إمكانية �إدخال زر�عة �لرتيتكال حم�سواًل 
علفيًا ال�ستغالل ترب �ملناطق �ل�سحر�وية 

و�ملياه �ملاحلة يف �لزر�عة. 
طريقة الزراعة:

�لرتبة جيد�ً  الرتبة: يجب حرث  •جتهيز 
�ملهد  �إعد�د  بهدف  وت�سويتها  تنعيمها  ثم 

�ملنا�سب للبذور.
•البذر: يزرع �لرتيتيكال يف �سهر ت�رصين 
 160 �لبذور  كمية  وتبلغ  /نوفمرب،  �لثاين 
خطوط  ب��ني  �مل�سافة  وت��ك��ون  ك��غ/ه���، 
�لزر�عة 20 �سم، ويتم �لبذر على عمق 2 - 3 

�سم. 
�لرتيتيكال  حم�سول  يحتاج  •الت�سميد: 
وح��دة   200 كمية  �ىل  �حل��ب��وب  كباقي 
على  مق�سمة  �خل�رصي  للنمو  ه��  �آزوتية/ 
ث�الث مر�حل: )�الإنب�ات و�الإ�سطاء و�ل�سنبلة(، 
ويحتاج كمية 100 وحدة من �لبوتا�سيوم / 
 180 �لفو�سفور  من  �حتياجاته  وتبلغ  ه��، 

وحدة يف �لهكتار. 
يالحظ  ال�سارة:  احل�س�ائ�س  •مق�اومة 
�أن نباتات �ل�رتيتك�ال عند زر�عتها تكون 
معر�س�ة ملناف�سة خمتل�ف �حل�س�ائ�ض غي�ر 
�ملرغ�وب فيه�ا، لذ� يجب مقاومتها �س�و�ء 
يف  �لكيمي�ائية  �أو  �مليكانيكية  ب�الطر�ئق 

�الأطو�ر �الأوىل من �لنم�و خا�سًة.
•الري: تتغري كمية �لري ومو�عيده ح�سب 
�ل�سائدة  �لبيئية  و�لظروف  �لنمو  مر�حل 
كمية  ت��رت�وح  عام  وب�سكل  �ملنطقة،  يف 
�الحتياجات �ملائية ملح�سول �لرتيتيكال 
من 5000 �إىل 6000 م3 / هكتار يف �ملناطق 

�ل�سحر�وية �جلافة و�سبه �جلافة. 
من  �لرتيتيكال  �إنتاج  ي�سل  •احل�ساد: 
�لغلة �حلبية يف بع�ض �الأحيان �إىل نحو7 
وبعد  �ملثالية  �لظروف  ظل  يف  طن/ه� 

ح�ستني من �لعلف �الأخ�رص. 

�خلال�صـــــة
�إمكانية ��ستعمال �ملياه �ملاحلة   .1
ومتو�سطة �مللوحة يف �لري �لزر�عي 

حتت �إد�رة جيدة وكفاءة عالية.
2. �لعمل على �إدخال نباتات جديدة 
�جلافة  �ملناطق  لظروف  متحملة 
�مللوحة  وال�سيما  �جل��اف��ة،  و�سبه 
بهدف تنويع �ملحا�سيل يف �لو�سط 

�لزر�عي.
�ل�سي�سبان  حما�سيل  زر�عة  ن�رص   .3

كمحا�سيل  �لعلفي  و�للفت  و�حللبة 
على  للح�سول  للملوحة،  متحملة 

مردود �قت�سادي جيد.
�لري ومر�قبة  تتبع ملوحة مياه   .4

�خل�سائ�ض �لكيميائية و�خل�سوبية 
للرتبة بهدف حمايتها من �لتدهور.  
�لزر�عي  و�الإر���س��اد  �لوعي  ن�رص   .5

��ستعمال  ح���ول  �مل���ز�رع���ني  ب��ني 
�لزر�عي،  �ل��ري  يف  �ملاحلة  �ملياه 
�ملنا�سبة  �مل��ح��ا���س��ي��ل  وزر�ع�����ة 
يف  لال�سهام  للملوحة،  و�ملتحملة 
�مل�ستد�مة  �لزر�عية  �لتنمية  حتقيق 

يف �ملنطقة �لعربية. 

ملزيد من �ملعلومات يرجى �لت�صال على:
اجلمهورية العربية ال�سورية – دم�سق

هاتف : 50 62 226 - 51 62 226 - 11 00963  فاك�ض: 07 47 226 11 00963
email@acsad.org  :لربيد �الإلكرتوين�

من اإ�سدارات اأك�ساد



�لغذ�ء  من  �ملتز�يدة  �ل�سكانية  �الحتياجات  تاأمني  يتطلب 
�الأنو�ع  �إنتاجية  �لعمل على زيادة متو�سط  و�لك�ساء �رصورة 
�ملح�سولية �حلبية )�لقمح، و�ل�سعري، و�لذرة �ل�سفر�ء، و�لذرة 
�لبي�ساء(، و�لبقولية )�حلم�ض، و�لعد�ض، و�لبازالء، و�لبيقية( 
يف وحدة �مل�ساحة من �الأر�ض، ب�سبب �سعوبة �لتو�سع �الأفقي، 
�لتملح،  ب�سبب  للزر�عة  �ل�ساحلة  �الأر��سي  حمدودية  نتيجة 
وتر�جع  و�جلوفية،  �ل�سطحية  �لعذبة  �ملائية  �مل��و�رد  وقّلة 
عرب  �الأم��ط��ار  وتذبذب  �ل�سنوي،  �ملطري  �لهطول  معدالت 
�ملو��سم، و�سوء توزعها خالل �ملو�سم �لزر�عي. وميكن حتقيق 
ذلك من خالل �لتكثيف �لزر�عي، �لذي يتطلب �لتح�سري �جليد 
وزيادة  و�ملتكررة(،  �ملكثفة  )�لفالحة  �لزر�عة  قبل  للرتبة 
�ملح�ّسن  �لبذ�ر  وزر�عة  �مل�سافة،  �ملعدنية  �الأ�سمدة  معدالت 
�الآفات،  مبيد�ت  من  �أكرب  كمياٍت  و��ستعمال  �لنوعية،  عايل 
�لزر�عة  ظروف  حتت  �لري  مياه  من  �أكرب  كمياٍت  و�إ�سافة 
�ملروية، وتطبيق �لري �لتكميلي حتت ظروف �لزر�عة �لبعلية. 
�الإنتاج  تكاليف  زي��ادة  �إىل  ت��وؤدي  �ملمار�سات  ه��ذه  لكن 
�الإنتاج  مدخالت  �أ�سعار  �رتفاع  ظل  يف  ال�سيما  �لزر�عي، 
�لزر�عي عامًة، و�لوقود خا�سًة، باالإ�سافة �إىل �إحلاق �ل�رصر 
بالنظم �لبيئية �لزر�عية، حيث توؤدي عملية �لفالحة �ملكثفة 
�ملادة  من  �لرتبة  حمتوى  ��ستنفاد  �إىل  �لبعيد  �مل��دى  على 
�لع�سوية، �الأمر �لذي يوؤثر �سلبًا يف جميع خ�سائ�ض �لرتبة 
�لرتبة  مقدرة  وُي�سعف  و�حليوية،  و�لكيميائية،  �لفيزيائية، 
�الإنتاجية. و�أ�سبح تبعًا لذلك لز�مًا على �ملز�رعني �أن يبحثو� 
عن طر�ئق �الإنتاج �لزر�عي �مل�ستد�مة، و�ملنتجة، و�ملربحة، 
�لطبيعية )�لرتبة، و�ملياه(، و�الأكرث  للمو�رد  ��ستنفاد�ً  و�الأقل 

حفاظًا على �لنظم �لبيئية �لزر�عية و�لطبيعية..
�حلافظة  �ل��زر�ع��ة  نظام  بتطبيق  �الأ�سا�سي  �حل��ل  يتمثل 
)Conservation Agriculture(، �لذي يعتمد يف جوهره على �أربع 

دعائم رئي�سة، هي:
1.عدم فالحة �لرتبة، �أو فالحتها باحلد �الأدنى.

�لتغطية  مبحا�سيل  �ل��رتب��ة  ل�سطح  �مل�ستمرة  2.�لتغطية 
�خل�رص�ء، �أو بالبقايا �لنباتية �مليتة.

تت�سمن حم�سواًل  �لتي  �ملنا�سبة،  �لزر�عية  �لدورة  تطبيق   .3

وينتج  �جلوي،  �الآزوت  تثبيت  على  عالية  كفاءة  ذ�  بقوليًا 
كتلة حية �أكرب.

يف  ال�سيما   ،)Weeds( �ل�سارة  لالأع�ساب  �لفّعالة  4.�ملكافحة 
�حلقول �ملوبوءة ببذور �الأع�ساب �ل�سارة.

متو�سط اإنتاجية حم�سول القمح على م�ستوى املحافظة 
يف اجلمهورية العربية ال�سورية:

�إنتاجية حم�سول  �أّن متو�سط  بينت نتائج �لدر��سات �حلقلية 
�لزر�عة �حلافظة  �الأعلى حتت ظروف  ه�1-( كان  )كغ.  �لقمح 
باملقارنة مع �لزر�عة �لتقليدية يف جميع �ملحافظات �ل�سورية 
�إنتاجية  يف  �لزيادة  متو�سط  وكان  �لدر��سة.  يف  �مل�ستهدفة 
�ملو�سمني  خالل  �مل�ستهدفة  )للمحافظات  �لقمح  حم�سول 
15.3 % حتت ظروف  2011/2010( نحو  و  �لزر�عيني 2009/ 2010 
ماي�سري  �لتقليدية،  �لزر�عة  مع  باملقارنة  �حلافظة  �لزر�عة 

�لقمح  حم�سول  �إنتاجية  متو�سط  حت�سني  يف  �لنظام  هذ�  تطبيق  �أهمية  �إىل 
حتت ظروف �لزر�عة �ملطرية، يف جميع �ملحافظات �لتي تنت�رص فيها زر�عة 
�الإنتاجية بني  �لزيادة يف متو�سط  �لتباين يف ن�سبة  �لقمح. وُيعزى  حم�سول 
�لفيزيائية  �لرتبة  �لتباين يف خ�سائ�ض  �إىل  �مل�ستهدفة  �ل�سورية  �ملحافظات 
و�لكيميائية و�حليوية، و�لتباين يف �ل�سنف �ملزروع، ومدى مالءمته للمنطقة 
�لبيئية �مل�ستهدفة، و�لتباين يف معدل �لهطول �ملطري �ل�سنوي، و�ملمار�سات 
�الأ�سمدة  وكمية  �لبذ�ر،  ومعدل  �لزر�عة،  موعد  وال�سيما  �ملطبقة،  �لزر�عية 
بقايا  وكمية  �ل�سارة،  لالأع�ساب  �لفّعالة  و�ملكافحة  �مل�سافة،  �ملعدنية 
�ملح�سول �ملرتوكة فوق �سطح �لرتبة من �ملو�سم �ملا�سي، و�لنوع �ملح�سويل 

�ل�سابق يف �لدورة �لزر�عية.

�إنتاجية  متو�سط  زي��ادة  �إىل  �حلافظة  �لزر�عة  نظام  تطبيق  �أدى  كما 
�ملحا�سيل �الأخرى )�ل�سعري، و�لعد�ض، و�حلم�ض(. وبلغت ن�سبة �لزيادة  
�لزر�عي  �ملو�سم  ه�1-( خالل   . )كغ  كقيمة متو�سطة جلميع �ملحافظات 
�لعد�ض،  11.36 % ملح�سول  و  �ل�سعري  8.6 % ملح�سول  قر�بة   2010/2009

وقر�بة 18 % ملح�سول �حلم�ض، وقد �أ�سارت �لنتائج �إىل تباين ��ستجابة 
�لنوع �ملح�سويل �ملزروع لتطبيق نظام �لزر�عة �حلافظة. كما �أ�سارت 
�أّن نظام �لزر�عة �حلافظة يعد من �ملمار�سات �لزر�عية �ملهمة يف  �إىل 
حت�سني �إنتاجية حم�سول �لقمح حتت ظروف �لزر�عة �ملطرية، ماُي�سهم 
ب�سكٍل فّعال يف ت�سييق �لفجوة �الإنتاجية، وزيادة �الإنتاج �لزر�عي، مبا 

ي�سمن حتقيق �الأمن �لغذ�ئي، وحت�سني دخل �ملز�رع. 

ولوحظ من خالل مقارنة متو�سط �إنتاجية �لقمح خالل �ملو�سمني 
�ملدرو�سني )2010/2009 و 2011/2010( �أّن ن�سبة �لزيادة يف �الإنتاجية 
2011/2010 باملقارنة  )21.8 %( خالل �ملو�سم �لزر�عي  �أعلى  كانت 
�إىل  �لنتائج  هذه  وت�سري   .)%15(  2010/2009 �لزر�عي  �ملو�سم  مع 
�حلبية  �لغلة  زيادة  �إىل  يوؤدي  �حلافظة  �لزر�عة  نظام  تطبيق  �أّن 
�حلافظة  �لزر�عة  دور  �إىل  ذلك  وُيعزى  وتر�كمي.  تدريجي  ب�سكٍل 
و�حليوية،  و�لكيميائية،  �لفيزيائية  �لرتبة  خ�سائ�ض  حت�سني  يف 
وزيادة  �لع�سوية،  �مل��ادة  من  �لرتبة  حمتوى  حت�سني  خالل  من 
زيادة  �إىل  بالتايل  ي��وؤدي  ما  وثباتيتها،  �لرت�بية  �لكتل  حجم 
معدل ر�سح �ملياه �إىل باطن �لرتبة، ومقدرة �لرتبة على �الحتفاظ 
باملاء، ويوؤدي �أي�سًا �إىل حت�سني خ�سوبة �لرتبة، وكفاءة ��ستعمال 
�الأ�سمدة �ملعدنية. باملقابل يوؤدي تطبيق �لدورة �لزر�عية �إىل ك�رص 
دورة حياة �لعديد من �الآفات �لزر�عية، و�مل�سببات �ملر�سية، ما 

يقلل من حجم �ل�رصر �لناجم عن �لعو�مل �حليوية. 
�ل�سعري  حم�سول  �إنتاجية  متو�سط  �أّن  �لدر��سة  نتائج  من  لوحظ 
ظروف  حتت  �الأعلى  ك��ان   2011  /  2010 �ل��زر�ع��ي  �ملو�سم  خ��الل 
�لزر�عة �حلافظة باملقارنة مع �لزر�عة �لتقليدية يف �ملحافظات 
لدى  �ل�سعري  ي��زرع  مل  حيث  درع��ا  حمافظة  )ع��د�  �مل�ستهدفة 
�الإنتاجية  زيادة  ن�سبة  �ملو�سم(.وتر�وحت  هذ�  خالل  �ملز�رعني 
تباين  �إىل  �لزيادة  ن�سبة  �لتباين يف  وُيعزى   .% 36.9 و   8.87 بني 
مو�سم  خالل  �ل�سائدة  �لبيئية  و�لعو�مل  �ملطري،  �لهطول  معدل 
�لنمو ومدى مالءمتها ملتطلبات نباتات �ل�سعري �لبيئية، و�لتباين 
ن�سبة  وكانت  �ملطبقة.  �لزر�عية  و�ملمار�سات  �لرتبة،  نوعية  يف 
�لزيادة باملتو�سط قر�بة 23.82 %. ولوحظ �أي�سًا �أّن ن�سبة �لزيادة 
خالل �ملو�سم �لزر�عي 2011/2010 كانت �أعلى باملقارنة مع �ملو�سم 
�ل�سابق )8.6 %(، ما يوؤكد �لتاأثري �لرت�كمي �لذي يوؤديه تطبيق نظام 
وخ�سوبتها.  �لرتبة  نوعية  حت�سني  خالل  من  �حلافظة،  �لزر�عة 
وميكن �لقول �إّن تطبيق نظام �لزر�عة �حلافظة ُي�ساعد على �إعادة 

تاأهيل �لرتب �لزر�عية �ملتدهورة، و��ستعادة طاقتها �الإنتاجية.
خالل  �لعد�ض  حم�سول  �إنتاجية  متو�سط  �أّن  �أي�سًا  �لنتائج  بينت 
�لزر�عة  ظروف  حتت  �الأعلى  كان    2011  /  2010 �لزر�عي  �ملو�سم 
�ملحافظات  جميع  يف  �لتقليدية  �لزر�عة  مع  باملقارنة  �حلافظة 
�ل�سورية �مل�ستهدفة )عد�  حم�ض ودرعا، حيث مل ُيزرع �ملح�سوالن 
�أّن  �أي�سًا  ولوحظ  �ملو�سم(.  هذ�  خالل  �ملحافظتني  هاتني  يف 
متو�سط �لزيادة يف �الإنتاجية كان �أعلى )12.93 %( خالل �ملو�سم 
�لزر�عي �لالحق باملقارنة مع �ملو�سم �لزر�عي �ل�سابق )11.36 %(.

�أّن تطبيق نظام �لزر�عة �حلافظة يف �حلقول  ُيالحظ من �لنتائج 
نف�سها خالل �أربعة مو��سم زر�عية متتالية �أدى �إىل زيادة تر�كمية 
يف متو�سط �إنتاجية حما�سيل �حلبوب �ل�سغرية كالقمح )21.38 %( 
و�ل�سعري )23.82 %(، و�لبقوليات �لغذ�ئية كالعد�ض)12.93 %(, وذلك 
�إىل  ذلك  وُيعزى  �لدر��سة.  يف  �مل�ستهدفة  �ملحافظات  جلميع 
�لرتبة، باالإ�سافة  �لذي يطر�أ على خ�سائ�ض  �لتدريجي  �لتح�سن 
بالتبخر.  �ملياه  فقد  معدل  تقليل  يف  �لفالحة  ع��دم  دور  �إىل 
يف  �لرتبة  �سطح  ف��وق  �ملح�سول  بقايا  ت��رك  �أي�سًا  وي�ساعد 
ُي�سهم يف  �لذي  �الأمر  و�ملائي،  �لريحي  �لرتبة  �جنر�ف  �حلد من 
�ملحافظة على طبقات �لرتبة �ل�سطحية �لغنية باملادة �لع�سوية 
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باالإ�سافة  �ملغذية،  �ملعدنية  و�لعنا�رص 
باجلريان  �ملياه  فقد  معدل  تقليل  �إىل 
ح�سا�سية  من  يقلل  �لذي  �الأمر  �ل�سطحي، 
من  ويزيد  ل��الجن��ر�ف،  �لزر�عية  �ل��رتب 

معدل ر�سح �ملياه �إىل باطن �لرتبة. 
تكاليف �لإنتاج �لزر�عي 

�مل�سح  ����س��ت��م��ارة  خ���الل  م���ن  ُي���الح���ظ 
 2010/2009 �لزر�عيني  للمو�سمني  �مليد�ين 
�الإنتاج  تكاليف  متو�سط  �أّن   .2011/2010 و 
ظروف  حتت  �أق��ل  ك��ان  �لقمح  ملح�سول 
ه�1-(   / �ض   . ل   13799( �حلافظة  �ل��زر�ع��ة 
 16419( �لتقليدية  �لزر�عة  مع  باملقارنة 
 .% 15.9 . ه�1-(، بن�سبة زيادة بلغت  ل. �ض 
وُيعزى �نخفا�ض تكاليف �الإنتاج �لزر�عي 
توفري  �إىل  �حلافظة  �لزر�عة  ظروف  حتت 
�لزر�عة  قبل  �الأر�ض  �أجور عملية حت�سري 
وهي باملتو�سط 1573ل.�ض للهكتار �لو�حد، 
باالإ�سافة �إىل �أجور نرث �الأ�سمدة �ملعدنية 
للهكتار  ل.���ض   215 )قر�بة  �ل��زر�ع��ة   قبل 
�آالت  ��ستعمال  ي�سمح  حني  يف  �لو�حد(، 
�لت�سميد  عمليتي  باإجر�ء  �ملبا�رص  �لبذر 

و�لبذر بعملية زر�عية و�حدة. وُيالحظ �أي�سًا 
�أّن متو�سط ثمن �لبذ�ر �ملزروع يف �لهكتار 
�أق��ل حت��ت ظ��روف �لزر�عة  �ل��و�ح��د ك��ان 
باملقارنة   ) ه�1-   / �ض  ل.   3124( �حلافظة 
ل.�ض/ه�1-(،   3870( �لتقليدية  �لزر�عة  مع 
وُيعزى   .%  19.3 بنحو  تقّدر  زي��ادة  بن�سبة 
ظروف  حتت  �لبذ�ر،  معدل  تقليل  �إىل  ذلك 
متو�سط  �أّن  ُيالحظ  كما  �حلافظة،  �لزر�عة 
�أقل  قيمة �الأ�سمدة �ملعدنية �مل�سافة كان 
حتت ظروف �لزر�عة �حلافظة )3722 ل.�ض/ 
ه�1-( باملقارنة مع �لزر�عة �لتقليدية )3980 
 6.5 بنحو  تقّدر  زيادة  بن�سبة  ه�1-(،  ل.�ض/ 
�الأ�سمدة  معدل  تقليل  �إىل  ذلك  وُيعزى   .%
�لزر�عة  ظ��روف  حتت  �مل�سافة  �ملعدنية 
�لتقليدية.  �لزر�عة  مع  باملقارنة  �حلافظة 
�أجور  تكاليف  �أّن  باملقابل  ُيالحظ  ولكن 
نرث �الأ�سمدة �ملعدنية )ن�سف كمية �الأ�سمدة 
�الآزوتية �ملتبقية( كان �أعلى حتت ظروف 
�لزر�عة �حلافظة )261 ل. �ض/ه�1-( باملقارنة 
مع �لزر�عة �لتقليدية )241 ل.�ض/ ه�1-(، الأّن 
�الأ�سمدة  معدل  زيادة  �إىل  ي�سطر  �ملز�رع 
�حلافظة  �لزر�عة  ظ��روف  حتت  �الآزوتية 

ب�سبب منو �لنباتات وتطورها ب�سكٍل �أف�سل 
ويوؤدي  �لتقليدية.  �لزر�عة  مع  باملقارنة 
�أي�سًا ترك بقايا �ملح�سول، وال�سيما بقايا 
�لقمح و�ل�سعري �إىل زيادة ن�سبة �لكربون �إىل 
�الآزوت )C/N( يف �لرتبة، �الأمر �لذي ميكن 
�أن ُيعّر�ض �لنباتات �إىل نق�ض �الآزوت ما 
خالل  وال�سيما  �أك��رب،  بكمياٍت  ُي�سْف  مل 
نظام  تطبيق  من  �الأوىل  �لثالث  �ل�سنو�ت 
ثمن  �أّن  �أي�سًا  وُيالحظ  �حلافظة.  �لزر�عة 
مبيد�ت �الأع�ساب �ل�سارة كان ن�سبيًا �أعلى 
حتت ظروف �لزر�عة �حلافظة )614 ل. �ض / 
ه�1-( باملقارنة مع �لزر�عة �لتقليدية )558 
/ ه�1-(، لكن مل تكن هناك فروقات  ل. �ض 
حقيقة  �إىل  ذلك  وُيعزى  �لر�ض.  �أج��ور  يف 
ما  ع��ادًة  �ل�سارة،  �الأع�ساب  كثافة  �أّن 
بنظام  �ملزروعة  �حلقول  يف  �أعلى  تكون 
قبل  �لرتبة  فالحة  الأّن  �حلافظة،  �لزر�عة 
�الأع�ساب  من  بالتخل�ض  ت�سمح  �لزر�عة 
�ل�سارة �لتي تنبت قبل �لزر�عة، لذلك فاإّن 
عدم فالحة �لرتبة ي�سجع �نت�سار �الأع�ساب 
�سي�سطر  ثّم  ومن  �أك��رب،  بكثافٍة  �ل�سارة 
�ملز�رع ال�ستعمال كمية �أكرب من مبيد�ت 
�الأع�ساب �ل�سارة، وهذ� ال يعني بال�رصورة 

�الأع�ساب  مبيد�ت  ��ستعمال  ��ستمر�ر 
�ل�سارة بكمياٍت �أكرب حتت ظروف �لزر�عة 

�حلافظة، لعدة �أ�سباب �أهمها:
•�إّن عدم فالحة �لرتبة يعني عدم �إح�سار 
طبقات  من  جديدة  �سارة  �أع�ساب  بذور 
�لرتبة  ط��ب��ق��ات  �إىل  �لعميقة  �ل��رتب��ة 
خالل  �لبذور  تبقى  وبالتايل  �ل�سطحية، 
الت�سمح  �أعماٍق  على  �لالحقة  �ل�سنو�ت 

لها باالإنبات.
�لكيميائية  �ملكافحة  عملية  •ت�سمح 
�لفّعالة لنباتات �الأع�ساب �ل�سارة خالل 
�ل�سنو�ت �لثالث �الأوىل من تطبيق نظام 
خمزون  با�ستنز�ف  �حلافظة  �ل��زر�ع��ة 
ب��ذور  م��ن  �ل�سطحية  �ل��رتب��ة  ط��ب��ق��ات 
�ل�سماح  عدم  ب�سبب  �ل�سارة،  �الأع�ساب 
بالو�سول  �لنامية  �الأع�ساب  لنباتات 
�لبذور،  وت�سكيل  �الإزه���ار  مرحلة  �إىل 
�الأع�ساب  كثافة  �نخفا�ض  ي�سمن  وهذ� 
�ل�سارة يف حقول �لزر�عة �حلافظة عامًا 

بعد �آخر.
�ل�سابق  �ملح�سول  بقايا  ت��رك  •ي�سمح 
يف  �لرتبة  �سطح  ف��وق  كافية  بكمياٍت 
خف�ض درجة حر�رة �لرتبة بني �ل�سطور 

�إنبات  �رصعة  من  يبطئ  ما  �مل��زروع��ة، 
بذور �الأع�ساب �ل�سارة، ويوؤخر ظهورها 

فوق �سطح �لرتبة. 
�مليد�ين  �مل�سح  ومن  عام  ب�سكٍل  يالحظ 
و   2010/2009 �لزر�عيني  �ملو�سمني  خالل 
2011/2010، �أّن تطبيق نظام �لزر�عة �حلافظة 

قد قّلل تكاليف �الإنتاج �لزر�عي ملح�سول 
�لقمح بنحو %15.9، ويف �حلقول �ملزروعة 
مع  باملقارنة   %  15.6 بنحو  بال�سعري 
�ملذكورين  وللمو�سمني  �لتقليدية  �لزر�عة 
�سابقًا. وهذ� ماُي�ساعد على زيادة هام�ض 
�لربح عند �ملز�رع، ومن ثّم حت�سني دخله 
وم�ستوى معي�سته. ولوحظ �أي�سًا �أّن تكاليف 
�لزر�عة  ظ��روف  حتت  �أق��ل  كانت  �الإنتاج 
�لتقليدية  �لزر�عة  مع  باملقارنة  �حلافظة 
للفرتة   %  14.3 بن�سبة  �لعد�ض  ملح�سول 
�أجور  �لتوفري يف  �إىل  وُيعزى ذلك  نف�سها. 
عملية �لفالحة، ونرث �الأ�سمدة قبل �لزر�عة 
�لبذ�ر  ثمن  يف  و�لتقليل   ،%  100 بن�سبة 
مبيد�ت  ثمن  يف  و�لتوفري   ،%11 بن�سبة 

�الأع�ساب �ل�سارة بن�سبة 33 %. 
�لربح  �سايف  �أّن  �لدر��سة  نتائج  بينت 

�حلافظة  �لزر�عة  ظ��روف  حتت  �زد�د  قد 
جلميع  �لتقليدية  �ل��زر�ع��ة  م��ع  مقارنًة 
�ملحا�سيل �ملختربة. وبلغت �لزيادة قر�بة 
33.1 % بالن�سبة ملح�سول �لقمح، و 20.9 % 

هذه  توؤكد  للعد�ض.   %  48.9 ونحو  لل�سعري، 
�لزر�عة  نظام  تطبيق  �أهمية  على  �لنتائج 
وحت�سني  �مل��ز�رع  دخل  لزيادة  �حلافظة 

م�ستوى معي�سته.
ملح�سول  �ال�سرت�تيجية  لالأهمية  ونظر�ً 
�ملوؤ�رص�ت  على  �ل�سوء  �ُسّلط  فقد  �لقمح، 
�لن�سبية لتطبيق نظام  �الأهمية  �لتي تبني 
�لزر�عة �حلافظة يف حم�سول �لقمح فقط. 
حيث يوؤدي تطبيق نظام �لزر�عة �حلافظة 
�لزر�عة  ظ��روف  حت��ت  �لقمح،  حقول  يف 
بع�ض  مع  زر�عية  دورة  �سمن  �ملطرية، 
�ملحا�سيل �لبقولية ، مع مر�عاة ترك 30 – 
50 % تقريبًا من بقايا �ملح�سول فوق �سطح 

�لزر�عي  �الإنتاج  تكاليف  تقليل  �إىل  �لرتبة 
�مل�ستهلكة  �ل��وق��ود  كمية  و   ،%  16 بنحو 
بنحو  �لعمل  �ساعات  %، وخف�ض   43 بنحو 
32 %، و تقليل كمية �لبذ�ر �ملزروعة بنحو 

 %  15.3 بنحو  �الإنتاجية  وزي��ادة   ،%  17.7
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هام�ض  وزي��ادة   ،%  33 بنحو  و�لربح   ،%  12.8 بنحو  و�الإي��ر�د�ت 
�لربح �القت�سادي بنحو 34.29 %. ما ي�سري ب�سكٍل ال لب�ض فيه �إىل 

�جلدوى �القت�سادية من تطبيق نظام �لزر�عة �حلافظة.
 

�آر�ء �ملز�رعني
�حلافظة  �لزر�عة  نظام  طبقو�  �لذين  �ملز�رعني  ن�سبة  �أّن  لوحظ 
حني  يف   ،%  90 بنحو  تقّدر  بتطبيقه،  �ال�ستمر�ر  يف  ويرغبون 
ملو�سم  �حلافظة  �لزر�عة  نظام  جربو�  �لذي  �ملز�رعني  ن�سبة  �أن 
ذلك  وُيعزى   .%  10 التتجاوز  �ال�ستمر�ر  فكرة  و�ألغو�  فقط  و�حد 
خالل  �الإنتاجية  حت�سن  عدم  �أهمها،  �الأ�سباب،  من  �لعديد  �إىل 
على  �حل�سول  وع��دم  �حلافظة،  �لزر�عة  لتطبيق  �الأوىل  �ل�سنة 
عو�ئد مادية �أف�سل، باالإ�سافة �إىل خ�سارة قيمة �لق�ض، و�سعوبة 
�الأمر  �ملنا�سب،  �لوقت  يف  �ملبا�رص  �لبذر  �آالت  على  �حل�سول 
�الآالت  حمدودية  نتيجة  �لزر�عة،  موعد  تاأخري  �إىل  يوؤدي  �لذي 
�ملتو�فرة يف �ملنطقة، و�رتفاع �أ�سعار �آالت �لبذر �ملبا�رص، كذلك 
�سعوبة �لتعامل مع �لنظام �لزر�عي �جلديد، وال�سيما مبا يتعلق 
مبكافحة �الأع�ساب �ل�سارة، و�سعوبة �لتخلي عن كل �أو جزء من 
بقايا �ملح�سول، وعدم تو�فر �خلدمات �الإر�سادية لزيادة م�ستوى 
باأ�س�ض  �اللتز�م  و�سعوبة  �جلديد،  �لزر�عي  �لنظام  بهذ�  �ملعرفة 
بقايا  برتك  يتعلق  مبا  ال�سيما  �حلافظة،  �لزر�عة  نظام  تطبيق 
ل�سعوبة  �إ�سافًة  �ملنا�سبة،  �لزر�عية  �لدورة  وتطبيق  �ملح�سول، 
�لوقت  يف  �لفّعالة  �ل�سارة  �الأع�ساب  مبيد�ت  على  �حل�سول 

�ملنا�سب، و�ل�سعر �ملنا�سب. 

 ال�ستنتاجات واملقرتحات
�لو�عدة  �لزر�عية  �لنظم  �لزر�عة �حلافظة من  •ُيعد نظام 
حتت ظروف �لزر�عة �ملطرية، للعديد من �لبيئات و�الأنو�ع 
�الإنتاج  تكاليف  تقليل  يف  ُي�سهم  الأن��ه  �ملح�سولية، 
�لكربون  غاز  �نبعاث  ويقلل  �الإنتاجية،  وزيادة  �لزر�عي، 
عدم  )ب�سبب  �لع�سوية  �ملادة  �أك�سدة  معدل  تقليل  نتيجة 
�لفالحة(، وزيادة معدل تر�كم �ملادة �لع�سوية يف �لرتبة، 
وتقليل كمية �لوقود �مل�ستهلكة الإجناز �لعمليات �لزر�عية 

�ملختلفة.
�إنتاجية  زيادة  �إىل  �حلافظة  �لزر�عة  نظام  تطبيق  •�أدى 
�ملختربة،  �ملح�سولية  �الأن��و�ع  جلميع  �مل�ساحة  وح��دة 
حيث �زد�دت �الإنتاجية بنحو 21.8 %، و23.82 %، و12.93 %  

ملحا�سيل �لقمح، و�ل�سعري، و�لعد�ض على �لتو�يل. 
زيادة هام�ض  �حلافظة يف  �لزر�عة  نظام  تطبيق  •ُي�سهم 
�الإنتاج  خمرجات  ن�سبة  زي��ادة  نتيجة  للمز�رع،  �لربح 
�أجور  توفري  من  ذل��ك  ويتاأتى  مدخالته.  �إىل  �ل��زر�ع��ي 
وتقليل  �ل��زر�ع��ة،  قبل  �ملعدنية  �الأ�سمدة  ونرث  �لفالحة 
معدل �لبذ�ر، وتقليل كمية �لوقود �مل�ستهلكة، وتقليل عدد 
مع  باملقارنة  �القت�سادية  �لغلة  وزيادة  �لعمل،  �ساعات 

�لزر�عة �لتقليدية. 
•�رتفاع ن�سبة �الإقبال و�ال�ستمر�ر بتطبيق نظام �لزر�عة 
�لتوفري  ب�سبب   ،)%  96( �ملز�رعني  �سفوف  بني  �حلافظة 
�ل�سنة  من  �ب��ت��د�ًء  �ل��زر�ع��ي  �الإن��ت��اج  تكاليف  يف  �لكبري 
عدد  و�نخفا�ض  �ملح�سول،  ف�سل  حاالت  وتقليل  �الأوىل، 

�ساعات �لعمل.
و�لتو�سع  �حلافظة،  �لزر�عة  نظام  ن�رص  يف  •�ال�ستمر�ر 
هذه  الإي�سال  قبل،  من  ت�ستهدف  مل  بيئية  مناطق  �سمن 
�لتقانة �إىل �أكرب �رصيحة ممكنة من �ملز�رعني، يف مناطق 

�لزر�عة �ملطرية خا�سًة.
�لزر�عي  �لنظام  بهذ�  و�ملعرفة  �لوعي  م�ستوى  •زيادة 
لدى جميع �ملهتمني، وال�سيما �ملز�رعني ل�سمان �لتطبيق 
�ملرجوة  �لفو�ئد  لتحقيق  �حلافظة  �لزر�عة  لنظام  �ل�سليم 
منه، من خالل �الأيام �حلقلية، و�لندو�ت �لعلمية، و�لن�رص�ت 

�الإر�سادية.
جمال  يف  للعاملني  �ملعّمقة  �لتدريبية  �ل��دور�ت  •تنفيذ 
�لتقانة  هذه  نقل  يف  كفاءتهم  لزيادة  �لزر�عي،  �الإر�ساد 
تبني  وت�رصيع وترية  �ل�سحيح،  بال�سكل  �لو�عدة  �لزر�عية 

نظام �لزر�عة �حلافظة. 
•�رصورة �إدماج نظام �لزر�عة �حلافظة �سمن �ل�سيا�سات 
�لزر�عية �حلكومية، وتقدمي �لدعم للمز�رعني لت�سهيل عملية 

�رص�ء �الآالت �لزر�عية �ملنا�سبة لهذ� �لنظام �لزر�عي. 
وفق  �حلافظة،  �لزر�عة  الآالت  �ملحلي  �لت�سنيع  •ت�سجيع 
�ملو��سفات �ملنا�سبة لكل منطقة بيئية، ل�سمان �إتاحتها 
�الآالت  �أ�سعار  50 % من    –  40 باأ�سعاٍر منا�سبة ال تتجاوز 

�مل�ستوردة من �خلارج.

م�ســروع ال�ســتج�بة التنمويــة 
لتخفيف الفقر الريفي وت�أثيــر اجلف�ف 

يف �ســـم�ل �ســـرقي �ســـورية
       

م. �أمين كركوتلي - �أك�صاد

�سوء على
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تعر�ست �سورية، وال�سيما �سمالها �ل�رصقي ملوجات من �جلفاف 
و�لعو��سف �لرملية وب�سكل متكرر يف �ل�سنو�ت �الأخرية ، ما �نعك�ض 
على كثري من �لنو�حي �الإنتاجية و�القت�سادية و�الجتماعية يف 

هذه �ملنطقة، و�أهمها :
�لزر�عة  على  تعتمد  �لتي  �لريفية  �لعائالت  من  �لكثري  فقد�ن   .1
�نخفا�ض عائد�تها  �أو  �لبعلية وتربية �حليو�ن مل�سدر رزقها، 

ب�سدة.
2 . زيادة حدة �لفقر يف �ملنطقة، وبيع كثري من �لعائالت الأر�سها 

�أو حيو�ناتها. 
3. �عتماد كثري من �سكان �ملنطقة على �لعمل �ملوؤقت، �أو �لتوظيف، 
ت�سكل  �لتي  �لهجرة،  حتى  �أو  �ملالية،  و�حل��و�الت  �لقرو�ض  �أو 
�أو  �ملجاورة  �حل�رصية  �ملناطق  على  �إ�سافيًا  �سغطًا  بدورها 

�لبعيدة. 
�ملناخية،  �ملتغري�ت  هذه  مثل  مع  و�لتكّيف  لال�ستجابة  و�سعيًا 
�لتي تع�سف مبعظم �لدول �لعربية، ين�سط �ملركز �لعربي لدر��سات 
�جتاهات  عدة  يف  )�أك�ساد(  �لقاحلة  و�الأر��سي  �جلافة  �ملناطق 
�سبيل  يف  و�الإج���ر�ء�ت  �لتقانات  من  متكاملة  حزم  نقل  ت�سمل 
مع ظروف  و�لتاأقلم  �لت�سحر من جهة،  �نت�سار ظاهرة  من  �حلد 
وحيو�ن  ونبات  مياه  من  �لطبيعية  �مل��و�رد  با�ستثمار  �جلفاف 
بال�سكل �الأمثل من جهة ثانية. كما يقوم )�أك�ساد( ومنظمة �لعمل 
للتعاون  �الإ�سبانية  و�لوكالة   )ACF( �الإ�سبانية  �جلوع  ملكافحة 
و�الإ�سالح  �لزر�عة  وز�رة  مب�ساركة   )AECID( و�لتطوير  �ل��دويل 
�لفقر  لتخفيف  �لتنموية  �الإ�ستجابة  م�رصوع  بتنفيذ  �لزر�عي 
�أربع  ملدة  �سورية  �رصقي  �سمال  يف  �جلفاف  وح��االت  �لريفي 

�سنو�ت �عتبار�ً من عام 2011 .

 �لأهد�ف �لرئي�صة للم�صروع
يهدف �مل�رصوع �إىل �لتخفيف من حدة �لفقر لدى �لعائالت �لريفية 
و�لتغري�ت  �جلفاف  مع  �لتكيف  على  قدرتها  وزيادة  �ملت�رصرة 

�ملناخية من خالل :
�لزر�عة  عن  بدياًل  نظامًا  �حلافظة  �لزر�عة  نظام  ��ستخد�م   .1

�لتقليدية.
و�لغذ�ئية  �ل��زر�ع��ي��ة  للمخلفات  �لغذ�ئية  �لقيمة  حت�سني   .2

وت�سنيعها.
�سحة  و  وتغذية  تربية  جمال  يف  حديثة  تقانات  ��ستخد�م   .3

قطعان �حليو�نات.
4. حت�سني �إنتاجية �لوحدة �حليو�نية.

5. حت�سني طر�ئق ت�سويق �ملنتجات �حليو�نية و�لزر�عية.
6 . تدريب �ملر�سدين �لزر�عيني و�مل�ستفيدين على حماور �لعمل.

�أك�ساد  خ��رب�ء  بني  �مل�سرتك  �لعمل  خالل  من  �مل�رصوع  •ينفذ 
�لدر��سة  مناطق  يف  �لعاملني  و�لبيطريني  �لزر�عيني  و�لفنيني 
�أق�سام �الإر�ساد �لزر�عي، وتنمية �لبادية يف وز�رة �لزر�عة  من 
�ل�سورية، ويركز على تطوير تربية �الأغنام  �لزر�عي  و�الإ�سالح 
�ملخلفات  وحت�سني  �الأعالف،  م�سادر  وتطوير  �حلليب،  و�إنتاج 
�ملحا�سيل  وتنويع  �حليو�ن،  تغذية  يف  و��ستخد�مها  �لزر�عية 
تكاليف  وتخفي�ض  �إنتاجها  معدل  وزي��ادة  �ملحلية،  �حلقلية 
و�لدور�ت  �حلافظة،  �لزر�عة  �أ�سلوب  بن�رص  و�لتو�سع  �الإنتاج، 

�لزر�عية �ملنا�سبة.

• ت�سمنت �الأن�سطة �ملتعلقة باالإنتاج �حليو�ين مايلي : 
1. تقدمي دعم فني مطور يف عدة جماالت الإد�رة قطعان �الأغنام 

و�ملاعز من حيث �لتغذية و�لت�سمني و�لتنا�سل و�لت�سجيل.
وخملفات  �لزر�عية  �ملخلفات  وخلط  لفرم  وح��د�ت  �إن�ساء   .2

�لغذ�ئية  قيمتها  لتح�سني  ومعاملتها  �لغذ�ئية،  �ل�سناعات 
وجتهيزها للت�سويق.

3. تخزين �حتياطي علفي منا�سب.

4. تقدمي خطة تغذية منا�سبة لقطعان �الأغنام با�ستخد�م �ملخلفات 

�لزر�عية �ملح�سنة و�مل�سنوعة ب�سكل قو�لب �أو ب�سكل �سيالج.
من  ت�سويقه  طر�ئق  وحت�سني  �حلليب  حلفظ  وح��د�ت  �إن�ساء   .5

�ملناطق �لرعوية �إىل �ملدن.
6. تطبيق نظم رعاية �سحية منا�سبة للقطعان �ملتجولة.

و�لبيطرية  �لزر�عية  �لفنية  للكو�در  تدريبية  دور�ت  تنفيذ   .7

�مل�ساركة يف تنفيذ �مل�رصوع ل�سمان ��ستمر�ر �أن�سطته. 
يف  �لن�ساطات  من  �لعديد  تنفيذ   2012 و   2011 عامي  خالل  ومت 
جمال �الإنتاج �حليو�ين يف كل من حمافظات دير �لزور، و�حل�سكة، 
و�لرقة، متثلت يف تنفيذ عدد من تقانات حت�سني �لقيمة �لغذ�ئية 
للمخلفات �لزر�عية، وتدريب �ملربني على ��ستخد�مها يف تغذية 

قطعانهم ومنها :
- معاملة �الأتبان باليوريا. 

- ت�سنيع �ل�سيالج من تفل �ل�سوندر �لرطب. 

- ��ستخد�م �ملوال�ض و�ليوريا يف حت�سني �الأتبان. 
- ت�سنيع �لبلوكات �لعلفية. 

- زر�عة م�ساحات من �أر��سي �ملربني باالأعالف �خل�رص�ء. 

- �إ�سد�ر روزنامة الإد�رة وتغذية قطعان �الغنام.
- ت�سنيع وحدة متطورة لت�سنيع �الأعالف من �ملخلفات �لزر�عية 

على �سكل بلوكات علفية.
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القبار ال�سوكي

 .Capparaceae اأو Capparidaceae الف�سيلة الكربية اأو القبارية Capparis  يتبع جن�س القبار
.Brassicaceae يتبع هذا اجلن�س الف�سيلة ال�سليبية )USDA - GRIN( وح�سب

ار- �سفَلح.  ار- قبَّ َف – َل�َسَف - كرَب- كبَّ من اأ�سمائه العربية ال�سائعة : اأَ�سَ

Capparis spinosa
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 د. �أحمد عبد �لفتاح دركلت
�أك�صاد



مت�ساعدة،  �أو  م�سجعة  طويلة  �أف��رع  ذو  معمر،  �سجريي  نبات 
جرد�ء ويغلب على �لنبات �للون �الأخ�رص �ملزرق. �الأور�ق متبادلة 
�أ�سو�ك  ذ�ت  كاملة  �إهليلجية  �أو  بي�سوية  متقابلة،  �سبه  و�أحيانًا 
معنقة،  �أحادية  �إبطية  �الأزه��ار  وقوية.  خملبية  زوجية  �أذينية 
بي�ساء كبرية و�أحيانًا �أرجو�نية ي�سل طولها �إىل 6 – 8 �سم. �لكاأ�ض 
ذ�ت  منها  �خلارجية  تقريبًا،  �لطول  مت�ساوية  جرد�ء،  �سبالت   4
�سكل زورقي. �لتويج 4 بتالت، بي�سوية مقلوبة مدورة، مت�ساوية 
يف �حلجم، �خللفيتان ذ�ت حافة ثخينة ملتحمة يف �جلزء �ل�سفلي 
وت�سكالن بروز�ً رحيقيًا. �الأ�سدية كثرية، خيوطها ذ�ت لون وردي 
�أو مزرق. �ملبي�ض علوي، وحيد �حلجرية، �لبوي�سات عديدة. �لثمرة 

عنبية كمرثية �ل�سكل، تتفتح عند �لن�سج، حمر�ء من �لد�خل. 
موطن �لقبار �ل�سوكي مناطق حو�ض �لبحر �ملتو�سط، وينت�رص يف 
�آ�سيا و�إفريقيا و�أوروبا. وهو نبات  �جلزيرة �لعربية وبع�ض دول 
�النت�سار بيئيًا،  20 مرت�ً، و��سع  جفايف، تتعمق جذوره الأكرث من 
حيث ي�سادف يف �لبو�دي وعلى �ل�سفوح �ملعّر�سة الأ�سعة �ل�سم�ض، 
وينمو بني �ل�سخور وعلى �لرتب �لفقرية، يتحمل �لظروف �لبيئية 
ن�ساطه  ويعاود  �ستوي،  �سكون  �ل�ستاء يف  يق�سي ف�سل  �لقا�سية. 
�ل�ستوي  �ل�سكون  ويدخل  مايو  �أيار/  يف  يزهر  �لربيع،  �أو�ئ��ل  يف 

نهاية ت�رصين �لثاين/ نوفمرب غالبًا.
من التاريخ: 

 spinosa كرب( وكلمة – Kapar( من �لعربية Capparis أ�سل �لت�سمية�
من �لالتينية، وتعني �سوكي. ذكر �بن �سينا: " �أن جذره مفيد يف 
و�خلدر".  �لفالج  معاجلة  وينفع يف   ، و�لورك  �لن�سا  عرق  �أوجاع 
وقال �بن �لبيطار: " �أن ق�رص جذر �لقبار يعالج به �لطحال �ل�سلب، 
ويحد من �لبلغم �إذ� تغرغر به �الإن�سان". كما ورد ذكره يف خمطوطة 
"�العتماد يف �الأدوية �ملفردة وقو�ها ومنافعها" الأبي جعفر بن 
للرطوبات  ومنقية  قاطعة  �لقبار  "خال�سة  �ملتطبب:  خالد  �أبي 
�لز�ئدة يف �ملعدة ومفتحة ل�سدد �لكبد وحمللة ملاء �لطحال، ومن 
كان لديه  �أمل �رص�ض عليه �أن مي�سك ب�رص�سه جذر �ل�سفلح". وذكر 
�أن   " �ملفردة  �الأدوي��ة  يف  ”�ملعتمد  خمطوطته  يف  �ملظفر  �مللك 
ثمرته �ململحة �إذ� ُغ�سلت وُنقعت حتى تذهب ق�سوة �مللح �سارت 
مع  توؤكل  �الإد�م  مذهب  وعلى  ي�سري�ً،  غ��ذ�ًء  �لطعام  مذهب  على 
�خلبز،  وعلى مذهب �لدو�ء تكون حمركة لل�سهوة �ملق�رصة وجلالء 
ما يف �ملعدة من �لبلغم ولتفتيح ما يف �لكبد و�لطحال من �ل�سدد 
وتنقيتها، و�إذ� ��ستعملت هذه �لثمرة فينبغي �أن ت�ستعمل مع خل �أو 

ع�سل قبل �سائر �لطعام، و�ل�سفلح ترياق يطيب �لفم".
 

ال�ستزراع والإنتاجية:
ُتزرع بذور �لقبار حديثة �جلمع مبا�رصًة ، وعلى درجة حر�رة  ال 
�لبذور  �أما  �الإنبات تكون �سعيفة جد�ً.  ن�سبة  10م°، لكن  تقل عن 
متتد  طويلة  ملعامالت  بحاجة  فاإنها  �ل�سكون  طور  دخلت  �لتي 
لثالثة �أ�سهر قبل زر�عتها، حيث تنقع يف ماء د�فىء 40 ° مئوية 
وعاء  د�خ��ل  رطبة  قما�ض  قطعة  يف  تو�سع   بعدها  ي��وم،  ملدة 
زجاجي حمكم �الإغالق وترتك للتربيد يف �لثالجة ملدة 2 - 3 �أ�سهر. 
تربة  بعدها يف  ُتزرع  و�حدة،  ليلة  د�فىء ملدة  ماء  تنقع يف  ثم 
خفيفة جيدة �ل�رصف على درجة حر�رة  ال تقل عن 10 ° مئوية. 
من جهة �أخرى ميكن �إكثار �لقبار بالعقلة حيث توؤخذ �لعقل خالل 

 10  –  6 وحتمل  �سم،   8 بطول  �أبريل  وني�سان/  مار�ض  �آذ�ر/  �سهري 
�أن  �لتدفئة، وقد لوحظ  بر�عم، تو�سع يف و�سط جيد �ل�رصف مع 
على  ت�ساعد  �أ�سيد(  بيوتيك  )�أندول   IBA ب�����  �لهرمونية  �ملعاملة 
زيادة ن�سبة �لتجذير. وميكن �أن تنجح عملية �لتجذير باأخذ عقل 
ن�سف متخ�سبة يف �سهري متوز/ يوليو و �آب / �أغ�سط�ض وو�سعها 

يف و�سط رملي رطب بارد.
ُتزرع غر��ض �لقبار يف �الأر�ض �لد�ئمة خالل �لف�سل �لرطب  على 
�لعمر  يبد�أ  / هكتار.  نبات   2000 �أي حو�يل   ، 2.5 مرت   ×  2 م�سافة  
 30  – 20 �لنبات من  ، ويعي�ض  �سنو�ت   4  – 3 �الإنتاجي للنبات من 
�سنة. يبد�أ جمع �لرب�عم �لزهرية غري �ملتفتحة من �سهر �أيار/ مايو 
كل  مرًة  �لرب�عم  وجُتمع  �سبتمرب،  �أيلول/  حتى  يونيو  حزير�ن/  �أو 

�نتاجية  تقدر  �ملو�سم.  12 مرًة خالل   –  9 �أي حو�يل  يومًا   12  –  8

�لنبات خالل مو�سم �لنمو و�سطيًا بحدود 1.5 – 3 كغ بر�عم زهرية 
غري متفتحة. 

ُتعّد �لرب�عم �لزهرية �لتي يبلغ قطرها �أقل من 8 مم هي  �الأف�سل 
�أجل عملية  غر�بيل من  �لتجار  ��ستخدم  وموؤخر�ً  �سعر�ً،   و�الأغلى 
�لفرز. ويرت�وح �سعر �لكيلوغر�م من �لرب�عم �لزهرية  1 – 1.5 دوالر 

�أمريكي. وجتمع يف بر�ميل وحتفظ مملحة للت�سويق. 
�لزهرية يف  �لرب�عم  ت�ستخدم  والغذائية:  الطبية  ال�ستخدامات 
�أي�سًا  وميكن  حتليتها،  بعد  �الأطعمة  بع�ض  يف  وتدخل  �لتخليل 
�لقوية،  �لتو�بل  من  �لقبار  ُيعد  �لفتية.  �لفروع  روؤو���ض  تخليل 
وجود  عن  ناجت  �لثوم،  �أو  باخلردل  ُيذّكر  الذع��ًا  طعمًا  وميتلك 

جزيئات �لغلوكوكبارين. 
ت�سري بع�ض مر�جع �لطب �ل�سعبي �إىل ��ستخد�م مغلي ق�سور جذر 
 –  2 يوؤخذ  �لربد، حيث  �لنف�سي، ونزالت  �لوهن  �لقبار يف حاالت 
3 مالعق طعام من م�سحوق ق�رص �جلذور وتغلى على نار هادئة 
مبقد�ر  �مل�ستخل�ض  ُي�ستخدم  وُت��ربد.  ُت�سفى  ثم  دقيقة،   15 ملدة 
يف  �لقبار  جذر  ُي�ستخدم  كما  يوميًا.  م��ر�ت   3  -  2 طعام  ملعقة 
�لقبار  ُم�ستخل�سات  �ملفا�سل. وتدخل  و�آالم  �لروماتيزم  معاجلة 
يف �أدوية عالج بع�ض �أمر��ض �لكبد كالتهاب وتليف �لكبد، وت�سري 
�مل�سادر �إىل �أن �لدو�ء �مل�سمى )Liv- 52( يدخل يف تركيبه م�سحوق 
�إ�رص�ف  حتت  ��ستعماله  يكون  �أن  ويجب  �لقبار.  نبات  من  �أجز�ء 

�أطباء �أخ�سائيني.
يت�سف القبار بقيم بيئية واجتماعية واقت�سادية اأهمها:

1 - يتحمل �جلفاف وتكفيه �لهطوالت �لقليلة.
2 - ميكن ��ستغالل �الأر��سي �لفقرية و�ملحجرة �سعيفة �الإنتاجية 

�أو �ملهملة لزر�عته، حيث ينمو يف �الأر��سي �لتي الت�سلح للعديد 
من �لزر�عات �الأخرى.

3 - ي�سكل م�سدر دخل لفقر�ء �لريف، ويخفف �ل�سغط عن �ملو�رد 

�لطبيعية �الأخرى.
منوه  نتيجة  �لرطوبة  وحفظ  �الجن���ر�ف،  من  �ل��رتب  تثبيت   -  4

�ملفرت�ض وقوة تعمق جذوره.
5 - ُيعد مرعى للنحل يف مرحلة �الإزهار وتفتح �لثمار لتميز لّب 

�لثمرة بطعم حلو. 
وقد ذكرت در��سة �أجريت يف بادية حماة يف �جلمهورية �لعربية 
�لكميات  �أن  عمال،  و210  عائلة   220 بلغت  عينة  على  �ل�سورية 
دخاًل  ووفرت  100طن،  من  �أكرث  بلغت  �جلني  عملية  من  �ملنتجة 

للعائلة �لو�حدة بلغ حو�يل 1500 $ يف �ملو�سم �لو�حد. 
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�مللخ�س

�أن  ميكن  هل  وهو  غريبًا  �ملطروح  �ل�سوؤ�ل  يكون  قد 
�أو   )Cavitation( �لتجوف  لظاهرة  �الأ�سجار  تتعر�ض 
�سيكون  �الإيجابي  �جلو�ب  �أن  كما  )Embolie(؟  �الن�سد�د 
ومنها  �لنباتات  تتعر�ض  حيث  �ل�سيء،  بع�ض  مفاجئًا 

�الأ�سجار لالن�سد�د نتيجًة لبع�ض �لظروف.
�جلذرية  �الأوبار  م�ستوى  يف  �ملاء  �مت�سا�ض  يتم 
للجهاز  �لنهائية  )�الأجز�ء  لالأور�ق  و�سواًل  �ملا�سة 
مناطق  يف  �لغازي  للطور  مير  ومنه   )Xyleme �لناقل 
 .)Stomates( �لثغور  �أو  �مل�سامات  توجد  حيث  �لتبخر، 
�أمناط  من  �ملوؤلف  �لناقل  �جلهاز  �سمن  �ملاء  ينتقل 
�لتي   )Trachéides( كالرت�كيد�ت  �خلاليا  من  خمتلفة 
عريانات  عند  �لناقلة  �لعنا�رص  من   %90 حو�يل  ت�سكل 
�لبذور )Gymnospermes( �أو �ملخروطيات )Conifères(، يف 
�لغالب  �ل�سكل   )Vaisseaux( �لناقلة  �الأوعية  ت�سكل  حني 

 .)Feuillus(  عند عري�سات  �أو مت�ساقطات �الأور�ق
عن  �لناقل  �جلهاز  عنا�رص  د�خل  �لن�سغ  �سعود  ينتج 
 )continue du potentiel hydrique(Ψ )تدرج(  فروق  وجود 
م�سافة  طول  على   )Gradient négatif( �ملائي  �لتوتر  يف 
يف  �لتبخر  ملناطق  و�سواًل  �جلذور  من  �لن�سغ  �نتقال 

�الأور�ق.
�لنتح  عملية  هو  �ل�سعود  لعملية  �الأ�سا�ض  �ملحرك  �إن   
يف  �ل�سعود  هذ�  ويحدث   .)Transpiration folaire( �لورقي 
�لظروف �لعادية ب�سكل �أعمدة مائية مت�سلة وحتت توتر 
كاجلفاف  �ل�سغوط  بع�ض  وحتت  لكن   ،)Sous tension(
مثاًل )Secheresse( ي�سبح هذ� �لتوتر قويًا جد�ً وبالتايل 

حتدث ظاهرة �لتجوف �أو �الن�سد�د.
�إن �لنتائج �ملبا�رصة لظاهرة �الن�سد�د هي �رتفاع هائل 
يف �ملقاومة لنقل �لن�سغ )Résistance hydraulique( د�خل 
�الأوعية �مل�سدودة )حيث حتل فقاعات �سغرية جد�ً من 
�لهو�ء من رتبة �أجز�ء من �مليكرومرت  )um( مكان �ملاء 
لتحتل فيما بعد كامل �لناقل يف حال ��ستمر�ر �لظروف 
مع  وظيفته  �لناقل  يفقد  وبالنتيجة  �ملنا�سبة،  غري 
�أخرى ماينتج عنه  نو�قل  �إىل  �الن�سد�د  �نتقال  �إمكانية 
�سياع يف �لناقلية �ملائية )Perte de conductivité( د�خل 

�جلهاز �لناقل.
تطور  ملقاومة  �آليات  عدة  �لنباتات  متلك  باملقابل 
ومعاجلة  نتائجها  من  وللحد  �ملائي  �الن�سد�د  ظاهرة 
 Regulation( آثارها، و�أهم هذه �الآليات �لتنظيم �مل�سامي�
stomstique( كاإغالق �مل�سام، مع �لعلم �أن �رصعة وطريقة 
�لناجمة  تلك  وال�سيما  �لظاهرة،  هذه  مو�جهة  يف  �لرد 

عن �جلفاف تختلف من نوع نباتي الآخر.

racines, des pertes de vapeur d’eau par la transpiration foliaire et des 
résistances hydraulique.
Une contrainte hydrique affecte la physiologie des plantes, ces effets se 
traduisent par des modification au niveau de morphologie, de l’anatomie, de 
la physiologie et de la phénologie.
On définit la sécheresse comme une diminution progressive des réserves en 
eau du sol. Cette réduction de la disponibilité en eau )au delà d’un certain 

seuil( va agir sur la croissance  et toutes les fonctions 
physiologiques des arbres.
On distingue deux grandes conséquences de la 
sécheresse sur le fonctionnement des arbres :
i. Un ralentissement des activités physiologiques )la 
photosynthèse et la transpiration(, par la fermeture des 
stomatique.
ii. Une diminution du potentiel hydrique dans le système 
hydraulique du végétal. Ceci a pour conséquence 
d’augmenter la tension de la sève contenue dans les 
conduits du xylème.
La plupart des espèces ligneuses possèdent un contrôle 
stomatique suffisamment performant pour éviter une 
augmentation importante de la cavitation de leurs 
conduits en limitant la transpiration par la fermeture de 
leurs stomates.  La position des stomates sur le trajet 
de l’eau entre le sol et l’atmosphère en fait le système 
de régulation des pertes d’eau le plus efficace pour 
le végétal. La clé du contrôle de transfert de la sève 
à travers l’arbre est constituée par les stomates qui 
présentent une résistance au transfert de l’eau en phase 
gazeuse est d’environ 100 fois plus élevée que celle en 
phase liquide. La fermeture stomatique est le principal 
facteur impliqué dans la réduction d’assimilation nette 
de CO2 pour les végétaux en période de sécheresse. 
L’ouverture des stomates est modulable et déterminée 
en partie par  différents facteurs  dont la lumière, le 
déficit de saturation de l’air, la concentration en CO2, 

ainsi que par le statut hydrique de la plante. Les stomates ont tendance à se 
fermer quand la température est trop élevée, l’air est sec et l’état hydrique du 
sol est insuffisant.
 
Comportement des arbres face à la sécheresse: 
Les arbres sont soumis pendant leur vie à des contraintes du milieu, qui 

peuvent avoir différentes origines: thermiques )température élevées 
ou bases(, hydriques )déficit de saturation de l’air, sécheresse….(, 
nutritionnel )azote, substances minérales…..(. Selon les conditions 
dans lesquelles se trouvent les plantes, elles présentent un ensemble 
de caractéristiques d’acclimatation ou d’adaptation, leur permettant 
une croissance optimale, face à ces conditions.
La capacité d’une plante à maximiser la fixation de CO2 tout en 
minimisant ses pertes de vapeur d’eau apparaît comme une des 
caractéristiques importantes de l’adaptation des espèces à la 
contrainte.
La réaction à une contrainte est la réponse immédiate ou à courte 
terme à cette contrainte.
Par contre l’acclimatation se traduit par des modifications phénotypiques 
produites par des variations de facteurs du milieu. Et l’adaptation est un 
ensemble de modifications héritables )morphologiques, physiologiques, 
anatomiques…( ou des processus qui augmentent la probabilité de 
survivre dans un milieu donné. 
Selon les espèces, la fermeture stomatique se manifeste plus ou moins 
précocement au cours de la sécheresse. Sur la base de comportement 
des espèces face à la contrainte hydrique on peut définir  différentes 
stratégies de réponses à la sécheresse : 
• La stratégie d’évitement : Certaines essences réagissent très 
rapidement à une situation de contrainte hydrique par une fermeture 
précoce des stomates ou par une segmentation du système conducteur, 
ce qui permet aux arbres de limiter rapidement d’importantes pertes 
d’eau, et la croissance est rapidement stoppée et  l'assimilation nette 
du CO2 est aussi diminuée. Le Pin sylvestre )Pinus sylvestris(, réponde 
à ce type de régulation. 
• La tolérance à la sécheresse : Les espèces tolérantes montrent une 
diminution progressive de leurs pertes en eau, qui se traduit par une 
fermeture complète plus ou moins tardive des stomates au cours d’une 
sécheresse. L’assimilation photosynthétique et la transpiration sont 
maintenues jusqu’à de faibles potentiels comme le Cèdre )Cedrus(  et 
les chênes européens )Quercus(.
• La stratégie d’échappement : la stratégie se traduit par une 
accélération des activités biologiques et une maximisation de la 
productivité à court terme, avant que la disponibilité en eau soit 
limitée. Ces espèces comme le bouleau )Betula(,et le saule )Salix( 
sont souvent incapables de limiter les pertes en eau par une régulation 
stomatique efficace. 

Figure 2. Schéma des processus de l’embolie et les techniques de la détection (Lu, 1992)
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Fonctionnement et 
dysfonctionnement 
hydrique des arbres

(Les plantes peuvent avoir une embolie?)

Introduction
L’eau est une des substances essentielles pour tous les êtres vivants 
notamment pour les végétaux, la plupart meurent lorsque leur contenu 
en eau chute en dessous d’un seuil critique. Pour les espèces forestières 
l’importance et la répartition des précipitations sont les facteurs décisifs qui 
régulent avec la température, l’existence et la distribution géographique des 
forêts dans le monde.

Les caractéristiques hydraulique d’une plante sont décrites par:

•Les conductances hydrauliques )ou plutôt la distribution spatiale des 
résistances hydrauliques( au transfert de la sève brute dans la plante 
)l’architecture hydraulique, AH(

•Le dysfonctionnement hydraulique du système conducteur )la cavitation 
et l’embolie du xylème(.

On peut définir l’architecture hydraulique comme « l’ensemble des 
caractéristiques hydraulique du tissu conducteur d’une plante qui 
déterminent la répartition des flux de sève et des potentiels hydriques des 
racines jusqu’aux feuilles 
D’autre part on peut définir le dysfonctionnement du système conducteur 
comme la perte partielle ou totale de sa capacité à la conduction de la sève 
brute.
La sève est transportée du sol jusqu’à l’atmosphère dans les conduits 
du xylème des arbres  )vaisseaux, trachéides(, du fait de l’existence d’un 
gradient négatif continu de potentiel hydrique. Ce trajet constitue d’une série 
de voies offrant une plus ou moins grande résistance au transfert de l’eau 
)Figure 1(. Le résultat est que les conduits du xylème )qui est une structure 
hydraulique vulnérable( peuvent se trouver sous très fortes tensions, 
particulièrement lorsque la transpiration foliaire est élevée et dans le cas 
d’une sécheresse édaphique importante. Mais cet état de tension de la sève 
)phase liquide( est physiquement instable et peut évoluer vers un état plus 
stable )phase gazeuse(, et entraîne parfois des phénomènes de cavitation 
avec l’apparition de micro bulles de gaz dans la sève liquide )embolie(, qui 
peuvent remplir une partie ou la totalité d’un élément conducteur. Le conduit 
cavité )du fait de la différence de tension( se remplit progressivement par 
les bulles d’air qui grossissent rapidement et envahissent tout l’élément 
conducteur. La colonne d’eau est rompue : le conduit est embolisé )Cruiziat 
et Tyree,1990( )Figure 2(.
 
Les causes de dysfonctionnement hydraulique:
Certaines contraintes )stress hydrique, gel de la sève en hiver, et agents 
pathogènes )Zimmermann, 1983; Tyree et Sperry, 1989; Cochard, 1991( les 

tensions deviennent trop fortes, les phénomènes de cavitation surviennent. 
On peut distinguer:
• La contrainte thermique (l’embolie hivernale):
Il s’agit de la formation d’embolie par le gel qui résulte de la faible solubilité 
des gaz dans la glace. Ainsi lorsque de  la sève gèle, l’air dissout formé des 
bulles d’air dans les conduits du xylème.

• La contrainte mécanique (l’embolie d’origine 
mécanique):
L’embolie se produit à la faveur d’une blessure aux tissus 
conducteurs  qui rompt l’intégrité des conduits )vaisseaux et 
trachéides(.Les causes de blessure sont fréquents dans la nature 
)le vent, les insectes, les herbivores, la grêle,…..(. 
La sève dans ces conduits blessés se trouve à un potentiel 
hydrique nul, bien supérieur à celui des tissus environnants, ces 
tissus endommagés se vident rapidement de la sève. Donc il est 
possible trouver un certain nombre d’éléments émbolisés, même 
en l’absence de stress hydrique.
• La contrainte hydrique (l’embolie estivale): 
Il s’agit la formation d’embolie par la sécheresse qui se traduit 
par une diminution de la disponibilité de l’eau dans le sol. Elle 
entraîne une baisse du potentiel hydrique de l’eau dans le sol. 
En conséquence il y a une forte augmentation des résistances 
hydrauliques au transfert de la sève depuis le sol jusqu’aux 
racines. L’embolie estivale est relativement indépendante de la 
taille des conduits, elle est déterminée par les dimensions des 
pores au niveau de la paroi primaire des ponctuations. L’embolie 
estivale en conditions naturelles ne se développe qu’à la faveur 
de sécheresses forte et prolongées. Cependant on observe des 
mécanismes de protection )régulation stomatique, segmentation 
hydraulique, chute des feuilles( et des mécanismes de restaurations 
)formation de nouveaux vaisseaux(.

La sécheresse
L’état hydrique de la plante dépend à la fois des apports en eau par les 

Figure 1: la circulation de la sève dans le système Sol- Plante- Atmosphère.
Représentation ohmique de Van Den Honert dans sa formulation simple. 

(D’après Ewers et Cruiziat, 1990).
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يتمتع العامل العربي بتنوع بيولوجي فريد, ويتفاوت عدد الأنواع احلية " نباتية وحيوانية" من منطقة 
لأخرى, علماً اأن اغنى البلدان العربية بالتنوع النباتي هي لبنان و�سورية وم�سر واملغرب واجلزائر 

وتون�س, وافقرها البحرين والكويت وقطر.

امل�سادر
ال�سندوق الدويل للتنمية الزراعية, منظمة الأغذية والزراعة )FAO(, برنامج الغذاء العاملي, برنامج التنوع البيولوجي الدويل. 

الربمائيات,  بــثــلــث  النــقــرا�ــس  خــطــر  يــربـّـ�ــس 
وخم�س الثديات, و 70% من جميع النباتات 
يف العامل, بح�سب »الالئحة احلمراء« لالحتاد 

الدويل حلماية الطبيعة عام 2010.  

يتهدد الت�سحر �سبل عي�س نحو مليار ن�سمة 
تدهور  يُلحق  كما  الــعــامل,  حــول  بلد  مئة  يف 
هكتار  مليون   12 بقرابة  اخلـــراب  ــي  الرا�ــس

�سنوياً يف العامل وهو اآخذ بالت�ساعد.

الكرة  تفقد   "FAO" لـــ  احلــديــث  املــ�ــســح  وفـــق 
ــيــة  10 هــكــتــار مــن الــغــابــات كــل دقيقة,  الأر�ــس
وخالل 8000 عام, اختفى 45 %من الغابات 
القرن  خــالل  معظمها  الأر�ــــس,  على  الأ�سلية 
ــي. ويــخــتــفــي نــحــو 13 مــلــيــون هــكــتــار من  املــا�ــس
غابات العامل �سنوياً نتيجة قطع الأ�سجار, اأي 

ما يعادل 13 مرة م�ساحة لبنان.

41.3%, من  ــي اجلــافــة  حتتل الأرا�ــس
ــاحــة الر�ـــــــس, كــمــا يقع  اجـــمـــايل مــ�ــس
الرا�سي  اجـــمـــايل  مـــن   %44 حــــوايل 

املزروعة يف مناطق جافة.

تــقــدر اخلــ�ــســائــر الــبــيــئــيــة الــنــاجــمــة عــن اآفات 
دخيلة يف الوليات املتحدة المريكية وبريطانيا 
وا�سراليا وجنوب افريقيا والربازيل والهند, 

باأكرث من 100 مليار دولر �سنوياً.

احليوانات  مــن  ـــــواع  اأن كــل خم�سة  مــن  واحــــد 
الفقارية والنباتات يف العامل مهدد بالنقرا�س. 
الكائنات  من  دخيلة  اأنـــواع  جلب  اأن  يعتقد  كما 
احليوانات  مــن   % 40 نــحــو  اخــتــفــاء  يف  ت�سبب 

الربية املنقر�سة.

60 �ــســاللــة مــن املــا�ــســيــة انقر�ست  اأكــــرث مــن 
20 يف املئة من  2000, وتواجه  منذ عــام 
عددها  البالغ  الداجنة  احليوانات  �ساللت 

نحو 6500 �ساللة خطر النقرا�س.

يتوقع اأن ي�سبح تغري املناخ �سبباً رئي�ساً خل�سارة 
واأن  القرن,  نهاية هذا  البيولوجي مع  التنوع 
ينقر�س نحو 40 يف املئة من الأنواع احلية ب�سبب 

ارتفاع معدل احلرارة درجتني مئويتني فقط.

حقائق واأرقام حول التنوع احليوي
�إعد�د: د. ثرو�ت �بر�هيم
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