
العــربي الـوطـــن  يف 

1

�لعـــدد  29 - 2015     �ملركز �لعربي - �أك�ســاد     

الزراعة  جملة  من  والع�رشين  التا�سع  العدد  باإ�سدار  التحرير  هيئة  تت�رشف 
اأن يكون  العربي، والذي ي�سادف بداية عام جديد، نرجو  الوطن  واملياه يف 

عام خري على االأمة العربية جمعاء، يعم فيه االأمن وال�سالم واال�ستقرار.
بني  واالأفكار  للروؤى  وتبادل  ات�سال  قناة  ن�ساأنها  منذ  املجلة  هذه  �سكلت 
الباحثني يف خمتلف العلوم الزراعية، بهدف ت�سليط ال�سوء على اأهم املوا�سيع 
النباتي  ب�سقيها  والطبيعية  الزراعية  للنظم  االنتاجية  للكفاءة  املحددة 

واحليواين، مبا يخدم عملية التنمية امل�ستدامة يف الوطن العربي.
ذات  املو�سوعات  تنوع  يف  نف�سه  املنهج  نعتمد  اأن  العدد  هذا  يف  اآثرنا  لقد 
العلمي،  الفكر  تعميق  يف  ُت�سهم  اأن  ناأمل  ببحوث  حافاًل  فجاء  االهتمام، 

وتاأ�سيل مناهج البحث لدى الدار�سني واملهتمني.
مواكبة  خالل  من  دوره��ا،  وتعزيز  انت�سارها  دائ��رة  تو�سيع  اإىل  ن�سعى  كما 
االإلكرتوين، حيث يتم  الن�رش  انتابت حقل  التي  التقانية املت�سارعة  التطورات 
العمل على تطوير �سفحتها اخلا�سة على موقع املركز العربي )اأك�ساد(، على 
اأ�سوًة  اجلديدة،  للتقانة  القدمية  االأع��داد  كل  بتحويل  العام  هذا  نبداأ  اأن  اأمل 

ب�سقيقتها املجلة العربية للبيئات اجلافة املحكمة.
من  مزيد  اإىل  تتطلع   فاإنها  العدد،  هذا  اأغنوا  ممن  الباحثني  ال�سادة  ت�سكر  اإذ  التحرير  هيئة  اإن 
امل�ساركة الفاعلة والنقد البناء، اآملني اأن جتد هذه البحوث طريقها للتطبيق امليداين، واأن ت�سهم 

يف دعم م�سرية التنمية االقت�سادية ال�ساملة.
اإن ما يرتاكم يومًا بعد يوم يف ر�سيد املركز العربي )اأك�ساد( يجعلنا اأ�رشى لهذه الثقة الكبرية 

  التي يحظى بها املركز، ويعزز اأملنا اأن يكون هذا العدد يف م�ستوى التطلعات.
اأف�سل،  اإذ ننتهز الفر�سة للدعوة ل�سحذ الهمم والتطلع باأمل وتفاوؤل مل�ستقبل عربي علمي  واإننا 
يرتكز على التفكري العلمي ال�سليم واملمنهج، الي�سعنا اإال القول، اأن جّل ما ن�سبو اإليه اأن حتظى 
املجلة باهتمامكم،  فبثقتكم ميكننا اأن نقدم الكثري، �سائلني اهلل اأن يوفقنا دائمًا ملا فيه اخلري 

واأن ن�سري اأبداً يف طريق التمّيز. 
                                                        فهو املوفق وهو املعني. 

                                                                                         رئي�س التحرير
                                                                               

الإفتتاحيـــة 

الدكتور رفيــق علي �صــالح
املدير العام للمركز العربي

لدرا�صــــــات املنـــاطق اجلـافــــــة 
والأرا�صي القاحلة-اأك�صاد
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جميع املرا�سالت توجه با�سم  جملة الزراعة واملياه يف الوطن العربي 
املركز العربي لدرا�سات املناطق اجلافة والأرا�سي القاحلة - اأك�ساد

هاتف : 251 66 22 11 00963 -  250 66  22 11 00963  
email@acsad.org :فاك�س :  07 47 226 11 00963  الربيد الكرتوين

دم�سق - اجلمهورية العربية ال�سورية

اال�ســــــــرتاك ال�ســـــــنوي
داخل �ســــــورية: لالفـــــــــــراد:  250 لرية �ســورية
                          للموؤ�س�سات: 500 لرية �ســورية
خارج �ســـــــورية: لالفــــــــــــراد:  25 دوالر اأمريكي
                          للموؤ�س�سات: 50 دوالر اأمريكي

مت�سمنـــــــــة اأجــــــور الربيد
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•املجلة ترحب با�سهامات مراكز البحوث الزراعية واجلامعات العربية واملتخ�س�سني والباحثني الزراعيني العرب. 
•جميع املواد التي ترد اىل املجلة تدقق علميًا وفنيًا من قبل خرباء اأك�ساد.

•املجلة غري ملزمة باعادة اأي مادة ترد للن�سر.
•ن�سر الأبحاث يف العدد يخ�سع لعتبارات خا�سة باإدارة التحرير.

•العالنات التي ترد من الدول العربية يتفق عليها مع اإدارة املجلة.

توزع يف 

كافة الدول العربية

والإنتــــــاج  املائيــــة  املـــــــوارد  يف  احليوي  للوقود  ال�سلبية  التاأثريات 
الزراعي.

الكينوا حم�سول واعد.. يف اأر�ض واعدة....                                                                
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على  اأ�سا�ساً  الزراعي  الدخل  يعتمد 
الأوىل  ب��ال��درج��ة  النباتي  ال��ق��ط��اع 
الرثوة احليوانية )ح�سب توفر  واإ�سهام 
الثانية،  بالدرجة  املنا�سبة(  الأعالف 
اأعلى  اإىل حتقيق  املزارعون  ي�سعى  اإذ 
اإنتاج باأقل كلفة على م�ستوى املزرعة، 
الإنتاج  بني  الأمثل  التكامل  وحتقيق 
تعد  اإذ  احليواين،  الإنتاج  و  النباتي 
بيولوجية  وح��دة  الزراعية  احليازة 
يدعم منوها وجناحها  م�ستقلة،  بيئية 
حتقيق التكامل بني الإنتاجني النباتي 
واحليواين، وتطبيق العمليات الزراعية 
تعاقب  مثل  )احليوية(،  البيولوجية 
الع�سوي  والت�سميد  الزراعية،  الدورات 
وتاأمني  الرتبة،  لرتكيبة  توازن  لإعطاء 
للقطعان  الوقائية  ال�سحية  الرعاية 
الن�ساطات  م��ن  وغ��ره��ا  احليوانية، 

الأخرى.

من  احليوي  البناء  تدهور  مالحظة  ميكن 
خالل بع�ض االأمثلة :

للمخ�سبات  املتزايد  اال�ستعمال  •اأدى 
القرن  من  ال�ستينيات  قبل  الكيماوية 
االإن��ت��اج  كمية  ارت��ف��اع  اإىل  املا�سي 
نوعية  ت��دين  قابله  ول��ك��ن  ال���زراع���ي، 
من  واحلد  الرتبة  تدهور  مع  املنتجات، 

التنوع احليوي. 
•اأدى اال�ستغالل املفرط للمراعي الطبيعية 
يف املناطق الهام�سية اجلافة اإىل تدهور 
العلفية  امل�����س��ادر  ون�سوب  امل��راع��ي 
التقليدية للقطعان التي تربى بالطريقة 

ال�رشحية. 
ه�سا�سة،  النظم  اأكرث  الرعوية  النظم  •تعد 
ال��رثوة  م��ن  امل��ال  راأ����ض  يتكون  حيث 
احليوانية التي يتم بيع جزء كبري منها 
يف ال�سنوات اجلافة باأ�سعار متدنية من 

اأجل �رشاء االأعالف لبقية القطيع .

ال�رشحية  التقليدية  الرتبية  طرائق  •اأدت 
اإىل  منها  الغنمية  وال�سيما  للقطعان، 
من  يرافقها  م��ا  م��ع  اإنتاجيتها  ت��دين 
م�ستلزمات  وتوفري  التقييم  يف  �سعوبة 
�سمن  وال��ت��غ��ذوي��ة  ال�سحية  ال��رع��اي��ة 

الظروف البيئية ال�سعبة.
•اأدى الرتكيز املتزايد على اإنتاج احلبوب 
لال�ستهالك  الغذائي  امل�سدر  تعد  التي 
باالإنتاج  االهتمام  قلة  اإىل  الب�رشي، 
احليوانية،  للرثوة  ال�����رشوري  العلفي 
يف  النظر  اإع��ادة  ي�ستدعي  ال��ذي  االأم��ر 
لتغطية  االأع��الف  اإنتاج  ا�سرتاتيجيات 
للرثوة  الالزمة  االحتياجات  من  جزء 

احليوانية.
بع�س مناذج التكامل الزراعي النباتي 

احليواين:
•يتكامل قطاع االإنتاج احليواين والنباتي 

تكامل الإنتاج الزراعـي النبــاتي احليـواين 
يف املناطــــق اجلافة
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املحا�سيل  اإن��ت��اج  زي���ادة  ط��ري��ق  ع��ن 
املنتجات  زي��ادة  وبالتايل  الزراعية، 
ي�ستفاد  التي  املحا�سيل  لتلك  الثانوية 

منها يف تغذية احليوان. 
يف  ال�سغرية  املجرتات  اإنتاج  •يتكامل 
زراعة  مع  الهام�سية  املناطق  بع�ض 
االأعالف  لتوفري  ت�ستخدم  والتي  ال�سعري 

اأو اال�ستفادة منها كمراع طبيعية. 
اأ�ساليبًا  ال�سغرية  امل���زارع  •ت�ستعمل 
اأ�سنافًا  تنتج  اأي  ل��الإن��ت��اج،  خمتلفة 
واخل�������رشاوات  احل��ب��وب  م��ن  خمتلفة 
وت��رب��ي ال��دواج��ن واحل��ي��وان��ات، وذلك 
الزراعة،  يف  املخاطرة  عامل  لتخفيف 
فاإذا مل ينجح �سنف فاإن ال�سنف االآخر 

�سيعو�ض وي�سد حاجة املعي�سة. 
اإنتاج  ل�سفة  الوراثي  التح�سني  •يوؤدي 
امل��واد  م��ن  امل��زي��د  طلب  اإىل  احلليب 
وال�سيما  املزرعة،  يف  املنتجة  العلفية 

خملفات  اإىل  باالإ�سافة  منها  اخل�رشاء 
كفاءة  وزي���ادة  الزراعية،  املحا�سيل 

ا�ستخدامها بالتغذية.
•تتكامل الوحدات االإنتاجية ب�سكل راأ�سي 
ت�سمني  يتم  اإذ  الت�سنيع،  وح��دات  مع 
اللحم،  الإن��ت��اج  مثاًل  ال��ذك��ور  املواليد 
حيث يقدم لها املواد العلفية واالأعالف 
اخل�رشاء التي يتم اإنتاجها يف املزرعة، 
مع  راأ�سيًا  احلليب  اإنتاج  يتكامل  كما 
املنتجني  طريق  عن  الت�سنيع  معامل 
تاأ�سي�ض  م��ن  يتمكنون  ال��ذي��ن  الكبار 
جمع  تت�سمن  التي  الكبرية  امل�ساريع 
اإىل  وت�سنيعه  وتربيده  ونقله  احلليب 

منتجات خمتلفة.
•ميكن حتقيق اال�ستقرار يف قطاع تربية 
الدواجن عن طريق حت�سني نظم االإنتاج 
والت�سويق،  والتربيد  بالتخزين  املتعلقة 
با�ستقرار  املربد  التخزين  ي�سمح  حيث 

االأ�سعار وزيادة االأرباح.
يف  فاعل  ب�سكل  احليوانية  الرثوة  •ت�سهم 
توفر  عند  الفقرية  االأ���رش  دخ��ل  حت�سني 
االأعالف اخل�رشاء خا�سة،  حيث ي�ستكمل 
من  الناجت  بالدخل  املح�سويل  الدخل 
االأغنام اأو املاعز، اإذ ُتعد االأ�رش التي متلك  
واحدًة  وبقرة  الغنم  من  راأ�سًا   35 اإىل   25

احليوانية،  املنتجات  من  ذاتيًا  مكتفيًة 
املادي،  الدخل  لتح�سني  الفائ�ض  وتبيع 
للت�سنيع  ال�سوف  االأغ��ن��ام  توفر  كما 
املنزيل، والروث لت�سميد م�ساحات مزارع 

املنازل . 
•تتم اال�ستفادة من املواد املتاحة، فمثاًل 
ويف  للحيوانات،  الظل  االأ�سجار  تقدم 
وي�ستعمل  الفاكهة،  تنتج  ذات��ه  الوقت 
روث احليوانات �سماداً ع�سويًا، يف حني 
علفًا  الزراعية  املحا�سيل  بقايا  تقدم 

للحيوانات. 

تكامل الإنتاج الزراعـي النبــاتي احليـواين 
يف املناطــــق اجلافة

د. خالد �لنجار - م. حممد �أمني
�إد�رة بحوث �لرثوة �حليو�نية 

 دم�سق - �سورية
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املكونات  امل�ستوردة  االأع���الف  •توفر 
العلفية املركزة كال�سعري والذرة ال�سفراء 
من  بدورها متكن  والتي  القطن،  وك�سبة 
احلليب  الإنتاج  املكثف  لالإنتاج  التحول 

واللحم. 
الزراعي  التكامل  حتقيق  معوقات 

احليواين:
يعيق  مم��ا  ال��زراع��ي��ة  احل��ي��ازات  •تفتت 

تطبيق التقانات احلديثة باالإنتاج.
والعروق  لل�سالالت  االإن��ت��اج��ي��ة  •تدين 

احليوانية املحلية.
)عند  ال�رشحية  الرتبية  نظم  •�سيادة 
االأغنام خا�سًة( املعتمدة على املراعي، 

و�سعوبة تطبيق التقانات احلديثة.
مواكبة  لعدم  احليوانية،  الرثوة  •تراجع 
اأنظمة الت�سويق وقلة االأعالف مع االأعداد 
اإىل  باالإ�سافة  القطعان،  من  املتزايدة 
التو�سع  بعد  الرعي  م�ساحات  انخفا�ض 
وال�سيما  امل��ث��م��رة،  االأ���س��ج��ار  ب��زراع��ة 
الزيتون على ح�ساب املراعي، ومناف�سة 
للمحا�سيل  اال�سرتاتيجية  املحا�سيل 

العلفية يف الدورة الزراعية.
اإىل  اأدى  للقطعان  ال�سحية  احلالة  •تدين 

تراجع اإنتاجيتها من احلليب واللحوم.
احليوانية  املنتجات  ج��ودة  •اإنخفا�ض 
خالل  التقليدية  االإنتاج  طرائق  ب�سبب 
والت�سويق،  والت�سنيع  التجميع  مراحل 
يرافقها قلة الدرا�سات املتعلقة ب�سل�سلتي 
اأن�سطة  و�سعف  واللحوم،  احلليب  اإنتاج 
العمالة  ون���درة  ال���زراع���ي،  الت�سويق 

املدربة والفنية.
على  االأفقي  للتو�سع  االأول��وي��ة  •اإعطاء 
الذي  االأم��ر  الراأ�سية،  التنمية  ح�ساب 
اأ�سهم يف تقليل العائد من اال�ستثمارات 
املوارد  على  الطلب  زيادة  مع  الزراعية 

املائية ال�سحيحة.
•�سعف راأ�ض املال امل�ستثمر يف م�ساريع 
ال���رثوة  اإذ مت��ث��ل  احل��ي��وان��ي��ة،  ال����رثوة 
للحائزين  ثانويًا  ن�ساطًا  احليوانية 
للحائزين  ومتخ�س�سًا   - ال�سغار، 
كونها  من  اأك��رث  والكبار  املتو�سطني 
املحا�سيل  اإنتاج  بني  تكامليًا  ن�ساطًا 

والرثوة احليوانية.
•زراعة املحا�سيل غري املالئمة للظروف 

البيئية تبعًا للمناطق املختلفة.
والتدهور  للت�سحر  املبا�رش  •التهديد 

البيئي ال�ستدامة النظم الرعوية الزراعية، 
االإدارة  و�سعوبة  البيئية،  وال��رع��وي��ة 

املتكاملة وامل�ستدامة للموارد الطبيعية.
و�سعوبات  احليوانية،  االأع��الف  •نق�ض 
املزارعني،  ل�سغار  والت�سويق  التمويل 

وعدم تطور اخلدمات البيطرية وال�سحية 
واالإر����س���ادي���ة وم��ك��اف��ح��ة االأم���را����ض 
يف  الراأ�سي  التو�سع  وع��دم  الوبائية، 
وبطء  املحمية،  الزراعة  نظم  ا�ستخدام 

حت�سني ال�سالالت املحلية.
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مقرتحات تطوير التكامل الزراعي 
احليواين:

املتكاملة  الريفية  التنمية  نهج  •تبني 
واالإدارة  احل��ي��واين  النباتي  ل��الإن��ت��اج 

املتكاملة للموارد املتاحة. 

• اإدخال تربية احليوان يف النظم الزراعية 
جديدة،  ���س��الالت  ب��اإدخ��ال  وتنميتها 
باالإ�سافة لل�سالالت املحلية بعد تطوير 
احليوي  التنوع  حماية  مع  اإنتاجها، 

املحلي.

الوراثي  والتح�سني  الرتبية  برامج  •دعم 
لتح�سني  املحلية  وال�سالالت  للقطعان 
اإقامة  م��و���س��وع  وتبني  االإن��ت��اج��ي��ة، 
امُلح�سنة  لل�سالالت  اإك��ث��ار  جممعات 
ال�سالالت  م��ن  امل��رب��ني  حاجة  لتلبية 

املح�سنة.
املكثفة  ال��رتب��ي��ة  �سيا�سات  اع��ت��م��اد   •
لتح�سني ظروف االإنتاج، وحت�سني جودة 
تغذية  وت��وف��ري  احليوانية،  املنتجات 
والتطبيق  منوها،  مراحل  يف  القطعان 
مبراحل  والبيطرية  ال�سحية  للقواعد 
احلليب،  )اإن��ت��اج  املختلفة  االإن��ت��اج 
���س��ن��اع��ة االأج���ب���ان، ذب���ح امل��ج��رتات 
ت�سويق  اللحوم،  حفظ  حلومها،  وتقطيع 

احلليب واللحوم(.
اأف��ق��ي��ًا  امل���زروع���ة  امل�����س��اح��ة  •زيادة 
الهام�سية،  امل�ساحات  من  باال�ستفادة 
وحدة  اإنتاج  بزيادة  الراأ�سي  والتو�سع 
الرتاكيب  تطبيق  طريق  عن  امل�ساحة 
املناطق  ح�سب  املنا�سبة  املح�سولية 

والتقانات احلديثة.
التقليدية  املحا�سيل  اإنتاجية  •حت�سني 
،وال�سيما  العلفية  املحا�سيل  واإدخ��ال 
مما  املح�سولية،  الرتاكيب  يف  البقولية 
خ�سوبة  على  املحافظة  على  ي�ساعد 
التكثيفية  ال��زراع��ات  وت�سجيع  الرتبة، 
العلفية  والبيقية  ال�سفراء  ال��ذرة  مثل 

وغريها يف الدورة املح�سولية.
بت�سجيع  التقليدية  الرتبية  نظم  •تطوير 
التكامل الراأ�سي الإنتاج االأغنام من خالل 
زيادة ا�ستعمال  املركزات العلفية لرفع 
املربني،  دخل  وزيادة  النعاج  اإنتاجية 

وتخفي�ض ال�سغط على  املراعي.
الطبيعية  امل��راع��ي  اإدارة  نظم  •تطوير 
والتقوية  الطبيعية  احلماية  خالل  من 
الرعوية، وتنفيذ  للنباتات  اال�سطناعية 
النباتي،  ال��غ��ط��اء  اإع����ادة  م�����رشوع��ات 
مبداأ  على  تقوم  رعوية  دورات  وتطبيق 

احلماية الدورية والت�ساركية.
واإر���س��اده��م  امل��وا���س��ي  م��رب��ي  •توعية 
وتنفيذ  و�سع  يف  واإ�رشاكهم  وتنظيمهم 
التجاوزات،  من  املراعي  حماية  برامج 
مالئمة  اأ���س��ك��ال  تطبيق  ط��ري��ق  ع��ن 
وحت�سني  العامة،  امل��راع��ي  ال�ستثمار 
القيود  من  والتخل�ض  االأع��الف،  اإنتاج 

املفرو�سة على جتارة االأعالف.
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• تطوير املوارد العلفية املحلية وحت�سني 
بزيادة  االإنتاجية  وحت�سني  نوعيتها، 
املتوفرة  االأع����الف  ا���س��ت��خ��دام  ك��ف��اءة 

وامل�ستوردة.
تقليدية  غري  علفية  م�سادر  عن  •البحث 
اإنتاج  معامل  اإقامة  وت�سجيع  )رديفة(، 
االأع����الف امل��رك��زة ب��اال���س��ت��ف��ادة من 
املخلفات الزراعية للح�سول على اأعالف 

متكاملة ذات قيمة غذائية مرتفعة.
والرعاية  البيطرية  اخل��دم��ات  •دعم 
واالأمرا�ض  االأوبئة  ومراقبة  ال�سحية، 
املكافحة  اأ�ساليب  واإق���رار  احليوانية، 

امل�ستدامة لالأمرا�ض الطفيلية.
جمال  يف  الفني  ال��دع��م  نظم  •تطوير 
احلديثة  والتقانات  والتدريب  االإر�ساد 
طرائق  وتطوير  التكنولوجيا  ،ون��ق��ل 
املحلية  للموارد  امل�ستدامة  التمنية 
املربني  م�سكالت  حل  يف  وامل�ساعدة 

وزيادة الدعم لهم.
•تطوير النظم التقليدية يف االإنتاج وجمع 
احلليب، وذلك عن طريق اإقامة الدورات 
مع  الزراعية  امل��دار���ض  يف  التدريبية 
وم�سانع  امل��زارع  اإىل  ميدانية  زي��ارات 
االأبحاث  وتكثيف  واالأج��ب��ان،  االألبان 

املتعلقة بتح�سني اجلودة.
ال�سغرية  امل����زارع  اإدارة  ن��ظ��م  •دعم 

باال�ستفادة من التقانات احلديثة.
•عقد ور�سات فنية ب�ساأن �سالمة االأعالف 
واملنتجات احليوانية وت�سنيعها واإدارة 

املوارد الوراثية.
النتائج املتوقعة من تطبيق تقانات 

تكامل الإنتاجني 
النباتي واحليواين

القطاع  يف  اال�ستثمار  فر�ض  •زيادة 
الزراعي ب�سقيه النباتي واحليواين.

•حتقيق التكامل االأفقي والراأ�سي للعملية 
االإنتاجية بتطبيق التقانات احلديثة.

للرثوة  التقليدية  الرتبية  نظم  •تطوير 
احليوانية.

قيمة  ورف����ع  امل���رب���ني  دخ���ل  •زيادة 
منتجاتهم احليوانية.

•تطوير املراعي واملحافظة على املوارد 
العلفية  وامل�سادر  واملياه  الطبيعية 

وتنميتها.
مفهوم  وتاأ�سيل  ال��وع��ي  ثقافة  •ن�رش 

التكامل يف ا�ستغالل املوارد الزراعية.

احليواين  العلف  على  الرقابة  •تعزيز 
وزيادة جودة املنتجات احليوانية.

•حت�سني كفاءة االإنتاج الزراعي يف وحدة 
امل�ساحة. 

نوعية  على  ال�سحية  الرقابة  •تفعيل 
املنتجات احليوانية واالأعالف.

• تفعيل دور البحوث واالإر�ساد يف تدريب 
احلقلية،  االأي����ام  خ���الل  م��ن  امل��رب��ني 

ومدار�ض املزارعني. 
وتطوير  الوراثي  التح�سني  برامج  •دعم 

اإنتاجية الوحدة احليوانية.
واالأ���س��ول  ال�����س��الالت  على  •املحافظة 

الوراثية احليوانية املحلية. 
يف  املحا�سيل  زراع���ة  ت��وزي��ع  •اإعادة 

الرتاكيب  وف���ق  املختلفة  امل��ن��اط��ق 
املح�سولية املنا�سبة.

للقطاع  امل�ستدامة  التنمية  •حتقيق 
معاجلة  جناح  فر�ض  وحت�سني  الريفي، 

الق�سايا البيئية.
•حت�سني دخل املربني وخلق فر�ض عمل 
امل���وارد  على  املحافظة  م��ع  ج��دي��دة  

الطبيعية.
مع  احلكومي  القطاع  توا�سل  •زيادة 

املربني وتوفري م�ستلزمات االإنتاج.
•التو�سع الراأ�سي عن طريق ن�رش ال�سالالت 
يف  احلديثة  التقانات  وتبني  املح�سنة، 

العملية االإنتاجية.
•حت�سني اال�ستفادة من بقايا املحا�سيل 
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يف توفري االأعالف.
املزارع  اإدارة  نظم  على  الرتكيز  •زيادة 

ال�سغرية. 
)الري  البعلية   ال��زراع��ة  كفاءة  •زيادة 

التكميلي(، وتعظيم العائد االقت�سادي.
احليوانية  ال���رثوة  ت�رشيعات  •تطوير 
واإ�رشاكهم  واإر�سادهم  املربني  وتوعية 

يف تنفيذ برامج التنمية. 
التطبيقية  البحوث  منهجيات  •تطوير 

واالإر�ساد. 
منا�سبة  بكميات  علفي  احتياطي  •توفري 

لتجاوز االأزمات العلفية.
ال��زراع��ي��ة  احل���ي���ازات  ح��ج��م  •زيادة 
م�ستقبلية،  كا�سرتاتيجيه  )الت�ساركية( 

لت�سهيل تطبيق التقانات احلديثة.

التو�صيات:
• ت�سجيع الزراعات العلفية واإدخال تربية 

احليوانات يف الدورة الزراعية.
االأعالف  من  املزرعة  اإنتاجية  •حت�سني 
واملحافظة على خ�سوبة الرتبة وكفاءة 

ا�ستخدام املياه.
املخلفات  من  اال�ستفادة  طرائق  •تطوير 
الزراعية والت�سنيعية كاأعالف حيوانية 
واللحم  احلليب،  اإنتاج  كفاءة  لتح�سني 

وال�سوف.
بتبني  امل���ج���رتات  اإن��ت��اج��ي��ة  •زيادة 
احليوان  تربية  يف  جيدة  ا�سرتاتيجيات 

وتغذيته و�سحته من قبل املربيني.
•تطوير طرائق اإدارة املراعي، وا�ست�سالح 
اإنتاجية  لزيادة  الهام�سية  االأرا���س��ي 
نظم  تطوير  م��ع  العلفية،  املحا�سيل 
الت�ساركية واحلماية  الرعي، ودعم مبداأ 

يف اإدارة املراعي الطبيعية.
الباحثني  بني  والتكامل  التعاون  •تعزيز 

واملر�سدين الزراعيني واملربني.
حم�سول  اأهمية  على  املزارعني  •اإطالع 
واإحاللها  النوعية،  عايل  كعلف  البيقية 
لتوفري  الزراعية  ال��دورة  يف  البور  حمل 
املبا�رش،  للرعي  النوعية  ع��ايل  علف 
يف  التو�سع  على  امل��زارع��ني  وت�سجيع 
الزراعي  النظام  ه��ذا  وتبني  زراعتها 

املتكامل.
من  امل�سنعة  املكعبات  على  •التغذية 
عند  تكميليًا  علفًا  الزراعية  املخلفات 
الفقرية  الزراعية  املخلفات  على  الرعي 

بالقيم التغذوية.
التقليدية  الرتبية  نظم  وتطوير  •دعم 
واإدخ��ال  املتكاملة،  امل���زارع  واإن�ساء 

التقانات احلديثة.
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ع��ل��ي ال���ن���ف���زاوي، حم��م��د امل��وري��د، 
جلويل،  ح��ن��ان  ال�����س��ع��داين،  يو�سف 
الزارف.  وغ��ري��غ��وري  رق���اد  ن��ا���رش 
التنمية  خمططات  اإع��داد  دليل   .2008

الزراعية- للمجتمعات  الت�ساركية 
�سبكة  اجل��اف��ة.  باملناطق  الرعوية 
حت�سيل املعرفة يف املناطق الريفية 
للبحوث  ال��دويل  واملركز  املو�سولة 
حلب  اجلافة.  املناطق  يف  الزراعية 

– �سورية.
غاري كومينز. 2000. م�رشوع امل�ساعدة 
وال�سيا�سات  املوؤ�س�سي  التعزيز  يف 
الفاو  التعاون بني  برنامج  الزراعية. 
االأول.  ت�رشين  ال�سورية.  واحلكومة 

دم�سق - �سورية.
النظم   .2006 وات��ن��ب��اخ.  ه��ور���س��ت 
العربية  اجلمهورية  يف  ال��زراع��ي��ة 
لل�سيا�سات  الوطني  املركز  ال�سورية. 
واالإ�سالح  الزراعة  وزارة  الزراعية. 

الزراعي. دم�سق - �سورية.
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تعاين املوارد املائية املتوفرة لدى الدول 
وال�سعوبات  امل�ساكل  من  الكثري  العربية 
والتحديات التي حتول دون ا�ستخدام هذه 
وتهدد �رشوط  املطلوبة،  بالكفاءة  املوارد 
تعرقل  كما  ا�ستدامتها،  على  املحافظة 
اأه��داف  حتقيق  يف  منها  الفائدة  تعظيم 
باأبعادها  املر�سومة  التنموية  اخلطط 
والبيئية،  واالقت�سادية  االجتماعية  كافًة 
االأم��ن��ني  ب�سالمة  ي��رت��ب��ط  م��ا  وال���س��ي��م��ا 
احلاجة  كانت  هنا  من  والغذائي.  املائي 
للبحث عن حلوٍل �ساملة ومتكاملة وفعالة 
الدول  يف  الراهن  املائي  العجز  ملواجهة 
العربية، ومعاجلة امل�سكالت املرتبطة به، 
واحليلولة دون تفاقمه، والعمل يف الوقت 
ا�ستخدام  اأولويات  اإعادة ترتيب  ذاته على 
يوفر  مبا  عليها،  الطلب  واإدارة  امل��ي��اه، 
املتطلبات الراهنة واملتوقعة منها للعقود 
التحديات  وي��واج��ه  جهة،  م��ن  ال��ق��ادم��ة 
من  امل�ستدامة  التنمية  لربامج  امل�ستقبيلة 

جهة اأخرى. 
وانطالقًا من هذه االأهمية للمياه قام املركز 

العربي لدرا�سات املناطق اجلافة واالأرا�سي 
من  جلنة  مع  بالتعاون  )اأك�ساد(،  القاحلة 
لالأمن  ا�سرتاتيجية  بو�سع  العرب   اخلرباء 
عنوان"اال�سرتاتيجية  حتت  العربي  املائي 
العربية لالأمن املائي يف املنطقة العربية، 
ملواجهة التحديات واملتطلبات امل�ستقبلية 
وقد   ."2030-2010 امل�ستدامة،  للتنمية 
القمة  من  بقرار  اال�سرتاتيجية  اعُتمدت 

العربية املنعقدة يف  العراق �سنة 2012.
املائي  لالأمن  العربية  اال�سرتاتيجية  ُتبلور 
التحديات  ملواجهة  العربية  املنطقة  يف 
واملتطلبات امل�ستقبلية للتنم���ية امل�ستدامة 
2010 - 2030 مقاربًة عربيًة م�سرتكًة هدفها 

حتقيق تنمية �ساملة م�ستدامة، وهي عبارة 
عن برنامج عمل طويل االأجل، يهدف ب�سكٍل 
رئي�ض ملواجهة التحديات امل�ستقبلية التي 
املوارد  واإدارة  تنمية  جلهة  معروفة  باتت 
من  ويوؤ�س�ض  العربية،  املنطقة  يف  املائية 
االأه���داف  م��ن  جملة  لتحقيق  ذل��ك  خ��الل 
االأ�سا�سية  املجاالت  يف  املهمة  التنموية 

االتية:

الدكتور وائل �صيف 
الدكتور يو�صف مرعي

اإدارة املوارد املائية – املركز العربي 
)اأك�صاد(

اإ�ساءات على 
ال�سرتا  تيجية 

العربية 
للأمن املائي 

يف املنطقة 
العربية 
وخطتها 

التنفيذية
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بتوفري  املرتبطة  االقت�سادية  •املجاالت 
االإمداد مبياه ال�رشب والري مبا يف ذلك 
وتوطني  ونقل  واال�ستثمار،  التمويل 

مبادئ  وتطبيق  احلديثة،  التكنولوجيا 
املائية،  ل��ل��م��وارد  املتكاملة  االإدارة 

وتنمية م�سادر املياه غري التقليدية.

املوؤ�س�سية  ال���ق���درات  وتنمية  ب��ن��اء   •
مب�ستوى  ينه�ض  مبا  والفنية  والب�رشية 
بق�سايا  واملجتمعي  ال��ف��ردي  ال��وع��ي 
ق�سايا  ذلك  وي�سمل  االإقليمية،  املياه 
وتفعيل  العلمي،  البحث  بدور  االرتقاء 
باتخاذ  االأه��ل��ي  املجتمع  م�����س��ارك��ة 
البيئية  بالتاأثريات  املتعلقة  القرارات 
اأن  اأخرى ميكن  تدابري  احلا�سلة، وباأية 

ُتتخذ يف هذا املجال.
• جماالت العمل العربي امل�سرتك، وال�سيما 
العربية  احل��ق��وق  بحماية  يتعلق  م��ا 
باملياه يف االأرا�سي املحتلة، اأو باملياه 
على  والعمل  اجلوار،  دول  مع  امل�سرتكة 
تعزيز التعاون بني الدول العربية الإدارة 
بينها،  فيما  امل�سرتكة  املائية  امل��وارد 
والوفاء بتعهداتها جتاه حتقيق االأهداف 

التنموية لالألفية الثالثة. 
ولتحقيق هذه االأهداف قام املركز العربي 
ال��وزاري  املجل�ض  من  بتكليٍف  )اأك�ساد(، 
جمموعة  مع  وبالتعاون  للمياه،  العربي 
عربية  منظمات  م��ن  خ��رباء  �سمت  عمل 
خطة  الإع��داد  بالتح�سري  ودولية  واإقليمية 
عمل وا�سحة، متتد حتى �سنة 2030، وحُتدث 
تقييم  بعد  وذلك  �سنوات،  دوريًا كل خم�ض 
تنفيذ ن�ساطاتها مرحليًا بناًء على موؤ�رشات 
اأداٍء حمددة، يجري بناًء عليها ح�سد اجلهد 
من  جمموعة  لتنفيذ  امل�����س��رتك  ال��ع��رب��ي 
الن�ساطات والفعاليات التي ت�سمن ا�ستدامة 

املوارد املائية وحمايتها.
ويف هذا االطار نظم اأك�ساد عدة اجتماعات 
اأواًل  االتفاق  عنها  جنم  العمل،  ملجموعة 
التنفيذية  اخلطة  اإع���داد  يجري  اأن  على 
يف  املائي  لالأمن  العربية  لال�سرتاتيجية 
عمل  حم��اور  �ستة  وفق  العربية  املنطقة 

متثل هيكليتها العامة، وهي:
حُت����دث  ب���ي���ان���ات  ق����اع����دة  ت���وف���ري   .1
املائية  امل���وارد  حالة  با�ستمرارحول 

املتوفرة يف الدول العربية.
2. حت�سني تطبيق مبادئ االإدارة املتكاملة 

للموارد املائية.
والتكنولوجية  العلمية  القاعدة  تدعيم   .3

وال�سناعية.
4. زيادة متويل امل�ساريع املائية.

التاأثر  قابلية  تقدير  على  القدرة  تعزيز   .5
والتكيف  الطارئة،  املناخية  بالتغريات 

معها.
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حلماية  و�سائل  تاأ�سي�ض  على  العمل   .6
املائية  امل���وارد  م��ن  املائية  احل��ق��وق 

الدولية امل�سرتكة.
ال�ساد�سة  ال�����دورة  يف  اخل��ط��ة  اأُق�����رت 
العربي  ال���وزاري  املجل�ض  الجتماعات 
�سهر  خالل  الدوحة  يف  املنعقدة  للمياه، 
اأك�ساد  2014، وهي خربة عمل  اأيار /مايو 

مع جمموعة العمل والدول العربية.
تعمل  بحيث  التنفيذية  اخلطة  �سيغت 
الإجناز  م�سرتكة  عربية  روؤي��ة  خدمة  على 
املائي  ل��الأم��ن  العربية  اال�سرتاتيجية 
مواجهة   اأج��ل  م��ن  العربية  املنطقة  يف 
فر�ض  وخلق  القائمة،  املائية  التحديات 
التغلب عليها بهدف حتقيق تنمية م�ستدامة. 
و�سيتم تقييم تنفيذ الن�ساطات املن�سو�ض 
عليها يف اخلطة التنفيذية مرحليًا، و�سوف 
ُت�ستخدم نتائج التقييم لتحديث اخلطة كل 

خم�ض �سنوات.
لتنفيذ  توؤ�س�ض  التنفيذية هي وثيقة  اخلطة 
جم��م��وع��ة م��ن ب��رام��ج ال��ع��م��ل، الإجن���اح 
يف  املائي  لالأمن  العربية  اال�سرتاتيجية 
طريق  خارطة  وتوفري  العربية،  املنطقة 
اخلطة  بنيت  ذلك  ولتحقيق  روؤيتها.  تبلور 

لكي:
اأن�سطة  ت��وج��ي��ه   يف  منطقيًا  •ت�سهم 

اال�سرتاتيجية توجيهًا �سليمًا.
• تغطي ب�سكٍل كامٍل كل االأعمال املطلوبة 

لالإجناز.
امل�سوؤوليات  وت��وزع  االأه���داف،  •حتدد 

بطريقٍة ال لب�ض فيها.
زمني  اإط���ار  يف  للتنفيذ  قابلة  •تكون 

حمدد، و�سمن املوارد املالية املتوفرة.
وهي تركز على تنفيذ �ستة ع�رش ن�ساطًا 
واأربعون  ت�سعة  عنها  يتفرع  رئي�سًا، 
اخلم�ض  ال�سنوات  خالل  ثانويًا  ن�ساطًا 
الن�ساطات  هذه  ا�سُتقت  وقد  القادمة، 
مبا�رشة من بنود اال�سرتاتيجية الواردة 
يف اجلزء اخلام�ض منها، ومن موؤ�رشات 

االأداء الواردة يف اجلزء التا�سع. 
الرئي�سية  الن�ساطات  خُل�ست  وق��د  ه��ذا 
والثانوية للخطة التنفيذية �سمن م�سفوفة 
عمل متكاملة، ومت تو�سيف كل ن�ساط من 
االأ�سا�سية  العنا�رش  وفق  الن�ساطات  هذه 

االتية:
امل�سمولة  االأع��م��ال  ه��ي  م��ا  •االأعمال: 

بالن�ساط؟
اجلهات  هي  ما  املوؤ�س�سية:  •الرتتيبات 

التي �ستقوم بتنفيذ الن�ساط؟
من  املرجوة  االأه���داف  هي  ما  االأه���داف: 

تنفيذ الن�ساط؟
•املوارد: ما هي املوارد املتوفرة الإجناز 

االأعمال املطلوبة يف الن�ساط؟
•االت�ساالت املطلوبة ?  ما هي االت�ساالت 
التي  اجلهات  مع  بها  القيام  الواجب 

ميكن اأن ت�ساعد يف تنفيذ الن�ساط؟
ميكن  التي  العوامل  هي  ما  •املعوقات: 
التنفيذية  الن�ساط يف اخلطة  ُتَعر�ض  اأن 
للتاأخري اأو الف�سل، وكيف ميكن التخفيف 

من تاأثريها؟
ثالثة  على  اخلطة  اإع���داد  اأث��ن��اء  واعُتمد 

مبادئ رئي�سية للتنفيذ، وهي:
اال�سرتاتيجيات  م��ع  التوافق  •�سمان 

الوطنية ذات ال�سلة.
•الت�ساور والت�ساركية.

•ال�رشاكة يف التخطيط والتنفيذ.
لقد جاء اإعداد اخلطة التنفيذية ثمرة عمل 
العربية  اخل��ربات  من  ملجموعة  م�سرتك 
التي عملت متعاونة  والدولية،  واالإقليمية 
تنفيذ  م�سارات  اق��رتاح  على  بينها  فيما 
املائي  االأم���ن  حتقيق  اأج���ل  م��ن  عملية 
املجل�ض  مظلة  حت��ت  ال��غ��ذائ��ي  واالأم����ن 
مع  وبالتن�سيق  للمياه،  العربي  ال��وزاري 

االأمانة العامة جلامعة الدول العربية.
التنفيذية  اخلطة  اجن��از  يف  النجاح  ان 
املائي  ل��الأم��ن  العربية  لالإ�سرتاتيجية 
التحديات  ملواجهة  العربية  املنطقة  يف 
واملتطلبات امل�ستقبلية للتنمية امل�ستدامة 
2010 - 2030 مرهون اىل حٍد كبري باهتمام 

واملجل�ض   ، ك��اف��ًةً العربية  ال���دول  ودع��م 
هنا  التاأكيد  مع  للمياه.  العربي  ال��وزراي 
اأهمية العمل العربي امل�سرتك لتوفري  على 
امل��وارد  واإدارة  وتنمية  ا�ستخدام  ح�سن 
من  يتطلب  م��ا  وه��و  ال��ع��رب��ي��ة،  امل��ائ��ي��ة 
املعنية  واالأجهزة  والهيئات  املوؤ�س�سات 
وموؤ�س�سات  العربية،  ال���دول  يف  ك��اف��ًة 
ومنظمات  والعربية،  الوطنية  التمويل 
املجتمع االأهلي ذات ال�سلة بقطاع املوارد 
خللق  ال��ت��ام،  ال��ت��ع��اون  ����رشورة  املائية 
البيئة واملناخ املالئمني لتنفيذ الفعاليات 
اخلطة  تت�سمنها  التي  كافًة  والن�ساطات 

التنفيذية.
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نظرة تكاملية حتليلية 
حول الكثافة الزراعية 

يف الت�سجري احلراجي
 يف ظروف 

املناطق اجلافة و�سبه اجلافة
د. حممد �صاكر قربي�صة

ق�صم املوارد الطبيعية املتجددة والبيئة- كلية الزراعة - جامعة دم�صق
خبري التنوع احليوي- اأك�صاد

يف كثري من املراجع العلمية واالأو�ساط الفنية العاملة يف جمال زراعة االأ�سجار املثمرة والتحريج اال�سطناعي يف ظروف املناطق 
اأنه كلما ازدادت ظروف مواقع الت�سجري جفافًا، وبالتايل فقراً يف  اجلافة و�سبه اجلافة ذات الرتب الفقرية عادًة، ي�سود اعتقاد عام 
لتاأمني  امل�ساحة  من  اأكرب  قدر  تاأمني  بدعوى  الغر�ض(  م�سافات  )ازدادت  الت�سجري  يف  املعتمدة  الزراعية  الكثافة  انخف�ست  الرتبة، 

احتياجات الغرا�ض اأو االأ�سجار من املياه والعنا�رش الغذائية.
هذا االعتقاد �سحيح اإىل حد ما بالن�سبة للت�سجري املثمر العتبارات كثرية منها:

1. �رشورة تاأمني قدر كاف من ال�سوء لتاج ال�سجرة املثمرة من اجلهات جميعها، ومنع التظليل اجلانبي اأو الكلي ما قد ي�رش باملح�سول 
الثمري.

املح�سول  جمع  عملية  وكذلك  تقليم،  اأو  وت�سذيب  فالحة  من  اخلدمة  بعمليات  القيام  اأثناء  والعمال  االآليات  حركة  حرية  تاأمني   .2
)القطاف( وتو�سيبه ونقله.

3. حتظى االأ�سجار املثمرة بكثري من اأعمال اخلدمة مقارنًة مع ال�سجرة احلراجية، وذلك من فالحة وتع�سيب وتقليم اأو ت�سذيب ومكافحة 
لالآفات و�سقاية عند ال�رشوة الق�سوى وت�سميد اأحيانًا، ذلك ما ي�ساعد ال�سجرة املثمرة على البقاء واال�ستمرار وزيادة يف معدل النمو 

وحجم التاج واحلمل واالإثمار، االأمر الذي يتطلب حيزاً اأكرب لل�سجرة املثمرة.
4. غرا�ض االأ�سجار املثمرة عادًة اأعلى جودًة من غرا�ض االأ�سجار احلراجية، وهي نتاج اأعمال حت�سني وراثي عادًة على م�ستوى النوع اأو 
ال�سنف، االأمر الذي ي�ساعد الغرا�ض )االأ�سجار املثمرة الحقًا( على البقاء والنمو ب�سكٍل جيد واال�ستمرار دومنا حاجة اإىل اأعمال ترقيع 

على االأغلب، وذلك خالفًا لواقع الغرا�ض احلراجية يف مواقع الت�سجري.
5. اإن اأعمال االإعداد والتجهيز التي تخ�سع لها مواقع الت�سجري املثمر من ت�سوية ونقب وتخطيط.. ، باالإ�سافة اإىل اجلودة الن�سبية لرتبة 
مواقع الت�سجري املثمر مقارنًة مع مواقع الت�سجري احلراجي، ت�ساعد على بقاء ومنو وا�ستمرار الغر�سة املثمرة ب�سكٍل اأف�سل وتاج اأكرب، 

ودومنا حاجة اإىل اأعمال ترقيع مقارنة بالغرا�ض احلراجية.
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يف  النظر  اإمعان  وم��ع  ه��ذا،  من  انطالقًا 
احلراجي  للت�سجري  بالن�سبة  االعتقاد  هذا 
يف ظروف املناطق اجلافة و�سبه اجلافة، 
االأمر  حماكمة  فيمكن  الفقرية  وال�سيما 
اأه���داف  م��ن  ان��ط��الق��ًا  خمتلف  مب��ن��ظ��ور 
والعمليات  واالأ�س�ض  احلراجي،  الت�سجري 
تلك  وامل�����س��اع��دة يف حت��ق��ي��ق  ال���الزم���ة 
�سحة  على  بدقة  للحكم  وذل��ك  االأه��داف، 
اأو �سالمة هذا االعتقاد يف اأعمال الت�سجري 

احلراجي.
املثمر  الت�سجري  الأه���داف  خ��الف��ًا  اأولً- 
احلراجي  الت�سجري  اأه��داف  اأه��م  من  ف��اإن 
جودة  مبوا�سفات  اأخ�ساب  على  احل�سول 
عالية، مثل ا�ستقامة ال�ساق و�سالمتها من 
االآفات ومنوها طوليًا ما اأمكن، وقلة عدد 
اأو امل�ساحة و�سغر  العقد يف وحدة الطول 
اإال  العقد، وهذا ال ميكن حتقيقه  قطر هذه 
اإذا ُزرعت الغرا�ض احلراجية بكثافة زراعية 
التيجان  تال�سق  اإىل  توؤدي  مرتفعة  اأولية 
والتظليل اجلانبي لها يف �سن مبكرة االأمر 
على  الطويل  للنمو  االأ�سجار  يدفع  ال��ذي 
ال�سوء،  عن  بحثًا  العر�سي  النمو  ح�ساب 
ا�ستقامًة،  واأكرث  اأطول  �سوقًا  يعطي  وهذا 
اأو  الطول  وحدة  العقد يف  من  ع��دداً  واأق��ل 

امل�ساحة، واأ�سغر قطراً لهذه العقد. 
من  احلراجية  الغرا�ض  كانت  ملا  ثانياً- 
حيث القيمة الوراثية اأدنى رتبة من غرا�ض 
الن�سبية  احلداثة  بحكم  املثمرة  االأ�سجار 
لعلم التح�سني الوراثي لالأ�سجار احلراجية 
ف�ساًل عن اأن املادة االأولية الإنتاج الغرا�ض 
احلراجية )البذور( يتم احل�سول عليها من 
القريبة،  احلراجية  التجمعات  اأو  الغابات 
غري  درج��ة  على  اأغلبيتها  يف  تعد  والتي 
الأمر  كان  ملا  الوراثية،  القيمة  من  عالية 
الغرا�ض  بني  الوراثي  التباين  فاإن  كذلك 
وهذه  جداً،  كبري  البذور  هذه  عن  الناجتة 
اجلافة  ال��ب��ي��ئ��ات  يف  تخ�سع  ال��غ��را���ض 
والفقرية اإىل �سغط بيئي انتخابي كبري قد 
يودي بحياة الكثري منها اأو يحد من منوه، 
وهذا يعني انخفا�ض ن�سبة البقاء اأي الهدر 
يف امل�ساحات اأو �رشورة القيام بالرتقيع 
الحقًا، تلك العملية املكلفة ميكن اال�ستغناء 

عنها يف حال الزراعة بكثافة اأولية اأعلى.
ثالثاً- اإن زراعة الغرا�ض احلراجية بكثافة 
منخف�سة ن�سبيًا توؤدي اإىل نق�ض يف ن�سبة 
التغطية التاجية الأر�ض املوقع االأمر الذي 

يوؤدي اإىل:
• �سعف اعرتا�ض تيارات الريح وبالتايل 
معدل  يف  التيارات  تلك  فاعلية  زي��ادة 
النبات،  من  والنتح  الرتبة  من  التبخر 
بعد  وفيما  الغرا�ض  يعر�ض  الذي  االأمر 
مدة  خالل  والذبول  للجفاف  االأ�سجار 
اأق�رش مقارنًة مع الزراعة بكثافة اأعلى.

للهطوالت،  االع��رتا���ض  ع��ام��ل  •نق�ض 
 ، )زخ����ات(  منها  ال��غ��زي��رة  وال���س��ي��م��ا 
يف  الهطول  فاعلية  زي���ادة  وبالتايل 
هو  مبا  مقارنًة  واجنرافها  الرتبة  اإثارة 

عليه احلال حيث الكثافة املرتفعة.
الوا�سل  ال�سم�سي  االإ�سعاع  ن�سبة  •زيادة 
اإىل اأر�ض املوقع، االأمر الذي ي�ساعد على 
منو االأع�ساب التي تعد مناف�سًا لالأ�سجار 
واقع  مع  مقارنة  اجلافة  املناطق  يف 

الت�سجري بكثافة مرتفعة.
موقع  داخل  الن�سبية  الرطوبة  •انخفا�ض 
الت�سجري و�سعف ن�ساط الكائنات احلية 
املختلفة، ومع انخفا�ض فر�سة التخفي 
لدى احليوانات التي متيل اإىل ذلك فاإنه 
يحدث اإجهاد للحياة الربية مقارنًة بها 

يف حال الكثافة املرتفعة.
بداية  يف  احلراجية  الغرا�ض  اإن  رابعاً- 
حياتها ال حتتاج اإىل كامل احليز املخ�س�ض 
لها من الرتبة اأو الهواء، اإذ اإن منو املجموع 
اجلذري يف ظروف املناطق اجلافة غالبًا 
يف  اجل���ذور  تدخل  وال  بطيئًا،  يكون  م��ا 
اإال بعد فرتة طويلة ن�سبيًا  تناف�ض حقيقي 
من ال�سنوات، وعندها يبداأ التناف�ض، االأمر 
الذي يرتتب عليه �سعف ثم موت تفا�سلي 
فت�ستبعد  �سيادتها،  قوة  ح�سب  لالأ�سجار 

جماوراتها  اإىل  بها  اخلا�ض  احليز  ويرتك 
االأقوى ويف حدود الكثافة املنا�سبة لعمر 
االأ�سجار واأطوالها، وذلك اإما ب�سكل طبيعي 
اأو بالتدخل �سمن اأعمال الرتبية والتنمية 

)تفريد( وهو االأف�سل. 
هذا علمًا اأن الزراعة بكثافة عالية واإقحام 
فيما  التناف�ض  يف  مبكرة  ب�سن  االأ�سجار 
الكامنة  ال��وراث��ي��ة  الطاقة  ي�سع  بينها 
فاالأفراد  املحك،  على  املتناف�سة  لالأفراد 
ت�سعف  الكامنة  الوراثية  الطاقة  �سعيفة 
ظل  حتت  ب�رشعة  ُوتكبت  �سعفًا  تزداد  بل 
و�سغط االأفراد ذات الطاقة الوراثية الكامنة 
اإخالئها من  اأو  فت�رّشع يف موتها  العالية 
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املوقع يف �سياق اأعمال الرتبية والتنمية.
يف  املتبقية  االأ�سجار  ف��اإن  وباملح�سلة 
وراثية  طاقة  ذات  اأ�سجار  ه��ي  امل��وق��ع 
ا�ستطاعت  عاليتني،  وراثية  وقيمة  كامنة 
التزاوج  واإن  املوقع،  ظروف  مع  التكيف 
بذريًا  ن�ساًل  يعطي  بينها  فيما  الطبيعي 
طاقة  وذا  هجني،  بقوة  مبعظمه  يتمتع 
الطاقة  عام  ب�سكٍل  تفوق  كامنة  وراثية 

الوراثية للجماعة االأم.
اأعلى  بكثافة  الزراعة  اإن  قائل:  يقول  قد 
والغرا�ض  ال��ري  مياه  من  مزيداً  تقت�سي 
والغر�ض  احلفر  الإع��داد  املبذولة  واجلهود 
اأعمال اخلدمة يف وحدة امل�ساحة،  وباقي 

فما  عالية،  بكثافة  الزراعة  يعيب  وه��ذا 
املربرات؟!

كمية  ف��اإن  ال��ري  مبياه  يتعلق  ما  اأم��ا   •
اأو  ثابتًة  تبقى  للغرا�ض  املقدمة  املياه 
الغرا�ض  ب��ع��دد  مرتبطة  الأن��ه��ا  حم���ددًة 
بامل�ساحة  ول��ي�����ض  ���س��ن��وي��ًا  امل���زروع���ة 
الزراعية  الكثافة  زي��ادة  واإن  امل��زروع��ة، 
ناهيك  املزروعة.  امل�ساحة  خف�ض  تعني 
تعني  ال��زراع��ي��ة  الكثافة  زي���ادة  اأن  ع��ن 
لوحدة  املقدمة  ال��ري  مياه  كمية  زي��ادة 
امل�ساحة وبالتايل زيادة الرطوبة الن�سبية 
وبالنتيجة  للغرا�ض،  االأ�سغري  املناخ  يف 
النتح والتبخر، وتاأخري موعد  خف�ض �سدة 
الذبول، وباملح�سلة اإمكانية اإطالة الفرتة 
واحد،  ليوم  ولو  ريتني  كل  بني  الفا�سلة 
ال��ري��ات يف  ُينق�ض من ع��دد  ال��ذي  االأم��ر 
ال�سنة مبعدل رية تقريبًا، وهذا يعني وفرة 

يف املاء ال هدراً له. 
املطلوبة  الغرا�ض  بعدد  يتعلق  ما  •واأما 
الأن  يتغري،  ال  العدد  ه��ذا  ف��اإن  للزراعة، 
اخلطة الزراعية تقت�سي زراعة عدد حمدد 
امل�ساحة  عن  النظر  ب�رشف  الغرا�ض  من 
الغرا�ض  بعدد  هدر  هناك  فلي�ض  وبالتايل 

الالزمة للت�سجري.
تبذل  التي  للجهود  بالن�سبة  •واأخرياً، 
اخلدمة  واأع��م��ال  والغر�ض  احلفر  الإع���داد 
اأقل يف حالة  تكون  اجلهود  فاإن  االأخرى، 
اجلور  ع��دد  الأن  اأع��ل��ى،  بكثافة  ال��زراع��ة 
هو  وخدمتها  وغر�سها  حفرها  يتم  التي 
هناك  بل  الكثافة،  عن  النظر  بغ�ض  ثابت 
العمال  الأن  اجلهود  هذه   من  جلزء  توفري 

اأقل  وتنقالتها  حركتها  تكون  واالآل��ي��ات 
الغرا�ض  الأن  االأعلى،  الزراعية  الكثافة  مع 
اهتالك  فاإن  وبالتايل  اأقل،  م�ساحًة  ت�سغل 
واملواد  الوقود  من  واحتياجاتها  االآليات 
ايجابيًا  ينعك�ض  وهذا  اأقل.  تكون  االأخرى 
من حيث احلد من هدم بناء الرتبة واإثارة 

الغبار من جراء مرور االآليات.
الكثافة  م��ع  امل��ب��ذول��ة  اجل��ه��ود  ه��ذه  اإن 
اأخ��رى  ج��ه��وداً  توفر  املرتفعة  الزراعية 
الحقًا تقت�سيها الزراعة بكثافة اأقل تتمثل 
تكلفة  اأعلى  تعد  والتي  الرتقيع  اأعمال  يف 
الزراعة  تتطلبه  ال  ال��ذي  االأم��ر  للغر�سة، 
بكثافة عالية الأن موت ن�سبة من الغرا�ض 
باملوقع  ت�رش  ال   %  25 جت���اوزت  واإن 
على  حمافظة  تبقى  الغرا�ض  الأن  امل�سجر 

م�سافات مقبولة فيما بينها.
يف  النهج  ه��ذا  اإن  قائل:  يقول  قد  ك��ذاك 
امل�ساحات  زيادة  معدل  من  يحد  الزراعة 
الت�سجري  �رشعة  بطء  وبالتايل  املحرجة، 
من  املطلوبة  الن�سبة  اإىل  الو�سول  وتاأخر 
امل�ساحات احلراجية والتي تعادل 7 % من 

م�ساحة القطر.
ميكن القول هنا: لي�ست العربة بامل�ساحات 
ونوعية  بطبيعة  واإمن���ا  فقط،  املحرجة 
فقد  امل�سجرة،  امل�ساحات  ه��ذه  وح��ال��ة 
مرتفعة  بكثافة  حم��دودة  م�ساحة  ت��وؤدي 
واجتماعية  اقت�سادية  منافع  ن�سبيًا 
وبيئية اأكرث من م�ساحة م�ساعفة م�سجرة 

بكثافة منخف�سة.
التكامل  اإىل  �ساملة  نظرة  نظرنا  ما  واإذا 
الزراعي ب�سقيه النباتي واحليواين، وكذلك 
التنوع احليوي عمومًا فاإن الزراعة بكثافة 
وهذا  اأو�سع،  م�ساحات  تتطلب  منخف�سة 
نطاق  من  امل�ساحات  تلك  خ��روج  يعني 
ي�سيق  ال���ذي  االأم���ر  الطبيعية  امل��راع��ي 
اخلناق على الرعاة وموا�سيه، ما ي�سطرهم 
الت�سجري  م�����س��اري��ع  ع��ل��ى  ال��ت��ع��دي  اإىل 
العدائية  النظرة  لديهم  ويولد  احلراجي، 

للغابة وللتجمعات الغابية.
من  اأّي  و�سحة  دقة  على  وللحكم  اأخ��رياً، 
بكثافة  )زراعة  املختلفتني  النظر  وجهتي 
منخف�سة اأو زراعة بكثافة مرتفعة( ، ال بد 
من التجريب ميدانيًا بالزراعة يف ظروف 
بكثافات  ف��ق��رية  وت���رب  ج��اف��ة  مناطق 
متباينة، وتتبع التجربة بدقة يف جوانبها 

املختلفة ولعقٍد من الزمن على االأقل.
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املهام الأ�صا�صية للإدارة
•درا�سة اجلدوى االقت�سادية واالجتماعية 
برامج  م��ن  عليها  املتح�سل  للنتائج 

بحوث ودرا�سات املركز العربي.
• اإعداد ومتابعة امل�ساريع التنموية التي 
تنفيذها، وتقدميها  العربي  املركز  يزمع 

ملنظمات التمويل االإقليمية والدولية.
ملنتجات  الت�سويقية  الدرا�سات  •اإعداد 

املناطق اجلافة و�سبه اجلافة يف الوطن 
العربي.

الفنية  اجل�����دوى  درا�����س����ات  •اإجراء 
واالقت�سادية للم�ساريع التنموية للبلدان 

العربية وغريها.
عمل  وخ���ط���ط  م�������رشوع���ات  •حت�سري 
املذكرات  واإع���داد  امل��رك��ز،  وم��وازن��ات 

التو�سيحية ومتابعة تنفيذها.

• اإجراء درا�سات عن تطوير عملية التنمية 
يف  الريفية  املراأة  دور  وتعزيز  الريفية، 
امل�ستوى  وحت�سني  االإنتاجية،  العملية 

املعي�سي لالأ�رش الريفية.
املتعلقة  املختلفة  التقارير  •تنظيم 
بن�ساطات املركز بالتعاون مع االإدارات 

االأخرى.
مع  املعلومات  وتبادل  الفني  •التعاون 

االقت�ساد  اإدارة  ��ث��ل  تمُ
اإدارات  اإحدى  والتخطيط 
لدرا�سات  العربي  املركز 
املناطق اجلافة واالأرا�سي 
ال��ق��اح��ل��ة )اأك�������س���اد(، 
وي����رك����ز ع��م��ل��ه��ا يف 
واإعداد  التخطيط،  جمال 
ومتابعة  امل�����س��اري��ع 
وامل�ساركة  تنفيذها، 
االقت�سادي  التحليل  يف 
ودرا�سات  واالجتماعي، 
االقت�سادية  اجل�����دوى 
التي ت�ساعد يف الو�سول 
ل��ال���س��ت��خ��دام االأم���ث���ل 
للموارد الطبيعية، ورفع 
ك��ف��اءة اال���س��ت��ث��م��ار مبا 
احللول  اإيجاد  يف  ي�سهم 
للم�سكالت  املنا�سبة 
يف  والبيئية  التنموية 
و�سبه  اجلافة  املناطق 

اجلافة.

د. اأيهم احلم�صي
مدير اإدارة الإقت�صاد والتخطيط

اأك�صاد

 يف املركز العربي 
لدرا�سات املناطق اجلافة 

واالأرا�سي القاحلة 
اأك�ساد

اإدارة 

الإقت�ساد 

والتخطيط
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واالإقليمية  العربية  واملنظمات  ال��دول 
والدولية.

• اإعداد وتنفيذ برامج التدريب يف جماالت 
وتنفيذ  االقت�سادية،  اجل��دوى  درا�سات 
املزارع،  واإدارة  التنمية  م�ساريع  واإدارة 
كذلك يف جمال االإر�ساد الزراعي، وتنمية 
االأ���رشة  دور  وتفعيل  الريفية،  امل���راأة 
امل�ستدامة  التنمية  م�ساريع  يف  الريفية 

للموارد الطبيعية.

التعاون مع الإدارات 
الأخرى

بتنفيذ  والتخطيط  االقت�ساد  اإدارة  تقوم 
االأخرى  االإدارات  بالتعاون مع  براجمها 

يف املركز العربي واأهمها:
واالجتماعية  االقت�سادية  •الدرا�سات 
الت�سحر  مكافحة  مل�ساريع  والبييئة 

وتدهور املوارد الطبيعية.
•الدرا�سات االقت�سادية والبيئية مل�ساريع 

موارد املياه وا�ستخداماتها.
الزراعية  لالأنظمة  االقت�سادي  •التقييم 
اجلافة  املناطق  يف  الزراعي  واالإنتاج 

و�سبه اجلافة يف الوطن العربي.
ال���رثوة  واق��ت�����س��ادي��ات  ن��ظ��م  •درا�سة 

احليوانية يف االأقطار العربية.
•تنفيذ واإدارة امل�ساريع التنموية.

الفنية  اجل�����دوى  درا�����س����ات  •اإجراء 
واالقت�سادية مل�ساريع التنمية.
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الهيكل التنظيمي
قــ�ــصــم الـــدرا�ـــصـــات القــتــ�ــصــاديــة 

والجتماعية واإعداد امل�صروعات. 
 يتوىل تنفيذ املهام االآتية:

والبنيوية  االجتماعية  املعوقات  •درا�سة 
التي تواجه تبني التقانات اجلديدة التي 

يتو�سل اإليها املركز العربي.
واالجتماعي  االق��ت�����س��ادي  •التقييم 
للمعوقات الفنية التي تواجه القطاعات 

الزراعية.
االقت�سادية  اجل��دوى  درا���س��ات  •اإعداد 

للم�رشوعات التي ينفذها اأك�ساد
البحثية  امل�����رشوع��ات  وث��ائ��ق  •اإعداد 
لدى  ترويجها  على  والعمل  واالإمنائية 

اجلهات املانحة لتمويلها.
االق��ت�����س��ادي��ة  ال���درا����س���ات  اإع������داد   •
واالجتماعية التي يتطلبها عمل املركز.

 ق�صم التخطيط واملتابعة 
والتقييم. 
 يتوىل تنفيذ املهام االآتية:

عمل  وم�������رشوع���ات  خ��ط��ط  •حت�سري 
وم���وازن���ات امل��رك��ز ال�����س��ن��وي��ة، وذل��ك 
بالتعاون مع االإدارات االأخرى باملركز.

• متابعة تنفيذ خطط عمل املركز وتقييم 
االأداء.

•تن�سيق االأعمال امل�سرتكة الإدارات املركز 
ومتابعة تنفيذها.

•اإعداد م�رشوعات جداول اأعمال املجل�ض 
واللجنة  العمومية  واجلمعية  التنفيذي 
تنفيذ  ومتابعة  للمركز،  اال�ست�سارية 

قراراتها.
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ق�صم التعاون العربي والدويل. 
 يتوىل تنفيذ املهام االآتية:

الفني والعالقات  التعاون  •اقرتاح تعزيز 
العربية واالإقليمية والدولية ومتابعتها 

وتقييمها.
التعاون  اتفاقيات  م�رشوعات  •اإعداد 
واملنظمات  والهيئات  الدول  مع  الفني 

العربية واالإقليمية والدولية.

مع  واخلربات  املعلومات  تبادل  •ت�سهيل 
املنظمات العربية واالإقليمية والدولية.

مع  امل�سرتكة  اللقاءات  وتنظيم  •اإعداد 
واالإقليمية  العربية  واملنظمات  ال��دول 
التو�سيات  وتنفيذ  ومتابعة  والدولية، 

والقرارات ال�سادرة عنها.
•متابعة تنفيذ التو�سيات والقرارات ذات 
العامة  االأم��ان��ة  عن  ال�سادرة  ال�سلة 
واملجال�ض  العربية  ال���دول  جلامعة 

واللجان املنبثقة عنها.
ق�صم الإر�صاد الزراعي. 

تنفيذ  يف  الزراعي  االإر�ساد  الأهمية  نظراً 
نتائج  ونقل  كافًة،  وامل�ساريع  الن�ساطات 
وحمطات  امل��رك��ز  يف  املنفذة  االأب��ح��اث 
ق�سم  ا�ستحداث  مت  ل��ه،  التابعة  البحوث 
املجل�ض  قرار  على  بناًء  الزراعي  االإر�ساد 
رقم:  اأك�ساد،    – العربي  للمركز  التنفيذي 

ق 11 م ت/30  
يتوىل تنفيذ املهام االآتية:

الزراعي  االإر�ساد  اأجهزة  مع  التن�سيق   •
النتائج  يخ�ض  فيما  العربية  الدول  يف 
التي  وتلك  عمومًا،  الزراعية  البحثية 

يولدها املركز العربي خ�سو�سًا. 
على  العربية  االإر�سادية  الكوادر  •تدريب 
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العربي،  للمركز  العلمية  امل��ن��ج��زات 
اإ�سافًة اإىل تدريبهم على و�سع الربامج 
والطرائق االإر�سادية املنا�سبة لالت�سال 

باملزارعني.
التطبيقية  االإر�سادية  البحوث  اإج��راء   •
الدرا�سات  وكذلك  العربية،  ال��دول  يف 
الزراعية  التنمية  مل�ساريع  التقوميية 

والريفية التي ت�سمل ن�ساطًا اإر�ساديًا.
البحوث  تنفيذ  الآليات  والتقييم  •الر�سد 
اأك�ساد،  قبل  م��ن  امل��وزع��ة  ال��زراع��ي��ة 
مع  النتائج  ه��ذه  تبادل  على  والعمل 

بقية البلدان العربية.
• اإجراء الدرا�سات االجتماعية يف مناطق 
باملركز  ال��ع��الق��ة  ذات  امل�����رشوع��ات 
امل��راأة  تنمية  على  والرتكيز  العربي، 
نتائج  تطبيق  يف  الفعالة  وم�ساركتها 

البحوث.
والتن�سيق  اخل����ربات،  ت��ب��ادل  •تعزيز 
اأك�ساد،  وب��ني  بينها  فيما  وال��ت��ع��اون 
وتبادل  اال�ست�سارية،  اخلدمات  وتقدمي 

اخلربات وم�ست�ساري االإر�ساد الزراعي.
االإر�ساد  عن  معلومات  �سبكة  •اإن�ساء 
خلدمة  العربية،  ال���دول  يف  ال��زراع��ي 

وتطوير العمل االإر�سادي.

الإجنازات والإ�صهامات
باإجناز  االإدارات  باقي  مع  االإدارة  ُت�سهم 
االقت�سادية  اجلدوى  درا�سات  من  العديد 
العديد من  وتنفيذ  واالجتماعية،  والبيئية 
الدورات التدريبية واإعداد الكوادر العربية، 
واإعداد امل�ساريع ومتابعة تنفيذها، وفيما 

يلي عر�ض لبع�ض االإجنازات:

يف جمال الدرا�صات املنجزة:
االقت�سادية واالجتماعية  االآثار  •درا�سة 
االأمطار يف  مياه  بحرية ح�ساد  الإن�ساء 
قرية ال�سيحة )�سورية- حمافظة حماة - 

.)2009

م�رشوع  ملنطقة  احلايل  الواقع  •درا�سة 
اإعادة تاأهيل اأرا�سي املراعي املتدهورة 
اجلوف  منطقة  يف  العمارية  وادي  يف 

)ال�سعودية - 2011(.
االإنتاج  خملفات  من  اال�ستفادة  •درا�سة 
تنمية  يف  ودورها  الزراعي،  والت�سنيع 
الرثوة احليوانية يف بع�ض الدول العربية 
)ال���ع���راق، اجل��زائ��ر، ت��ون�����ض، امل��غ��رب، 
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اإجن��از  مت  حيث  االأردن(،  ال�سعودية، 
العربية  باجلمهورية  اخلا�سة  الدرا�سة 
على  العمل  ويجري   ،)2011( ال�سورية 

تنفيذ الدرا�سة لباقي الدول العربية.
•درا�سة واقع املراعي و�سبل تطويرها يف 
االأردن، اجلزائر،  )�سورية،  العربية  الدول 
حاليًا  يتم  حيث   ،2012 ع��ام  ُع��م��ان( 

�سياغتها بال�سكل النهائي.

يف جمال امل�صاريع التنموية:
•م�رشوع االأن�سطة املولدة للدخل بالن�سبة 
الرقة  حمافظة  يف  الريفيات  للن�ساء 

ال�سورية 2010 - 2011.
واالإنتاج  الرتبية  نظم  درا�سة  •م�رشوع 
يف  ال�رشحية  االإب��ل  ملربي  واالأم��را���ض 

�سورية 2010 - 2012 .
لتخفيف  التنموية  اال�ستجابة  •م�رشوع 
 -  2010 ���س��وري��ة   ���س��م��ايل  يف  ال��ف��ق��ر 

)م�ستمر(.
•م�رشوع تقييم اإنتاج حليب االإبل  و�سبل 
ال��دول  بع�ض  يف  وت�سويقه  حت�سينه 

العربية 2011 - 2013 .
العراقي  احلماد  حو�ض  تنمية  •م�رشوع 

2011 -  )م�ستمر(.

•م�رشوع تطوير الرثوة الغنمية واملحافظة 
عليها يف الدول العربية 2012.

برامج  وتنفيذ  تخطيط  جمــال  يف 
الدورات التدريبية، واإعداد الكوادر 

الب�صرية:
اإع����داد  جم���ال  يف  ت��دري��ب��ي��ة  دورة   •

امل�رشوعات.
• دورة تدريبية يف جمال تنمية وتطوير 

القدرات الب�رشية.
ا�ستخدام  جم���ال  يف  ت��دري��ب��ي��ة  •دورة 
البحوث  نتائج  حتليل  يف  احل��ا���س��ب 

وامل�سوح امليدانية.
•دورة تدريبية يف جمال تقييم امل�ساريع 

الزراعية.
م��وؤ���رشات  جم���ال  يف  ت��دري��ب��ي��ة  •دورة 

اجلدوى االقت�سادية.
•دورة تدريبية يف جمال العمل االإر�سادي 

يف جمال االإنتاج احليواين.
حتديد  جم����ال  يف  ت��دري��ب��ي��ة  •دورة 

االحتياجات التدريبية.
حتديد  جم����ال  يف  ت��دري��ب��ي��ة  •دورة 

االحتياجات االإر�سادية.
وتنفيذ  اإع��داد  جمال  يف  تدريبية  •دورة 

ومتابعة امل�ساريع التنموية.

البحثية  املــــوؤمتــــرات  جمــــال  يف 
واللقاءات العلمية:

العلمية  ال��ل��ق��اءات  م��ن  العديد  اإجن���از  مت 
عدة  اإجن���از  وك��ذل��ك  فيها،  وامل�����س��ارك��ة 

موؤمترات، ومنها:
االأول  الزراعية  العلمية  البحوث  •موؤمتر 
العلمي  البحث  تطوير  موؤمتر  بعنوان: 

الزراعي يف املنطقة العربية )2009(.
•املوؤمتر االأول مل�سوؤويل االإر�ساد الزراعي 
والتن�سيق  ال��ت��ع��اون  اآل��ي��ات  ب��ع��ن��وان: 

.)2010(

•املوؤمتر الثاين للبحوث العلمية الزراعية 

على  املناخية  التغيريات  اآثر   : بعنوان 
القطاع الزراعي العربي )2011(.

�ساركت اإدارة االقت�ساد والتخطيط با�سم 
من  العديد  يف  -اأك�ساد  العربي  املركز 
من  العديد  وقدمت  العلمية،  املوؤمترات 

االأبحاث، منها:
البحث  لتنمية  اإ�سرتاتيجية عربية  •و�سع 

العلمي والتقاين )دم�سق، 2009(.
•االإطار العام الإ�سرتاتيجية البحث العلمي 
)القاهرة،  العربية  ال��دول  يف  والتقاين 

.)2010

العلمي  ال��ب��ح��ث  ا�سرتاتيجية  •و�سع 
جلنة  قبل  م��ن  واالب��ت��ك��ار  وال��ت��ط��وي��ر 
املتخ�س�سة  العربية  املنظمات  خرباء 

)القاهرة، 2010(.
الغذائي يف  االأمن  اأك�ساد مبو�سوع  •دور 

الدول العربية )اأذربيجان، 2010(.
لالأمن  متو�سطي  االأورو-  امل��وؤمت��ر   •
الريفية  والتنمية  وال��زراع��ة  الغذائي 

)القاهرة، 2010(.
حيث  من  الريفية  والتنمية  ال��زراع��ة   •
اإطار  يف  النجاح  ق�س�ض  اأف�سل  تبادل 

مكافحة الفقر )تركيا، 2010 (.
متحور  وال��ذي  اخلم�سون،  العلم  •اأ�سبوع 
و�سبل  االإنتاجية  حت�سني  حتديات  حول 
)جامعة  الزراعي  القطاع  يف  تطويرها 

الفرات، 2010 (.
الذي  واخلم�سون،  احلادي  العلم  •اأ�سبوع 
يف  ال�سكانية  ال��ت��غ��ريات  ح��ول  ت��رك��ز 
)جامعة  التنموية  واأب��ع��اده��ا  �سورية 

دم�سق، 2011(
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مت اقرتاح م�سطلح النظام البيئي من قبل 
وتدقيقه  تو�سيحة  ومت   ،  )1935  Tansley(
على  وُع��رف   ،  )1942   Lindeman( قبل  من 
اأنه "جمموعة حمددة من ال�سال�سل الغذائية 
املعتمدة على بع�سها البع�ض، يتوزع فيما 
)مكروبية  خمتلفة  اأن��واع  من  اأف��راد  بينها 
ونباتية وحيوانية( لها ن�ساط متبادل مع 
و�سط فيزيوكيميائي حمدد". ويعرب النظام 
نظر  وجهة  من  م�ستقلة  وحدة  عن  البيئي 
وظيفية لها م�سدر داخلي من اإنتاج املادة 
املنتجة  احلية  الكائنات  ومن  الع�سوية 
ت��وؤدي  وب��ذل��ك  وامل��ف��ك��ك��ة،  وامل�ستهلكة 
الن�ساطات التفاعلية فيما بينها اإىل اإعادة 

تدوير املادة �سمن هذا النظام.
باالعتماد  البيئية  النظم  درا���س��ة  مت��ت 
النباتي  االج��ت��م��اع  ع��ل��م  ط��ري��ق��ة  ع��ل��ى 
)Phytosociology(  التي ترتكز على مبداأ ي�سلِّم  

مع  يتوافق  اأن  يجب  البيئي  النظام  ب��اأن 

نباتية  مبجتمعات  معرَّف  متجان�ض  و�سط 
معينة، اأي بعبارة اأخرى غطاء نباتي ذي 
بناء اأفقي من منط متكرر على امتداد وا�سع 
نوعًا ما، وهذا يعني اأنه ميكن اإجراء درا�سة  
النظام البيئي على م�ساحة حمدودة ممثلة 
له، ومتت درا�سة عدد من الغابات واملروج 

و ال�سافانا بهذه الطريقة.
يف  جند  اأن  ال�سهل  من  لي�ض  احلقيقة  يف 
للم�سطلح  متامًا  مثاليًة  وح��دًة  الطبيعة 
على  امل��رت��ك��ز  البيئي  للنظام  ال��ن��ظ��ري 
فالتباين   )Homogeneity( التجان�ض  مبداأ 
ما  فغالبًا  القاعدة،  هو   )Heterogeneity(
درا�ساتهم  يف  النباتيون  البيئيون  يواجه 
وال��ب��ن��ى   )Edges( احل������واف  ظ���اه���رة 
الف�سيف�سائية، وتدرجات العوامل االر�سية 

واملناخات املو�سعية.
عالوًة على ذلك فاإن اال�ستقاللية الوظيفية 
املتجاورة  فاالأو�ساط  وج��ود،  لها  لي�ض 

يتاأثر بع�سها ببع�ض ب�سكل تبديلي وعلى 
حاالت  �سانعًة  ما،  نوعًا  كبرية  م�سافات 
بنيوية ومناخية مو�سعية توؤثر يف حركية 
امل��واد وت��وزع االأن���واع، والإمت��ام ال��دورة 
اأن تكون  اأنواع  تتطلب  البيولوجية هناك 
قريبة من عدة او�ساط. وهذا ما جنده عند 
املاء  يف  يرقاتها  تكون  التي  احليوانات 
بذلك  وهي  الهواء  يف  البالغة  واأف��راده��ا 
غذائية  �سبكات  يف  تعاقبي  ب�سكل  تدخل 
خمتلفة، وهذا ما نالحظه اأي�سًا يف العديد 
من حاالت الثديات والطيور ذات الن�ساطات 
خمتلفة  اأو�ساط  يف  تتوزع  التي  املختلفة 
وهذا  املفتوحة.  واالأم��اك��ن  كالغابات 
ت�ستطيع  ال  املجموعات  بع�ض  اأن  يعني 
اإذا  اإال  ما  مكان  يف  والبقاء  اال�ستمرار 
تكوَّن من عدة اأنظمة بيئية مرتبة ومن�سقة 
حمدد  منط  ح�سب  لالآخر  بالن�سبة  الواحد 
من التن�سيق والرتتيب. وهكذا فاإن التباين 

النظـــام البيئي
م�سطلحــات تقليديـــة ومفـــــاهيم حديثــــة

د. مروان �صيخ الب�صاتنة
كلية الزراعة –ق�صم احلرج والبيئة  

جامعة الفرات
خبري التنوع احليوي يف  املركز - اأك�صاد
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هو �رشط ال�ستمرار جمموع الظواهرالبيئية  
ووجود  االأنواع  بع�ض  حياة  بذلك  موؤمنًة 
بع�سها االآخر، بينما التباين بالن�سبة لعلم 
ويتم  مرغوب،  غري  يكون  التقليدي  البيئة 

العمل على اهمال اأثره.
وُيعد التباين �سفة بنيوية للنظام البيئي، 
على  اأجريت  التي  االأبحاث  من  فالعديد 
كالغابات  البيئية  االأنظمة  ديناميكية 
االأو�ساط  وف�سيف�ساء  النهرية  واالأنظمة 
التباين  اأن  تظهر  وامل��ائ��ي��ة  االأر���س��ي��ة 
وت�سهم  م�ستمرة،  ديناميكية  عن  ينتج 
االأ�سطرابات الطبيعية يف ذلك بقوة. فعلى 
ذات  الطبيعية   الغابات  يف  املثال،  �سبيل 
مراحل  ع��دة  ن�سادف  الوا�سع،  االم��ت��داد 
تعاقبية فبعد �سقوط �سجرة او عدة ا�سجار 
دائمة  اإ�ساءة  ذات  مناطق  تت�سكل  كبرية، 
متحملة  غري  اأف��راد  فيها  تنمو  )فجوات( 
الرتكيب  اإن  ال�سجرية،  التغطية  او  للظل 

)الفراغية(  املكانية  والبنية  ال��ن��وع��ي 
اأنظمة  املناطق  هذه  من  ت�سكل  للنباتات 
الغابة املحيطة بها يف  بيئية تختلف عن 
لهذه  دقيقًا  فح�سًا  اأجرينا  واإذا  الواقع، 
)البقع(  الفجوات  العديد من  الغابة وجدنا 
يف  لنا  ويتبني  خمتلفة.  تعاقبية  مبراحل 
حقيقة االأمر اأن هذه الغابات الطبيعية هي 
عبارة عن ف�سيف�ساء من البقع توافق مراحل 
)اإع��ادة  التكوين  ديناميكية  من  خمتلفة 
البناء(، اإن هذه الديناميكية امل�ستمرة تنتج 
وبالتايل  الغابوية،  املنظومة  هذه  تباين 
لكل  البقاء  ا�ستمرارية  يوؤمن  االأم��ر  ه��ذا 
املختلفة  املراحل  يف  املوجودة  االأن��واع 

من التعاقب. 
اهتم العديد من الدار�سني بتحديث النظريات 
 )1953  Whittaker( فقام  التقليدية،  البيئية 
وم�ستوى  البيئي  النظام  تاريخ  بدرا�سة 
اأنه  له  وتبني  له،  يحدث  الذي  اال�سطراب 

عدة  النباتي  التعاقب  عن  ينتج  اأن  ميكن 
 )1954 Egler( اأمناط اأوجية ممكنة. ثم عمل
ال�سدفة،  اأو  االأحتمال  مبداأ  اإدخ��ال  على 
الفلوري  ال��رتك��ي��ب  اأه��م��ي��ة  اإىل  واأ���س��ار 
يوحي  وهكذا  االأوىل.  التعاقبية  للمراحل 
لنا اأن الرتكيب النوعي النباتي يف مراحل 
التعاقب املختلفة لكل نظام بيئي مرهون 
بدء  يف  الفلوري  بالرتكيب  ق��وي  ب�سكل 

التعاقب. 
البيئيون  ب����داأ  االأخ�����رية  ال��ع��ق��ود  ويف 
احتالل  فهم  يف  يتعمقون  واجلغرافيون 
ودور  احلية  الكائنات  قبل  من  الو�سط 
يف   )Time( وال���زم���ان   )Space( امل��ك��ان 
يف  وبحثوا  وت��ط��وي��ره��ا،  ديناميكيتها 
الرتاث  و�سيانة  االأو�ساط  اإدارة  م�ساكل 
ملمو�ض  ب�سكل  قادهم  ما  وهذا  الطبيعي، 
ملالحظة  االعتيادي  مقيا�سهم  تغيري  اإىل 
وهو  اإدرات���ه،  يجب  ال��ذي  الو�سط  ور�سد 
فيها  جت��ري  التي  االأو���س��اط  اأو  املناطق 
�سكل  ���س��م��ن  االإن�����س��ان��ي��ة  ال��ن�����س��اط��ات 
تت�سكل  التي  االأو���س��اط  من  ف�سيف�سائي 
اأف�ست  اإن هذه احلقيقة  بدرجات خمتلفة. 
اإىل  التو�سل  اإىل  واجلغرافيني  بالبيئيني 
وطرائقية  مفهومية  ت�سورية  خمططات 
 Landscape( امل�سهد  بيئة  مبفهوم  جتلت 

.)ecology

ما هو امل�شهد)landscape(؟ 
وكان   1549 عام  يف  امل�سطلح  هذا  ظهر 
عن  م��ع��ربة   )Tableau( ل��وح��ة  ع��ن  يعرب 
الطبيعة، ثم بعد ذلك اأ�سبح يعرب اأي�سًا عن 
يعد  فلم  املفهوم،   هذا  تطور  ثم  املدينة، 
يعرب عن لوحة فقط،  لكنه اأ�سبح اأي�سًا ذلك 
اجلزء اجلميل الذي ن�ساهده من منطقة اأو 
اإقليم، وهكذا اأ�سبح هذا امل�سطلح ذا �سلة 
�سديدة باإدراك و�سعور االإن�سان، فمن دون 
فامل�سهد  م�سهد.  "نظرة" اليوجد  م�ساهدة 
اأنه  نقول  لكي  ي�ساهد  اأن  اإىل  بحاجة 
موجود، وهكذا يقول  Berque )1994( : " اإن 
امل�سهد خمتلف عن الطبيعة الإنه عبارة عن 
الطبيعة  فاإن  وهكذا  للطبيعة " ،  م�ساهدة 
حقيقي  �سيء  عن  عبارة  هي  املدينة  اأو 
واقعي وامل�سهد عبارة عن امل�ساهدة التي 

نلقيها عليه )ال�سكل1(.
ما هو مفهوم بيئة امل�شهدالطبيعي؟

تعود فكرة بيئة امل�سهد اإىل عام 1939 مع 
من   )Lands chaftökologie( مفهوم  ظهور 
ومت   .Troll االأملاين  احليوي  اجلغرايف  قبل 

النظـــام البيئي
م�سطلحــات تقليديـــة ومفـــــاهيم حديثــــة
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يف   1960 عام  ر�سميًا  املفهوم  هذا  تبني 
ثم  واالأ�سكندنافية،  ال�رشقية  اأوربا  بلدان 
مع  العاملي   امل�ستوى  على  باالت�ساع  بداأ 
امل�سهد  لبيئة  الدولية  اجلمعية  اإح���داث  
)I.A.L.E.( عام 1987 يف املجلة الدولية لبيئة 

امل�سهد. ويف فرن�سا مت اإحداث ق�سم من ال� 
جمموعة  �سكل  على   1988 عام   ).I.A.L.E(
 )Ecologie de paysage( امل�سهد  بيئة  عمل 
  ،  )Société d’écologie( البيئة  �سمن جمعية 
 ).I.A.L.E( �ثم حتول اإىل فرع اإقليمي من ال

عام 2001.
ويعرِّف  Burel و Baudry )1999(  بيئة امل�سهد 
املنظومات  تنظيم  من  "م�ستوى  باأنها 
يتميز  البيئي،  النظام  من  االأعلى  البيئية 
ب�سكل جوهري بتباينه وديناميكيته التي 

تتحكم فيها جزئيًا الن�ساطات الب�رشية". 
النظام البيئي املعقد وبيئة امل�شهد 

املعقد  البيئي  النظام  م�سطلح  اقرتاح  مت 
        Lamotte و   Blandinقبل من   )Eco-complex(

)1985( ، اإن هذا امل�سطلح يجنبنا الغمو�ض 

الذي يعرتي كلمة )م�سهد(  بالن�سبة لبع�ض 
من  فئة  اإىل  ي�سري  الإن��ه  وذل��ك  الباحثني، 
االأنظمة البيئية دون اأي رجوع اإىل ظواهر 
مدركة اأو حم�سو�سة : اإن نظام بيئي معقد 
نهائي  ال  عدد  على  يطلق  اأن  ميكن  بعينه 
اإليه  امل�ساهد وذلك الإن كل فرد ينظر  من 

من وجهة نظر خمتلفة
و�شف امل�شهد 

ا�ستخدام متغريات م�سافية  ال�رشوري  من 
امل�سهدية  اأوالبنى  امل�ساهد  بني  للمقارنة 
اإجراء  قبل  لكن   ،)Landscaped structure(

حتديد  اأو  تعيني  علينا  يجب  القيا�سات 
العنا�رشوت�سميتها والتمييز بني كل منها 
يجب  واح���دة،  زم��رة  �سمن  جتميعها  اأو 
اإذا كان تنوع  على �سبيل املثال تقرير ما 
الزراعات )القمح، الذرة، امللفوف....( يجب 
ان يتم اأخذها بعني االعتبار، اأو ما اإذا كان 
جتميعها �سمن متغري واحد، وليكن اأر�سًا 

زراعيًة يفي بالغر�ض.
ف�سيف�ساء  �سكل  على  يتمثل  امل�سهد  اإن 
العنا�رش باالأ�سكال وباملواد  من   )Mosaic(

املختلفة او املتنوعة، مت�سلة  مع بع�سها 

 .)Network( ب�سكل او باآخر عن طريق �سبكات
الذي  وتوزعها  العنا�رش  هذه  جمموع  اإن 
املكاين.  ب��ن��اوؤه  طبيعي  مل�سهد  يعطي 
رئي�سة  عنا�رش  تالثة  امل�سهد من  ويتاألف 
امل�سهدية  الف�سيف�ساء  يدعى  م��ا  ت�سكل 

)Landscaped mosaic( وهي:

العن�رش  وُتعد   :  ))Matrix( امل�سفوفة   -  1

االأكرث ات�ساعًا و ات�سااًل يف امل�سهد ومتثل 
اأمن��اط  متثل  وه��ي  له  امل��الط  و  اخللفية 
ال  وه��ذا   ،  )Land use(االأرا�سي ا�ستخدام 
متجان�سًة،  تكون  اأن  االإط��الق  على  يعني 

)ال�سكل1(
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اأو  اأع�سابًا،  امل�سفوفة  تكون  اأن  وميكن 
اأو  غابويًا،  غطاًء  اأو  زراع��ي��ًة،  مقا�سمًا 
العن�رش  هي  مدنيًا....وامل�سفوفة  ن�سيجًا 

ال�سائد واجلامع.
بقع  عن  عبارة  وهي   :  )Patch( البقع   -  2

)اأجمة  ن�سبيًا  امل�ساحة  �سغرية  ��ة  ف��رديَّ
�سكنية  جتمعات  اأو  االأ�سجار،  من  �سغرية 
اأو بقايا م�سفوفة قدمية، وبقايا  �سغرية، 
غابة قدمية، اأو بقعة م�سجرة...( ، وجمموع 

البقع يكون ال�سكل الف�سيف�سائي للم�سهد.
هي   :  )Corridors( املمرات  اأو  االأروق��ة   -  3

البقع  وت�سم  للم�سهد  اخلطية  العنا�رش 

التي   )Network( ال�سبكة  وهي  فيمابينها، 
ت�سقي امل�سفوفة، وميكن اأن تكون اأ�سيجًة، 
اأو غابات نهرية، اأو طرقات، واأنهار...، ولها 
دور وظيفي مهم، فهي توؤمن دوران الطاقة 
وهكذا،  امل�سهد،  عرب  املختلفة  واالأن���واع 
اأ�سيجة  توافق  اأن  ميكن  كتلك  �سبكة  فاإن 
االأن��واع  �ستقود  كبرية  غابة  من  منطلقة 
احتالل  اإىل  والنباتية  احليوانية  الغابوية 
تلك  عن  قلياًل  يبتعد  مهجور  زراعي  حقل 
الغابة )بقعة(. لكن هذه املمرات ميكنها ان 
ت�سلك اأي�سًا �سلوك غ�ساء ن�سف نفوذ مكون 
للرياح  )مر�سحات(  وم�ساف  حواجز  من 

ال�سامة  امل��واد  اأو  باجل�سيمات  املحملة 
و�سمن  النباتات.  وب��ذور  باحل�رشات  اأو 
: حواف  واملمرات ميكن متييز  البقع  هذه 
البقع  اأو  امل�سفوفة  مع  �سديد  تفاعل  ذات 
املجاورة،  وت�سكل و�سطًا داخليًا تكون فيه 

التفاعالت �سعيفة جداً اأو معدومة .
التحليل الكمي لبيئة امل�شهد

طريق  عن  للم�سهد  الكمي  التحليل  يتم 
اأجراء عدة قيا�سات على البقع املكونة له 
املعلومات  نظام  على  باالعتماد   )Patch(

اجلغرايف )GIS( با�ستخدام التحليل املكاين 
)Special analysis(  باالإ�سافة اإىل حزمة من 

مثل  املجال  هذا  يف  اخلا�سة  الربجميات 
الكمي  التحليل  اإن  وغريها.   Fragstats، R

اأمناط  ثالثة  على  يعتمد  الطبيعي  للمنظر 
قيا�ض اأ�سا�سية هي: 

1. التباين )Heterogeneity( : يعرب عن تنوع 
ما،  مكاين  مبقيا�ض  املتمثلة  العنا�رش 
وهويعربعن ح�سة كل منط من املوائل يف 

تكوين املنظر الطبيعي. 
2. التجزئة )Fragmentation( اإن جتزئة موئل 
ما )Habitat( تعرب عن تق�سيم منط معني من 
املوئل اإىل عدة اأجزاء، وكلما كان متو�سط 
�سغرياً  النمط  هذا  من  جزء  لكل  امل�ساحة 
فاإن  وهكذا  اأكرث،  جمزاأً  النمط  هذا  اأ�سبح 
التجزئة تتعلق مبا�رشة بالتجزئة الداخلية 

للموائل.
عنه  وي��ع��رب   )Connectivity( 3.االت�سال 
بامل�سافة بني االأجزاء التي تنتمي اإىل النمط 
نف�سه من املوائل، وهي حتدد حاجات توزع 

االأنواع �سمن منظر طبيعي ما.
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لطاملا كانت برامج التنمية الجتماعية والقت�سادية تهتم بالرجل اأكرث من املراأة، ونتيجة لذلك كان ل بّد من اأن تت�سع 
الهوة بني امل�ستوى الذي و�سل اإليه الرجل وم�ستوى املراأة. ومما ل �سك فيه، اأن هذا يعرقل عمليات التنمية، ويعوق �سبل 
النهو�س باملجتمعات املحلية، اإذ كانت املراأة  منذ القدم اأدنى مكانًة من الرجل على الرغم من اأهمية الدور الذي تقوم به 
يف املجتمع، فدور املراأة يف حياة الأ�رسة واملجتمع ل ميكن اإغفاله اأو النتقا�س من اأهميته، ولكن قدرة املراأة على القيام 
بهذا الدور تتوقف على ما نالته من تثقيف وتاأهيل، وما ح�سلت عليه من علم ومعرفة، لأن تعليم املراأة وتثقيفها من �ساأنه 

اأن يو�ّسع مداركها وينمي �سخ�سيتها، ومن ثم ميكنها من القيام مب�سوؤولياتها يف الأ�رسة واملجتمع. 
الدولية  املوؤمترات  وكذلك جميع  والرتبية،  والنف�س  والقت�ساد  الجتماع  علماء  واتفق معهم  والأدباء،  الكّتاب  اأجمع  لقد 
والإقليمية التي تناولت املجتمع، على اأن للمراأة دوراً كبراً يف بلوغ غايات كل جمتمع، وحتقيق اأهداف خططه القت�سادية 
والجتماعية. ولئن كانت املراأة ن�سف املجتمع فهي التي تبني الن�سف الآخر ج�سمياً، وت�سكل عقله ووجدانه. فهي متثل 
الفاعلة  للقوى  املعريف  والإدراك  الوعي  ي�سكل  ولعقولها مبا  اأجيال متالحقة،  توجيهية ملدارك  وفكرية  تربوية  منظومة 

واملوؤثرة يف ت�سكيل م�ستقبل الأمة والوطن.

  
اأ.د. ابراهيم حمدان �صقر

م.رول زيادة

اإدارة القت�صاد والتخطيط 
يف املركز العربي "اأك�صاد"

املراأة والعمـل
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خروج املراأة للعمل 
اإن خروج املراأة للعمل، واكت�سابها العي�ض 
الكثريين،  ر���س��ى  يلق  مل  ال��رج��ل،  مثل 
قريب،  عهد  منذ  اإال  ال�رشق   يف  وال�سيما 
اآراء  يف  تتحكم  التقاليد  جند  اليوم  واإىل 
ولكن  الو�سع،  ه��ذا  يف  العائالت  بع�ض 
املراأة  حققته  وما  احل�ساري  التقدم  مع 
واجتماعي  وثقايف  تعليمي  م�ستوى  من 
يف  الرجل  ت�سارك  اأن  من  لها  بّد  ال  كان 
حمل امل�سوؤولية. ومع ازدهار املدنية، وما 
املعي�سة،  م�ستوى  ارتفاع  من  ذلك  يتبع 
وتنوع  املوارد  يف  زيادة  من  يتطلبه  وما 
اأن يقت�رش  العبث  اأ�سبح من  االأهداف،  يف 
ن�سيب املراأة يف امل�ساركة يف اأعباء احلياة 
االأطفال،  وتربية  املنزلية،  واجباتها  على 
وما  واالآالت،  ال�سناعات،  انت�سار  اأن  ذلك 
ت�سهيالت  من  احلديثة  االخرتاعات  قدمته 
وللعائلة كلها خفف من عبء  البيت  لربة 
املراأة  على  لزامًا  واأ�سبح  امل�سوؤولية،  تلك 
اأن ت�سهم يف زيادة الدخل، فخرجت للعمل. 
اإن�سانًا  بو�سفها  نف�سها  تخدم  بذلك  وهي 
ن�سيبه  ينال  اأن  يف  الكاملة  حريته  له 
والثقافية، وتخدم  االجتماعية  من احلياة 
اأ�رشتها، فت�ساعد يف رفع م�ستواها، وتزيد 
املجتمع  تخدم  اأي�سًا  وهي  مواردها،  من 
يف  ت�سارك  التي  العاملة  ب��االأي��دي  مب��ده 
الدعوات  من  الكثري  ظهرت  وقد  نه�سته. 
خلروج املراأة للعمل يف اأنحاء العامل كافًة، 

وقد ا�ستندت هذه الدعوات اإىل:
للعمل  اخل���روج  م��ن  امل����راأة  منع  اإن   .1
من  وانتقا�ض  حلريتها،  تقييد  فيه 

�سخ�سيتها.
ال  للعمل  اخل��روج  من  امل���راأة  منع  اإن   .2

يتنا�سب مع التقدم والع�رشية.
فيه  للعمل  اخل��روج  من  امل��راأة  منع  3.اإن 

تعطيل للطاقات والقوى الب�رشية.
املراأة  عودة  اإىل  الدين  رجال  دعوة  اإن   .4

اإىل البيت دعوة رجعية.
كانت  ل��و  حتى  امل���راأة  تعمل  اأن  5.يجب 

الظروف حولها قا�سية جداً.
من  العديد  اأث��ري  فقد  اأخ���رى،  ناحية  من 
من  للعمل،  املراأة  خروج  حول  الت�ساوؤالت 

بينها
خروج  من  اقت�سادية  جدوى  هناك  •هل 

املراأة للعمل؟
•ما االآثار االقت�سادية الناجمة عن خروج 

املراأة للعمل؟
التنمية  حتقيق  يف  امل��راأة  ت�سهم  •كيف 

االقت�سادية؟
•ما املجاالت املنا�سبة لعمل املراأة خارج 

بيتها؟
• هل حُتّرم بع�ض املعتقدات خروج املراأة 

للعمل؟
•ما �رشوط خروج املراأة للعمل؟

الأ�صباب املو�صوعية 
خلروج املراأة للعمل

اإذا بحثنا عن االأ�سباب التي تدفع املراأة اإىل 
تدفعها  التي  االأ�سباب  باالأحرى  اأو  العمل، 
وظيفتها  اإىل  العمل  اأع��ب��اء  اإ�سافة  اإىل 
الرئي�سة يف اإدارة البيت، ورعاية االأطفال، 

لوجدناها كاالآتي:
1. احلاجة.  

2 .ظروف املعي�سة.

3.الدوافع االجتماعية. 
4. �سغل وقت الفراغ.

اإىل  امل���راأة  خ��روج  اأن  فيه  �سك  ال  ومم��ا 
اأفقها،  من  يو�ّسع  اإمن��ا  العمل،  م�سمار 
فل�سفة  من  احلياة  يف  فل�سفتها  ويقرب 
خربًة  ت���زداد  ه��ي  ث��م  واأبنائها،  زوج��ه��ا 
االأمور، وحل  ومرونًة يف طرائق ت�رشيف 
فتح�سن  الوقت  قيمة  وتفهم  امل�سكالت، 

ا�ستغالله.
اجلدوى القت�صادية 

خلروج املراأة للعمل
يق�سد بدرا�سة اجلدوى االقت�سادية خلروج 
املراأة  خروج  تكلفة  مقارنة  للعمل،  املراأة 
جتنيها.  التي  املادية  باملكا�سب  للعمل 
اأكرث من التكلفة، فال  فاإذا كانت املكا�سب 
�سوء  يف  للعمل  امل���راأة  خ��روج  يف  �سري 
يف  الناظمة  واالأحكام  والقواعد  ال�سوابط 
جدوى  فال  العك�ض  كان  اإذا  اأما  املجتمع، 

من خروجها.
اجل���دوى  تتطلب  ذل���ك  ع��ل��ى  وت��اأ���س��ي�����س��ًا 
االقت�سادية خلروج املراأة للعمل اإجراء ما 

ياأتي:
خروج  من  املادية  املكا�سب  حتديد 

املراأة للعمل:
ويف  للبيت،  مادي  ك�سب  على   اأ.احل�سول 
ه��ذا زي���ادة يف دخ��ل االأ����رشة، وزي��ادة 
زيادة  ويف  القومي،  الدخل  اإجمايل  يف 

املدخرات.
 ب.تقلي�ض العمالة امل�ستوردة من اخلارج.

 ج.انخفا�ض االأجور ب�سبب زيادة العر�ض.
حتديد تكلفة خروج املراأة للعمل:

تكاليف  للعمل  امل��راأة  خروج  على  يرتتب 
مبا�رشة  غري  وتكاليف  منظورة،  مبا�رشة 
التي  التكاليف  عن  ف�ساًل  منظورة،  غري 
ال ميكن ترجمتها يف قيم مالية، ولكن ال 
وفيما  معنوية(،  )تكاليف  جتاهلها  ميكن 

ياأتي بيان واإي�ساح لهذه التكاليف:
امل���راأة  خل���روج  امل��ب��ا���رشة  التكاليف   )1

للعمل:
• تكاليف مالب�ض اخلروج.

•تكلفة الزينة واملظهر.
•تكلفة االنتقاالت اإىل العمل، والعودة منه.

�سيافة،  من  العمل  م�ستلزمات  •تكلفة 
والروؤ�ساء  للزمالء  وهدايا  وجمامالت، 

يف املنا�سبات.
•تكلفة اخلادمة التي تقوم مبهام البيت.

والرعاية  ال�سناعية،  االأل��ب��ان  •تكلفة 
حالة  يف  الر�سع،  لالأطفال  ال�سحية 
القانونية،  املدة  بعد  للعمل  االأم  ذهاب 

وعدم اأخذ اإجازة لرعاية الطفل.
ف�ساًل  للماأكل،  االإ�سافية  •التكاليف 
لالأكل  الغذائية  القيمة   انخفا�ض  عن 

اجلاهز.
املراأة  خلروج  املبا�رشة  غري  التكاليف   )2

للعمل:
•تكلفة الوقت ال�سائع يف التهيئة للذهاب 

للعمل، وله قيمة معنوية ومادية.
مع  بع�سهم  االأوالد  م�سكالت  حل  •تكلفة 
جهد  من  ذلك  على  يرتتب  وما  بع�ض، 

وم�سقة.
ل��الأوالد  ُت�سرتى  التي  ال��ه��داي��ا  •تكلفة 

تعوي�سًا عن حرمانهم من اأمهم.
ل��الأوالد،  اخل�سو�سية  ال��درو���ض  •تكلفة 
ملتابعتهم  االأم  لدى  الوقت  توفر  لعدم 

يف الدرا�سة.
امل���راأة  خل���روج  املعنوية  التكاليف   )3

للعمل:
حقوقه  بع�ض  من  الزوج  حرمان  •تكلفة 

على زوجته. 
 •تكلفة حرمان االأوالد من بع�ض حقوقهم 

على اأمهم.
اال�ستقرار  من  االأ����رشة  حرمان  •تكلفة 

وال�سكينة.
تن�سئة جيل  املجتمع من  •تكلفة حرمان 

�سالح.
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حتديد جدوى خروج املراأة للعمل، 
اأو عدم جدواه

عندما يقدم االإن�سان على الت�سحية ب�سيء 
اأم  وقتًا  اأم  جهداً  اأم  مااًل  اأك��ان  �سواء  ما، 
الذي  العائد  بتقومي  يقوم  معنوية،  قيمة 
الت�سحية.  عملية  من  عليه  يعود  �سوف 
فاإذا كان هذا العائد اأعلى قيمة ونفعًا من 
اإذا  اأما  وربحًا،  خرياً  هذا  كان  الت�سحية، 
من  ونفعًا  قيمة  اأقل  املتوقع  العائد  كان 
الت�سحية، فاإن ذلك خ�سارة. وبهذا املنطق 
االقت�سادي الب�سيط يجب على املراأة التي 
تخرج للعمل اأن تقارن الت�سحيات الناجمة 
واملنافع  بالعوائد  للعمل  خروجها  من 
التي تعود عليها، وتقرر هل تخرج للعمل 
االقت�سادية  اجل��دوى  ف��اإن  وعليه  ال؟  اأم 
املادية  املكا�سب   = للعمل  املراأة  خلروج 
النتيجة  كانت  فاإذا  املادية.  التكاليف   –

اإيجابًا، كان هناك جدوى، واإال فال.
اخلروج  يف  ترغب  ام��راأة  كل  على  ويجب 
للعمل الأغرا�ض الك�سب املادي، اأن حت�سب 

هذه  بو�ساطة  للعمل  خروجها  ج���دوى 
املعادلة. و�سنورد فيما ياأتي مثااًل نو�سح 
اجل��دوى  حل�ساب  مب�سطًا  اأمن��وذج��ا  فيه 
االقت�سادية خلروج املراأة للعمل )اجلدول 
املرفق(. حيث تعمل املراأة يف اأ�رشة مكونة 
من خم�سة اأفراد )االأب واالأم وثالثة اأوالد(، 

وبغ�ض النظر عن عمل الزوج.
  يالحظ من االأمنوذج اأن عمل املراأة حقق 
لرية  األ��ف   32 على  يزيد  م��اال  �سنويًا  لها 
وهو  �سهريًا  ل.�ض   2667 نحو  اأي  �سورية، 
مبلغ �سئيل، ولكن ذلك ال ُيحت�سب بالقيمة 
اأخ��رى  اع��ت��ب��ارات  فهناك  فقط،  امل��ادي��ة 
اجتماعية ومعنوية. فمن درا�سة االأمنوذج 
االقت�سادية  اجل���دوى  حل�ساب  ال�سابق 
خلروج املراأة للعمل،ال بد من االإ�سارة اإىل 

املالحظات االآتية:
املكا�سب  االأمن����وذج  ه��ذا  يت�سمن  1.مل 

وتنمية  امل����راأة،  كتحرر  امل��ادي��ة،  غ��ري 
وحتقيق  اأفقها،  وتو�سيع  �سخ�سيتها، 

ذاتها، وا�ستقاللها االقت�سادي.

املعنوية  التكاليف  كذلك  يت�سمن  2.مل 

للعمل،  امل����راأة  خ���روج  ع��ن  ال��ن��اج��م��ة 
ومنها تكلفة حرمان الزوج واالأوالد من 
حقوقهم عليها، وما يحدثه خروجها من 
وقد  واملجتمع،  البيت  على  �سلبية  اآث��ار 
من  اأعلى  املعنوية  التكاليف  هذه  تكون 

املكا�سب املادية.
3.مت اإعداد هذا االأمنوذج على اأ�سا�ض �سنوي، 

حتى ي�سهل ح�ساب املكا�سب، والتكاليف 
املادية يف �سوء الواقع واخلربة والتقدير 

للم�ستقبل.
الآثار القت�صادية لتفرغ املراأة 

ملهام البيت
لتفرغ  مهمة  اقت�سادية  مكا�سب  ثمة 
املكا�سب  جانب  اإىل  البيت،  ملهام  امل��راأة 
الرتبوية واالجتماعية، كتهيئة اجلو االآمن 
الهادئ الأفراد االأ�رشة يف املنزل، واإجناب 
وتدبري  وتربيتهم،  واإر�ساعهم،  االأطفال، 
البيت تدبرياً �سليمًا، ومن اأهم هذه اجلوانب 

االقت�سادية:

مالحظاتمبلغ كليمبلغ جزئيالبيان
اأواًل- املكا�سب املادية من خروج املراأة للعمل:

مبعدل �سهري 22,000 ل.�ض264,000 اإجمايل االأجور واملكافاآت ال�سنوية 
مبعدل �سهري 3,000 ل.�ض36,000ق�سط التاأمني املدفوع مبعرفة �ساحب العمل ال�سنوي

اإيرادات اأر�ض زراعية50,000اإيرادات ثانوية خالل ال�سنة 
350,000جمموع املكا�سب املادية

ثانيًا- التكاليف املبا�رشة خلروج املراأة للعمل:
مبعدل �سهري 3000  ل.�ض  36,000تكلفة مالب�ض اخلروج للعمل 

مبعدل �سهري 1500  ل.�ض  18,000تكلفة الزينة واملظهر املرتبطة بالعمل
مبعدل �سهري 1500  ل.�ض  18,000تكلفة االنتقال اإىل العمل

مبعدل �سهري 1000  ل.�ض  12,000تكلفة م�ستلزمات العمل
مبعدل �سهري 4000 ل.�ض  48,000تكلفة اخلادمة 

مبعدل �سهري 2500 ل.�ض  30,000تكلفة االألبان ال�سناعية للر�سع
مبعدل �سهري 4000 ل.�ض  48,000التكاليف االإ�سافية للماأكوالت اجلاهزة

مبعدل �سهري 1500  ل.�ض  18,000التكاليف االإ�سافية للمالب�ض اجلاهزة
228,000جمموع التكاليف املبا�رسة

ثالثًا- التكاليف غرياملبا�رشة خلروج املراأة للعمل:
مبعدل �سهري 5000 ل.�ض  60,000تكلفة الدرو�ض اخل�سو�سية لالأوالد

مبعدل �سهري 1500  ل.�ض  18,000تكلفة الوقت ال�سائع يف املوا�سالت
مبعدل �سهري 1000  ل.�ض  12,000تكاليف غري مبا�رشة اأخرى

90,000جمموع التكاليف غري املبا�رشة

318,000اإجمايل تكاليف خروج املراأة للعمل
32,000الفرق بني املكا�سب املادية والتكاليف املادية خلروج املراأة للعمل

اجلدول 1. اأمنوذج ح�ساب اجلدوى االقت�سادية خلروج املراأة للعمل.
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1. اإن تهيئة البيت الأفراد االأ�رشة، وال�سيما 
ن الرجل من العمل واالإنتاج،  للرجل، ميِكّ
وي�ساعف من الك�سب على م�ستوى البيت، 
رجل  بني  و�ستان  الدولة،  م�ستوى  وعلى 
يركز جهده يف العمل ورجل م�ستت الفكر 
بينت  ولقد  وعمله.  بيته  بني  واجل��ه��د، 
امل�سكالت  معظم  اأن  ع��دي��دة  درا���س��ات 
عمله  يف  ال��رج��ل  تق�سري  م��ن  الناجمة 
بيته،  يف  االأ�رشي  اال�ستقرار  لعدم  تعود 
وكما يقولون: وراء كل رجل عظيم امراأة.
االأوالد،  الإجن����اب  امل����راأة  ت��ت��ف��رغ  2.اأن 
اأف�سل  هو  ال�سحيحة  الرتبية  وتربيتهم 
واملجتمع،  للبيت  االأجل  طويل  ا�ستثمار 
فم�ستقبل البيت يقوم على اإجناب االأوالد، 
من  فكم  ال�ساحلة.  الرتبية  وتربيتهم 
الذين  اأوالدها  باأيدي  ُخربت  قد  البيوت 
�سلوا الطريق، ويف هذا اخل�سو�ض ُتطرح 

هذه الت�ساوؤالت:
احلليب  ���رشاء  على  ُتنفق  اأم��وال  من   اأ.كم 
تفرغ  ع��دم  ب�سبب  ل���الأوالد  ال�سناعي 

االأمهات للر�ساعة؟

لدور  م�ساريف  ُتنفق  اأم���وال  من   ب.كم 
للعمل؟  امل��راأة  خ��روج  ب�سبب  احل�سانة 
الرعاية  على  ُتنفق  االأم���وال  م��ن  وك��م 

ال�سحية الأطفال احل�سانات؟
ال��درو���ض  على  ُتنفق  اأم����وال  م��ن   ج.كم 
االأم  اهتمام  ع��دم  ب�سبب  اخل�سو�سية 

مبتابعة اأوالدها يف املدار�ض؟
االأوالد  ينفق  البيت  ميزانية  م��ن   د.كم 
على  امل�ستقيم  الطريق  ع��ن  ال�سالون 
واملخدرات...  اللهو،  دور  وعلى  التدخني 
للرتبية  االأم  ت��ف��رغ  ع��دم  ب�سبب  ال���خ، 

ال�ساحلة؟
3.اإن تفرغ االأم لتدبري �سوؤون املنزل يحقق 
يف  فاالقت�ساد  النفقات،  يف  كبرياً  وفراً 
نقارن  ودعنا  الك�سب،  ن�سف  املعي�سة 
بني ميزانية بيت تتفرغ الزوجة الإدارته، 
للعمل،  فيه  املراأة  تخرج  بيت  وميزانية 

وعليه ن�سع هذه الت�ساوؤالت:
زينة  على  ُينفق  البيت  ميزانية  من   اأ.كم 
املراأة التي تخرج للعمل، وموا�سالتها؟

�رشاء  على  ُينفق  البيت  ميزانية  من   ب.كم 

االأطعمة اجلاهزة، و�سبه اجلاهزة؟
�رشاء  على  ُينفق  البيت  ميزانية  من   ج.كم 

املالب�ض اجلاهزة الأغرا�ض اخلروج؟
للعمل  تخرج  التي  امل��راأة  ت�ستطيع   د.هل 
البيت  م�سكالت  ملعاجلة  الوقت  جتد  اأن 

االقت�سادية؟
ب�سيطة،  ح�سابية  مب�ساألة  فاإنه  وعمومًا، 
ل�رشورة  الداعية  االآراء  اأ�سحاب  يجد 
تفرغها  اأن  البيت  مل��ه��ام  امل���راأة  ت��ف��رغ 
النفقات،  من  الكثري  يوفر  املنزل  ل�سوؤون 
ويعد ا�ستثماراً طويل االأمد تظهر اآثاره يف 
ال�ساحلون  االأوالد  يكرب  عندما  امل�ستقبل، 

ليقوموا بدورهم يف بناء املجتمع.
الآثار القت�صادية ال�صلبية خلروج 

املراأة للعمل
تنادي  التي  ال��دع��وات  من  الكثري  هناك 
واإن  منزلها،  ملهام  املراأة  تفرغ  ب�رشورة 
خروج  يف  متانع  ال  الدعوات  هذه  كانت 
املراأة للعمل، لكن �سمن �رشوط و�سوابط، 
على  ترتب  واإال  بها،  االل��ت��زام  من  بد  ال 
ذلك - بح�سب هذه الدعوات - العديد من 
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و�سخ�سيتها،  ذاتها،  على  ال�سلبية  االآث��ار 
وعلى حقوق زوجها، وعلى اأوالدها، وعلى 
كتقليل  املجتمع  وعلى  البيت،  اقت�ساد 
ومن  ذلك.  ونحو  البطالة  وزيادة  االإنتاج، 
خلروج  ال�سلبية  االقت�سادية  االآث��ار  اأه��م 

املراأة للعمل، ما ياأتي: 
يف  للعمل  امل��راأة  خ��روج  اآث��ار  اأولً- 

�سخ�سيتها، ومعنوياتها:
دون  البيت  للعمل خارج  املراأة  اإن خروج 
يوؤدي  معينة،  و���رشوط  ب�سوابط  ال��ت��زام 
اإ���س��اءة  وف��ي��ه  معنوياتها،  حتطيم  اإىل 
العمل  جماالت  يف  وال�سيما  ل�سخ�سيتها، 
كله  ه��ذا  ويف  اأنوثتها،  تنا�سب  ال  التي 
اإهداٌر حليائها وعفتها. اإن هناك الكثري من 
اأنوثة املراأة - ح�سب  الوظائف التي تقتل 
خارج  امل��راأة  لعمل  املناه�سة  ال��دع��وات 
العمل  املثال،  �سبيل  على  منها  املنزل، 
قيادة  اأو  ال�ساقة،  واالأعمال  امل�سانع  يف 
يف  البيع  اأو  ونهاراً،  لياًل  االأجرة  �سيارات 
ال�رشكات،  اإىل  اأو ذهابها  العامة،  املتاجر 
اأو نحو  اأو مهند�سة،  واملوؤ�س�سات كمفت�سة، 

ذلك.
ويالحظ - ُيتابع اأ�سحاب هذه الدعوات- 
املراأة  خرجت  ال�سناعية  الثورة  بعد  اأنه 
للعمل بال �سوابط، فكان االختالط املطلق 
والفتيات،  وال�سبية  والن�ساء  الرجال  بني 
واإطالق العمل لكل راغب �سواء كان رجاًل 

اإىل عزة  اإ�ساءة  امراأة، وترتب على ذلك  اأم 
�سماع  االأخرية  االآونة  يف  ويالحظ  املراأة. 
وت�ستغيث  تنادي  مكان  كل  يف  �سيحات 
برزت  اأن  بعد  بيتها  اإىل  املراأة  ترجع  بان 
هذه  م��ن  اأع��ظ��م  ه��ن��اك  فهل  ال�سلبيات، 
الرجال،  " تن�سئة  واأرقى:  للمراأة،  الوظيفة 

واإعدادهم".
يف  للعمل  امل��راأة  خروج  اآث��ار  ثانياً- 

اإجناب الأولد وتربيتهم وتعليمهم:
بالعمل  امل���راأة  ان�سغال  على  ترتب  لقد 
االأوالد  حقوق  على  التعدي  البيت  خارج 
يف الرتبية واالإعداد، وهذا اأدى اإىل امل�سار 

االآتية:
وعطفها  االأم  حنان  من  االأوالد  •حرمان 
عليه  حت�سل  الذي  املال  وهل  ووده��ا، 

يعو�ض، اأو يكافئ ذلك؟
ال�سناعية، وما  الر�ساعة  •االعتماد على 
�سحية،  اأمرا�ض  من  ذلك  على  يرتتب 

وتكاليف، واأعباء مالية كثرية.
•ترك االأوالد فري�سًة �سهلًة للربامج ال�سيئة 
باإحداث  كفيل  وه��ذا  التلفزيون،  يف 

االنحراف.
الأنه  والديه،  الولد  فيه  يعق  •تن�سئة جيل 
ورعايتهما  وعطفهما  حنانهما  فقد 
اأن على  ال�سغر. وما من �سك يف  له يف 
االأ�رشة يف هذه االأيام م�سوؤولية م�ساعدة 
املدر�سة يف تعليم االأوالد، فالولد يحتاج 

اإىل من ينظم له وقت مذاكرته وترويحه، 
ومتابعته يف حت�سيل درو�سه، واأحيانا 
بع�ض  فهم  يف  م�ساعدته  االأم��ر  يتطلب 
الدرو�ض، ولكن ان�سغال املراأة يف العمل 
خارج املنزل يحرم االأوالد من م�ساعدة 
من  ال��ع��دي��د  ذل��ك  على  وي��رتت��ب  االأم. 

ال�سلبيات اخلطرية منها:
•�سعف م�ستوى التعليم ب�سفة عامة.

اخل�سو�سية،  ال��درو���ض  على  •االعتماد 
وهذا يحمل البيت العديد من االأعباء.

العديد  ه��ن��اك  ف���اإن  اأخ����رى،  ناحية  م��ن 
والتعليمية  الرتبوية  اال�ستف�سارات  من 
يجيب  من  االأوالد  يجد  ال  واالجتماعية، 
على  فيعتمدون  �سليمة،  اإج��اب��ة  عنها 
ومن  ال�����س��وارع،  من  املنقولة  االإج��اب��ات 

و�سائل االإعالم ال�سيئة.
بالعمل  امل��راأة  ان�سغال  على  ترتب  ولقد 
ب�سفة  الفتيات  ح��رم��ان  امل��ن��زل  خ��ارج 
املنزل  �سوؤون  على  التدريب  من  خا�سة 
كالطهي، واإعداد الطعام، واأعمال احلياكة، 
ذلك.  وغ��ري  وامل��الب�����ض،  االأث���اث  وتنظيم 
اإذ جند  االأي��ام،  هذه  ما نالحظه يف  وهذا 
اأن الفتاة قد و�سلت �سن الزواج، وال جتيد 
الطهي اأو احلياكة، اأو تدبري �سوؤون املنزل، 
التلفاز  من  ذلك  تتعلم  منهن  جتتهد  ومن 
تتالءم  ال  التي  االأوروب��ي��ة  الطرائق  على 
نقول  يجعلنا  وه��ذا  املحلية  البيئة  مع 
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امل��راأة  خ��روج  اإن  ال��دع��وات-  -اأ�سحاب 
يخرب  مو�سوعية،  م�سوغات  دون  للعمل 
التقدم،  التاأخر، ولي�ض  الغد، وي�سبب  بيوت 

كما يظن بع�سهم جهاًل.
ثالثاً- اأثر عمل املراأة خارج البيت يف 

حقوق الزوج، واإنتاجيته يف عمله:
وال�سكينة  والرحمة  املودة  اأ�سا�ض  يتحقق 
بني الزوج وزوجته بوجودها داخل البيت، 
ولكن  ذلك،  حتقق  التي  باالأ�سباب  لتاأخذ 
اأن  االأيام هو  نعي�سه يف هذه  الذي  الواقع 
املراأة العاملة خارج البيت دون م�سوغات 
مو�سوعية يكون على ح�ساب حقوق الزوج 

املعنوية.
على  تق�سي  البيت  خارج  العاملة  فاملراأة 
و�ساعات  العمل،  يف  �ساعات  ع�رش  االأق��ل 
للذهاب  ا�ستعداداً  ثالث  عن  تقل  ال  اأخرى 
اإىل العمل، وتهيئة نف�سها بعد الرجوع منه، 
ثم ترجع مرهقة االأع�ساب، وهذا يقلل الود 
والرحمة وال�سكينة بينها وبني زوجها، بل 
جند اأحيانًا اأن املراأة العاملة خارج البيت 
املتوترة  االأع�ساب  من  م�ستوى  اإىل  ت�سل 
حتول البيت كله اإىل هم وغم ونكد، ورمبا 
تتلفظ ببع�ض االألفاظ النابية التي قد تقود 
العالقة  ف�ساد  اإىل  االأحيان  من  كثري  يف 
تق�سري  فاإن  اأخرى،  ناحية  الزوجية. ومن 
امل����راأة يف ح��ق��وق زوج��ه��ا -ك��م��ا �سبق 

يف  الرجل  اإنتاجية  يف  يوؤثر  اإي�ساحه- 
العمل، حيث ال يجد البيت االآمن، وال العناية 
يف  فيكون  امل�ستقرة،  االأمور  وال  الكرمية، 

العمل م�سغواًل بالبيت وم�سكالته.
رابعاً- اأثر خروج املراأة يف اإدارة البيت 

واقت�ساده:
يقع على عاتق املراأة تدبري �سوؤون املنزل، 
الأن  الالئق،  بامل�ستوى  يتحقق  لن  وه��ذا 
البيت،  املراأة تق�سي غالبية وقتها خارج 
بل اأحيانًا عندما تعود تكون م�سغولة ذهنيًا 
مب�سكالت العمل وم�سوؤولياته، زد على ذلك 
اأعمال  بع�ض  تاأخذ  الزوجات  بع�ض  اأن 
وال�سيما  بيتها،  يف  بها  وتقوم  الوظيفة، 
يوجد  ال  وبذلك  العمل.  زحمة  اأوق��ات  يف 
اإيراداً  البيت  ميزانية  لدرا�سة  الوقت  لديها 
يف  االإنفاق  اأولويات  وترتيب  وم�رشوفًا، 
االأوالد  احتياجات  وحتديد  املوارد،  �سوء 
تر�سيد  ت�ستطيع  وال  والكتب،  املالب�ض  من 
فتعتمد  ينعك�ض،  الو�سع  النفقات، بل جند 
كثرياً على املاأكوالت املعدَة مقدمًا، و�رشاء 
املالب�ض اجلاهزة. ومن ناحية اأخرى، فاإن 
خروج املراأة للعمل يلقي على البيت نفقات 

اإ�سافية كثرية متت االإ�سارة اإليها.
وهذه املتطلبات - دون �سك - متثل عبئًا 
تربويًا  ف�ساداً  وت�سبب  البيت،  على  ماليًا 
وتقطع عالقات املودة واملحبة وال�سكينة 

بني اأفراد االأ�رشة. فهل قامت املراأة العاملة 
العمل  التكاليف بالعائد من  مبقارنة هذه 

خارج البيت؟
املنزل،  للعمل يف  املراأة  اآثار خروج  وعن 
النظام  اإن   " االإجنليز:  الكتاب  اأحد  يقول 
املعامل  يف  امل��راأة  بت�سغيل  يق�سي  الذي 
فاإن  للبالد،  ال��رثوة  من  عنه  ن�ساأ  مهما 
احلياة  ل��ب��ن��اء  ه��ادم��ة  ك��ان��ت  نتيجته 
املنزلية، الأنه هاجم هيكل املنزل، وَقوَّ�َض 
اأركان االأ�رشة، ومزَق الروابط االجتماعية، 
من  واالأوالد  زوجها،  من  الزوجة  و�سلب 
هي  احلقيقية  امل���راأة  فوظيفة  اأق��ارب��ه��م. 
ترتيب  مثل  املنزلية  بالواجبات  القيام 
يف  واالقت�ساد  اأوالدها،  وتربية  م�سكنها، 
و�سائل معي�ستها، مع القيام باالحتياجات 
كل  من  ت�سلخها  املعامل  ولكن  املنزلية، 
املنازل  اأ�سبحت  بحيث  الواجبات  ه��ذه 
على  ي�سبون  االأوالد  واأ�سبح  املنازل،  غري 
االإهمال،  زوايا  يف  ويلقون  الرتبية،  عدم 
املراأة  وخرجت  الزوجية،  املحبة  واأطفئت 
والقرينة  الظريفة،  ال��زوج��ة  كونها  ع��ن 
املحبة للرجل، و�سارت زميلته يف العمل، 
وباتت معر�سة للتاأثريات التي متحو غالبًا 

التوا�سع االأخالقي.
البيت  املراأة خارج  اأثر عمل  خام�ساً- 

يف القت�ساد القومي:
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املتعلقة  الدرا�سات  من  العديد  اأُجريت  لقد 
ويف  �سوابط،  دون  للعمل  امل��راأة  بخروج 
هي  التي  اأي  تنا�سبها؛  ال  التي  املجاالت 
اأن  اإىل  وخل�ست  الرجل،  عمل  �سميم  من 
واالإنتاجية  االإنتاج  �سعف  اإىل  يوؤدي  هذا 
لالأ�سباب  وذلك  الرجل،  باإنتاجية  مقارنة 

االآتية:
عن  يختلف  ل��ل��م��راأة  ال��ب��دين  التكوين   .1
من  ُيقلل  وه��ذا  للرجل،  البدين  التكوين 
الن�ساء  عدد  ازداد  فكلما  امل��راأة،  اإنتاجية 
علماء  ذلك  اأكد  ولقد  االإنتاجية،  انخف�ست 

االأحياء والت�رشيح.
من  للمراأة  التي متنح  االإج��ازات  . كرثة   2

جراء الوالدة وما ي�ستتبعها من م�ساعفات، 
يجعل اإنتاجية يوم عمل للمراأة اأقل مبراحل 

من اإنتاجية يوم عمل للرجل.
3 . تعب املراأة خالل فرتة الدورة ال�سهرية 
جداً  و�سعيفة  قليلة،  اإنتاجيتها  يجعل 
ويقول  ال��رج��ل،  اإنتاجية  اإىل  بالقيا�ض 
ت�ساب  احلالة  هذه  يف  اإن��ه  الطب:  علماء 
يف  واالأوج����اع  االآالم  م��ن  بكثري  امل���راأة 
الظهر، واأ�سفل البطن، وب�سداع، اإ�سافة اإىل 
االكتئاب النف�سي ... اإلخ. ومما ال �سك فيه اأن 
هذا ي�سبب انخفا�سًا يف اأدائها واإنتاجيتها 

قيا�سًا على اإنتاجية الرجل.
4 .كرثة االإجازات التي متنح للمراأة لرعاية 
الطفل، اأو ملرافقة الزوج، تقلل من خربتها 
االنقطاع  الأن  العمل،  اأداء  يف  ومهارتها 
مثل  اخل��ربة،  ي�سعف  العمل  عن  املتكرر 
الطالب الذي ينقطع عن املحا�رشات، فلن 

ُيرجى منه مك�سب.
زيادة  اإىل  للعمل  امل��راأة  خ��روج  5.يوؤدي 

القومي،  امل�ستوى  على  املعي�سة  تكاليف 
االأغذية  �سناعات  اإيجاد  يف  يتمثل  وهذا 
املحفوظة، وامل�رشوبات املحفوظة، وبع�ض 
وما  ال�سناعات  وهذه  اجلاهزة،  املالب�ض 
املاأكوالت  بع�ض  اأ�سعار  تزيد  حكمها  يف 
اأن  ميكن  ك��ان  واملالب�ض.  وامل�رشوبات 
ا�ستقرت  امل��راأة  اأن  لو  الزيادة  هذه  توفر 
داخل  ال�سناعة  بهذه  وقامت  البيت،  يف 
اال�ستثمارات  الدولة  على  فوفرت  البيت، 
يف هذه املجاالت لتوجهها اإىل م�رشوعات 

�رشورية.
اإىل  للمراأة  العاطفي  التكوين  6.يوؤدي 
العقاب  قرارات  اتخاذ  يف  ن�سبيًا  التهاون 
واملق�رشين  املخالفني  العاملني  �سد 

من  كثري  يف  ي��وؤدي  قد  وه��ذا  واملهملني، 
االأحيان اإىل �سعف االإنتاجية.

تنظيم خروج املراأة للعمل، 
وتر�صيده

املناه�سة  ال��دع��وات  اأ�سحاب  ح��دد  لقد 
يجوز  التي  احلاالت  للعمل  امل��راأة  خلروج 
تلك  من  للعمل،  تخرج  اأن  للمراأة  فيها 

احلاالت ما ياأتي:
1.حاجة البيت اإىل املال لالإنفاق منه على 

ال�رشوريات واحلاجيات:
يف  احلالة  ه��ذه  يف  للعمل  امل���راأة  تخرج 
عجزه،  اأو  مر�سه  اأو  ال��زوج  م��وت  حالة 
وعدم وجود موارد مالية للبيت، ويف حالة 
هذه  مثل  م�ساعدة  عن  االأمر  ويل  تقاع�ض 
االأ�رش، ففي مثل هذه احلاالت يجوز للمراأة 
الك�سب  على  للح�سول  للعمل  تخرج  اأن 

املادي من العمل امل�رشوع لها.
2. حاجة املجتمع اإىل عمل املراأة يف بع�ض 

املجاالت التي تنا�سب طبيعتها:
اإىل  ي��ح��ت��اج  امل��ج��ت��م��ع  اأن  يف  ال���س��ك 
وامل�رشفة  واالأ�ستاذة  واملّدر�سة  الطبيبة 
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االجتماعية فاأ�سحاب الدعوات املناه�سة 
املجتمع  اأن  يوؤكدون  للعمل  املراأة  خلروج 
اأوالدن��ا  ُتعلم  التي  املّدر�سة  اإىل  يحتاج 
ويحتاج  املدار�ض،  يف  وبناتنا  ال�سغار، 
يف  بناتنا  ت��ّدر���ض  ال��ت��ي  االأ���س��ت��اذة  اإىل 
املعاهد واجلامعات، والطبيبة التي تعالج 
ن�ساءنا،  تطبب  التي  واملمر�سة  ن�ساءنا، 
وامل�رشفة االجتماعية التي ترعى النواحي 
االجتماعية للن�ساء، وال�سحفية التي تكتب 
الن�سائية، واملحا�سبة  وتن�رش يف املجالت 
الن�ساء  باأق�سام  تعمل  التي  واالقت�سادية 

يف البنوك.
بعدم  تنادي  التي  الدعوات  فاإن  وعمومًا، 
�سلبية  دعوات  لي�ست  للعمل،  املراأة  خروج 
خروج  اليرف�سون  فاأ�سحابها  باملطلق، 
املراأة للعمل خلدمة املجتمع، ويف االأماكن 
املنا�سبة لها. وبعبارة اأخرى، فاإن اأ�سحاب 
رج��ال  مقدمتهم  -ويف  ال��دع��وات  ه��ذه 
للعمل  امل��راأة  تخرج  متى  بينوا  الدين- 
خارج البيت، وو�سعوا ال�سوابط وال�رشوط 
ومع  اخل��روج.  عند  بها  تلتزم  اأن  الواجب 

بل  يكفي،  ال  هذا  اإن  يقولون  فاإنهم  ذلك، 
املعنية  واالأجهزة  الدولة  تقوم  اأن  يجب 
اخلطط  بو�سع  املنزل  خارج  املراأة  بعمل 
تر�سد  التي  واللوائح  وال�سيا�سات  والنظم 
منافع  عملها  يف  وي��ك��ون  ذل��ك،  وتنظم 
تتجنب  ومتى  وللمجتمع،  ولبيتها  لها 
يكون  وحتى  عر�سها،  ال�سابق  ال�سلبيات 
هناك جدوى من خروجها للعمل. ويقرتح 
هوؤالء- اأ�سحاب الدعوات املناه�سة لعمل 
املراأة خارج البيت اإال ب�رشوط- اأن تن�سئ 
املراأة،  عمل  تنظيم  تتوىل  اأجهزة  الدولة 
وتر�سيده خارج البيت، وذلك من خالل ما 

ياأتي:
اأولً- تنظيم جمالت عمل املراأة خارج 

بيتها:
البيت  خارج  للمراأة  عمل  جماالت  هناك 
التي  املجاالت  اأهم  ومن   ، ال�رشورة  عند 

تالئم عمل املراأة خارج بيتها، ما ياأتي:
• تعليم االأطفال والبنات يف دور احل�سانة 
واملدار�ض، الأن هذه املرحلة حتتاج اإىل 

عطف الن�ساء، وحنانهن.
•تعليم الطالبات يف املعاهد واجلامعات 
فيخ�س�ض  اخ��ت��الط-  ي��وج��د  ال  حيث 

للطالبات معاهد وكليات م�ستقلة.
•تقدمي اخلدمات االجتماعية ذات الطابع 

الن�سائي، مثل:
• رعاية امل�سنات والعاجزات.

•رعاية اليتيمات يف املالجئ. 
االأم��را���ض  وذوات  امل��ع��وق��ات  •رعاية 

املزمنة.
النف�سية  احل��االت  ذوات  الن�ساء  •رعاية 

ال�سيئة.
•خدمات اجتماعية اأخرى.

الطب  مثل  الطبية:  اخل��دم��ات  •تقدمي 
يف  عامة  ب�سفة  الن�سوي  والتمري�ض 
والوحدات  وامل�ست�سفيات  امل�سحات 
واملدن  واملعاهد  املدار�ض  يف  ال�سحية 

والقرى ونحوها.
البنوك  يف  الن�ساء  اأق�سام  يف  •العمل 
وامل�سارف االإ�سالمية، لرفع احلرج عن 
الن�ساء الالئي لهن معامالت مالية، ولقد 
قامت بع�ض امل�سارف االإ�سالمية بذلك.
جمال  يف  االإع��الم��ي��ة  اخل��دم��ات  •تقدمي 
و�سحفهن  الن�ساء،  مثل جمالت  الن�ساء، 
يف  الن�سائية  وال��ربام��ج  املتخ�س�سة، 
املدار�ض  ويف  والتلفزيون  االإذاع���ات 
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واجلامعات.
اأو  للن�ساء،  احلياكة  باأعمال  •القيام 
تعليم الفتيات احلياكة حتى يعتمدن على 

اأنف�سهن يف بيوت الزوجية م�ستقباًل.
من  هي  ال�سابقة  املجاالت  اأن  ويالحظ 
اخت�سا�ض املراأة وحدها، وال يجوز للرجل 
النف�ض  يف  ي�سبب  ومما  فيها.  يزاحمها  اأن 
على  راأ���س��ًا  االأم��ور  انقالب  واحل��زن  االأمل 
عقب؛ فنجد املراأة تزاحم الرجل يف العمل 
املنا�سب له، وجند الرجل يزاحم املراأة يف 
املثال  �سبيل  فعلى  لها.  املنا�سب  العمل 
ولي�ض احل�رش: جند اأن الرجل يقوم بحياكة 
الثياب للن�ساء، وي�سفف لهن ال�سعر، وجند 
الرجل يطبب املراأة، وجند كذلك من يعمل 

�سكرترياً للمراأة.
ومن ناحية اأخرى، جند املراأة تقود �سيارات 
االأجرة، وتعمل �سكرترية لرجل، وتقف يف 
ال�سوارع لتنظم املرور، اأو تكن�ض الطرقات، 
اأو تبيع يف املحالت، ويف هذا مناف�سة غري 
�رشعية منها يف ميادين عمل الرجل. ومن 
لذلك،  ال�سلبية  االقت�سادية  االآث��ار  اأخطر 
ظهور البطالة بني الرجال، وهي التي تفرز 
مثل:  االجتماعية؛  االأمرا�ض  من  جمموعة 
وانخفا�ض  والزنا،  واالإدم��ان،  ال�رشقات، 
االإنتاج، وتكون تكلفة عالج هذه االأمرا�ض 
حت�سل  التي  للمبالغ  م�ساعفة  اأ�سعافًا 

عليها املراأة من هذا العمل.
ويقع على الدولة وحدها م�سوؤولية حتديد 
املجاالت التي ي�سمح للمراأة اأن تعمل فيها، 

واملجاالت التي ال ت�سمح لها اأن تعمل فيها 
عن طريق الت�رشيع.

ثانياً- تي�سر انتقال املراأة للعمل:
االنتقال  و�سائل  تي�رش  اأن  ال��دول��ة  على 
للعمل،  يخرجن  الالئي  للن�ساء  املنا�سبة 
حتى تتجنب االختالط ال�سيئ الذي يحدث 
هذا  يف  املقرتحة  الو�سائل  وم��ن  االآن. 

ال�ساأن ما ياأتي:
حمددة  للن�ساء  نقل  �سيارات  •تخ�سي�ض 

الزمان واملكان.
القطار  يف  خا�سة  عربات  •تخ�سي�ض 

للن�ساء. 
)ميكروبا�ض(  اأجرة  �سيارات  •تخ�سي�ض 

كبرية للن�ساء.
•قيام كل جهة يعمل بها جتمع ن�ساء كبري 
بتخ�سي�ض �سيارات، اأو نحو ذلك للعامالت 

بها.
ال�سوابط لتحقيق  اأن ت�سع  الدولة    وعلى 

ذلك، ومنها: 
 اأ. عدم ال�سماح للن�ساء بالركوب يف االأماكن 
رغبة  كانت هذه  ولو  للرجال،  املخ�س�سة 

بع�سهن، فال �رشر وال �رشار.
 ب. اأن يكون يف االأماكن املخ�س�سة للن�ساء 
والنزول،  الركوب،  تنظيم  تتوىل  م�رشفة 

وحت�سيل االأجرة.
املدفوعة  اال�سرتاكات  نظام  تطبيق   ج. 

مقدمًا اإن اأمكن ذلك.
  فاإذا طبقت الدولة، اأو اجلماعات اخلريية، 
اأو املنظمات الن�سائية االقرتاحات ال�سابقة، 

وما يحدث  االنتقال،  م�سكلة  تعالج  �سوف 
فيه من اختالط �سافر.

التي  املراأة  اأولد  رعاية  �سبل  ثالثاً- 
تخرج للعمل: 

اأهم امل�سكالت التي ت�سبب م�سار عند  من 
خروج املراأة للعمل، م�سكلة رعاية االأوالد، 
ال��دع��وات  اأ���س��ح��اب  راأي   - راأي��ن��ا  ويف 
اأن  البيت-  خارج  املراأة  لعمل  املناه�سة 
كانت  مهما  امل�سكالت،  م�سكلة  هي  هذه 
احللول لها، فال ميكن درء مفا�سدها متامًا، 
وهذه احللول موؤقتة اإىل حني عودة املراأة 
املقرتحة  احللول  ومن  اأخرى.  مرة  للبيت 
ملعاجلة م�سكلة رعاية اأوالد املراأة العاملة، 

ما ياأتي:
1( مد اإطالة فرتة رعاية الطفل حتى يلتحق 

باحل�سانة بحد اأدنى اأربع �سنوات.
2( االهتمام ال�سادق باإن�ساء دور احل�سانة 

امل��رت��ف��ع،  ال���رتب���وي  امل�����س��ت��وى  ذات 
واملادي  املعنوي  الدعم  من  واإعطائها 
على  االأط��ف��ال  تن�سئة  م��ن  ميكنها  م��ا 

اأ�سا�ض القيم واملثل وال�سلوك الطيب.
دور  اإىل  االأط��ف��ال  نقل  �سبل  ت��وف��ري   )3

احل�سانة بطريقة اآمنة. 
4( تنظيم مواقيت عمل الن�ساء، ومواعيد دور 

االأمهات  عودة  من  ميكن  مبا  احل�سانة 
من  االأطفال  رج��وع  قبل  منازلهن  اإىل 

دور احل�سانة.
�ساعات  تخف�ض  اأن  االأح��وال،  كل  ويف   )5

و�سائل  تنظيم  �سوء  يف  للمراأة  العمل 
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قبل  بيتها  اإىل  ترجع  بحيث  االنتقال 
تتمكن  حتى  بفرتة  وزوج��ه��ا  اأوالده���ا 
اأو  الدولة  على  ويقع  البيت،  اإع��داد  من 
املنظمات  اأو  اخلريية  اجلماعات  على 
احللول  هذه  درا�سة  م�سوؤولية  الن�سائية 
اأن  اأ�رشة  كل  على  ي�سعب  اإذ  وتنفيذها، 

تقوم بذلك.
رابعاً- عمل املراأة ن�سف الوقت مقابل 

ن�سف الأجر:
اإن خروج املراأة للعمل هو و�سيلة للح�سول 
على الك�سب يف حالة ال�رشورة، اأو خلدمة 
ولهذا  ذاته،  غاية يف حد  ولي�ض  املجتمع، 
دون  بقدرها،  ال�����رشورة  تقدر  اأن  يجب 
باأن  االأم��ر  ينقلب  وال  مغاالة،  اأو  جت��اوز، 
التظاهر  للعمل  اخلروج  من  الغاية  تكون 

والرتفيه.
املراأة  اأن تعمل  وتاأ�سي�سًا على ذلك، ميكن 
وهنا  االأج��ر،  ن�سف  مقابل  الوقت  ن�سف 
ميكن للمراأة اأن توازن ن�سبيًا بني متطلبات 
البيت، ومتطلبات العمل، ولقد اأعدت درا�سة 

ميدانية خل�ست اإىل النتائج االآتية:
يعرفن  ال  العامالت  الن�ساء  معظم  •"اإن 
العمل  اأيام  ن�سف  العمل  حقهن  من  اأن 
امل�ستحق  االأجر  ن�سف  مقابل  الر�سمية 
احلق  ه��ذا  اأن  ذل��ك  على  والدليل  لهن، 
النادر  من  اإذ  م�ستغل  وغري  معطل  �سبه 
اأن جند هيئًة اأو �رشكًة اأو موؤ�س�سًة تطبق 

هذا الن�ض من القانون".
للهروب  فر�سًة  العمل  يف  ترى  •بع�سهن 

من االأعباء املنزلية وم�سوؤولية االأوالد، 
اأنها  اأك���دت  وه��ن��اك ح���االت م��ت��ع��ددة 
اإذا  امل�ستقبل  ل�سمان  بالعمل  تتم�سك 
ما وقع انف�سال عن الزوج. ومن نتائج 
للبحوث  القومي  املركز  به  ق��ام  بحث 

االجتماعية واجلنائية ما ياأتي :
•�ساحبات امل�ستويات التعليمية العليا ال 
كبري  بقدر  ي�سحني  اأن  كثرياً  ي�سريهن 
من مرتباتهن يف مقابل البقاء يف البيت 
لرعاية االأطفال ما دام هذا القدر ي�سيع 
كاملحافظة  كمالية،  جوانب  يف  غالبًا 
للنقل  و�سائل  ا�ستخدام  اأو  مظهر  على 
بال�سغاالت،  اال�ستعانة  اأو  تكلفة  اأك��رث 
الذي ي�ستحوذ بالفعل على جانب   االأمر 

كبري من املرتب.
•يختلف االأمر كثرياً لدى ذوات امل�ستويات 
ي�سغلن  والالئي  املنخف�سة،  التعليمية 
مرتبات  على  ويح�سلن  دنيا،  اأع��م��ااًل 
�رشورية  بنود  على  كلها  تنفق  �سئيلة 
للمعي�سة،  االأ�سا�سية  االحتياجات  ل�سد 
اإىل  تنخف�ض  اأن  املقبول  م��ن  ولي�ض 

الن�سف ما دامت منخف�سة.
تكيف املراأة العاملة مع الأ�صرة 

واملجتمع 
اإن اأ�سحاب الدعوة التحريرية للمراأة، على 
املراأة  خروج  بعدم  ينادون  الذين  عك�ض 
لتنمية  العمل �رشورة  اأن  يوؤكدون  للعمل، 
اأفقها  و�سعة  باملراأة  اخلا�سة  ال�سخ�سية 

االقت�سادي.  وا�ستقاللها  ذاتها،  وحتقيق 
للعمل - ح�سب  امل��راأة  ف��اإن خ��روج  كذلك 
مبزايا  تتمتع  يجعلها   - نظرهم  وجهة 
اجتاهات  م��ع  تتكيف  جتعلها  خا�سة 

اأع�ساء االأ�رشة واملجتمع، حيث اإن:
م��وارده��ا  ت�ستعمل  ال��ع��ام��ل��ة  1.املراأة 
املحدودة بطريقة فعالة ت�سهل لها اجلمع 

بني الوظيفتني.
2.املراأة العاملة تقدر م�سلحة االأ�رشة ب�سكل 
وطبيعة  وامليول  القيم  حيث  من  ع��ام، 
اأ�رشتها مبا تتمتع به من دراية  اأفرادها 

ومهارة يف �سوؤون املنزل.
يقدرون  العاملة  امل��راأة  اأ���رشة  3.اأع�ساء 
يف  والزوجة  االأم  به  تقوم  ال��ذي  ال��دور 
بطاقاتهم  في�سهمون  االأ�رشة،  هذه  حياة 
امل�سوؤوليات  يف  للم�ساركة  وقدراتهم 
وتقبُّل  خجل.  اأو  غ�سا�سة  دون  البيتية 
املجتمع لهذا االجتاه ي�سري باالأ�رشة نحو 

التقدم والرقي.
4.املجتمع ي�سهل مهمة ربة املنزل العاملة 
بتقدمي الت�سهيالت الالزمة، املادية منها 

واالأدبية:
اأنواع  ت�سمل  وهي  املادية:   اأ.الت�سهيالت 
من  واملخرتعات  واملنتجات  اخلدمات 

اآالت واأدوات خلدمة االأ�رشة والبيت.
ما  ك��ل  وت�سمل  االأدب��ي��ة:   ب.الت�سهيالت 
املراأة  معنويات  من  يرفع  اأن  �ساأنه  من 
على  وت�سجيعها  حميطها،  يف  العاملة 

االرتقاء يف املراكز االجتماعية.
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اأهمية الإدارة املتكاملة 
لآفات التفاح

ميتاز التفاح ال�سوري، وال�سيما البعل منه، 
مبوا�سفات متميزة وجودة عالية من حيث 
الفاخرة  املميزة  والنكهة  اللذيذ  الطعم 
والتخزين.  النقل  وقابلية  اجلذاب  واللون 
الزراعي  واالإ�سالح  الزراعة  وزارة  تبنت 
�سيا�سة  ال�سورية  العربية  اجلمهورية  يف 
ظهور  ف��ور  ل��الآف��ات  املتكاملة  االإدارة 
التقليدية  الكيميائية  املكافحة  خماطر 
الكيميائية، فقد  واأ�رشار املبيدات واملواد 
املفاجئ  والظهور  التغريات  بع�ض  اأدت 
املحا�سيل  على  االآفات  لبع�ض  والطارئ 
تبني  ت�رشيع  اىل  اق��ت�����س��ادي��ًا،  املهمة 

وتطبيق االإدارة املتكاملة لالآفات.
العلوم  تقدم  مع  النبات  وقاية  انتقلت 
يف  اجليدة  التطبيقات  ونتائج  املختلفة 

واأ�سمل،  اأو�سع  مفاهيم  اإىل  املجال  ه��ذا 
واملبيدات  واالآف���ة  املح�سول  لتتناول 
وا�ستخداماتها،  املختلفة  املكافحة  ومواد 
املتكامل  النبات  وقاية  مفهوم  فاأ�سبح 
والبيئية  الزراعية  التنمية  مع  واملن�سجم 
املح�سول  اإدارة  على   يرتكز  امل�ستدامة 

واإدارة االآفة و اإدارة املبيدات. 
اإن االأمناط التطبيقية للمكافحة املتكاملة 
العملية  املمار�سة  اأفرزتها  التي  واحليوية 
�سورية  يف  املزارعني  مدار�ض  خالل  من 

تتجلى يف:
• تربية العدو احليوي واإطالقه يف احلقول 
على جمتمع االآفة ملرة واحدة اأو اأكرث، وهذا 

مرتبط بن�ساط وتطور االآفة.
احليوية  االأع���داء  جمتمع  بناء  •اإعادة 
بدوره  ليقوم  عليه  واملحافظة   و�سيانته 
يف مواجهة جمتمع االآفات واإبقائه �سمن 

حدود ما دون ال�رشر االقت�سادي، وذلك من 
خالل العمليات الزراعية املختلفة، ووقف 
مرحلة  يف  التقليدية  املبيدات  ا�ستخدام 
املبيدات  وا�ستخدام  حم��ددة،  اآفة  �سد  ما 
املواد  اأو  املتكاملة  االإدارة  مع  املتوافقة 
وممار�سات  اإج��راءات  من  وغريها  االآمنة 
حتافظ على جمتمع االأعداء احليوية كاأداة 
اإ�سافًة لتطبيق  اأو مكافحة طبيعية،  اإدارة 

االإجراءات الت�رشيعية املنا�سبة.
 العوامل الأ�صا�صية 

لوقاية حم�صول التفاح
الو�سط  و  ال�سابقة  االإ�سابات  معرفة  يجب 
البيئي قبل الزراعة )نق�ض العنا�رش، مدى 
مالءمة الظروف املحلية للنمو، االإ�سابات 
العوامل  معرفة  وك��ذل��ك   ، امل�ستوطنة( 
اآفاته  و  النبات  توؤثر يف منو  التي  البيئية 
يف اآن واحد، والتي ال ميكن ال�سيطرة عليها 

د. عبد احلكيم حممد  
خبري وقاية

ورئي�س وحدة الإدارة املتكاملة للآفات يف اأك�صاد

تعد �سجرة التفاح من اأ�سجار الفاكهة 
املهمة اقت�سادياً والأكرث انت�ساراً يف 
وهي  والكرمة،  الزيتون  بعد  العامل 
حتتل م�ساحات كبرة يف معظم دول 
العامل، وتعد الوليات املتحدة الأوىل 
عاملياً من حيث الإنتاج الذي ي�سكل 
العاملي،  الإنتاج  من   %  15 حوايل 
فاأملانيا.  فرن�سا  ثم  اإيطاليا  تليها 
الوطن  يف  التفاح  زراع��ة  تو�سعت 
تاأتي  و  الأخرة  ال�سنني  العربي يف 
الدول  بني  الثالثة  باملرتبة  �سورية 
م�رس  بعد  للتفاح  املنتجة  العربية 
الكبر  التطور  يعك�س  ما  واملغرب، 
القت�سادية  لأهميته  التفاح  لزراعة 
التفاح يف  زراعة  تنت�رس  والغذائية. 
ال�سورية،  املحافظات  من  العديد 
حوايل  املروية  امل�ساحة  وت�سكل 
ريف  يف  اأ�سا�ساً  ترتكز   ،%  34.8
دم�سق وحم�س وطرطو�س والالذقية، 
حوايل  البعلية  امل�ساحة  وت�سكل 
65.2 % ترتكز اأ�سا�ساً يف ال�سويداء 
والالذقية  وحم�س  دم�سق  وري��ف 

وحماه. 

 الإدارة املتـكاملة لأهـــم الآفـــــات
على حم�ســـول التفــاح يف �سوريـــــة  
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وال�سقيع.  وال��ري��اح  والثلوج  كاالأمطار 
وميكن اإجمال هذه العوامل مبا يلي:

تت�سمن  ب��ال��ن��ب��ات:  تتعلق  ع��وام��ل   -  1

نف�سه  ال��ن��ب��ات  يف  �سلبية  خ�سائ�ض 
للعديد  واجلاذبية  لالإ�سابة،  )كاحل�سا�سة 
من احل�رشات و العناكب ( ، ومزايا اإيجابية 

مقاومة الأ�سباب فيزيولوجية ووراثية.
باآفات  خا�سة  بيولوجية  ع��وام��ل   -  2

من  كبري  ع��دد  بالنبات  يحيط  ال��ن��ب��ات: 
الكائنات احلية تهاجمه وت�سعفه )اأمرا�ض 
رخويات،  نيماتودا،  ح�����رشات،  فطرية، 
مكافحة  باأية  ال�رشوع  وقبل  فقاريات(، 
الت�سنيفية لالآفة،  الهوية  ال بد من معرفة 
التكاثر،  االأطوار، وطريقة  وحتديد خمتلف 

وطريقة االإ�سابة.
3 - عوامل ناجتة من تدخالت املزارعني: 

لتقدمي  امل��واع��ي��د  اأن�����س��ب  اخ��ت��ي��ار  م��ث��ل 

اخل���دم���ات، وت��ن��ظ��ي��م ال����ري وال�����رشف، 
والعناية بعمليات الت�سميد التي توؤدي اإىل 
النمو،  �رشيع  متوازن،  �سليم  نبات  اإنتاج 
وفري احلمل مبكر يف الن�سج، ويعد الق�ساء 
للحد  �رشوريًا  احلقول  يف  االأع�ساب  على 
واال�ستفادة  لالآفات،  الثانوية  العوائل  من 
مكافحة  يف  الفيزيائية  ال��ع��وام��ل  م��ن 
موعد  وحتديد  احل�رشات  )�سيد  احل�رشات 
ظهورها( ، والتخل�ض من بقايا املحا�سيل 
اعتماداً  االآفات  ومكافحة  �سحيح،  ب�سكل 
الكيماوية  املواد  وا�ستخدام  �سلوكها،  على 
يف  بو�سعها  وذل��ك  للح�رشات،  اجل��اذب��ة 
اأعدادها  وحتديد  احل�رشات،  جلذب  م�سائد 
وكثافتها، وحتديد ودرا�سة اأعداد احل�رشات 
موعد  م��ع��رف��ة  وب��ال��ت��ايل  احل���ق���ول،  يف 

ظهورها.
اإن املكافحة احليوية تعتمد على ا�ستخدام 

حية  ك��ائ��ن��ات  ملكافحة  حية  ك��ائ��ن��ات 
اإدخال  عرب  وتتم  باالإن�سان،  �سارة  اأخرى 
من  امل�ستوردة  احليوية  االأع���داء  واأقلمة 
يف  املوجودة  الكائنات  وتن�سيط  اخلارج، 
االأع��داء  واإنتاج  وتربية  املحلية،  البيئة 
احليوية بطرائق خمتلفة يف مراكز الرتبية 

املتخ�س�سة.
اأهم الآفات التي ت�صيب 

�صجرة التفاح
اأوًل- احل�صرات

التي  املهمة  احل�رشات  من  العديد  يوجد 
ت�سبب �رشراً اقت�ساديًا للمح�سول، اأهمها:

تعد هذه احل�رشة  التفاح:  1 - دودة ثمار 
من اأهم احل�رشات التي ت�سبب اأ�رشارا ًكبرية 
للمح�سول، اإذ حتفر الريقات �سمن الثمار 
حتى ت�سل اإىل مركز الثمرة، وتتغذى على 

 الإدارة املتـكاملة لأهـــم الآفـــــات
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ما  غالبًا  ال��ب��ذور.  متلفًة  الثمرة  اأن�سجة 
الربيع،  يف  ثمرة  من  اأكرث  الريقة  تهاجم 
نظراً  ال�سيف  يف  واح��دة  بثمرة  وتكتفي 
البي�ض  االأنثى  ت�سع  االأخ��رية.  حجم  لكرب 
ابتداًء  والثمار  واالأغ�سان  االأوراق  على 
حزيران  وحتى  )اأبريل(  ني�سان  �سهر  من 
)يونيو( ، تهاجم يرقات اجليل االأول الثمار 
باجتاه  اأنفاقًا  فيها  وحتفر  الفق�ض،  بعد 
اإجراءات  وتتم  ت�ساقطها  اإىل  توؤدي  البذور 
املتكاملة  االإدارة  برنامج  وفق  املكافحة 

لالآفات )اجلدول املرفق(

2 - حفار �ساق التفاح:
�سقوق  يف  البي�ض  االأنثى  الفرا�سة  ت�سع 
يف  بي�سة   800 100اإىل  وب��ح��دود  ال�ساق، 
�سغرية،  جماميع  هيئة  على  ال�سيف 
اأو  ال�ساق  �سمن  وحتفر  الريقات  تفق�ض 
االأفرع، وتتغذى على اللحاء خالل اخلريف 
الربيع حتفر �سمن اخل�سب،  وال�ستاء، ويف 
ويكتمل منو الريقات يف اخلريف وتتحول 
ثقب  ق��رب  التايل  الربيع  يف  ع��ذارى  اإىل 
بعد  الكاملة  احل�رشة  منه  لتخرج  اخلروج 
يف  الفرا�سات  وجود  وميتد  ذلك،  من  �سهر 
حتى  حزيران/يونيو(  �سهر  م��ن  احلقل 

املناطق  يف  اآب/اأغ�سط�ض  �سهر  نهاية 
الفرمونية  امل�سائد  وت�ستخدم  الداخلية، 
ظهور  موعد  لتحديد  للمراقبة  ال�سوئية  اأو 

احل�رشات الكاملة.
ال�سعيفة، وحتفر  االأ�سجار  تهاجم احل�رشة 
الكبرية،  واالأغ�سان  ال�سوق  يف  الريقات 
وخروج  الن�سغ  ب�سيالن  االإ�سابة  وتتميز 
اأثناء  االأحمر  اللون  ذات  اخل�سب  ن�سارة 
وتوؤدي  الأنفاقها،  امل�ستمر  الريقة  تنظيف 
االأغ�سان  تك�رش  اإىل  ال�سديدة  االإ�سابة 
وجفافها، كما ت�سعف ال�سجرة ب�سكل عام. 
خالل  من  ميكانيكيًا  فتتم  املكافحة  اأما 

ح�رشة كاملة لدودة ثمار التفاح.

اأعرا�ض االإ�سابة بدودة ثمار التفاح.

اأ�رشار دودة ثمار التفاح

اأعرا�ض االإ�سابة بحفار �ساق التفاح.م�سائد كرتونية لدودة ثمار التفاح



العــربي الـوطـــن  يف 

39

�لعـــدد  29 - 2015     �ملركز �لعربي - �أك�ســاد     

ق�ض االأفرع امل�سابة وحرقها، اأو ا�ستخدام 
ي�سعب  التي  املناطق  يف  املعدين  ال�سلك 
اإزالتها واأوقات اإجرائها مبينة يف اجلدول 

املرفق.
3 - حفار اأوراق التفاح:

على  العذراء  بطور  ال�ستاء  احل�رشة  تق�سي 
الفرا�سات  تخرج  و  املت�ساقطة،  االأوراق 
البي�ض  ت�سع  ال��ت��زاوج  وبعد  الربيع،  يف 
اأربعة  ولها  لالأوراق،  ال�سفلي  ال�سطح  على 
اأجيال يف ال�سنة. تتم املكافحة ميكانيكيًا 
ويجب  امل�سابة،  االأوراق  من  بالتخل�ض 

عدم ا�ستخدام املبيدات باملكافحة . 

4 - ذبابة الفاكهة:
تق�سي  ال�سنة،  يف  اأج��ي��ال  ع��دة  للح�رشة 
ثم  الرتبة،  يف  العذراء  بطور  ال�ستاء  ف�سل 
احل�رشة  وتخرج  ال�سيف  بداية  يف  تن�سط 
الكاملة، ت�سع االإناث البي�ض داخل ن�سيج 
تفق�ض  البي�ض،  و�سع  اآلة  بو�ساطة  الثمرة 
�سحم  على  ال��ريق��ات  وتتغذى  البيو�ض 
اإىل  منوها  اكتمال  بعد  وت�سقط  الثمرة، 
الريقات  اإىل عذراء. حتفر  الرتبة، وتتحول 
يف الثمرة حتت الق�رشة عندما تبداأ الثمار 
طريًة  االإ�سابة  منطقة  وت�سبح  بالن�سج، 

متف�سخًة ثم تت�ساقط الثمار.

5 - من التفاح القطني اأو الزغبي:
اجلذور  على  ال�ستاء  فرتة  احل�رشة  مت�سي 
ن�ساطها  تبداأ  الكبرية،  واالأف��رع  وال�سوق 
تنت�رش  جن�سيًا،  ال  فتتكاثر  الربيع،  يف 
ال�سجرة،  اأج��زاء  معظم  لتغطي  احلوريات 
بع�سها يهاجر اإىل اجلذور، كما تقوم بع�ض 
االأفراد املوجودة على اجلذور بالهجرة يف 
اأوائل حزيران /يونيو اإىل االأجزاء العلوية 
خالل  ذلك  وي�ستمر  امل�سابة،  ال�سجرة  من 
كبري  عدد  للح�رشة  ال�سيف،  ف�سل  معظم 
من االأجيال يف العام الواحد، قد ي�سل اإىل 
11 جياًل، وتعد درجة احلرارة بني 16 اإىل 20 

مo ، ورطوبة بني  50اإىل 70 % احلد االأمثل 
االأفرع  على  االإ�سابة  تنت�رش  لتكاثرها. 
نتيجة  اأورام���ًا  م�سببًة  واجل��ذور  وال�سوق 
للمواد ال�سامة التي تفرزها احل�رشات، كما 
توؤدي  غزيرة  ع�سلية  ندوة  احل�رشات  تفرز 
اإىل تغطية الثمار واالأوراق باللون االأ�سود 

نتيجة انت�سار التعفن.

6 - من التفاح الأخ�رس:
تق�سي احل�رشة فرتة الت�ستية بطور البي�سة 
امللقحة، يفق�ض البي�ض يف الربيع ويعطي 
االإ�سابة  ذروة  تبلغ  بكريًا،  تتكاثر  اإناثا 
يف نهاية �سهر اأيار/ مايو واأوائل حزيران/

يونيو، مما يوؤدي اإىل جتعد االأوراق واإعاقة 
بالندوة  النبات  وتغطية  احلديثة  النموات 
املجنحة،  احل�����رشات  وتظهر  الع�سلية، 
اأعداد  تقل  االأخ��رى.  االأ�سجار  اإىل  وتنت�رش 
املن يف منت�سف ال�سيف وال�سبب الرئي�ض 
واملتطفالت،  املفرت�سات  وجود  اإىل  يعود 
املن  م�ستعمرات  اأع���داد  ت���زداد  ح��ني  يف 
وذكوراً  اإناثًا  وتعطي  اخلريف،  اأوائ��ل  يف 
ت�سع البي�ض امللقح لدخول طور الت�ستية. 

اأعرا�ض االإ�سابة بذبابة الفاكهة. اأعرا�ض  االإ�سابة بحفار اوراق التفاح.

اأعرا�ض املن القطني على التفاح
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للح�رشة اأجيال كثرية تزيد عن ثمانية يف 
العام يف الظروف املنا�سبة.

االأوراق  جتعد  يف  احل�رشة  اأ���رشار  تتمثل 
الندوة  وانت�سار  ال��ن��ب��ات،  من��و  و�سعف 
الع�سلية و منو فطر العفن االأ�سود. اإن اإ�سابة 
تقزمها  اإىل  ت��وؤدي  امل�ساتل  يف  الغرا�ض 
االإ�سابة  ت�سهم   كما  وموتها.  جفافها  و 
االأمرا�ض  من  العديد  نقل  يف  باحل�رشة 
خالل  م��ن  املكافحة  تتم  ال��ف��ريو���س��ي��ة. 
اأهمها:الق�ض  االإج���راءات  بع�ض  تطبيق 
والتخل�ض  امل�سابة  لالأفرع  امليكانيكي 
ال�سيفية  بالزيوت  الر�ض  وا�ستخدام  منها 
ويف�سل  ماء  ليرت  ليرت/100   2-1 مبعدل 

الر�ض يف فرتة ما بعد الظهرية.

واحد  جيل  للح�رشة  الأزه��ار:  جعل   -  7
�سكل  على  ال�ستاء  ف�سل  تق�سي  العام،  يف 
الربيع  ح�رشة كاملة يف الرتبة، تن�سط يف 
وقت االإزهار وتتغذى على االأزهار، ت�سع 
بالدبال  الغنية  الرتبة  يف  البي�ض  االأنثى 
الريقات  تتغذى  �سم،   10 حوايل  عمق  على 
وتعي�ض  الرتبة  يف  الع�سوية  امل��ادة  على 
�سم�ن  الرتب�ة  يف  تتعذر  ثم  يومًا   60 نحو 
من  االأزه��ار  جعاالت  تنتقل  طينية،  خلية 

النباتات املزهرة على اأطراف احلقول اإىل 
اأزه�ار التفاحي�ات وت�سبب تلفها.

املكافحة احليوية حل�صرات التفاح
احليوية  االأع����داء  م��ن  ع��دد  ا�ستخدام  مت 
ملكافحة بع�ض ح�رشات التفاح من خالل 

مدار�ض املزارعني كالتايل:
 Trichogramma cacociae طفيل  ن�رش  مت   -
مبعدل 4 كب�سولة لل�سجرة الواحدة وبفا�سل 
ال  اأن  على  واالآخر  االإطالق  بني  اأ�سبوعني 
يتجاوز عدد االإطالقات للجيل الواحد اأكت�ر 

م�ن ثالثة اإطالقات.
 Ascogaster sp )ا�سكوغا�سرت(  املتطفل   -
وهو طفيل بيو�ض - يرقات حل�رشة دودة 

ثمار التفاح 
 Aphlinus mali اأفيلينو�ض مايل   - املتطفل 
وين�رش  القطني،  امل��ن  ح�رشة  طفيل  وه��و 

مبعدل 2-3 اأفرع حاملة للمتطفل لل�سجرة 
الواحدة مع بداية ظهور االإ�سابة. 

طور  يف   .Chrysopa sp املفرت�ض  ن�رش   -
البيو�ض اأو الريقات ملكافحة ح�رشات املن 

القطني، ودودة ثمار التفاح، والعناكب.

الإجراءات الواجب مراعاتها 
ملكافحة ح�صرات التفاح

الكرتونية  امل�سائد  بو�سع  ال��ب��دء   -  1

من  ال�سفلي  والق�سم  الهيكلية  االأفرع  على 
اأيار/ مايو،  ال�ساق من الن�سف الثاين من 
وذلك ملكافحة يرقات دودة ثمار التفاح، 
تتجمع  التي  الريقات  اإتالف  على  والعمل 

�سمنها ب�سكل دوري اأ�سبوعيًا.
2 - تعليق امل�سائد ال�سوئية للتحري عن 

والتي  التفاح  �ساق  حفار  فرا�سة  ن�ساط 
حزيران/  منت�سف  يف  تن�سط  ما  ع��ادة 

اأعرا�ض من التفاح االأخ�رش 

جعل االأزهار.

طفيل تريكوغراما  بيو�ض لدودة 
ثمار التفاح
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العلوية،  االأف��رع  على  وخ�سو�سًا  يونيو. 
ويتم ق�سها وحرقها.

املن  بح�رشة  امل�سابة  االأف��رع  ق�ض   -  3

اجليل  ظهور  مراقبة  ومتابعة  القطني، 
الثاين لفرا�سة دودة ثمار التفاح من خالل 

امل�سائد الفرمونية اجلن�سية.
4 - و�سع م�سائد ذبابة الفاكهة بدءاً من 

يف  احل�رشة  وج��ود  ح��ال  يف  يوليو  متوز/ 
املنطقة.

ثانيًا- الأمرا�س: 
ي�سيب �سجرة التفاح العديد من االأمرا�ض 

الفطرية والبكتريية واأهمها:
1 - الأمرا�س الفطرية:

 Apple scab جرب التفاح
مناطق  يف  التفاح  ج��رب  مر�ض  ينت�رش 
يف  �سدًة  اأك��رث  وهو  كافًة،  التفاح  زراع��ة 
املعتدل  وال�سيف  الربيع  ذات  املناطق 
اأم��را���ض التفاح  اأك��رث  ال��رط��ب، وه��و م��ن 
اأهميًة حيث اأن تاأثريه االأ�سا�سي واملبا�رش 
الثمار  وحجم  نوعية  خف�ض  يف  يتمثل 
الثمرة  ب��ق��اء  م���دة  وي��ق�����رش  امل�����س��اب��ة، 
ال�ساق  اإ�سابة  اإن  التخزين.  يف  امل�سابة 
اأما  الن�سج،  قبل  الثمار  �سقوط  اإىل  توؤدي 
اإىل  ف��ت��وؤدي  ل���الأوراق  ال�سديدة  االإ�سابة 
عمليات  يف  الفعال  الورقة  �سطح  تقليل 
التمثيل ال�سوئي، وتوؤدي اأي�سًا اإىل ت�ساقط 
براعم  تك�سف  واإىل  االأوان  قبل  االأوراق 
القادمة،  ال�سنة  ملح�سول  �سعيفة  ثمرية 

مر�ض  عن  الناجتة  اخل�سائر  ت�سل  وق��د 
اأكرث من  اأو   %  70 اإىل حوايل  التفاح  جرب 

اإجمايل قيمة الثمار. 
ال�سطح  على  االإ���س��اب��ة  اأع��را���ض  تظهر 
ال�سغرية  االأوراق  على  وذلك  اأواًل،  ال�سفلي 
يف الرباعم الزهرية على �سكل بقع فاحتة 
تتحول  ما  �رشعان  منتظمة  وغري  اللون 
ذات  خ�رشاء  زيتونية  متقرحة  بقع  اإىل 
وذات  اللون  داك��ن  رم��ادي  خمملي  �سطح 
بلون  تقرحات  ثم  ا�ستدارة،  اأك��رث  حميط 
قلياًل.  مرتفعة  تكون  وق��د  اأ���س��ود  معدين 
�سكل  على  فتظهر  الثمرية  االإ�سابات  اأما 
تقريبًا،  ودائرية  متميزة  جرب  تقرحات 
لون  وذات  خمملية  البداي�ة  يف  وتك�ون 

زيتوين اأخ�رش، ت�سبح اأغمق لونًا واأحيانًا 
تعطي  املبكرة  واالإ�سابة  مت�سققة،  تكون 
قبل  ت�سقط  وغالبًا  وم�سققة  م�سوهه  ثمار 
يف  امل��ت��اأخ��رة  االإ���س��اب��ات  اأم���ا  الن�سج، 
الثمرة  تكون  عندما  حتدث  والتي  املو�سم 
اإىل  ت��وؤدي  فهي  الن�سج  على  قاربت  قد 
جداً  �سغرية  تكون  وقد  �سغرية  تقرحات 
اجلمع  اأثناء  م�ساهدتها  ميكن  ال  لدرجة 
جرب  بقع  اإىل  التخزين  اأثناء  وتتك�سف 
املتكاملة  املكافحة  اإن  ال��ل��ون.  غامقة 
ملر�ض جرب التفاح تكون بالت�سجيع على 
جلرب  املقاومة  التفاح  غرا�ض  ا�ستخدام 
االأعمال  م��ن  جمموعة  وه��ن��اك  التفاح، 
االإ�سابة  خطر  من  تقلل  التي  الزراعية 
باليوريا  ر�سة  اإج��راء  منها  التفاح  بجرب 
 / م��اء  100ليرت  لكل   كغ   12 مبعدل   %  46

يف  املت�ساقطة  واالأوراق  لالأ�سجار  دومن 
ف�سل اخلريف، وجمع ما ميكن من االأوراق 
املت�ساقطة وحرقها، وحراثة الرتبة حراثة 
عميقة بعد الر�ض باليوريا مبا�رشة من اأجل 
طمر االأوراق ويراعى جمع الثمار امل�سابة 
والعالقة على االأ�سجار وحرقها اأو طمرها 
امل�سابة  االأفرع  وتقليم  الرتبة  يف  عميقًا 
والتي تظهر عليها التقرحات وجمع كافة 
واإج��راء  بالب�ستان،  وحرقها  املخلفات 
االأ�سا�سي  والهدف  الكيميائية،  املكافحة 
منها هو الوقاية من حدوث االإ�سابة، وتتم 
عادًة قبل مرحلة التلوث وحدوث العدوى، 
واإحداث  االأب��واغ  دخول  منع  اإىل  وتهدف 
العمليات  هذه  جناح  ويتوقف  االإ�سابة 
املبيدات  ونوعية  الر�ض  على حتديد موعد 

امل�ستخدمة .

م�سائد �رشائح زجاجية اللتقاط اأبواغ فطر اجلرب عند بداية انطالقها من االأوراق
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البيا�س الدقيقي :
النباتات  من  العديد  ي�سيب  فطري  مر�ض 
 Podosphaera الفط�ر  التف�اح  على  ي�سببه 
االأوراق  على  االإ�سابة  تظهر   ،  Leucotricha
واالأفرع الغ�سة واالأزهار واأحيانًا عند �سدة 
فيتوقف  ال�سغرية  الثمار  ي�سيب  االإ�سابة 
ويظهر  امللم�ض.  خ�سنة  وت�سبح  منوها 
على �سكل م�سحوق اأبي�ض مكان االإ�سابة، 
ويبداأ عل ال�سطح ال�سفلي لالأوراق ثم يغطي 
ال�سطحني وجتف االأجزاء امل�سابة .يق�سي 
براعم  يف  �ساكن  مي�سيليوم  ب�سكل  ال�ستاء 
الفروع امل�سابة، وين�سط يف الربيع منتجًا 
االأبواغ الكونيدية التي تن�رش االإ�سابة اإىل 
االأخرى، و درجة احلرارة املثلى  االأ�سجار 
توفر  مع  مئوية  درج��ة   22-19 للعدوى 
االأمطار اأو الندى اأو ال�سباب. تتم املكافحة 
والقمم  االأف���رع  من  التخل�ض  خ��الل  من 
النامية امل�سابة عند بداية ظهورها، ويف 
اإىل املكافحة  حال ا�ستمرارها يتم اللجوء 
برامج  مع  املتوافقة  املبيدات  با�ستخدام 

االإدارة املتكاملة لالآفات.

املونيليا ) العفن البني (:
والثمار  االأزه���ار  ي�سيب  فطري  مر�ض 
والثمار  الغ�سة  واالأف���رع  العقد  احلديثة 
الفطر  ي�سببه  ال����ربادات،  يف  املجروحة 
خا�ض  ب�سكل  وينت�رش   ،monilina fructigena
العالية  الرطوبة اجلوية  بتوافر  الربيع  يف 
وتكوين  النمو  للفطر  وميكن   )%  80-75(
 oم  2 ح��رارة  بدرجة  الكونيدية  االأب���واغ 
 .oم   28-24 هي  املثلى  احل��رارة  ودرج��ة 
باهتة  �سغرية  بقع  ب�سكل  االإ�سابة  تظهر 
تتو�سع لتعم اجلزء امل�ساب، وي�سبح مكان 
الظروف  اأ�سبحت  اإذا  اإال  طريًا،  االإ�سابة 
ويبقى  فيتحنط  وج��اف��ًة،  ح��ارًة  البيئية 

من  املكافحة  تتم  ال�سجرة.   على  معلقا 
خالل تنفيذ اإجراءات التخل�ض من م�سادر 
امل�سابة  الثمار  جمع  طريق  عن  االإ�سابة 
با�ستخدام  ال�ستوي  وال��ر���ض  وح��رق��ه��ا، 
ليرت   2 مبعدل  والنحا�ض  ال�ستوية  الزيوت 
زيت + 500 غرام مركب نحا�سي/100 ليرت 

ماء يف اإجراء التقليم الأ�سجار التفاح.

2 - الأمرا�س البكرتية:
التقرح البكتري:

واالأغ�سان  ال�ساق  على  التقرحات  تظهر 
واالأفرع الطرفية، وتبداأ ب�سكل بقع �سغرية 
موت  م�سببًة  تتو�سع  و  تدريجيًا  تتماوت 
االأجزاء النباتية فوق موقع االإ�سابة وميكن 
اإ�سابة  وهي  بالكامل،  ال�سجرة  تقتل  اأن 
الفطرية  امل�سببات  من  العديد  عن  ناجتة 
مع  تتواجد  ما  غالبًا  والتي  والبكتريية 
بع�سها يف منطقة االإ�سابة. وهي تبداأ من 
االأوراق  ات�سال  الندبات مكان  اأو  اجلروح 
والثمار املت�ساقطة، وب�سكل بقع ذات لون 
القلف. ويت�سقق  مكانها  يجف  حممر  بني 

التفاح من  اأ�صجار  اإجراءات حماية 
التقرح والتدهور :

اأولً- يف ف�سل اخلريف وال�ستاء: تقليم 
نواجت  وجمع  وامل�سابة  اجلافة  االأف���رع 
التقرح  موا�سع  وك�سط  وحرقها،  التقليم 
تنفيذ  ثم  بوردو،  بعجينة  املكان  طلي  ثم 
املركبات  )اأحد  التقليم  بعد  مبا�رشة  ر�سة 
اجلافة  االأ���س��ج��ار  وق��ل��ع  ال��ن��ح��ا���س��ي��ة(، 
وحرقها،  جمعها  ث��م  ب�سدة  وامل�سابة 
مبركب  االأوراق  ت�ساقط  خ��الل  وال��ر���ض 
وبالزيوت  نحا�سي اأو حملول بوردو 6 %، 

ال�ستوية املدعمة باأوك�سي كلور النحا�ض. 
ثانياً- يف الربيع وال�سيف: ك�سط موا�سع 
طلي  ثم  ال�سليم  اخل�سب  حتى  التقرحات 
االأدوات  وتعقيم  بوردو،  مبعجونة  مكانه 
امل�ستخدمة بعد كل عملية مبحلول كلورينا 
ب�سكل  ، ومكافحة احل�رشات  /ماء جافل/ 
دوري ومنتظم وخا�سة احل�رشات املا�سة 
وحافرات االأخ�ساب، وطلي �سوق االأ�سجار 
ور�ض  ب��وردو،  بعجينة  الربيع  بداية  يف 
يف  الربيع  بداية  يف  التفاحيات  اأ�سجار 
مرحلة انتفاخ الرباعم الورقية باملركبات 
الر�ض  واأخرياً  بوردو  حملول  اأو  النحا�سية 
املبيدات  باأحد  الورقية  الرباعم  تفتح  بعد 

الفطرية اجلهازية. 
3 - الأكارو�صات )العناكب احلمراء(

الأكارو�س البني:
يق�سي  العام،  يف  اأجيال  عدة  لالأكارو�ض 
القلف  حتت  البي�ض  بطور  ال�ستاء  ف�سل 
تفق�ض  ال�ساكنة،  وال��رباع��م  واحل��را���س��ف 
الربيع  يف  الرباعم  انتفاخ  عند  البيو�ض 
خالل  املتفتحة  االأوراق  على  وتتغذى 
النهار وتعود لتختبئ �سمن ق�سور البيو�ض 
عند  الغذاء  عن  العناكب  تتوقف  الفاق�سة، 
ارتفاع اأو انخفا�ض درجة احلرارة، تنتقل 
و�سقوق  االأغ�سان  اإىل  اخلريف  يف  االإناث 
االأوراق  بهاجمة  ال�رشر  يتمثل  القلف، 
ت��وؤدي  وق��د  ال��ربون��زي   باللون  فتتلون 
من  االأ�سجار  تعرية  اإىل  ال�سديدة  االإ�سابة 

اأوراقها.
تن�سيط  خ���الل  م���ن  امل��ك��اف��ح��ة  وت���ت���م  
واحلفاظ  املحلية  االكارو�سات  مفرت�سات 
االإ�سابة،   الأماكن  اجلزئي  والر�ض  عليها 
وبا�ستخدام املبيدات االأكارو�سية املتوافقة 

مع برامج االإدارة املتكاملة لالآفات.

البيا�ض الدقيقي على التفاحيات.

العفن البني على التفاحيات.

التقرح البكتريي على التفاحيات.
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العنكبوت الأحمر ذو البقعتني :
هيئة  على  ال�ستاء  ف�سل  احل�رشة  مت�سي 
االأوراق  اأو بني  القلف  اإناث خم�سبة حتت 
اجليل  ظهور  يبداأ  الرتبة،  على  املت�ساقطة 
احلقل،  يف  املحيطة  االأع�ساب  على  االأول 
والنباتات  التفاح  اأ�سجار  العناكب  تهاجم 
االأخرى يف ال�سيف. تبداأ اأعرا�ض االإ�سابة 
تنت�رش  ثم  ال�سفلى  االأغ�سان  اأوراق  على 
لتعم النبات، مييل هذا النوع من العناكب 
�سبكة  حتت  م�ستعمرات  يف  املعي�سة  اإىل 
ل���الأوراق،  ال�سفلي  ال�سطح  على  حريرية 
االأ�سا�سي  العامل  الهوائية  التيارات  تعد 
من  عدد  االآفة  لهذه  االإ�سابة.  انت�سار  يف 
اجليل  ط��ول  يزيد  وال  العام  يف  االأج��ي��ال 
يف�س�ل  الدافئ�ة،  املناطق  يف  اأيام   10 عن 
احلرارة  درجات  العناكب  من  الن�وع  ه�ذا 
ي�ستطيع املعي�سة  16-27ْم ولكنه  املعتدلة 
يف مناطق ترتاوح درجة احلرارة فيه�ا بني 
3 -  50مo، يهاجم االأوراق فتتلون باللون 

الربونزي،  وقد توؤدي االإ�سابة ال�سديدة اإىل 
تعرية االأ�سجار من اأوراقها. وتتم املكافحة 
االأكارو�سات  مفرت�سات  تن�سيط  خالل  من 
اجلزئي  والر�ض  عليها  واحلفاظ  املحلية 

املبيدات  وبا�ستخدام  االإ�سابة،  الأماكن 
االإدارة  برامج  مع  املتوافقة  االأكارو�سية 

املتكاملة لالآفات.

العنكبوت الأحمر الأوروبي:
البي�ض، تفق�ض  ال�ستاء بطور  يق�سي ف�سل 
الربيع.  يف  البتالت  �سقوط  بعد  البيو�ض 
العرق  ط��ول  على  دائ��م��ًا  العناكب  توجد 
للورقة.  ال�سفلية  الناحية  من  الو�سطي 
ت�سع االأنثى البي�ض على االأوراق يف ف�سل 
العناكب  م��ن  ال��ن��وع  ه��ذا  مييل  ال�سيف. 
اخل�رشي.  النمو  كامل  على  االنت�سار  اإىل 
ال�رشر  يتمثل   . العام  يف  اأجيال  عدة  له 
باللون  تتلون  ال��ت��ي  االأوراق  بهاجمة 
ال���ربون���زي امل��ح��م��ر ث��م اجت���ف، وت���وؤدي 
من  االأ�سجار  تعرية  اإىل  ال�سديدة  الإ�سابة 
تن�سيط  خالل  من  املكافحة  تتم  اأوراقها. 
واحلفاظ  املحلية  االأكارو�سات  مفرت�سات 
االإ�سابة،  الأماكن  اجلزئي  والر�ض  عليها 
وبا�ستخدام املبيدات االأكارو�سية املتوافقة 

مع برامج االإدارة املتكاملة لالآفات.

االأكارو�ض البني واأعرا�ض االإ�سابة 
على التفاح.

العنكبوت االأحمر ذو البقعتني 
على التفاح. 

العنكبوت االأحمر االأوروبي 
على التفاح.

الربنامج املتكامل  
ملكافحةاآفات التفاح 

املنفذة  االإج������راءات  جم��م��وع  ه��و 
احل����د من  ب��غ��ر���ض  ال��ب�����س��ت��ان  يف 
ال�رشر  دون  ما  اإىل  االآف��ات  اأ���رشار 
تت�سمن  وه��ي  ل��الآف��ة،  االقت�سادي 
حم�سول  الإدارة  ال�رشورية  القواعد 
التفاح، ومت تنفيذه من خالل مدار�ض 
يف  �سورية  يف  احلقلية  امل��زارع��ني 
مناطق )بر�سني، ال�سويداء، طرطو�ض، 
ب�سكل  واعتمد  وغ��ريه��ا(.  حم�ض... 
اأ�سا�سي على التحليل البيئي ومراقبة 
والتعرف  املحيطة  البيئية  الظروف 
واإدارة  واأع��را���س��ه��ا  االآف����ات  على 
اإجماله  وميكن  الزراعية،  العمليات 

بالعمليات التالية:
من  بال�سجرة  العامة  العناية   -  1

على  بناًء  امل��ت��وازن  الت�سميد  حيث 
وال�سقاية  والتقليم  ال��رتب��ة،  حتليل 

املنتظمة والتع�سيب.
والتع�سيب  التقليم  ن��واجت  جمع   -  2

م�سببات  م��ن  للتخل�ض  وح��رق��ه��ا 
االأم��را���ض واأط����وار احل�����رشات التي 

تق�سي ال�ستاء عليها.
الفيزيائية  اخل��وا���ض  حت�سني   -  3

للجذور،  جيداً  مهداً  لتكون  للرتبة 
وذلك باإ�سافة ال�سماد البلدي املتخمر 

�سنويًا.
ل��الأم��را���ض  ال��وق��ائ��ي  ال��ر���ض   -  4

االإ�سابة،  ح��دوث  وقبل  الفطرية، 
مواعيدها  ويف  تخ�س�سية  مببيدات 

املنا�سبة.
اجلاذبة  امل�سائد  ا���س��ت��خ��دام   -  5

واختيار  املكافحة،  موعد  وحتديد 
على  للحفاظ  التخ�س�سية   املبيدات 

االأعداء احليوية.
6 - مراقبة درجات احلرارة والرطوبة 

اجلوية واأثرها يف امل�سببات املر�سية 
واالإ�سابات احل�رشية . 

7 - اإطالق االأعداء احليوية ورعايتها 

على  تاأثريا  اأك��رث  لت�سبح  البيئة  يف 
واالإ�سابات  املر�سي�ة  امل�سبب�ات 

احل�رشية .
وبناء على ذلك ميكن تنفيذ الربنامج 
وفق  التفاح  اآف���ات  الإدارة  ال��ت��ايل 

اجلدول املرفق.
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ا�ستاأن�س الهنود احلمر الدجاج الرومي يف و�سط و�سمايل اأمريكا قبل انت�ساره يف باقي اأنحاء العامل 
بزمن بعيد، وُيعد الدجاج الرومي من اأكرباأنواع الدواجن حجماً ووزناً، نقله ال�سبان اإىل اأوربا لال�ستفادة 
من حلمه وبي�سه وري�سه. بداأ انت�ساره يف اأوروبا ب�سكل وا�سع، وذلك لتعدد طرائق ا�ستخدامه يف حت�سر 
املوائد يف الأعياد واملنا�سبات، اأما يف البلدان العربية فاإن تربية الدجاج الرومي وا�ستهالك حلمه 
لزالت يف اأطوارها الأوىل، وذلك لعدم اعتياد املواطنني على ا�ستهالك حلمه، الأمر الذي يتطلب القيام 
بحملة توعية واإر�ساد تبني للم�ستهلكني طرائق طهيه وتقدميه على املوائد باأ�سكال متنوعة ومتعددة، 

كما تبني اأن حلم الدجاج الرومي هو م�سدر رخي�س للربوتني احليواين.

تو�سيف �ســـــللت 

الدجـــاج الرومي
احلبـــ�ش

اإعـــــــــــداد
الدكتور عبد الوايل حممد الأغربي

مدير اإدارة الرثوة احليوانية

املهند�س عدنان الأ�صعد
خبري يف اإدارة الرثوة احليوانية
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تتم تربية الدجاج الرومي ب�سكل ع�سوائي 
)�رشحي( يف االأرياف والقرى ب�سكل وا�سع، 
بع�ض  يف  كبري  ب�سكل  حلمه  وي�ستخدم 
اأن الرتبية املكثفة للدجاج  املناطق، غري 
الرومي مل تاأخذ حقها يف املنطقة العربية 
العوامل  من  جمموعة  ب�سبب  عام  ب�سكل 

اأهمها:
- عدم وجود دعم حكومي كاف لقطاع   1

تربية و اإنتاج الدجاج الرومي.
طرائق  يف  العلمية  اخل���ربة  -نق�ض   2

االأمرا�ض  ومعاجلة  واالإنتاج  الرتبية 
واللقاحات.

وت�سنيع  تكوين  يف  اخل���ربة  -نق�ض   3

االأعالف.
النطالق  متينة  ق��اع��دة  وج���ود  -عدم   4

الرتبية املكثفة.
5 - قلة ال�رشكات املوردة ل�سي�سان اللحم 
وال�سي�سان املخ�س�سة الإنتاج البي�ض.

حلوم  ل��ت��ن��اول  �سعبية  وج���ود  -عدم   6

ومنتجات الدجاج الرومي.
ميزات تربية الدجاج الرومي

1 - �رشعة النمو العالية خالل فرتة زمنية 
ق�سرية.

2 -اأ�سعاره مرتفعه مما يحقق ربحًا جيداً، 

تتميز  ال��ت��ي  القطعان  م��ن  وال�سيما 
باحليوية املرتفعة.

النعام  بعد  الدواجن  ان��واع  اأك��رب  يعد   -  3

حيث ي�سل وزن الذكر اىل 22 كغ.
4 -عند اجراء عملية التهجني يتميز الدجاج 

الرومي بقوة الهجني.
حتويل  بكفاءة  الرومي  الدجاج  -يتميز   5

يحتاج  حي  وزن  كغ   1( عالية  غذائي 
عالية  قدرة  وله  مركز(  علف  كغ   3 اإىل 
على حتويل كثري من الف�سالت الزراعية 
القيمة  منخف�سة  ال�سناعية  والغذائية 
القيمة  عايل  وبي�ض  حلم  اإىل  الغذائية 

الغذائية.
بانخفا�ض  الرومي  الدجاج  -يتميز حلم   6

حمتواه من الدهون والكول�سرتول والتي 
ت�سل اإىل 7.5 %، فهو يلي الدجاج 1.5 %، 
ولكنه يتفوق على جميع الطيور الداجنة 
الربوتيني  حم��ت��واه  يف  واحل��ي��وان��ات 
للعنا�رش  جيد  م�سدر  اأن��ه  كما   .%  34

والفو�سفور  الكال�سيوم  مثل  املعدنية 
كالريبوفالفني  والفيتامينات  واحلديد 

والثيامني وفيتامني ج.

الرومي  الدجاج  يف  الت�سايف  ن�سبة   -  7

مرنفعة، وال�سيما فى منطقة ال�سدر.
8 - ُتعد مزارع الدجاج الرومي من املزارع 
وميكن  عالية،  قيمة  لها  التي  الثمينة 
واملغلقة  املفتوحة  االأماكن  تربيته يف 

ويف املراعي.

الت�صنيف العلمي للدجاج الرومي
Scientific classification

Kingdom: Animalia
Phylum: Chordata
Class: Aves
Order: Galliformes
Family:Phasianidae
Subfamily:Meleagridinae
Genus:Meleagris

Species: Meleagris gallopavo
 عادًة ي�سنف الدجاج الرومي ح�سب الوزن 

اأو ح�سب لون الري�ض.
1 - تق�سم �ساللت الدجاج الرومي تبعاً 

لأوزانها اإىل ثالثة اأق�سام:
اأوًل - ال�صللت خفيفة الوزن: 

حيث ي�سل وزن الديك يف عمر 13 اأ�سبوعًا 
عندما  كغ   3،8 اإىل  واالأنثى  كغ،   4،9 اإىل 

ت�سل هذه االأنواع اإىل عمر البلوغ اجلن�سي 
يكون متو�سط وزن الذكور بني 8 اإىل 11 كغ 
واالإناث من 5 اإىل 6 كغ، تربى هذه ال�سالالت 
مبكر  عمر  يف  الت�سويق  ب���داري  الإن��ت��اج 
اأ�سبوعًا،  ع�رش  اأثني  اإىل  اأ�سابيع  ت�سعة  من 
من  العايل  باإنتاجها  الطيور  هذه  وتتميز 
 100 نحو  البالغة  االأنثى  فتنتج  البي�ض  
ال�سالالت  اأهم  130 بي�سة �سنويًا، ومن  اإىل 

اخلفيفة الرومي الربونزي والبلت�سفيل.

الربونزي
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ثانيًا : ال�صللت متو�صطة الوزن: 
االإنتاجية  ب�سفاتها  ال�سالالت  هذه  ُتعد 
والثقيلة  اخلفيفة  ال�سالالت  بني  و�سطًا 
اأ�سبوعًا   13 عمر  عند  الذكر  وزن  ي�سل   –
البلوغ  وعند  ك��غ،  واالأنثى 4  ك��غ   5 اإىل 
 16 اإىل   14 اإىل  قد و�سل  الذكر  وزن  يكون 
العمر  اأم��ا  كغ،   9 اإىل   7 االأنثى  وعند  كغ 
ال�سالالت  وذبح هذه  لت�سمني  االقت�سادي 

اأ�سبوعا  و16  لالإناث،  بالن�سبة  اأ�سبوعًا   14

بت�سمني هذه  ين�سح  وال  للذكور،  بالن�سبة 
اإذ  اأ�سبوعًا،   20 من  اأك��رث  لعمر  ال�سالالت 
تنخف�ض الكفاءة التحويلية للغذاء وت�سبح 
الرتبية غري اقت�سادية ومن اأهم ال�سالالت 
والرو�ض  والنيكوال�ض  االأبي�ض  الهولندي 
وهي  االبي�ض،  واالجنليزى  واالإ�ستدوار 
ذات  ال�سالالت  اللون، اأما  بي�ساء  �سالالت 
االأمريكي  الربونزي  فهي  االأ�سود  الري�ض 

والنورفو�ض االأ�سود.

ثالثًا : ال�صللت ثقيلة الوزن: 
من  اأ�سبوعًا   12 عمر  عند  وزنها  وي�سل 
اأن  اإال  كغ   4 ولالأنثى  للذكر،  كغ   6 اإىل    5
كغ  اإىل22   20 اإىل  ي�سل  البالغ  الذكر  وزن 
وتربى  كغ.   10 اإىل   8 اإىل  البالغة  واالأنثى 
اأوزان  ذات  طيور  الإنتاج  ال�سالالت  ه��ذه 
كبرية ت�سلح للفنادق واملطاعم اأو لبع�ض 
الثقيلة  االأن��واع  تربية  وتعد  املنا�سبات، 
االأنواع اخلفيفة وذلك  اقت�ساديًة من  اأكرث 
لالأنواع  الغذائي  التحويل  معامل  الإرتفاع 
الثقيلة، اإذ ميكن ت�سمينها حتى عمر20 اإىل 
كغ   22 اإىل  الديك  وزن  في�سل  اأ�سبوعًا،   24

 18 عمر  حتى  فرتبى  االإن��اث  اأم��ا  تقريبًا، 
اإىل20 اأ�سبوعًا لي�سل وزنها اإىل 13 كغ.واأهم 
عري�ض  الربونزي  ال��وزن  ثقيلة  ال�سالالت 
ال�سدر، وهي �سالالت ذات لون ري�ض اأ�سود، 
اأما ال�سالالت ذات الري�ض االأبي�ض فاأهمها 
النيكوال�ض والرو�سي ماك�سي واالإ�ستدوار 66 

والرباندماثيو�ض وال�سالالت االإجنليزية.
2 - التق�سيم على اأ�سا�س لون الري�س:

اأبي�ض و�سالالت  هناك �سالالت ذات ري�ض 
ذات ري�ض ا�سود )برونزي( وهناك �سالالت 
ذات ري�ض رمادي ونحا�سي وبني، ولكنها 
انت�ساراً  ال�سالالت  واأك���رث  منت�رشة  غ��ري 
الثقيلة،  ال�سالالت  من  وه��ي  ال��ربون��زي، 
واأكرث ال�سالالت البي�ساء انت�ساراً الهولندي 
املتو�سطة  ال�سالالت  من  وهي  االأبي�ض، 
ال�سالالت  من  وهي  االأبي�ض،  والبلت�سفيل 
اخلفيفة. وقد وجد اأن اأكرث املربني يف�سلون 
تربية ال�سالالت بي�ساء اللون، وال�سيما اإذا 
اأن  اإذ  مذبوحًة،  ت�سويقها  الغر�ض  ك��ان 
اقتالعه  الميكن  النمو  مكتمل  غري  الري�ض 

البلت�سفيل

الهولندي االأبي�ض

النورفو�ض االأ�سود
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الذبيحة،  �سطح  يبقى على  وبالتايل  جيداً، 
فاإذا كان اللون اأ�سوداً فاإنه يعطى للذبيحة 
قيمتها  من  يقلل  مما  م�ستحب،  غري  لونًا 
الت�سويقية، ولكن اإذا كان لون الري�ض اأبي�ساَ 

فاإنه ال يعطى التاأثري ال�سيء نف�سه. 
ويق�سم اأنواع الدجاج الرومي اإىل:

اأنواع قيا�صية:
:American Bronze  الربونزي االمريكي •

اأخذ ا�سم الطائر من لونه االأ�سود الربونزي 
لل�سوء،  تعر�سه  عند  يظهر  ال��ذى  الالمع 
االأبي�ض  باللونني  مقلم  اجلناح  وري�ض 
�رشيط  يوجد  الذيل  نهاية  وفى  واالأ�سود، 
اأبي�ض من ناحية الطرف اخلارجي، ولون 
اجللد اأبي�ض ولون املنقار اأ�سفر مائل اإىل 

البني، واالأرجل حمراء اللون.

 )BSW( االأب��ي�����ض   ال�سغري  •البلت�سفيل 
:Beltsville Small White

يرجع ا�سمة اإىل منطقة بلت�سفيل االمريكية 
9 كغ،  اإىل  االأبي�ض  الذكر  حيث ي�سل وزن 
 16 اإىل   15 عمر  عند  ك��غ   5 اإىل  واالأن��ث��ى 
ون�سبة  البي�ض،  باإنتاج  ويتميز  اأ�سبوعًا، 

خ�سوبة وتفريخ عالية.

:Black Turkeys  الرومي االأ�سود•
من�ساأ هذا النوع هو اإجنلرتا، وينحدر اأ�سلة 

مبا�رشًة من الرومي املك�سيكي. 

:White Holland الهولندي االأبي�ض•
اأبي�ض،  الري�ض  ل��ون  هولندا،  اىل  ين�سب 
ولون االأرجل بنف�سجي فاحت، واجللد اأبي�ض 

م�سفر.

:Bourbon Red الرببون االأحمر•
ن�ساأ فى فرن�سا، اللون بني حممر، واالأرجل 
االأعمار  فى  اللون  قرنفلية   واالأ�سابع 
ال�سغرية، ويدكن اللون مع التقدم بالعمر، 

اجللد اأبي�ض ب�سفرة خفيفة.
: Narragansett  الناراجان�ست•

اال�سم  حتمل  منطقة  يف  اأمريكا  يف  ن�ساأ 
واالأمومة  الهاديء  باملزاج  يتميز  نف�سه، 
اجليدة، وبن�سج جن�سي مبكر، وي�سل وزن 
الذكر اىل حوايل 13 كغ، واالأنثى اىل 8 كغ.

 :Slates Turkey الرومي االردوازي•
اىل  واالأنثى  كغ،   12 اىل  الذكر  وزن  ي�سل 

8 كغ.

الربونزي االمريكي

البلت�سفيل ال�سغري االأبي�ض

الرومي االأ�سود

الهولندي االأبي�ض

الرببون االأحمر

الناراجان�ست
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:White Norfolk االجنليزي االأبي�ض•
اأ�سا�ض  على  الن�سب  �سجالت  من  ا�ستنبط 
وطول  ال�سدر  عر�ض  مقايي�ض  مع  فردي 

عظمة الق�ض.
: Black Norfolk االجنليزي االأ�سود•

ن�ساأ فى بلدة نورفولك باجنلرتا، اللون اأ�سود 
بخ�رشة المعة، واالأرجل �سوداء بحمرة يف 
االأعمار ال�سغرية، وي�سود اللون مع التقدم 

بالعمر، اجللد اأبي�ض.

الأنواع التجارية:
 Broad Breasted الربونزي عري�ض ال�سدر•

: Bronze )BBB(

انتخب يف اإجنلرتا من الربونزي االمريكي 
وامتالئه  ال�سدر  حجم  كرب  اأ�سا�ض  على 
اأك��رب  وه��و  للم�ستهلك،  امل��الئ��م  باللحم 
اخل�سوبة  ن�سبة  ولكن  الرومي،  اأ�سناف 
لون  منخف�سة.   والتفريخ  البي�ض  واإنتاج 
الري�ض برونزي، ولكن متيل اأطراف الري�ض 
الرومي  اإناث  اللون الربتقايل، وتكون  اىل 
ري�ض  على  بي�ساء  اأط��راف  ذات  الربونزي 

ال�سدر االأ�سود.

 Broad ال�سدر  عري�ض  الكبري  •االأبي�ض 
:Breasted Large White )BBLW(

ن�ساأ من اخللط بني الربونزي عري�ض ال�سدر 
والهولندي االأبي�ض، ن�ساأ من طفرات حدثت 
ي�سبهه  وهو  ال�سدر  عري�ض  الربونزي  يف 
االإنتاجية،  ال�سفات  يف  كبري  ح��د  اإىل 
احلرارة  لظروف  حتماًل  اأكرث  باأنة  ويتميز 

املرتفعة.

اأعداد الدجاج الرومي يف بع�ض الدول العربية ج�سب اح�سائيات الفاو لعام 2011

الرومي االردوازي

االجنليزي االأبي�ض

االجنليزي االأ�سود

الربونزي عري�ض ال�سدر

 االأبي�ض الكبري عري�ض ال�سدر

العدد  )األف راأ�س(الدولة
85اجلزائر

1400م�رش

3685فل�سطني

3االأردن

13لبنان

10000املغرب

218�سورية

6100تون�ض
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الوقود احليوي: 
يكون  الذي  الوقود  على  اأطلق  م�سمى  هو 
كان  �سواًء  باأنواعها،  النباتات  م�سدره 
هو  فاالأول  نف�سه:  النبات  اأو  احلبوب،  من 
من  ي�ستخرج  ال��ذي   )Ethanol( االإيثانول  
كثري من املنتجات النباتية مثل حم�سول 
مثل  احلبوب  بع�ض  وم��ن  ال�سكر،  ق�سب 
البيوديزل  فهو  الثاين  واأما  والذرة،  القمح 
احلبوب  من  ي�ستخرج  ال��ذي    )Biodiesel(

الزيتية، مثل حم�سول عباد ال�سم�ض، وفول 
العمل  ويجري  النخيل.  وب��ذور  ال�سويا، 
من  حم��ل   ليحل  م�ستقبلية  خطة  �سمن 
الوقود امل�ستخدم لل�سيارات. وكان اختيار 
القائمني على اللعبة االقت�سادية اأن يكون 
الوقود احليوي اأحد اأ�سباب االأزمة الغذائية 
يف  التو�سع  نحو  ال��ت��وج��ه  باختيارهم 
ا�ستخراج االإيثانول من حما�سيل احلبوب 
 %  20 اإن   اإذ  االإن�سان،  عليها  يتغذى  التي 
من اإنتاج الواليات املتحدة االأمريكية، من 
حم�سول الذرة ي�ستخدم الإنتاج االإيثانول. 
لق�سب  منتج  اأك��رب  الربازيل  بخالف  هذا 
بالفعل  حت��ول  ال���ذي  ال��ع��امل،  يف  ال�سكر 

التاأثريات ال�سلبية للوقود احليوي يف املـــــــوارد املائيــــة والإنتــــــاج الزراعي
ملحوظة،  ب��ت��غ��رات  ال��ع��امل  مي��ر 
وقفزات نحو التطور ب�سورة مل ي�سبق 
لها مثيل يف التاريخ الإن�ساين، وقد 
ايجابياته  بكل  العوملة  ع�رس  دخل 
هذا  م��ن  ج��زء  ون��ح��ن  و�سلبياته، 
اإيجاباً  اأو  �سلباً  به  نتاأثر  العامل، 
بكل ما يعرتيه من تغرات، وبكل ما 
اإل  يجري فيه من حوادث، ول منلك 
اأن نتابعها وندر�سها ونتفاعل معها 
املحيطة،  الظروف  مع  يتنا�سب  مبا 
اأكرب  ون�سع ما ينا�سب من حلول. من 
الأزمات التي تواجه العامل الآن، وقد 
التنمية  م�ستقبل  هو  خارطته،  تغر 
الأزمة  على  والرتكيز  امل�ستدامة، 
العامل،  لها  يتعر�س  التي  الغذائية 
درا�ستها،  علينا  ل��زام��اّ  ب��ات  وق��د 
و�سع  وكيفية  اأ�سبابها،  وحتليل 

احللول ال�سليمة واملنا�سبة لها.
الوقود  ملو�سوع  الباحثون  تعرّ�س   
احليوي )Biofuel( الذي اّتهم باأنه 
رئي�س  و�سبب  الغذائية،  الأزمة  وراء 
ناأتي على  و�سوف  الأ�سعار،  لرتفاع 
ذكر اجلوانب ال�سلبية ل�ستخدام هذا 

التوجه ب�سيء من التف�سيل.

د. غ�صان اللحام  ، د. �صعود �صهاب  
ود. وليد العك

اإدارة بحوث املحا�صيل 
الهيئة العامة للبحوث العلميةالزراعية-

�صــــــــورية
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الإنتاج االإيثانول، لي�سبح اأكرب منتج له يف  
العامل، اإذ يبلغ اإنتاجه االآن  16 مليار جالون 
رف�ض  املمكن  غري  ومن  �سنويّا.  اإيثانول 
الوقود احليوي كفكرة، وكبحث علمي، فهو 
منتج �سديق للبيئة، ولكن ب�رشط التعامل 
حلقًة  يعد  اإذ  حيث  ال�سليم  باالأ�سلوب  معه 
نحن  التي  املتجددة،  الطاقة  حلقات  من 
وقبول  معها،  للتعامل  احلاجة  اأم�ض  يف 
وت�سجيع  املتجددة،  الطاقة  تكنولوجيا 
الطاقة، مع  الذي نح�سل منه على  املنتج 
توفر االأمان البيئي، فثاين اأك�سيد الكربون 
الناجت من ا�ستخدام الوقود احليوي، ي�سكل 
الكربون  اأك�سيد  ثاين  من    %  10 مان�سبته 

املنبعث من ا�ستخدام البنزين )Gasoline( اأو 
. (Diesel(ال�سوالر

تاأثري الوقود احليوي يف اأزمة الغذاء:
اأو  مليون هكتار   12 يكر�ض حاليًا حوايل  
الإمناء  العامل،  حقول  من   %  1 يقارب   ما 
�سبيل  فعلى  احل��ي��وي،  ال��وق��ود  اأ���س��ن��اف 
ال�سكر،  ق�سب  نباتات  حتويل  يتم  املثال 
 )Bioethanol( حيوي  اإيثانول  اإىل  وال��ذرة، 
عو�سًا عن البنزين، يف حني يجري حتويل 
بذور اللفت وزيت النخيل اإىل ديزل حيوي 
ب�سبب  الرقم  ه��ذا  و�سيزداد   ،)Biodiesel(

ارتفاع اأ�سعار النفط، وافرتا�ض تدين انبعاث 
الوقود  ا�ستعمال  جراء  من  الدفيئة  غازات 
 Fossil( احليوي، مقارنًة بالوقود االأحفوري
fuels( ، ولكن القليل من الدرا�سات احلديثة 

يت�ساءل عن املنطق وراء التو�سع يف اإنتاج 
ان��ط��الق، قد ال  احل��ي��وي. وكنقطة  ال��وق��ود 
يكون هناك ما يكفي من االأرا�سي لزراعة 
كميات  توفر  عدم  اإىل  اإ�سافة  املحا�سيل، 
املياه الالزمة لريها، ناهيك عن املتطلبات 
من  واالأ���س��واأ  العاملية.  للزراعة  االأخ���رى 
اأي انخفا�ض جننيه يف  اأن  ذلك يتمثل يف 
معدالت انبعاث غاز ثنائي اأك�سيد الكربون، 
جراء حرق كميات اأقل من الوقود االأحفوري، 
ميكن اأن تطم�سه الزيادة يف معدالت انبعاث 
النت���������روز  اأك�سي��د  مثل  الدفيئة  غ��از 
يف  االأ�سمدة  ا�ستعمال  جراء   )Nitrous oxide(

ت�سميد حما�سيل الوقود احليوي. ومن جهة 
اإىل  الوقود احليوي  اإىل  التحول  اأدى  اأخرى 
قلة املعرو�ض من ال�سكر، وبالتايل اإىل خلل 
بامليزان التجاري، موؤديًا اإىل ارتفاع �سعر 
ال�سكر والذرة، والقمح وكثري من املحا�سيل 
الزيوت.  اأ�سعار  يف  زي��ادًة  م�سببًا  الزيتية، 
املخ�س�سة  امليزانية  ازدادت  وباملقابل 
اأن  حتى  االأ���رشة،  دخل  من  الغذاء  لتوفري 
%من   70  ، حوايل  خ�س�ست  االأ���رش  غالبية 
وهذا  لها،  ال�رشوري  الغذاء  لتوفري  دخلها 
�سيكون على ح�ساب ن�سبة الرعاية ال�سحية 
هو  الذي  االجتماعي،  وامل�ستوى  والتعليم 
ب�سورة  ولو  النف�سي  التوازن  دعائم  اأه��م 

ن�سبية. 

التاأثريات ال�سلبية للوقود احليوي يف املـــــــوارد املائيــــة والإنتــــــاج الزراعي
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تاأثري الوقود احليوي يف املوارد 
املائية:

اإن �سح املياه يف اأجزاء خمتلفة من العامل 
راأي  وح�س��ب  الزراعية.  االإنتاجية  يعيق 
ملعهد  التنفيذي  املدير   Johan rockstrom

ا�ستوكهومل للبيئة يف ال�سويد، فاإن حتويل  
50 % من الوقود االأحفوري، الذي �سيتكر�ض 

لتوليد الكهرباء وللنقل، اإىل اأ�سناف الوقود 
�سي�ستعمل   ،  2050 العام  بحلول  احليوي 
 4000 كميات اإ�سافية من املياه تقدر بني 
وت�سري  �سنويًا.  مكعب  مرت  كيلو   12000 و 
الدويل  املعهد  من   Charlotte de fraiture

الإدارة املياه قرب كولومبو يف �رشيالنكا، 
اإىل اأن الهدف االأكرث توا�سعًا، الذي يتمثل 
يف م�ساعفة اإنتاج كميات الوقود احليوي 
يف العامل بحلول العام 2030  مبقدار اأربع 
مرات لي�سبح  بليون لرت )بحيث تكفي هذه 
البنزين  من   %  7.5 حمل  حتل  الأن  الكمية 
امل�ستخدم حاليًا(، �سوف يتطلب ا�ستخراج 
 180 مبعدل  املياه  من  اإ�سافية  كميات 
االأنهار  م��ن  انطالقًا  مكعبًا  م��رتاً  كيلو 
وبالتايل  اجلوفية.  املياه  احتياطي  ومن 
التو�سع  خطط  لتلبية  املياه  كفاية  عدم 
ق�سية  وثمة  احليوي.  الوقود  اإنتاج  يف 
االأرا�سي  مب�ساحة  تتعلق  اأخ��رى  خالفية 
احليوي،  الوقود  اأ�سناف  الإمناء  املتاحة 
وهذه نقطة يثريها Sten nilsson نائب مدير 
التطبيقية  النظم  لتحليل  ال��دويل  املعهد 
يقدر  الذي  النم�سا،  يف  لوك�سومبورغ  يف 
الإمناء  االأرا���س��ي  من  ال�سافية  امل�ساحة 
مليون  و300    250 مابني  احليوي  الوقود 
م�ساحة  تقارب  امل�ساحة  وه��ذه  هكتار، 
خيار  اأي  هناك  يكون  ول��ن  االأرج��ن��ت��ني. 
على  التعّدي  �سوى  �سابقًا  ذكرنا  كما  اآخر 
االأغذية  اإنتاج  لتطوير  الالزمة  االأرا�سي 
املناطق  من  وغريها  الغابات  اإب��ادة  اأو 
املحتفظة بنقائها االأ�سلي كامل�ستنقعات. 

موت حلم الوقود احليوي..
ال�سكوك حول احلكمة  ن�ساأت حديثًا بع�ض 
الوقود  عربة  لركوب  باجلملة  القفز  من 
اإنتاج  م�ساعفة  اأن  وج��د  فقد  احل��ي��وي.  
الوقود احليوي مبقدار اأربع مرات يفرت�ض 
زيادة اإنتاج الذرة بن�سبة 20 %  واملحا�سيل 
احليوي  الديزل  الإنتاج  الالزمة  الزيتية 
هذا  يومنا  حتى  يعتمد  وهذا   %  80 بن�سبة 
على التطبيقات ال�سخّية لالأ�سمدة االآزوتية 

العاملي،  االح��رتار  ظاهرة  يف  ي�سهم  مما 
اأك�سيد  اإىل  منها  بع�ض  لتحول  ن��ظ��راً 
الدفيئة  غ��ازات  من  يعّد  ال��ذي  ال��ن��رتوز، 
الفعالة. فهو يولد تاأثرياً حراريًا طيلة مئة 

300 �سعف مفعول غاز  ثاين  عام يعادل  
اأك�سيد الكربون Co. وي�سري الباحثون حاليًا 
برئا�سة Paul grutzen من معهد ماك�ض بالنك 
للكيمياء يف مينز باأملانيا، اإىل اأن معدالت 
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هي  تقديرها  جرى  التي  الغازات  انبعاث 
اأقل من الواقع، واأن انخفا�ض انبعاث غاز 
قد  االأحفوري  الوقود  ا�ستبدال  نتيجة   Co

اأن  اإىل  االأبحاث  ت�سري  كما  متامًا.  يطم�ض 

اإىل  االآزوت امل�ساف  5 % من  و   3 ما بني 
الرتبة عرب االأ�سمدة ينتهي به املطاف اإىل 
النرتوز.  اأك�سيد  �سكل  اجلوي، على  الغالف 
انخفا�ض  وجود  لنفي  كافية  القيم  وهذه 

اأك�سيد  ث��اين  غ��از  ان��ب��ع��اث  م��ع��دالت  يف 
الكربون نتيجة ال�ستبدال الوقود االأحفوري.  
اللفت،  فالديزل احليوي امل�ستمد من بذور 
هو االأ�سواأ من حيث االحرتار نظراً لرتاوح 
قيم انبعاث غاز اأك�سيد النرتوز من 1 اإىل1.7  
مرة، ومابني 0.9 و.1.5 مرة  بالن�سبة لنبات 
عن  الناجم  التربيد  مع  باملقارنة  ال��ذرة، 

ا�ستبدال الوقود االأحفوري. 
اخلل�صة:

تت�ساءل  احلديثة  الدرا�سات  من  العديد  اإن 
اإنتاج  يف  التو�سع  وراء  املنطق  ح��ول 
ن�سري  انطالق،  وكنقطة  احليوي.  الوقود 
اإىل انه قد ال يتوفر ما يكفي من االأرا�سي 
توفر  عدم  اإىل  اإ�سافًة  املحا�سيل،  لزراعة 
عن  ناهيك  لريها،  الالزمة  املياه  كميات 
اإن  العاملية.  للزراعة  االأخ��رى  املتطلبات 
غاز  انبعاث  م��ع��دالت  يف  انخفا�ض  اأي 
كميات  حرق  جراء  الكربون  اأك�سيد  ثائي 
اأقل من الوقود االأحفوري، ميكن اأن تلغيه 
الدفيئة  غاز  انبعاث  معدالت  يف  الزيادة 
اأك�سيد النرتوز جراء االأ�سمدة امل�ستعملة يف 

ت�سميد حما�سيل الوقود احليوي. 
وازنت  التي  الب�سيطة  احل�سابات  هذه  اإن 
اأك�سيد  غ��از  انبعاث  معدالت  زي��ادة  بني 
انبعاث  م��ع��دالت  وان��خ��ف��ا���ض  ال��ن��رتوز، 
عن  الناجمة  الكربون،  اأك�سيد  ث��اين  غ��از 
ا�ستخدام الوقود احليوي بدياًل عن البنزين 
غاز  انبعاثات  جميع  تعلل  ال  الديزل،  اأو 
اأنواع  خمتلف  الإنتاج  امل�ساحبة  الدفيئة 

الوقود. 
اإن االأرقام التي ن�رشت يف هذه الدرا�سات، 
قد تتغري هنا وهناك، ولكن املبداأ ال يتغري. 
عامة  م�سكلة  وجود  عن  بحق  تبلغنا  اإنها 
دورة  حول  املعرفة  اإىل  افتقارنا  تخ�ض 
احلكومات  م�ساندة  وم��ع  ال��ن��رتوج��ني. 
احليوي،  ال��وق��ود  الإن�����س��اف  وال�����رشك��ات 
االأخ�رش  امل�ستقبل  من  ج��زءاً  باعتبارها 
يف  مزعجة  فجوة  ميثل  االأم��ر  ه��ذا  ف��اإن 

معرفتنا. 

لال�ستزادة
• New Scientist,15  December 2002. 

•Aalam AL Zarra, Journal of Atomic 
Energy Commission. No.116 , P 46 -116     

JulyAugust 2008.
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الدكتور حممد مو�صى، ط. ب. اأ�صامة الأ�صقر 

املبادئ الأ�سا�سية 
لت�سوير اجلهاز التنا�سلي 
عند احليوانات الزراعية

بالأمواج فوق ال�سوتية 
)الإيكوغرايف( 

ُيعد جهاز الت�سوير بالأمواج فوق ال�سوتية الإيكوغرايف اأداًة مهمًة يف تطوير امل�ستقبل املهني للطبيب البيطري ، 
اإذ ي�ستخدم جهاز الإيكو حالياً ب�سكل وا�سع عند احليوانات الكبرة وال�سغرة منذ اأكرث من  �سنة. وي�ستخدم ب�سكل 
خا�س لت�سخي�س حالت احلمل عند الأبقار واخليول والأغنام واملاعز، وكذلك ي�ستخدم ملتابعة تطور حوي�سالت 
غراف، حتى البا�سة، وحتديد وقت البا�سة، وفح�س اجلهاز التنا�سلي ب�سكل عام يف وقت ال�سبق اأو يف مرحلة 
الأمرا�س  ت�سخي�س   اجل  من  اأي�ساً  مهم  ا�ستخدامه  اأن  غر  اخل�سو�س،  وجه  على  والأبقار  اخليول  عند  ال�سكون 

الداخلية لعدة اأع�ساء منها القلب والكبد  والكلية و�سماكة الدهون....



العــربي الـوطـــن  يف 

55

�لعـــدد  29 - 2015     �ملركز �لعربي - �أك�ســاد     

مبادئ اأ�صا�صية:
تتولد االأمواج فوق ال�سوتية من تطبيق جهد 
كهربائي على بلورات الكري�ستال املوجودة 
لل�سوت  عالية  ترددات  فتنتج  املج�ض  يف 
تقدر ب� ميغا هرتز )MHz( التي ت�سقط على 
املبداأ  على  وذل��ك  عنه،  وتنعك�ض  اجل�سم 
الليل  يف  يطري  ال��ذي  اخلفا�ض  عند  نف�سه 
م�ستعينًا باالأمواج فوق ال�سوتية. فاالأمواج 
ال�سادرة عن املج�ض حتاكي ال�سكينة التي 
تقطع ن�سيج الع�سو اإىل �رشائح من االأعلى 
االيكوغراف  خمطط  ميثل  االأ���س��ف��ل.  اإىل 
�سورًة م�سطحًة ثنائية البعد ملقطع اجل�سم 
 Brightness امل�سبور بطريقة تعديل ال�سطوع
عر�ض  يتم  حيث   )B - mode(  modulation

تكون  نقاط  �سكل  على  املرتدة  االأ�سداء 
وفيه  �سعتها،  م��ع  متنا�سبة  �سطوحها 
فتتجدد  با�ستمرار،  املعلومات  تتحدث 
���س��ور االإي��ك��وغ��راف ب�����رشع��ة وت��رتاك��ب 

حركة  ح�سب  االأخ����رى  ف���وق  ال���واح���دة 
فالتعاقب  الن�سيج،  �سطح  ع��رب  املج�ض 
يعطي  الن�سيجية  املقاطع  ال�رشيع ملناظر 
اأن الرتاكيب تتحرك مثل الر�سوم  انطباعًا 
املقطعية  املناظر  تف�سري  عند  املتحركة. 
للع�سو على ال�سا�سة، من ال�رشوري اإدراك 
الع�سو باأبعاده الثالثة يف الفراغ، وقد مت 
تطوير جيل من اأجهزة االيكوغراف ليعطي 

�سوراً ثالثية االأبعاد. 
خوا�س ودقة املج�س:

يف  الك�رش  �سهل  مكون  اأك��رث  هو  املج�ض 
املج�سات  كل  ع��ام  ب�سكل  االيكو.  جهاز 
والقطاعية  )اخلطية  املتوفرة   )Scanners(

واملحدبة( ميكن اأن ت�ستخدم بجهاز االإيكو 
اأو عرب جدار  اأو عرب املهبل  عرب امل�ستقيم 

البطن عند احليوانات الزراعية . 
متلك  اخلطية  املج�سات  اأن  اخلرباء  يوؤكد 
اأنواع املج�سات عند  االأف�سلية على باقي 

وهي  القريبة،  وال�سيما  االأع�ساء،  فح�ض 
االأف�سل ملثل احلاالت التي يتم فيها و�سع 
اأو فوق  املبي�ض  ب�سكل قريب من  املج�ض 
حتويل  ال�سعب  من  ولكن  متامًا،  الرحم 
الطويل  املحور  من  اخلطي  املج�ض  و�سع 
وم�سكه مب�ستوى عر�سي بالن�سبة للحيوان. 
فائدة  فتوفر  القطاعية  املج�سات  اأم��ا 
وا�سعة  م�ساحات  اإعطاء  وهي  وميزة، 
قابلة للفح�ض )كما يف حالة احلميل يف 
احلمل املتقدم(. املج�ض القطاعي ميكن اأن 
ُيدّور اإىل حد بعيد داخل امل�ستقيم لي�سور 
مناظر عر�سية عرب الرحم، وُتعد املج�سات 
القطاعية مثاليًة مل�ساهدة اأجنة املجرتات 
جدار  عرب  الت�سوير  خالل  من  ال�سغرية 
اجلريبات  �سفط  عملية  اأج��ل  ومن  البطن 
باالإيكو  املوجهة  املهبل  ع��رب  البقرية 

اأي�سًا.
تعتمد دقة )تفا�سيل( �سورة االإيكوغرايف، 

جهاز الت�سوير باالأمواج فوق ال�سوتية )االإيكوغرايف(.
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على  امل�سبور،  الن�سيج  وعمق  و�سوح  من 
تردد وتركيز االأمواج فوق ال�سوتية. حيث 
 )Axial resolution( املحورية  الدقة  تعّرف 
بني  التمييز  على  االأداة  م��ق��درة  باأنها 
من  ج���داً  قريبني  متو�سعني  تركيبني 
االأمواج  حزمة  حمور  طول  على  بع�سهما 
املحورية   الدقة  وتتحقق  ال�سوتية،  فوق 
اجليدة عند ا�ستخدام ترددات �سوتية عالية 
الرتدد  ففي   ، هرتز(  ميغا  ال��رتدد   )مثل 
الن�سيج  اخ��رتاق  عمق  يكون  املنخف�ض 
الرتدد  اأم��ا  اأق��ل.  تكون  الدقة  لكن  كبرياً، 
االأعلى ف�سيعطي دقًة اأف�سل، ولكن �سيوؤدي 
الإ�سعاف احلزمة ب�سكل اأكرب، وبالتايل لن 
االأن�سجة عميقًا. ترتاوح الرتددات  تخرتق 

.  MHz امل�ستخدمة بني  و
 يلخ�ض اجلدوالن االآتيان االختالفات بني 
اأمناط املج�سات امل�ستعملة وتردداتها يف 

جمال الوالدة عند االأبقار. 
م�صطلحات الأمواج فوق ال�صوتية:

تقييم  على  االإي��ك��و  �سور  و�سف  يعتمد 
الرتكيب الذي تتم درا�سته و�سكله وحمتواه 
اإىل  باالإ�سافة  وموقعه،  وحجمه  وقيا�سه 
ال�سدوية والتي تعتمد على مقدار االأ�سداء 
لل�سدى  املولدة  البنية  تعك�ض  امُل�ستقبلة. 

MHz 7.5 )تردد عال(MHz 5 )تردد متو�سط(MHz 3.5 )تردد منخف�ض(

عمق روؤية منخف�ض0 اإىل7  �سماخرتاق متو�سط لالأمواج  0 اإىل 12 �سم.اخرتاق كبري لالأمواج 0 اإىل 20 �سم
دقة اأعلى.دقة جيدة.دقة �سورة منخف�سة.
- يف احلمل املتقدم.
- الرحم بعد الوالدة.

- ت�سخي�ض احلمل الروتيني. و حتديد 
جن�ض اجلنني.

- اجلريبات واجل�سم االأ�سفر.- ت�سخي�ض احلمل املبكر
- حتديد جن�ض اجلنني.

 ملخ�ض خ�سائ�ض االأنواع املختلفة لرتددات املج�سات امل�ستعملة يف التنا�سل.

املج�ض املحدب اأو اخلطي املقو�ضاملج�ض اخلطياملج�ض القطاعينوع املج�ض

دقة عالية يف احلقل �سطح ات�سال �سغري يف احلقل القريب.امليزات
دقة عالية يف احلقل القريب.القريب. 

يحتاج ل�سطح ات�سال دقة �سعيفة جداً يف احلقل القريب. امل�ساوئ
وا�سع.

- يحتاج ل�سطح ات�سال كبري، ولكن 
اأ�سغر منه يف اخلطي. 

- انحراف االأمواج يف احلقل البعيد.

اال�ستخدام

-  ي�ستخدم داخل املهبل يف املجرتات ال�سغرية.
- بزل اجلريبات عرب املهبل يف االأبقار من اأجل 

االإخ�ساب يف االأنبوب. 
- الفح�ض البطني يف املجرتات ال�سغرية

- تقييم �سحة احلميل يف احلمل املتقدم عند االأبقار.

- جم�ض م�ستقيمي 
عند معظم املجرتات 

الكبرية )الذكور 
واالإناث(.

- فح�ض اخل�سية.  

- تقييم املباي�ض يف فرط االإبا�سة .
- املف�سل لدى بع�ض االأطباء من 
اأجل فح�ض اجلهاز التنا�سلي عرب 

امل�ستقيم 

  امليزات وامل�ساوئ واال�ستخدامات االأ�سا�سية الأنواع املج�سات املختلفة يف جمال الوالدة.

اأنواع املج�سات امل�ستخدمة يف االجمال البيطري
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االأم���واج  اأغلبية   )Echogenic structure(

لذلك  املج�ض،  اإىل  تعود  والتي  ال�سوتية 
)مثل  اأبي�ض  لون  من  ال�سا�سة  على  تظهر 
من  خمتلفة  ظالل  اإىل  والغازات(  العظام 
ال�سدوية  غري  البنية  اأما  الرمادي.  اللون 
تنتج  ال  فهي   )Anechogenic structure(

اأ�سداء )مثل ال�سوائل( ، وبداًل من ذلك تنقل 
االأمواج اإىل االأن�سجة الواقعة اأكرث عمقًا.

ت�سر امل�سطلحات: 
ال�������س���دى  ت����ول����ي����د  م���ن���خ���ف�������ض   •

)Hypoechogenic(

 )Hyperechogenic( مرتفع توليد ال�سدى•
يف  ن�����س��ب��ي  وارت����ف����اع  ان��خ��ف��ا���ض  اإىل 
املحيطة  االأن�سجة  مع  مقارنة  ال�سدوية 
ال�سدى  توليد  متماثل  م�سطلح   اأما  بها، 
)Isoechogenic( في�ستخدم لو�سف ال�سدوية 

املتماثلة مع االأن�سجة املحيطة )ال�سكل (. 
ال�سوتية  االأم��واج  يعك�ض  الذي  •الن�سيج 
اإىل حد كبري )مثل الغاز والعظم واملعدن( 
الت�سوير  جهاز  �سا�سة  على  اأبي�سًا  يبدو 
مولد  ي�سمى  و  ال�سوتية  فوق  باالأمواج 

ال�سدى.
•الن�سيج الذي ينقل ال�سوت )مثل ال�سائل( 
الت�سوير  جهاز  �سا�سة  على  اأ�سوداأً  يبدو 
غري  وي�سمى  ال�سوتية،  فوق  ب��االأم��واج 

مولد لل�سدى )غري �سدوي(.
•االأن�سجة التي ت�سمح ب�سيء من االنتقال 
معظم  )ك��ح��ال  االنعكا�ض  م��ن  و���س��يء 
بدرجات  بظالل  تبدو  الرخوة(  االأن�سجة 
وت�سمى  ال��رم��ادي،  اللون  من  متنوعة 
عالية  مولدة  اأو  لل�سدى  �سعيفة  مولدة 

لل�سدى، و ذلك تبعًا ملظهرها احلقيقي.
ب�سكل  ال�سدى  توليد  الن�سيج عايل  •ينتج 
�سمن  مفرطًة  ���س��دوي��ًة  منطقة  كامل 
ال�سورة ) اأن هذه امل�سطلحات ت�ستخدم 

غالبًا مرتادفًة(.
ــق الــفــحــ�ــس بــاليــكــوغــراف  ــرائ ط

للجهاز التنا�صلي:
ومن هذه الطرائق الفح�ض عرب امل�ستقيم، 
)لبزل  املهبل  وع��رب  البطن،  ج��دار  وع��رب 
على  للح�سول  ال��ن��ا���س��ج��ة  اجل��ري��ب��ات 
جدار  ع��رب  واالي��ك��وغ��راف  البوي�سات(. 
البطن اأقل انت�ساراً يف الت�سخي�ض التوليدي 
عرب  الت�سخي�سية  الطريقة  من  الروتيني 
جدار  على  املوجود  ال�سعر  الأن  امل�ستقيم، 
ال�سوتية،  فوق  االأمواج  نفوذ  مينع  البطن 

على  املوجود  ال�سعر  يق�ض  اأن  يجب  لذلك 
عند  كامل  ب�سكل  للبطن  البطني  اجل��زء 
يوجد  االإيكو.  فح�ض  اإج��راء  قبل  االأبقار 
ا�ستطباب ذا قيمة لتطبيق االإيكو عرب جدار 
الرحمية  وبيئته  اجلنني  روؤي��ة  هو  البطن 

خالل الثلث الثاين والثالث للحمل.
م�سابهًا  امل�ستقيم  ع��رب  الفح�ض  يكون 

اأن  كما  الروتيني،  امل�ستقيمي  للفح�ض 
قبل  نف�سها.  هي  بالبقرة  التحكم  اإجراءات 
يتم  باالإيكو  التنا�سلية  االأع�ساء  م�سح 
متهيد  فيتم  املعتادة،  بالطريقة  ج�سها 
�رشيع ملوا�سع االأع�ساء حتى يتم �سمان 
االيكو. بو�ساطة  وال�رشيع  الدقيق  الفح�ض 
املج�سات  ال�ستخدام  الوحيد  ال�رشط  الأن 

امل�سطلحات املتعلقة بو�سف �سورة االإيكوغرايف

طرائق الفح�س بالإيكوغرايف
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)امل�سابر( هو اأن يكون الفاح�ض قادراً على 
داخل  املج�سات  هذه  اإح��دى  ي�ستخدم  اأن 
تلف  اأو  اأذى  اأي  ي�سبب  اأن  دون  امل�ستقيم 
التعلم على الفح�ض  للحيوان. خالل فرتة 
الرتاكيب  مقارنة  املفيد  وم��ن  باالإيكو، 
املج�سو�سة املاألوفة مع ال�سور "اجلديدة" 
بتمييز  ي�سمح  ال�سا�سة، وهذا  على  املرئية 
وال�سكل  التنا�سلية  االأع�ساء  ومطابقة 
املج�ض  م�سك  يتم  لها.  املميز  االإي��ك��وي 
اخلطي  بني االإبهام و ال�سبابة و االإ�سبع 
الو�سطى ويتم حتريك بطيء للمج�ض )الأن 
- 30 �سورة يف   25 العر�ض تعر�ض  �سا�سة 

الثانية(.
الروث   يف  الغازية  والفقاعات  الروث  اإن 
ال�سوتية  ف��وق  االأم����واج  انتقال  ي��ع��وق 
فوق  االأم��واج  متت�ض  الروثية  الكتلة  الأن 
ال�سوتية وت�سبب ظهور اأ�رشطة �سوداء يف 
عمق ال�سورة. لذلك يجب تفريغ امل�ستقيم، 
ال�رشج. مي�سك  اإدخال املج�ض عرب  يتم  ثم 
تكون  بحيث  باالأ�سابع  مبهارة  املج�ض 

وُيزلق  ب�سكل بطني  للمج�ض  امل�سح  نافذة 
املج�ض اأماميًا على طول اأر�سية امل�ستقيم 
املج�ض  تدوير  ميكن  الرحم  فح�ض  بعد   .
املباي�ض.  لت�سوير  الوح�سي  اجلانب  نحو 
ال�رشوري  من  لي�ض  اخل��ربة،  زي��ادة  مع 
من  االأع�ساء  ملو�سع  اليدوي  التح�سري 

اأجل فح�ض االإيكو. 
وحلمايته  املج�ض  �سالمة  على  للمحافظة 
من الرطوبة والتبلل يف�سل اإدخال املج�ض 
الفراغ  م��لء  ويجب  بال�ستيكي،  ك��م  يف 
البال�ستيكي  الكم  قمي�ض  بني  املت�سكل 
ال�ستبعاد  باجلل  للمج�ض  امل�سح  ونافذة 
اأية فقاعات هوائية ت�سبب انعكا�سات غري 
مرغوب بها، وذلك كي ال توؤثر يف نوعية 
جل  و�سع  ال�رشوري  من  ولي�ض  ال�سورة، 
الأن  وامل�ستقيم،  البال�ستيكي  الكم  بني 
للم�ستقيم  الطبيعية  القلو�سية  من  ك��الًّ 
الظروف  ي��وف��ران  ال��رط��ب��ة  وحمتوياته 
ال�سطح  بني  ال��ه��واء  ال�ستبعاد  املف�سلة 

املا�سح للمج�ض وجدار امل�ستقيم. 
�صروط العمل بجهاز الت�صوير بالأمواج 

فوق ال�صوتية اليكوغرايف :
وب�سكل  ب��دق��ة،  املعلومات  اأخ��ذ  •يجب 
ال�سبق،  وتاريخ  ال��والدة،  تاريخ  خا�ض 

تداخل الغازات مع جودة ال�سورة يوؤدي لظهور اأ�سداء خادعة )تردد املج�ض 10 ميغا 
هرتز(. ت�سري االأ�سداء البي�ساء ذات ال�سكل الهاليل يف امل�ستطيل االأ�سفر اإىل وجود غاز 

بني �سطح املج�ض والرتاكيب الواقعة حتته. 
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املطبقة  االأخرى  والتداخالت  والتلقيح، 
على احليوانات. 

للجهاز  ك��ام��ل  ���رشج��ي  ج�����ض  •اإجراء 
التنا�سلي قبل اإدخال املج�ض.

•و�سع املج�ض مبا�رشًة فوق الع�سو املراد 
فح�سه .

مو�سوعة  اجلهاز  �سا�سة  تكون  اأن  •يجب 
لذلك  ما،  نوعا  عامت  اأو  مظلم  مكان  يف 

يجب اختيار املكان املنا�سب للفح�ض.
عن  بعيد  مكان  يف  اجلهاز  و�سع  •يجب 
ويجب  للحيوان،  املمكنة  التحركات 
من  قريبًة  و  مرئيًة  ال�سا�سة  تكون  اأن 
ال�سخ�ض الفاح�ض حتى يتمكن من روؤية 

ما يجري على ال�سا�سة اأثناء الفح�ض.
امللخ�ض

االأم��واج  بجهاز  الت�سوير  انطالق  •منذ 
فوق ال�سوتية )االيكوغرايف( عام 1984، مت 
اإحراز تقدم هائل يف فهم تكّون اجلريبات 
خالل  من  فيمكن  االأ�سفر.  اجل�سم  وتطور 
االإيكوغراف و�سف حركية النمو اجلريبي 
يف املبي�ض بدءاً من اجلريبات التي تكون 

اأقطارها اأكرب من 1 مم.
امل�ساعدة  ال��ب��ح��ث  ه���ذه  م��ن  •الهدف 
االأ�سا�سية  امل��ب��ادئ  بع�ض  فهم  على 
تطبيقاته  وعر�ض  االيكوغراف،  جلهاز 

وا�ستخداماته يف جمال تنا�سل احليوانات 
الزراعية.

•اأ�سبح الت�سوير باالأمواج فوق ال�سوتية 
مهمة  ت�سخي�سيةَ  و�سيلًة  )االيكوغرايف( 
تقييم  اأج��ل  م��ن  احل���االت  م��ن  يف كثري 

من  فاأ�سبح  االأنثوي،  التنا�سلي  اجلهاز 
روؤي��ة  االي��ك��وغ��راف   املمكن من خ��الل 

اجلهاز التنا�سلي كاماًل.
املبادئ  يفهم  اأن  اإىل  الفاح�ض  •يحتاج 
حتى  االي��ك��وغ��راف،  جلهاز  الفيزيائية 
االأداة. وتعتمد  يقوم بفح�ض فعال بهذه 
نوعية ال�سور على فهم الفاح�ض للتفاعل 
ال�سوتية  ف��وق  االأم���واج  ب��ني  احلا�سل 
لال�ستخدام  باالإ�سافة  الع�سو،  واأن�سجة 

ال�سحيح الأدوات التحكم باجلهاز.
عند  جيداً  اقت�ساديًا  خياراً  االيكو  •ُيعد 
التنا�سلي  الربنامج  يف  لفوائده  النظر 

للحيوانات الزراعية من خالل :
•حتديد دقيق للحمل اأو عدمه ب�سكل مبكر 

اعتباراً من اليوم 27  بعد التلقيح. 
• تقييم حيوية احلميل. 

•حتديد جن�ض اجلنني ب�سكل مبكر اعتباراً 
من اليوم 55  للحمل. 

ال��رح��م��ي��ة  ال���������س����ذوذات  •ت�سخي�ض 
واملبي�سية. 

اأ����رشع  ب�سكل  احل��م��ل  ف��ح��و���ض  •تتم 
جهاز  م�ستخدم  مهارة  على  )باالعتماد 

االيكوغرايف واخلربة(.
•اأقل اإجهاداً للحيوان والطبيب.

و�سع املج�ض مبا�رشة فوق الرحم



�ملركز �لعربي - �أك�ســاد      العــربي الـوطـــن  يف 

60

�لعـــدد  29 - 2015     

يف مواجهة التحّدي املتمثل يف زيادة 
اأجل  من  اجلودة  عالية  الأغذية  اإنتاج 
يف  العامل  يف  الغذائية  الفجوة  �سد 
ظل التبدلت املناخية، قامت اجلمعية 
العمومية لالأمم املتحدة بت�سمية �سنة 
وهو  للكينوا"،  الدولية  "ال�سنة   2013
النمو يف ظروف  القدرة على  نبات له 
حرارة  درج��ات  يتحمل  فهو  قا�سية، 
منخف�سة، وكذلك درجات حرارة مرتفعة 
ت�سل حتى 40 مo، كما ميكن زراعته من 
م�ستوى �سطح البحر وحتى ارتفاع ي�سل 
اىل 4000 مرت فوق �سطح البحر، وذلك 
اجلفاف  حتّمل  على  قدرته  جانب  اىل 
وفقر الرتبة، و ميكن زراعته يف الرتب 
املاحلة ومبختلف املناطق ال�سحراوية 
نظرا لقلة احتياجاته من املياه مقارنة 
املتحملة  الخ���رى  املحا�سيل  م��ع 
للجفاف، وعدم حاجته لأعمال العناية 
و اخلدمة ب�سكل كبر، و ُيعد هذا النبات 
الوحيد تقريباً الذي يحتوي على جميع 
النادرة  والعنا�رس  الأمينية  الأحما�س 
من  ُخلّوه  مع  الأ�سا�سية  والفيتامينات 
جتعل  رئي�سة  ميزات  وهي  الغلوتني، 
منه حم�سولً متنوعاً ميكن زراعته يف 

خمتلف دول العامل.

حم�سول واعــد 
يف اأر�ض واعـــدة...

اأ.د خمل�س �صاهريل1      د. جمال �صالح1
1: ق�صم املحا�صيل- كلية الزراعة جامعة دم�صق، 

خبري املحا�صيل يف اأك�صاد.

ينتمي الكينوا )Quinoa( اإىل: 
 Caryophyllales :رتبة

 Chenopodiaceae :والف�سيلة
 Chenopodium :واجلن�س

Chenopodium Quinoa Willd :والنوع

الكينـــــــوا
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املن�صاأ والتاريخ
االأنديز(  جبال  )من  اأنديزية  نبتة  الكينوا 
املنطقة  يف  اأ�ساًل  ن�ساأت  ع��ادًة،  حولية 
بريو  يف  تيتيكاكا  ب��ب��ح��رية  املحيطة 
وب��ول��ي��ف��ي��ا، وك��ان��ت ال��ك��ي��ن��وا ق��د ُزرع���ت 
وا���س��ُت��خ��دم��ت م���ن ح�����س��ارات م���ا قبل 
كولومبو�ض، وُزرع بدياًل عنها احلبوب عند 
وذلك  املنطقة،  تلك  اىل  االإ�سبان  و�سول 
اأ�سا�سيًا  حمليًا  غ��ذاًء  كانت  اأنها  من  رغم 
البلدان املنتجة  اأكرب  يف ذلك احلني.  تقع 
االأن��دي��ز،  ج��ب��ال  يف  ال��ع��امل  يف  للكينوا 
هذان  ا�ستحوذ  فقد  وبوليفيا،  البريو  وهي 
االنتاج  من   %  92 على   2008 عام  البلدان 
العاملي للكينوا، ويليهما الواليات املتحدة 
تنتج  التي  وكندا  واالأرجنتني  واالإك��وادور 
العاملي،  االنتاج  من   %  8 نحو  جمتمعًة 
ولقد اجتازت زراعة الكينوا حدود القارات 
حتى و�سلت اىل فرن�سا واإجنلرتا وال�سويد و 

واإيطاليا و الدمنارك.
الو�صف النباتي

اإىل1.5   1 طوله  ي�سل  حويل،  الكينوا  نبات 
اإىل120يومًا   90 من  االأر���ض  يف  ويبقى  م 
حتى ينهي دورة حياته. اأوراقه ت�سبه اأوراق 
االأفرع  قمم  يف  ويحمل  وال�سلق،  ال�سبانخ 
الذرة  عثاكيل  ت�سبه  التي  احلبوب  عثاكيل 
الرفيعة، احلبوب واالأوراق ذات األوان خمتلفة 
 ، واأ�سود(  واأزرق وبنف�سجي  واأحمر  )اأخ�رش 

احلبوب �سغرية قطرها  2 اإىل 3 مم.
القيمة الغذائية

ت�سكل الكينوا بالن�سبة اإىل البع�ض غذاء جيداأً 
البذور  من  باأنه  الكينوا  وميتاز  ومغذيًا، 
ما  وغالبًا  احلبوب،  غرار  على  توؤكل  التي 
يتّم طهيها واإ�سافتها اإىل احل�ساء، اأو ُتطحن 
للح�سول على دقيق ُي�ستخدم ل�سنع اخلبز 
الناحية  من  اأما  امل�ساحيق.  اأو  ال�رشاب  اأو 
الغذائية، فالكينوا من حيث الطاقة �سبيهة 
باالأغذية املماثلة لها كالفا�سوليا والذرة 

وباالأ�سافة   .)1 )اجل��دول  والقمح  واالأرز 
باأنها م�سدر جّيد  الكينوا  اإىل ذلك، ت�ستهر 
تناولها  املهّم  ومن  املغذيات،  من  للعديد 
كجزء من وجبة متوازنة اإىل جانب العديد 
على  للح�سول  االأخ��رى  الطعام  اأن��واع  من 

تغذية جيدة ب�سكل عام.
1 - الربوتينات:

على  الكينوا  يف  الربوتينات  كمية  تعتمد 
من   % و17.0   10.4 بني  وت��رتاوح  نوعها، 
ن�سبة  اأن  وم��ع  ل��الأك��ل.  ال�سالح  اجل���زء 
منها  الكينوا  يف  ع��ادًة  اأعلى  الربوتينات 
يف معظم احلبوب، فاإنها اأف�سل من �سواها 
وتتكون  ال��ربوت��ي��ن��ات.  نوعية  حيث  م��ن 
التي  االأمينية  االأحما�ض  من  الربوتينات 
ُتعد ثمانية منها اأ�سا�سية لالأطفال وللكبار 
 ،2 اجلدول  يف  يظهر  وكما  �سواء.  حد  على 
االأمينية  االأحما�ض  كمية  الكينوا  تتخطى 
لالأطفال  الفاو  بها  التي تو�سي  االأ�سا�سية 
الذين ترتاوح اأعمارهم بني 3 و10 �سنوات، 
االأمينية  االأحما�ض  اإىل  بالن�سبة  وذل��ك 
على  الكينوا  وحتتوي  الثمانية.  االأ�سا�سية 
االأميني  الليزين  حم�ض  من  عالية  كمية 
االأ�سا�سي، وذلك بعك�ض غالبية احلبوب، يف 
كمية  على  حتتوي  البقول  معظم  اأّن  حني 

متدنية من حم�سي ميثيونني و�سي�ستيني.
2 - الألياف الغذائية:

اأنواع      الأربعة  اأخرياً  اأُجريت  درا�سة  اأفادت 
من الكينوا اأّن االألياف الغذائية يف الكينوا 
تقريبًا  غ  و16.0   13.6 بني  ت��رتاوح  النيئة 
ومعظم  اجل���اف.  ال���وزن  م��ن  غ   100 لكل 
االألياف الغذائية غري قابل للذوبان، وهي 
ترتاوح بني 12.0 و14.4 غ مقابل 1.4 و1.6غ 
100غ  لكل  للذوبان  القابلة  االألياف  من 
االإجمالية  القيمة  اإن  اجل��اف.  ال��وزن  من 
الكينوا  يف  الغذائية  واالألياف  للربوتينات 
اأقل  لكنها  ع��ادًة،  احلبوب  يف  منها  اأعلى 

منها يف البقوليات.

حم�سول واعــد 
يف اأر�ض واعـــدة...

الكينوا الفا�سولياء الذرة االأرز القمح
399.0 367.0 408.0 372.0 392.0 الطاقة )كيلو �سعرة حرارية/ 100غرام(
16.5 28.0 10.2 7.6 14.3 الربوتينات )غرام/100غرام(
6.3 1.1 4.7 2.2 2.3 الدهون )غرام/100غرام(

69.0 61.2 81.1 80.4 78.4 جمموع الكربوهيدرات )غرام/ 100غرام(
 )1992 ، Koziol( :امل�سدر      

اجلدول1. املحتويات من املغذيات الكربى يف الكينوا ويف حما�سيل اأخرى
لكل 100 غرام من الوزن اجلاف
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3 - الدهون:
الدهون  اأكرب من  قدر  الكينوا على  حتتوي 
اجلاف  ال���وزن  م��ن  غ   100 لكل  غ(   6.3(
والذرة   ، غ(   1.1( الفا�سوليا  مع  مقارنًة 
)4.7 غ( ، واالأرّز )2.2 غ( ،والقمح )2.3 غ( 
الدهون م�سدراً مهمًا  )اجلدول )1. وت�سكل 
لل�سعرات احلرارية وت�ساعد على امت�سا�ض 
الفيتامينات القابلة للذوبان يف الدهون. اإّن 
اأكرث من 50 % من حمتوى الكينوا االإجمايل 
اللينوليك  حم�سا  م�سدره  ال��ده��ون  من 
)اأوميغا 6(  واللينولينيك )اأوميغا 3( وهما 
غري  االأ�سا�سية  الدهنية  االأحما�ض  من 
اللينوليك  وُيعد حم�سا  املتعددة،  امل�سبعة 
االأ�سا�سية  االأحما�ض  من  واللينولينيك 
اإنتاجهما،  على  االإن�سان  ج�سم  قدرة  لعدم 
وقد تبنّي اأّن االأحما�ض الدهنية يف الكينوا 
حتافظ على نوعيتها ب�سبب حمتوى الكينوا 
العايل طبيعيًا على فيتامني )E( الذي يعد 

م�ساداً طبيعيًا لالأك�سدة.
4 - املواد املعدنية:

تعد الكينوا عموماَ م�سدراً للمواد املعدنية 
)اجل��دول  احل��ب��وب  معظم  م��ع  باملقارنة 
م�سدراً  خا�ض  ب�سكل  الكينوا  وت�سكل   .)3

قيا�سًا  والزنك  واملغنزيوم  للحديد  جيداً 
اليومي من املواد املعدنية  على املتناول 
املو�سى بها. وغالبًا ما ي�سكل نق�ض احلديد 

اأكرث حاالت النق�ض يف املغذيات �سيوعًا، 
النباتية،  االأغذية  كجميع  الكينوا،  اأّن  غري 
حتتوي على بع�ض املكونات غري املغذية 
من  حمتواها  تقّل�ض  اأن  �ساأنها  من  التي 
املواد املعدنية واأن حتّد من امت�سا�سها، 
ولعّل اأبرزها مكونات ال�سابونني املوجودة 
يف الغالف اخلارجي لبذور الكينوا، والتي 
للتخّل�ض  الكينوا  جتهيز  اأثناء  عادًة  ُتنزع 
اأي�سًا  الكينوا  وحتتوي  امل��ّر.  طعمها  من 
على كمية كبرية من االأوك�ساالت التي قد 
الكال�سيوم  مثل  املعدنية  باملواد  ترتبط 
واملغنزيوم، وحتّد بالتايل من قدرة اجل�سم 

على امت�سا�سها.
5 - الفيتامينات:

للريبوفالفني  جيداً  م�سدراً  الكينوا  تعّد 
وحم�ض الفوليك مقارنًة باحلبوب االأخرى، 
لكنها  الّثيامني،  كميات  يف  ومتاثلها 
يف  الّنيا�سني  كميات  حيث  من  منها  اأقل 
الكينوا  كما حتتوي   .)4 )اجلدول  املتو�سط 
 ،E فيتامني  م��ن  ملمو�سة  كميات  على 
الكمية تنخف�ض عقب  اأن هذه  بالرغم من 
الكينوا  حمتوى  ان  كما  والطبخ.  التجهيز 
من الفيتامينات عمومًا ال يتاأثر جراء نزع 
ال  الفيتامينات  الأن  منها  ال�سابونينات 

تتواجد يف غالف بذرة الكينوا .

القمح )ب(االأرز )ب(الذرة )ب(الكينوا )ب(الفاو )اأ(
3.04.94.04.14.2اإيزولو�سني

6.16.612.58.26.8لو�سني
4.86.02.93.82.6ليزين

2.35.34.03.63.7ميثيونني2
4.16.98.610.58.2فينيالالنني3

2.53.73.83.82.8ثريونني
0.660.90.71.11.2تربتوفان

4.04.55.06.14.4فالني
اأ معدالت االأحما�ض االأمينية لالأطفال الذين ترتاوح اأعمارهم بني 3 و10 �سنوات، بح�سب 
الفاو )2003(. تقييم نوعية الربوتينات يف النظام الغذائي لالإن�سان، تقرير مل�ساورة خرباء 

يف الفاو، روما.
)Koziol، 1992( ب

2 ميثيونني+�سي�ستيني
3 فنيالالنني+تريوزين

اجلدول 2: مقارنة بني اأنواع االأحما�ض االأمينية االأ�سا�سية يف الكينوا 
وحما�سيل خمتارة اأخرى مع معدالت االأحما�ض االأمينية التي تو�سي بها الفاو 

لالأطفال الذين ترتاوح اأعمارهم بني 3 و10�سنوات )غرام/100غرام بروتينات(

القمحاالأرزالذرةالكينوا
148.717.16.950.3الكال�سيوم

13.22.10.73.8احلديد
249.6137.173.5169.4املغني�سيوم

383.7292.6137.8467.7الف�سفور
926.7377.1118.3578.3البوتا�سيوم

4.42.90.64.7الزنك

اجلدول3. حمتوى الكينوا وحما�سيل اأخرى 
من املواد املعدنية، ملليغرام/100غرام 

من الوزن اجلاف.

)Koziol، 1992(
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اإ�صتخدامات الكينوا
اال�ستخدامات الرئي�سة املعروفة للكينوا:

1 - التغذية الب�رسية: متتاز الكينوا باأنها 

اأكرث حبوب منطقة جبال االأنديز يف تعدد 
فهي  الب�رشي،  لال�ستهالك  اال�ستعماالت 
ودقيق  كاملة،  حبوب  �سكل  على  ت�ستخدم 
خام اأو حمّم�ض ورقائق، كما ميكن حت�سري 
ميد، وهو �رشيع الذوبان، وذلك الإنتاج  ال�سَّ
التقليدية  الو�سفات  من  وا�سعة  جمموعة 
واملبتكرة اجلديدة يف ال�سناعات الغذائية، 
زة  زة و�سبه املجهَّ وت�سم هذه االأغذية املجهَّ
ا�ستهالكها  ويتم  لالأكل،  جاهزة  "حبوبًا" 
حبوبًا  ت�سم  وه��ي  االإف��ط��ار،  وجبة  يف 
قة ومفتَّتة ي�ساف  منفوخة وُحبيبية ومرقَّ
كما  اال�ستهالك،  قبل  �ساخن  �سائل  اليها 
يوجد اأغذية اأطفال معادة الرتكيب اأي�سًا .

وب�سورة عامة، ميكن �سنع جميع منتجات 
�سناعات الدقيق من حبوب الكينوا الكاملة 
حاجة  ثمة  احلا�رش  الوقت  يف  ودقيقها. 
ما�سة اىل اأغذية عالية اجلودة ذات حمتوى 
يف  يرتكزالربوتني  الربوتني.  من  مرتفع 
منها،   %  45 وي�سكل  الكينوا،  ب��ذور  جنني 
مكونات  باقي  عن  اجلنني  ف�سل  وميكن 
ب�سورة  مرّكز  �سكل  على  واإ�سافته  البذرة 
اأج��ل  م��ن  االأط��ف��ال  اأغ��ذي��ة  اىل  مبا�رشة 
بنق�ض  امل�����س��اب��ني  االأط���ف���ال  م�����س��اع��دة 
اأو  �رشيعًا،  عافيتهم  ا�سرتداد  يف  التغذية 
ميكن اإ�سافته اإىل طيف وا�سع من االأطباق 
م�ساعدة  اإىل  يحتاجون  الذين  للبالغني 

تغذوية مثل الن�ساء احلوامل. 
النبتة  ُت�ستخدم  للحيوانات:  اأعالف   -  2
ا�ستخدام  يتم  كما  اأخ�����رش.  علفًا  كلها 
وال�ساأن  االأبقار  لتغذية  احل�ساد  خملفات 

واخلنازير واخليول والطيور الداجنة.
ُت�ستخدم  الدوائية:  ال�ستخدامات   -  3
الأغرا�ض  وحبوبها  و�ساقها  الكينوا  اأوراق 
دوائية )مداواة اجلروح، واحلد من التوّرم، 
جمرى  وتطهري  االأ�سنان،  اآالم  وتخفيف 
العظام،  جتبري  يف  ُت�ستخدم  كما   ، البول( 
من  واحلماية  الداخلي،  النزيف  ومعاجلة 

ال�سداع الن�سفي، و �سحة القلب واالوعية 
الدموية واله�سم، واإزالة ال�سموم، وم�ساداً 
طارداً  ال�ستخدامها  باالإ�سافة  لالأك�سدة 

للح�رشات.
الأخرى:  ال�سناعية  ال�ستخدامات   -  4
طائفة  اإن��ت��اج  الكينوا  ن��ب��ات  م��ن  ميكن 
الثانوية لال�ستخدام  وا�سعة من املنتجات 

يف جماالت الغذاء والتجميل وال�سيدلة.
تناول الكينوا

الكينوا له نكهة غريبة، وهو م�سابه قليال 
ولكن  االأرز  مثل  غليه  يتم  ال��ربي.  ل��الأرز 
حبوب  تقدمي  ميكن  للطهي.  اأق�رش  لوقت 
جنبا  الكينوا  با�ستخدام  ال�ساخنة  االإفطار 
املجففة  والفواكه  الع�سل  مع  جنب  اإىل 
احلبوب  مكان  ا�ستخدامه  اأو  الطازجة،  اأو 
التبولة  ت�سبه  �سلطة  عمل  وميكن  االأخرى، 
والبذور  واملك�رشات  الكينوا  با�ستخدام 
اإ�سافة  ميكن  كما  املقطعة،  واخل�سار 

الكينوا اإىل احل�ساء.
الوطنية  الربامج  تهتم  احلايل،  الوقت  يف 

يف  العاملة  والدولية  االإقليمية  واملراكز 
املح�سول،  ه��ذا  بزراعة  ال��زراع��ي  املجال 
لدرا�سات  العربي  امل��رك��ز  خ��رباء  وُينفذ 
املناطق اجلافة واالأرا�سي القاحلة )اأك�ساد( 
جتارب اإختبار وتقييم على هذا املح�سول 
للمركز  التابعة  اإزرع  بحوث  حمطة  يف 
هذا  على  ال�سوء  ت�سليط  بهدف  �سورية  يف 
اإدخ��ال��ه  على  والعمل  امل��ه��م  املح�سول 
هذا  زراع��ة  ميكن  التي  العربية  ال��دول  اإىل 
املح�سول فيها ال�ستثمار الرتب املتدهورة 
واملت�سحرة واملتملحة ل�سد الفجوة الغذائية 

والعلفية يف هذه الدول.

القمحاالأرزالذرةالكينوا
0.45-0.20.420.060.49-0.4الّثيامني

0.20.10.060.17-0.3الريبوفالفني

0.07810.0260.0200.078حم�ض الفوليك

0.51.81.95.5-0.7الّنيا�سني

اجلدول 4: حمتوى الكينوا وبع�ض املحا�سيل االأخرى من الفيتامينات 
)ملغم/100 غرام للوزن اجلاف(.

. )Koziol، 1992(



levels, on the other hand, change very 
quickly and frequent tests are required to 
obtain accurate 
determinations of plant-available levels. 
A new soil analysis might be necessary 
after heavy rains or after a prolonged 
period of water-logging if one needs an 
accurate measure of soil nitrogen.
When making substantial changes to soil 
fertility levels, it is a good idea to make 
the change over a period of two to three 
years, retesting the soil annually. If a crop 
does not have a high economic value, then 
occasional soil testing )once every 3 to 4 
years( may be adequate in the absence 
of any noticeable nutritional problems. In 

contrast, commercial production of high 
value crops may warrant annual testing 
to ensure maximum yields.

Soil Analyses
After soil samples are received at a 
laboratory, a number of tests can be 
performed. A general understanding 
of soil testing will help you know how 
the results can be interpreted and to 
appreciate the accuracy of analytical 
results.
Soils supply most of the mineral nutrition 
for higher plants through the plant’s 
root system. The root system extracts 
nutrients from the soil over a long period 
of time; two to three months for most 
annual crops, years for perennial crops.
 In contrast, a soil test determines the 
soil’s nutrient supplying capacity by 
mixing soil for with a strong extracting 
solution )often an acid or a combination 
of acids(. 
The soil reacts with the extracting 
solution, releasing some of the nutrients. 
The solution is filtered and analyzed for 
the concentration of each nutrient. The 
nutrient concentration is then related to 
field calibration research that indicates 
the yield level reached with varying soil 
nutrient concentrations. 
This method works very well for some 
nutrients, but is less accurate for 
others, for example those nutrients 
supplied largely from organic matter 
)OM( decomposition such as nitrogen 
and sulfur. This is primarily due to the 
difficulty of estimating or predicting the 
rate at which OM will decompose and 
release these nutrients in plant-available 
forms.
Individual analyses included in a 
‘standard’ or ‘routine’ soil test varies from 

laboratory to laboratory, but generally 
include soil pH, available phosphorus 
)P( and potassium )K(. They sometimes 
also include available calcium )Ca( and 
magnesium )Mg(, salinity, and often 
include an analysis of OM content and 
soil texture. Most laboratories offer 
nitrogen )N(, sulfur )S(, and micronutrient 
analyses.
The methods used to test soils vary 
depending on chemical properties of 
the soil. For example, tests used for 
measuring soil P are quite different in 
the acidic soils than those used in the 
alkaline soils . Analysis of alkaline soils 
with methods modified for acidic soils will 
provide erroneous results.
Therefore, it is important to be aware 
of the methods used by test labs, and 
to select methods that are regionally 
appropriate. Arab Center for The 
Studies of Arid Zones and 
Dry Land ACSAD  laboratory will 
generally use methods appropriate for 
your soils and your laboratory .
References:
•Recommended Chemical Soil Test 

Procedures for the North Central Region, 
Agricultural Experiment Stations of 
Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Michigan, 
Minnesota, Missouri, Nebraska, North 
Dakota, Ohio, Pennsylvania, South 
Dakota and Wisconsin, and the U.S. 
Department of Agriculture cooperating. 
Missouri Agricultural Experiment Station 
SB 1001 Revised January 1998.
•Recommended Soil Sampling Methods 

for South Dakota FS935. R. Gelderman, 
manager, SDSU Soil Testing Laboratory, 
J.Gerwing, SDSU Extension soils 
specialist, K. Reitsma, South Dakota 
Department of Agriculture.
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Soil Testing is Comprised 
of Four Steps:  
•Collection of a representative soil 

sample
•Laboratory analyses of the soil sample
•Interpretation of analytical results
•Management recommendations based 

on interpreted analytical results
This article focuses on the first two of 
these steps. The reader should gain an 
understanding of the proper methods 
for collecting soil samples, and of the 
potentials and limitations of soil testing.

Soil Sampling
The first and most critical step in soil 
testing is collecting a soil sample. A 
soil analysis can only be as good as 
the sample sent to the laboratory. It is 
important to recognize what a small 
portion of a field is actually analyzed in 
the laboratory. For example, a 0.5 kg 
soil sample collected from a 2 hectare 
field represents just 110,000,000/ of the 
field! Therefore, it is critical that the soil 
sample be representative of the entire 
field. 
The most common and economical 
method for sampling an area is 
composite sampling, where sub-
samples are collected from randomly 
selected locations in a field, and the sub-
samples are composited for analysis. 
The analytical results from composite 
sampling provide average values for 
the sampled area. The actual number 
of sub-samples depends on field size 
and uniformity. Generally, a larger field 
or a less uniform field should be more 
intensively sampled than one that is 
small and uniform. No less than 5 sub-
samples should be taken from a sampled 
area, and 15 to 25 are preferable. 

Ideally, samples should be collected with 
a soil probe or auger )a small shovel can 
also be used(, to the depth of tillage or to 
the effective rooting depth of plants.
Deeper samples may be collected for 
evaluation of subsoil properties, such as 
salt or nitrate accumulation. It is helpful 
to sample to the same depth each time 
a soil is sampled, so that year to year 
samples can be directly compared to 
monitor changes over time. Each sub-
sample should be approximately equal 
in size.
The sub-samples should be placed 
in a clean plastic bucket and mixed 
thoroughly. The desired sample amount 
is then removed from the bucket and the 
remainder discarded. 
The area or size of the field sampled is 
dependent upon management practices. 
Sample the smallest unit that will be 
managed separately. For example, 
if a field has two distinctly different 
sections, perhaps one half level and 
the other sloped, then sample the two 
areas separately, and fertilize each half 
separately to obtain optimum results. 
However, if each half of the area will 
not be fertilized or managed individually, 
there is no need for separate sampling. 
A single, representative sample will be 
less expensive and just as useful. 
Soil samples should be air-dried or 
taken to a test laboratory as soon as 
possible. To dry a soil sample, spread 
the soil out in a clean, warm, dry area, 
and let it dry for two to three days. It is 
best not to heat or dry soil samples in an 
oven because soil chemical properties 
may be changed. Soil samples can 
be refrigerated for several days if they 
cannot be dried immediately. 
Soil test values change slightly during 

the year, but the primary consideration 
for timing for most soil sample collection 
is convenience )nitrogen tests are 
an exception(. Collect samples early 
enough in the cropping cycle to allow 
results to be used to adjust management 
practices. 
The frequency with which soil samples 
should be collected depends on 
the specific soil test, environmental 
conditions, and value of the crop. Status 
of some soil nutrients can change 
quickly, whereas others do not. For 
example, phosphorus levels in soil are 
unlikely to change rapidly and annual 
testing may be unnecessary. Nitrogen 
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Soil
Sampling
and
Analyses

The goal of soil testing is to provide information on the soil properties that are present in 
a given location or planting area. A soil sample must reflect the overall or average fertility 
of a yard or field, so given analyses, interpretations and recommendations accurately 
represent the nutrient or mineral status of the soil. Careful soil sampling is essential for 
an accurate fertilizer or amendment evaluation and recommendation, which will result in a 
better environment for plant roots through more efficient fertilizer use, which can increase 
yields, reduce costs and potentially reduce environmental pollution.  

Elham Tomeh Ms. Sci
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